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I. Informācija par augstskolu 

 

1.1. Pamatinformācija par augstskolu un tās stratēģiskajiem attīstības virzieniem, 

ietverot šādus punktus:  

- īss augstskolas raksturojums  

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (turpmāk tekstā saīsin. - JVLMA) ir Latvijas 

valsts dibināta augstākās izglītības un zinātnes institūcija, kas īsteno profesionālās bakalaura, 

akadēmiskās un profesionālās maģistra studiju programmas mūzikā un skatuves mākslā, 

pedagogu izglītībā un akadēmisko doktora studiju programmu muzikoloģijā, kā arī nodarbojas 

ar zinātni, pētniecību un māksliniecisko jaunradi. JVLMA sākotne ir saistīta ar 1919.gada 

20.augustā dibināto un 1920.gada 11.janvārī oficiāli atklāto Latvijas Konservatoriju. Latvijas 

Konservatorija dibināta ar Ministru kabineta lēmumu, ieceļot par Konservatorijas direktoru 

profesoru Jāzepu Vītolu. Latvijas Konservatorijas pirmā Satversme tika apstiprināta Saeimā 

1923. gada 12.novembrī. Saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992.gada 

18.jūnija lēmumu "Par Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmes apstiprināšanu" augstskolas 

nosaukums ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. Satversmes grozījumus saskaņā ar 

Augstskolu likumu pieņēmusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmes sapulce 

1996.gada 11.decembrī, Satversme apstiprināta Latvijas Republikas Ministru kabinetā 

1998.gada 26.maijā ar rīkojumu Nr.273. Satversmes grozījumus saskaņā ar Augstskolu likuma 

grozījumiem pieņēmusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmes sapulce 

2001.gada 4.maijā, Satversmes grozījumi apstiprināti Latvijas Republikas Ministru kabinetā 

2001.gada 14.septembrī ar rīkojumu Nr.446.  

2006.gada 10.maijā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmes sapulce 

pieņēmusi jaunu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmi.  

2006.gada 2.novembrī Saeimā pieņema un 2006.gada 15.novembrī prezidents izsludināja 

likumu Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmi 

Satversmes grozījumus saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem pieņēmusi Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmes sapulce 2011.gada 30.novembrī un 2012.gada 

9.maijā. 

- misija un vīzija 

JVLMA misija ir izglītot kompetentus, mākslinieciski radošus, pieprasītus, starptautiski 

konkurētspējīgus speciālistus: mūzikas, horeogrāfijas, mūzikas izglītības un zinātnes jomās, 

nodrošinot augstas kvalitātes inovāciju, radošuma un pētniecību attīstošu augstākās izglītības 

vidi. JVLMA ir starptautiskās akadēmiskās, mākslinieciski radošās un zinātniski pētnieciskās 

darbības aktīva dalībniece, tā sekmē kultūru sakarus, zinātnes nozaru sadarbību un zināšanu 

izmantošanu. JVLMA panākumus veido docētāju un studējošo zināšanas, talants un darbs. 

JVLMA rūpējas par studējošo un darbinieku profesionālo un mākslinieciski radošo spēju 

izaugsmi, vienojot studijas un pētniecību, klasiskās kultūras tradīcijas un dinamisku attīstību, 

kalpojot sabiedrībai un nesot Latvijas vārdu pasaulē. 

 Vīzija - JVLMA 2020. gadā ir vadošais mūzikas izglītības centrs Latvijā un viens no 

vadošajiem līderiem mūzikas izglītībā Baltijas reģionā. Akadēmija ir atvērta radošo industriju 

jaunām starpdisciplinārām studiju programmām, mākslinieciski radošiem un zinātnisko 

pētījumu projektiem. Moderna, augstas kvalitātes, starptautiski konkurētspējīga akadēmiskā un 

zinātnes vide nodrošina JVLMA būt par vienu no nozīmīgākajiem Eiropas mūzikas izglītības 

centriem. 
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- īstenotie studiju virzieni un studiju programmu skaits tajos;  

JVLMA īsteno studiju programmas divos virzienos: 

1) Studiju virziens Mākslas, kurā atskaites periodā tika īstenotas 10 studiju 

programmas, 

t.sk. 

- septiņas profesionālās bakalaura studiju programmas; 

- viena profesionālā maģistra studiju programma; 

- viena akadēmiskā maģistra studiju programma; 

- viena doktora studiju programma. 

2) Studiju virziens Izglītība, pedagoģija un sports, kurā tiek īstenotas četras 

profesionālās bakalaura studiju programmas. 

- vispārējā informācija par augstskolas filiālēm 

JVLMA studiju programmas filiālēs neīsteno. 

-  studējošo skaits augstskolā un pa studiju virzieniem par novērtēšanas periodu: 

2019./2020.akadēmiskā gada I pusgads: 

- studējošo skaits augstskolā – 546; no tiem par valsts budžeta līdzekļiem - 492 

studējošie, par studiju maksu - 54 studējošais 

- studiju virzienā Mākslas – 397 studējošie; no tiem par valsts budžetu 357 studējošie, 

par studiju maksu 40 studējošie 

- studiju virzienā Izglītība, pedagoģija un sports – 149 studējošie, no tiem par valsts 

budžeta līdzekļiem 135 studējošie, par studiju maksu 14 studējošie. 

2019./2020.akadēmiskā gada II pusgads: 

- studējošo skaits augstskolā – 546; no tiem par valsts budžeta līdzekļiem - 508 

studējošie, par studiju maksu - 38 studējošais  

- studiju virzienā Mākslas – 411 studējošie; no tiem par valsts budžetu 383 studējošie, 

par studiju maksu 28 studējošie 

- studiju virzienā Izglītība, pedagoģija un sports – 135 studējošie, no tiem par valsts 

budžeta līdzekļiem 125 studējošie, par studiju maksu 10 studējošie. 

- augstskolas attīstības stratēģija - norādīt galvenos attīstības mērķus un darbības 

virzienus.  
Pievienot elektronisko saiti uz vietni, kur attīstības stratēģija pieejama gan latviešu, gan 

angļu valodā.  

Ja vērtējamajam studiju virzienam atbilstošās studiju programmas tiek īstenotas filiālēs, 

pielikumā pievienot detalizētu informāciju par filiālēm (1. pielikumā pievienota 

rekomendējošā forma). 

 Augstskolas attīstības stratēģija JVLMA Attīstības stratēģija ir izstrādāta un pieņemta 

Satversmes sapulcē laika periodam no 2016. līdz 2020. gadam - galvenie attīstības 

mērķi ir uzturēt radošas darbības veicinošu vidi, savā ikdienas darbībā, izvirzot šādas 

pamatvērtības: 

* izcilība - ilgtspējīga un nepārtraukta attīstība procesu un resursu vadībā;  
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* akadēmiskā brīvība - akadēmiskā personāla un studējošo tiesības brīvi izvēlēties 

savas akadēmiskās darbības virzienus, metodes, radīt un publiskot jaunas zināšanas, 

atklāti diskutēt par to saturu, meklēt iespējas to izmantošanai;  

* akadēmiskā kultūra - koleģiāla, uz akadēmiskās ētikas principiem balstīta, 

savstarpējas cieņas, prasīguma, ieinteresētības un atbalsta veidota sadarbības vide;  

* atbildība par savu darbību sabiedrības un valsts priekšā - kvalitātes vadības sistēma 

un kvalitātes kultūra visos procesos un ikviena JVLMA studējošā un darbinieka darbā; 

 - darbības virzieni  

 JVLMA noteiktie attīstības virzieni 2016. - 2020.gadam ir kvalitatīvs, 

starptautiski konkurētspējīgs mūzikas, skatuves mākslas un mūzikas pedagoģijas 

studiju un mākslinieciski radošās darbības izcilības centrs, kultūras mantojuma vērtībās 

balstīta un inovāciju attīstību veicinoša pētniecība.  

Pievienota elektroniska saikne uz vietni, kur pieejama attīstības stratēģija (gan 

latviešu, gan angļu valodā) www.jvlma.lv. Sadaļa Dokumenti 

1.2. Augstskolas pārvaldības struktūras, galveno lēmumu pieņemšanā iesaistīto 

institūciju, to sastāva (procentuāli pēc piederības, piemēram, akadēmiskais personāls, 

administrācijas pārstāvji, studējošie) un šo institūciju pilnvaru raksturojums.  
Pielikumā pievienot sarakstu, kurā norādīti galvenie iekšējie normatīvie akti un regulējumi 

(piemēram, augstskolas Satversme vai nolikums, Ētikas kodekss, studiju reglaments, u.c.), 

norādīt institūcijas/-u, kas dokumentu apstiprinājusi, kā arī saiti, kurā šie dokumenti 

pieejami elektroniski (rekomendējoši, pievienotajā saitē jābūt pieejamai informācijai gan 

latviešu, gan angļu valodā).  

Pielikumā pievienot augstskolas pārvaldības struktūru shematiski. 

Augstskolas pārvaldības struktūru skatīt JVLMA interneta mājas lapā:www.jvlma.lv 

sadaļā Dokumenti - JVLMA struktūra. JVLMA galvenās lēmējinstitūcijas ir: 

Satversmes sapulce, Senāts, Rektors, Akadēmiskā šķīrējtiesa. JVLMA personāla 

augstākā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija akadēmiskajos un 

zinātniskajos jautājumos ir Satversmes sapulce. Sapulce pieņem un izdara grozījumus 

Akadēmijas Satversmē, ievēlē un atceļ Rektoru, noklausās un vērtē Rektora pārskatu, 

ievēlē Senātu un atceļ tā locekļus, ievēlē Akadēmisko šķīrējtiesu un atceļ tās locekļus, 

apstiprina Satversmes sapulces, Senāta, Akadēmiskās šķīrējtiesas un Rektora vēlēšanu 

nolikumus, noklausās un vērtē Senāta pārskatu, pieņem lēmumus par tā darbību, izskata 

un izlemj konceptuālus akadēmijas darbības un attīstības jautājumus. Satversmes 

sapulci 40 personu sastāvā ievēlē uz trīs gadiem. Proporcionālas pārstāvniecības 

nodrošināšanai personāla pārstāvju grupas, aizklāti balsojot, ievēlē: 24 pārstāvjus no 

akadēmiskā personāla, 8 - no studējošajiem, 8 - no vispārējā personāla. Satversmes 

sapulce darbojas, pamatojoties uz Satversmes sapulces apstiprināto nolikumu. 

Personāla koleģiāla vadības lēmējinstitūcija JVLMA ir Senāts. Senāts apstiprina 

kārtību un noteikumus visām akadēmijas darbības jomām, piedalās Satversmes 

sapulces apstiprināto darbības stratēģisko mērķu īstenošanā, kā arī veic citas funkcijas. 

Senātu, aizklāti balsojot, ievēlē uz trim gadiem. Akadēmiskā un vispārējā personāla 

pārstāvjus Senātā vēlē Satversmes sapulce, studējošo pārstāvjus Senātā ievēlē 

Studējošo pašpārvalde. Senātā ir 20 senatori, no kuriem 15 ir akadēmiskā personāla 

pārstāvji, t.sk. 10 profesori un asociētie profesori, 4 studējošo pārstāvji, 1 vispārējā 

personāla pārstāvis.  
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JVLMA Senātā pārstāvētajiem studējošajiem ir veto tiesības jautājumos, kas saistīti ar 

studējošo interesēm. Senāta darbību reglamentē Satversmes sapulces apstiprināts 

nolikums. JVLMA augstākā amatpersona ir rektors. Rektors īsteno akadēmijas 

vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv akadēmiju. JVLMA 

par rektoru ievēlē profesoru vai personu, kurai ir doktora zinātniskais grāds. JVLMA 

Satversmes sapulcē ievēlēto rektoru apstiprina Ministru kabinets. Rektors veicina 

augstskolas attīstību, atbild par akadēmijas stratēģijas īstenošanu, nodrošina 

akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību ievērošanu, atbild par 

akadēmijas darbības atbilstību Latvijas Republikas likumiem, citiem normatīvajiem 

aktiem un JVLMA Satversmei, atbild par JVLMA iegūstamās izglītības, veikto 

zinātnisko pētījumu un īstenotās mākslinieciskās jaunrades kvalitāti, nodrošina 

piešķirto valsts budžeta līdzekļu, kā arī akadēmijas mantas likumīgu, ekonomisku un 

mērķtiecīgu izmantojumu. Akadēmiskā personāla un studējošo iesniegumus par 

JVLMA Satversmē noteikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem izskata un 

pieņem atbilstošus lēmumus JVLMA Akadēmiskā šķīrējtiesa. Akadēmisko šķīrējtiesu 

piecu personu sastāvā ievēlē uz trim gadiem. Satversmes sapulce aizklātā balsošanā 

ievēlē trīs pārstāvjus no akadēmiskā personāla vidus, un tās sastāvā nedrīkst būt 

Akadēmijas administratīvā personāla pārstāvji, bet studējošo pašpārvalde ievēlē divus 

studējošo pārstāvjus. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus izpilda administrācija. Studiju 

virziena Mākslas studiju programmu stratēģisko vadību, studiju programmu vadības 

darba pārraudzību un kontroli nodrošina akadēmiskā darba, zinātniskā un radošā darba, 

kā arī infrastruktūras attīstības prorektors. Studiju virziena studiju programmu satura 

izstrādi, kā arī programmu īstenošanas norisi plāno un koordinē Studiju programmu 

direkcija. Direkcija izveido un uztur informatīvo bāzi par studējošajiem, studiju 

programmām, analizē studiju programmu apguves sasniegumus, sekmē docētāju 

tālākizglītību un profesionālās meistarības pilnveidi. Studiju programmu direkcija 

strādā akadēmiskā darba prorektora pakļautībā. 

Šo uzdevumu kvalitatīvai īstenošanai Studiju programmu direkcijas ietvaros strādā 

Studiju virzienu vadītājs, ir nodibnātas vairākas apakšstruktūras, kuras darbojas 

atbilstoši JVLMA Senāta apstiprinātajiem nolikumiem, tās ir: Studiju daļa, trīs nodaļas 

– Izpildītājmākslas, Muzikoloģijas, kompozīcijas un tehnoloģiju, Mūzikas un dejas 

pedagoģijas nodaļa, Tālākizglītības nodaļa un Maksas studiju nodaļa. 

Studiju virziena akadēmisko pamatstruktūru veido katedras, Zinātniskās 

pētniecības centrs, bibliotēka, Koncertdaļa. JVLMA katedra (atskaites periodā darbojās 

18 katedras, katedru nosaukumus un to darbības funkcijas skatīt pielikumā) ir studiju, 

zinātniskā, radošā, mākslinieciskā un metodiskā darba pamatvienība, kura pārstāv 

apstiprināta studiju virziena noteiktu apakšprogrammu specializāciju vai profilu un 

apvieno katedras kompetencē nodoto studiju kursu īstenošanā iesaistīto akadēmisko 

personālu, pieaicinātos mācībspēkus un studējošos. Profesionāli atšķirīgu specializāciju 

vai profilu studiju kursu īstenošanas vadībai var būt izveidota katedras apakšstruktūra 

– klase (atskaites periodā darbojās 13 klases). Katedras galvenais uzdevums ir veidot 

akadēmijas mērķiem un līmenim atbilstošas programmas studiju kursu saturu, 

nodrošināt satura kvalitatīvu īstenošanu un kontrolēt tās kompetencē ietilpstošo studiju 

kursu attīstību. Katedras darbību reglamentē Senāta apstiprināts nolikums.  
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Zinātniskās pētniecības centrs nodrošina saites starp izglītību un zinātni, 

nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu, izpēti, zinātnieku iekļaušanos mūsdienu 

mūzikas pētniecībā, starpdisciplinārus pētījumus. Zinātniskās pētniecības centra 

darbību reglamentē Senāta apstiprināts nolikums. 

JVLMA Bibliotēka ir senākā specializētā nošu un mūzikas literatūras krātuve 

Latvijā, kurā atrodami reti iespieddarbi, notis, grāmatas, skaņu ieraksti, video materiāli, 

periodika. Bibliotēkas krājumi nemitīgi tiek papildināti: no dažiem desmitiem nošu 

materiālu Bibliotēka ir izaugusi par bagātu mūzikas krātuvi. Nozīmīga daļa ir iegūta 

dāvinājumu ceļā - no Latvijas kultūras darbiniekiem, partneriem un draugiem ārzemēs. 

JVLMA bibliotēka ir Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) un 

Latvijas Mūzikas bibliotēku asociācijas locekle. Bibliotēkas struktūru veido trīs 

nodaļas: Nošu nodaļa, Grāmatu nodaļa un lasītava, Audiovizuālo ierakstu nodaļa un 

klausītava. 

JVLMA Koncertdaļa ir viena no tām Akadēmijas struktūrvienībām, kas 

piedzīvojusi ļoti strauju attīstību un pilnveidi – no sākotnēji tikai dažiem desmitiem 

koncertu līdz vairākiem simtiem pasākumu akadēmiskā gada laikā. Kā vienota 

struktūrvienība Koncertdaļa apstiprināta 2004. gadā. Šobrīd tās galvenais mērķis ir 

nodrošināt mākslinieciskās prakses iespējas gan studējošajiem, gan mācībspēkiem, kā 

arī kalpot sabiedrības interesēm, veidojot saikni starp augstskolu un plašākām 

klausītāju aprindām.  

Studiju virziena pētnieciskās darbības konsultatīvo pārvaldību veic akadēmijas 

Zinātniskā padome, Profesoru padome un Doktorantūras padome.  

Zinātniskā padome veido akadēmijas pētnieciskās darbības stratēģiju un veic 

organizatorisko darbu JVLMA zinātniskās pētniecības vadīšanā. Zinātniskā padome 

risina ar akadēmijas doktorantūru un akadēmiskā personāla zinātnisko darbību saistītus 

jautājumus.  

JVLMA Uzņemšanas procesu plāno, organizē un vada JVLMA Uzņemšanas 

komisija, bet reflektantu kompetenci iestājpārbaudījumos vērtē Iestājpārbaudījumu 

komisijas. Uzņemšanas komisijas un Iestājpārbaudījumu komisiju sastāvu apstiprina 

rektors ar rīkojumu.  

Studijās iegūstamos grādus un profesionālās kvalifikācijas JVLMA ir tiesības 

piešķirt: Studiju virziena Mākslas Valsts pārbaudījumu komisijai - profesionālo 

bakalaura grādu mūzikā vai horeogrāfijā un atbilstošu piektā līmeņa profesionālo 

kvalifikāciju; - profesionālo maģistra grādu mūzikā vai horeogrāfijā; Akadēmiskai 

padomei - humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslā; Promocijas padomei - mākslas 

zinātnes doktora (Dr.art.) zinātnisko grādu.  

Studējošo intereses akadēmiskās, sociālās un kultūras dzīves jautājumos 

JVLMA un citās valsts institūcijās pārstāv studējošo pašpārvalde. Studējošo 

pašpārvaldes pārstāvjiem ir 8 tiesības līdzdarboties JVLMA lēmējinstitūcijās, saņemt 

informāciju no jebkuras amatpersonas jautājumos, kas skar studējošo intereses.  

Papildus ir pievienoti: - pielikums, kurā norādīti galvenie iekšējie normatīvie 

akti un regulējumi – Satversme, Ētikas kodekss, Kvalitātes politika, studiju programmu 

īstenošanas nolikums, u.c., kā arī norādītas institūcijas, kas regulējumu apstiprinājušas;  

pielikums: augstskolas pārvaldības struktūra shematiski.  

Norādīto daokumentu saraksts un saturs ir pieejams JVLMA mājas lapā, 

adrese: www.jvlma.lv, sadaļās “Dokumenti”: 
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1.3. Kvalitātes politikas īstenošanas mehānisma raksturojums un procedūras augstākās 

izglītības kvalitātes nodrošināšanai. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādē un 

pilnveidē iesaistīto pušu un to lomas raksturojums.  
Pievienot elektronisko saiti uz vietni, kur pieejama augstskolas/ koledžas kvalitātes 

politika, kvalitātes rokasgrāmata un citi saistošie iekšējie normatīvie akti. 

JVLMA Kvalitātes politiku izstrādāja ar rektora rīkojumu apstiprinātā darba 

grupa, kuras sastāvā bija katedru vadītāji, vispārējā personāla pārstāvji, studējošo 

pašpārvaldes pārstāvji un profesionālo kultūras institūciju pārstāvji no Latvijas 

Nacionālā simfoniskā orķestra, Latvijas Nacionālā Operas un baleta, Akadēmiskā kora 

“Latvija”, pārstāvji no Mūzikas vidusskolām. JVLMA kvalitātes vadības sistēma tiek 

uzturēta un attīstīta atbilstoši Eiropas izcilības modelim (EIM), kas ir balstīts uz 

sabiedrības, augstskolas personāla interešu izzināšanu un ievērošanu, 

partnerattiecībām, uz izpratni par kvalitātes pilnveidošanu, personāla izglītošanu un 

iesaistīšanu kvalitātes pilnveidošanas procesos JVLMA mērķu sasniegšanai. EIM 

ieviešana nodrošina iespēju JVLMA darbības sistemātiskai pašnovērtēšanai, iegūstot 

informāciju gan par neatbilstībām, gan par augstskolas būtiski uzlabojamajām 

darbībām. Pamatojoties uz pārskatā uzrādīto informāciju, var novērtēt reālo situāciju, 

kādā atskaites periodā attiecībā pret izcilību atrodas augstskola. Papildus augstskolas 

kvalitātes politikai ir izstrādāta un ar JVLMA Senāta sēdes lēmumu apstiprināta Studiju 

programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas stratēģija. Studiju programmu iekšējās 

kvalitātes nodrošināšanas stratēģija ir izstrādāta atbilstoši Eiropas asociācijas kvalitātes 

nodrošināšanai augstākajā izglītībā dokumentā Standarti un vadlīnijas kvalitātes 

nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā 1.daļas Eiropas standarti un vadlīnijas 

iekšējai kvalitātes nodrošināšanai augstākās izglītības iestādēs iestrādātajām prasībām 

un aktualizēta (ESG-2015). Iekšējās kvalitātes sistēmas veidošana ir JVLMA visu 

struktūrvienību un profesionālās rīcības hierarhijas saskaņota sakārtošana, kurā 

iesaistās viss augstskolas personāls. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanas process 

ir nepārtraukts. Augstskolas kvalitātes politikas izvirzītos mērķus īsteno visas 

struktūrvienības, to darbības kvalitāti pārrauga hierarhiski izveidotā pārvaldības 

sistēma (skatīt JVLMA struktūru). Struktūrvienību darbības rezultātus analizē, izvērtē 

un pieņem lēmumus par darbības pilnveidi JVLMA Senāts. 

 Kvalitātes politika ir pieejama; www.jvlma.lv. Sadaļa Dokumenti, Iekšējie 

dokumenti 
 

1.4. Aizpildīt tabulu par augstskolas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 

atbilstību Augstskolu likuma 5. punkta 2.daļā norādītajam. Sniedzot pamatojumu 

norādītajai atbildei, t.sk. iespējams norādīt uz atbilstošo pašnovērtējuma ziņojuma nodaļu, 

kurā iekļautā informācija liecina par konstatēto atbilstību, neatbilstību vai daļējo 

atbilstību.  
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Nr. 

p.k. 

P [1] Atbilstoši Augstskolu 

likuma 5. panta 2. daļai 

augstskola/ koledža, īstenojot 

iekšējās kvalitātes nodrošināšanas 

sistēmu, garantē studiju virziena 

nepārtrauktu pilnveidi, attīstību un 

darbības efektivitāti:  

Atbilst  

 

Daļēji 

atbilst 

Neatbilst Pamatojums 

1. Iedibināta politika un procedūras  

augstākās izglītības kvalitātes 

nodrošināšanai  

X   JVLMA Senāta sēdē 

31.08.2011.apstiprinātais 

dokuments Studiju programmu 

iekšējās kvalitātes 

nodrfošināšanas stratēģija. 

JVLMA Senāta sēdē 

28.02.2014. apstiprinātais 

dokuments JVLMA Iekšējās 

kvalitātes nodrošināšanas 

sistēmas apraksts. 

JVLMA Senāta sēdē 

30.09.2020. apstiprinātais 

dokuments JVLMA Kvslitātes 

politika. 

Skatīt Pašnovērtējuma ziņojuma 

1.3.punkta saturu.  

2. Izstrādāts mehānisms augstskolas 

studiju programmu veidošanai, 

iekšējai apstiprināšanai, to 

darbības uzraudzīšanai un 

periodiskai pārbaudei  

 
 

 

 

X 

  JVLMA Senāta sēdē 

20.06.2018. apstiprinātais 

nolikums Studiju programmu 

nolikums. 

JVLMA Senāta sēdē 

22.02.2016.apstiprinātais 

dokuments Kārtība, kādā 

katedru vadītāji sagatavo un 

iesniedz pārskatu par 

iepriekšējā akadēmiskā gada 

darbības pilnveidi. 

JVLMA Senāta sēdē 

24.10.2018. apstiprinātais 

nolikums Nolikums par 

studijām ārvalstīs Erasmus un 

Nordplus programmu ietvaros. 

JVLMA Senāta sēdē 

26.08.2020. apstiprinātais 

nolikums Nolikums par 

prakses darba organizāciju. 

JVLMA Senāta sēdē 

24.10.2018. apstiprinātais 

nolikums Doktora studiju 

nolikums. 
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3. Izveidoti un publiskoti tādi 

studējošo sekmju vērtēšanas 

kritēriji, nosacījumi un 

procedūras, kas ļauj pārliecināties 

par paredzēto studiju rezultātu 

sasniegšanu  

X   JVLMA Senāta sēdē 

24.10.2018. apstiprinātais 

nolikums Nolikums par studiju 

kursu pārbaudījumu 

organizēšanas un studējošo 

kompetences vērtēšanas 

kārtību.  

JVLMA Senāta sēdē 

24.10.2018. apstiprinātais 

nolikums Nolikums par 

promocijas kārtību un 

krtitērijiem. 

 

JVLMA Senāta sēdē 

14.05.2008. apstiprinātais 

nolikums Nolikums par valsts 

pārbaudījumiem un valsts 

pārbaudījumu komisiju, spēkā 

līdz 2019./2020.akadēmiskā 

gada beigām. 

Studiju kursu apraksti. 

4. Izveidota iekšējā kārtība un 

mehānismi akadēmiskā personāla 

kvalifikācijas un darba kvalitātes 

nodrošināšanai. 

X   JVLMA Senāta sēdē 

27.02.2019. apstiprinātais 

nolikums Nolikums par 

akadēmiskajiem amatiem. 

21.12.2018. Rīkojums par 

akadēmiskā personāla 

augstākās izglītības 

profesionālo pilnveidi. 

JVLMA Senāta sēdē 

24.10.2018. apstiprinātais 

nolikums Nolikums par 

JVLMA personāla mobilitāti 

Erasmus mūžizglītības 

programmas ietvaros. 

Kārtība, kādā JVLMA 

akadēmiskajam personālam 

piešķir akadēmisko 

atvaļinājumu zinātniskajiem 

pētījumiem vai 

zinātniska/radoša darba 

veikšanai ārpus JVLMA. 

Katra akadēmiskā gada 

Pašnovērtēšanas ziņojumu 

sagatavošana saskaņā ar AIC 

izstrādātajām vadlīnijām.  
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5. Nodrošināts, ka tiek vākta un 

analizēta informācija par 

studējošo sekmēm, absolventu 

nodarbinātību, studējošo 

apmierinātību ar studiju 

programmu, par akadēmiskā 

personāla darba efektivitāti, 

pieejamiem studiju līdzekļiem un 

to izmaksām, augstskolas darbības 

būtiskiem rādītājiem  

X   1) Informācija par studējošo 

sekmēm tiek vākta un analizēta 

par akadēmiskā gada katru 

pusgadu un akadēmisko gadu 

kopumā ar nolūku ranžēt 

studējošo sekmes, lai 

noskaidrotu studējošo studiju 

kvalitāti un iespējām studēt par 

valsts budžeta līdzekļiem, kā arī 

konkursa kārtībā saņemt 

stipendiju.  

Kārtību nosaka: JVLMA 

Senāta sēdē 28.10.2020. 

apstiprinātais nolikums 

Stipendiju piešķiršanas 

nolikums. 

Senāta sēdē 30.09.2020. 

apstiprinātais nolikums 

Nolikums studiju finansējuma 

avota maiņu. 

2) Informācija par absolventu 

nodarbinātību: 

JVLMA pirms izlaiduma ar 

absolventiem slēdz Vienošanās 

protokolu par informācijas 

sniegšanu, kurā absolvents 

apņemas informēt par darba 

gaitām. Informāciju absolvents 

sniedz Absolventu aptaujas 

anketā. 

3) Par studējošo apmierinātību 

ar studiju programmu, par 

akadēmiskā personāla darba 

efektivitāti JVLMA iegūst 

analizējot Aptaujas anketas, 

kuras ir ievietotas JVLMA 

interneta mājas lapā, tās ir: 

Aptauja par studiju kursu 

kvalitāti; 

Aptauja par īstenoto studiju 

kursu nozīmību; 

Studiju vides novērtējuma 

aptauja; 
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4) Par akadēmiskā personāla  

darba efektivitāti JVLMA 

saņem informāciju, analizējot 

studējošo aptaujas anketas: 

 

Studējošo  aptaujas anketa par 

individuālo nodarbību 

kvalitāti; 

 Studējošo  aptaujas anketa par 

lekciju/grupu  nodarbību 

kvalitāti. 

5) Informācija par katra studiju 

kursa nepieciešamajiem un 

pieejamiem studiju līdzekļiem 

un to izmaksām  iestrādāta 

Studiju kursu aprakstos un  

dokumentā JVLMA Studiju 

programmās plānoto studiju 

kursu īstenošanai  

nepieciešamā aprīkojuma un 

papildresursu saraksts, 
apstiprināts Senāta 

sēdē  27.11.2019., protokols Nr.8 
6) Informācija par augstskolas 

darbības būtiskiem rādītājiem 

tiek apkopota katra akadēmiskā 

gada noslēgumā gatavojot 

ziņojumu JVLMA Satversmes 

sapulcei Rektora darbības 

pārskats. Ziņojumu gatavo visas 

struktūrvienības, ņemot vērā 

JVLMA Attīstības stratēģijā 

noteikto uzdevumu izpildi, kā 

arī  darbības būtiskākie  rādītāji 

tiek iestrādāti Saturiskajā 

atskaitē, kuru iesniedz līdz katra 

gada 15.martam Kultūras 

ministrijā un Izglītības un 

zinātnes ministrijā saskaņā ar 

IZM izstrādāto veidlapas 

paraugu.   
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6. Augstskolas, īstenojot kvalitātes 

nodrošināšanas sistēmas, garantē 

studiju virziena nepārtrauktu 

pilnveidi, attīstību un darbības 

efektivitāti 

X   JVLMA sistemātiska radošā 

sadarbība ar augstskolas 

dibinātāju – Republikas 

Kultūras ministriju, Izglītības 

ministriju, profesionālajām 

institūcijām un 

profesionālajām 

nevalstiskajām organizācijām 

Latvijā un ārvalstīs  nodrošina 

darbības kvalitāti un garantē 

studiju virziena nepārtrauktu 

pilnveidi, attīstību un darbības 

efektivitāti. Apliecinājums tam 

ir noslēgtie sadarbības līgumi 

un zinātniski pētnieciskas un 

radošās aktivitātes ar kurām ir 

iespēja iepazīties JVLMA 

interneta mājas lapā: www. 

jvlma.lv  

 

 

II. Studiju virziena raksturojums 
 

1. Studiju virziena pārvaldība 
 

1.1. Studiju virziena un tajā iekļauto studiju programmu izveides ekonomiskais un/ vai 

sociālais pamatojums, studiju programmu savstarpējās sasaistes novērtējums, kā arī 

analīze par studiju programmu nozīmi (unikalitāti) salīdzinājumā ar citām līdzīgām 

studiju programmām Latvijā un ārvalstīs.  

Studiju virzienā Izglītība, pedagoģija un sports ietilpst studiju programmu grupa Pedagogu 

izglītība, kas atbilst Latvijas izglītības klasifikācijas izglītības tematiskajai jomai Pedagogu 

izglītība un izglītības zinātnes. JVLMA ir vienīgā mākslas augstskola Latvijā, kura studiju 

programmu grupā Pedagogu izglītība sekmīgi īsteno trīs unikālas profesionālās bakalaura 

studiju programmas – Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs, Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs un Deju un ritmikas skolotājs, profesionālajā bakalaura studiju 

programmā Mūzikas skolotājs, kura sakarā ar RPIVA likvidāciju 2017.gadā bija pārņemta no 

RPIVA pārskata periodā studēja tikai 4.kursa studenti. Studiju virzienā Izglītība, pedagoģija 

un sports iekļautās trīs profesionālā bakalaura studiju programmas nodrošina mūzikas un dejas 

pedagoģijas nozares speciālistu sagatavošanu Latvijas vispārējās izglītības, profesionālās un 

profesionālās ievirzes visu pakāpju izglītības iestādēm, kā arī skolotājus darbam interešu 

izglītības mūzikas un dejas izglītības programmās. Ņemot vērā Augstskolu likuma 55.panta 

“Studiju programmas”, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta un  
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5.līmeņa skolotāja profesijas standarta prasības, studiju programmu struktūra un saturs ir 

veidots tā, lai sasniedzamās kopīgās kompetences studējošie apgūtu apvienotajās mērķgrupās, 

tādejādi nodrošinot studiju programmu sasaisti savā starpā, kā rezultātā racionāli ir izmantotas 

studiju auditorijas, docētāju personāls, kā arī mērķtiecīgi tiek izmantoti finanšu līdzekļi. 

Profesionālo bakalaura studiju programmu absolventiem ir nodrošināta iespēja turpināt studijas 

studiju virziena Mākslas profesionālā maģistra studiju programmā Mūzika un skatuves māksla 

specializācijā Mūzika un izglītība.  

Lai nodrošinātu Boloņas deklarācijas prasības, kas saistītas ar diplomatzīšanas 

procesiem, sekmētu studējošo mobilitāti, kā arī veicinātu studijas Erasmus apmaiņas studiju 

programmās, JVLMA, izvērtējot katra akadēmiskā gada studiju programmu īstenošanas 

rezultātus salīdzina ar studiju programmām, kuras īsteno JVLMA partneraugstskolas ārvalstīs. 

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast gan 

līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam izvēlējāmies Kauņas Universitātē un Šauļu 

Universitātē 9 īstenojamās studiju programmas, kurās ir senas tradīcijas arī mūzikas pedagogu 

izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu studiju programmas ir starptautiski akreditētas un 

diplomi ir starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto programmu augstu kvalitāti. Tāpat kā 

JVLMA studiju programmās arī Lietuvas abu augstskolu studiju programmās studējošo darba 

slodzi nosaka saskaņā ar European Credit Transfer System (ECTS). Studiju perioda ilgums 

bakalaura studiju līmenī arī ir četri gadi, studiju programmas apjoms arī ir ECTS 240 KP. 

Atšķirības ir studiju kursu nosaukumos. Minētajās augstskolās galvenokārt apgūst 

pedagoģiskās specializācijas studiju tematiku, bet, mūsuprāt, mūziķa profesionālās 

specializācijas kursu saturs ir pieticīgs. Lai studenti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju 

programmas daļām, arī viņiem jābūt iepriekšējam sagatavotības līmenim atbilstošajos mācību 

priekšmetos, kuri norādīti attiecīgi izvēlētās programmas daļā. Veiktā analīze ļauj secināt, ka 

kopumā JVLMA piedāvātās profesionālās bakalaura studiju programmas savā pašreizējā 

veidolā ir saturiski daudzpusīgākas, jo JVLMA absolventi iegūst ne tikai skolotāja 5.līmeņa 

profesionālo kvalifikāciju, bet līdztekus arī mūziķa instrumentālista, diriģenta, mūzikas 

teorētiķa zināšanas un prasmes, kuru sagatavotības līmenis atbilst Eiropas izglītības telpā 

pieņemtajiem standartiem. Studiju programmu absolventi iegūst arī profesionālo bakalaura 

grādu mūzikas pedagoģijā, bet Dejas un ritmikas skolotāju studiju programmu absolventi - 

profesionālo grādu izglītībā, kā rezultātā absolventam ir radītas iespējas turpināt studijas 

maģistra studiju programmās. 

 

1.2. Studiju virziena mērķi un to atbilstība augstskolas darbības jomai, stratēģiskās attīstības 

virzieniem, sabiedrības un tautsaimniecības attīstības vajadzībām un attīstības tendencēm.  

JVLMA studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports sekmīga studiju programmu 

īstenošana ir priekšnoteikums Latvijas profesionālās un profesionālās ievirzes mūzikas, dejas un 

horeogrāfijas izglītības sistēmas pastāvēšanai un izaugsmei, gan arī, apgūstot radošās darbības 

pieredzi mūzikā un dejā, tā sekmē vispārējās izglītības un interešu izglītības izglītojamo 

emocionālo un radošo spēju attīstību. Studiju virziena mērķi ir nodrošināt valsts kultūras un 

sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa profesionālo mūzikas priekšmetu skolotāju 

sagatavošanu, kā arī dejas un ritmikas skolotāju izglītošanu, kuri ir apguvuši mūzikas un dejas 

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,  
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profesionalitātes, individualizācijas, radošas darbības un mūsdienīguma principiem. Izvērtējot 

JVLMA struktūrvienību vadītāju iesniegtos gada darba pārskatus, ar gandarījumu varam secināt, 

ka Studiju virziena attīstības stratēģijā, kas ir JVLMA Attīstības stratēģijas sastāvdaļa, definētie 

mērķi un uzdevumi atskaites periodā ir veikti profesionāli, mākslinieciski augstvērtīgā līmenī 

visās darbības jomās gan studijās, gan pedagoģiskajā un mākslinieciski radošajā praksē, docētāju 

un studējošo kvalitatīvā sastāva piesaistē, pētniecībā, mobilitātes un internacionalizācijas 

sekmēšanā. To apliecina studējošo mākslinieciski radošie sasniegumi gan Latvijas, gan 

starptautiskajā līmenī, kā arī profesionālo institūciju – darba devēju atsauksmes par JVLMA 

absolventu darbu, viņu profesionālo atbilstību  un sagatavotību savu pienākumu veikšanai. 

Studējošo, absolventu un docētāju darbības sasniegumi ir raksturoti pašnovērtējuma 4. un 5. 

Sadaļā. 
 

1.3. Studiju virziena SVID analīze attiecībā uz izvirzītajiem mērķiem, ietverot 

skaidrojumus, kā augstskola plāno novērst/ uzlabot vājās puses, izvairīties no 

draudiem, izmantot iespējas u.c.  

Veicot SVID analīzi, tika izvērtētas iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un 

problēmas. Pamatojoties uz SVID analīzi, ir definētas JVLMA attīstības iespējas un 

noteikti pastāvošie draudi JVLMA pastāvēšanai. 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses  

JVLMA ir vadošā augstākās izglītības un 

zinātnes institūcija valstī, kas īsteno mūzikas 

skolotāju izglītības programmas. JVLMA ir 

būtiska nozīme sabiedrības intelektuālas 

sociālās vides un kultūrvides nodrošināšanā, 

sagatavojot augsta līmeņa mūzikas un 

skatuves mākslas skolotājus, vienlaikus 

attīstot izglītības pieejamību, infrastruktūru, 

sabiedrības tālākizglītību, amatieru 

māksliniecisko darbību, sabiedrības dzīves 

uztveres pilnveidi. Darbība un tās ietekme, 

īstenojot kvalitatīvas studijas, zinātniski 

pētniecisko darbību un māksliniecisko 

darbību, tiek nodrošināta gan Vājās puses 

Materiāli tehniskā bāze ir nepietiekoša, bieži 

vien aprīkojums ir nepiemērots un neatbilst 

studiju programmu kvalitatīvai apguvei. 

Līdzekļi, kurus JVLMA gūst savas darbības 

nodrošinājumam (rēķinot uz vienu studējošo), 

ir nepietiekoši. Nepietiekama infrastruktūra 

mācību telpu, administratīvā personāla, 

bibliotēkas un bibliotēkas krājuma 

izvietošanai. JVLMA akadēmiskā un 

pārvaldes darba kvalitātes vadības sistēma 

tikai daļēji nodrošina funkciju pietiekami  

 

Vājās puses  
Materiāli tehniskā bāze ir nepietiekoša, bieži 

vien aprīkojums ir nepiemērots un neatbilst 

studiju programmu kvalitatīvai apguvei. 

Līdzekļi, kurus JVLMA gūst savas darbības 

nodrošinājumam (rēķinot uz vienu studējošo), 

ir nepietiekoši. Nepietiekama infrastruktūra 

mācību telpu, administratīvā personāla, 

bibliotēkas un bibliotēkas krājuma 

izvietošanai. JVLMA akadēmiskā un pārvaldes 

darba kvalitātes vadības sistēma tikai daļēji 

nodrošina funkciju pietiekami efektīvu izpildi. 

Personāla atalgojuma un darba apjoma 

noteikšanas sadrumstalotība. 

Darba snieguma vadība ir nesistemātiska un 

netieši noteikta dažādos iekšējos normatīvajos 

aktos. Netiek motivētas mūzikas pedagoģijas 

un radošo profesiju pārstāvju studijas 

maģistrantūrā. JVLMA nav iespējas iegūt 

profesionālā maģistra grādu mūzikas 

pedagoģijā. Nepietiekami apzinātas un 

realizētas iespējas pētniecības darba 

orientēšanai uz starptautiskiem sadarbības 

projektiem un attīstības finansējuma (3. pīlārs) 

piesaisti. JVLMA ir nepietiekama akadēmiskā 

personāla un studentu mobilitāte, ir mazs 

ārzemju pastāvīgo studentu un viesprofesoru 
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efektīvu izpildi. Personāla atalgojuma un 

darba apjoma 11 starptautiskā, gan nacionālā, 

gan reģionālā līmenī. JVLMA vārds Latvijas 

sabiedrībā tiek uztverts pozitīvi un asociēts ar 

kvalitatīvu izglītību, mērķtiecīgu pētniecību 

un aktīvu māksliniecisku darbību. JVLMA 

studijas un pētniecības darbs orientēts 

pārsvarā uz Latvijas tirgus pieprasījumu. 

JVLMA sniedz Latvijā visplašāko 

piedāvājumu mūzikas, horeogrāfijas un 

mūzikas pedagoģijas studiju un pētniecības 

jomu daudzveidības ziņā. Studijas JVLMA ir 

saistītas ar pedagoģisko, pētniecisko un 

māksliniecisko darbību. JVLMA strādā augsti 

kvalificēts akadēmiskais un pieaicināto 

docētāju personāls: Latvijas izcilākie mūziķi, 

horeogrāfi, mūzikas pedagogi, kas ir savu 

nozaru profesionāļi, kā arī mūzikas 

pedagoģijas pētnieki. Ir plašas mobilitātes 

iespējas, attīstās internacionalizācija. JVLMA 

ir plaša un ilgtermiņā noturīga starptautiskā 

sadarbība, noslēgti sadarbības līgumi ar 

partneriem un tiek īstenoti projekti visā 

pasaulē. JVLMA pasaulē ir pazīstama ar tās 

personāla augstu māksliniecisko, radošo, 

akadēmisko un zinātniski pētniecisko līmeni. 

JVLMA potenciālu kopējā Eiropas izglītības 

telpā un konkurētspēju apliecina JVLMA 

docētāju un studējošo sasniegumi 

starptautiskajos projektos, konkursos, u.c., 

pieprasījums Eiropas valstu darba tirgū. 

JVLMA akadēmiskās izglītības sistēma ir 

salīdzināma ar ES valstu izglītības sistēmām. 

Tiek izmantotas kredītpunktu pārneses 

iespējas, vienotais diploma pielikums. 

Piešķirtie grādi un kvalifikācijas tiek atzītas 

ES valstīs. JVLMA ir tiesīga patstāvīgi izlemt 

daudzus savas attīstības jautājumus. Sadarbība 

ar valsts un nozaru institūcijām kopīgas 

nozares attīstības plānošanā, sadarbība ar 

profesionālajām organizācijām, radošajām 

industrijām un nevalstiskajām organizācijām 

noteikšanas sadrumstalotība. Darba snieguma 

vadība ir nesistemātiska un netieši noteikta 

dažādos iekšējos normatīvajos aktos.  

 

skaits. JVLMA personālam pietrūkst 

motivācijas svešvalodu prasmju 

pilnveidošanai, kas sekmētu aktīvu darbošanos 

starptautiskajā akadēmiskajā apritē, kā arī 

nodrošinātu studiju kursu kvalitatīvu apguvi 

svešvalodā. Samērojot ar ES valstu vidējiem 

rādītājiem, JVLMA akadēmiskā darba un īpaši 

pētniecības finansējums ir nepietiekams. 
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Netiek motivētas mūzikas pedagoģijas un 

radošo profesiju pārstāvju studijas 

maģistrantūrā.  

VLMA nav iespējas iegūt profesionālā 

maģistra grādu mūzikas pedagoģijā. 

Nepietiekami apzinātas un realizētas iespējas 

pētniecības darba orientēšanai uz 

starptautiskiem sadarbības projektiem un 

attīstības finansējuma (3. pīlārs) piesaisti. 

JVLMA ir nepietiekama akadēmiskā 

personāla un studentu mobilitāte, ir mazs 

ārzemju pastāvīgo studentu un viesprofesoru 

skaits. JVLMA personālam pietrūkst 

motivācijas svešvalodu prasmju 

pilnveidošanai, kas sekmētu aktīvu darbošanos 

starptautiskajā akadēmiskajā apritē, kā arī 

nodrošinātu studiju kursu kvalitatīvu apguvi 

svešvalodā. Samērojot ar ES valstu vidējiem 

rādītājiem, JVLMA akadēmiskā darba un īpaši 

pētniecības finansējums ir nepietiekams. 12 

studējošo kvalifikācijas nodrošināšanai un 

konkurētspējas darba tirgū nodrošināšanai. 

Stabila finanšu plānošana un naudas plūsma.  

Ārējie faktori 

Iespējas  

Jaunu studiju programmu izveide: - 

profesionālā bakalaura studiju programma 

mūzikas pedagoģijā sadarbībā ar kādu no 

Eiropas mūzikas pedagoģijas augstskolām, - 

maģistrantūras studiju programmas angļu 

valodā. JVLMA veidošana par vadošo centru 

mūzikas un dejas pedagoģijā, nozares 

pētniecībā, attīstot gan sava piedāvājuma 

kvalitāti, gan studējošo skaita pieaugumu. 

Moduļu studiju sistēmas ieviešana. Attīstīt 

izcilību kultūrizglītībā un sekmēt kultūras 

speciālistu konkurētspēju. JVLMA savā 

darbībā ir autonoma, ir tiesīga patstāvīgi 

izlemt daudzus savas attīstības jautājumus. 

JVLMA ir tiesīga rīkoties ar īpašumiem 

Satversmes noteikto uzdevumu izpildes labā. 

Materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras 

attīstība JVLMA studiju programmu un 

pētnieciskā darba kvalitātes un konkurētspējas 

nodrošināšanai, t.sk. piesaistot ES un citu 

ārvalstu finanšu instrumentu finansējumu.  

Draudi 

 Politikas, likumdošanas un ārējo lēmumu 

ietekme uz JVLMA tālāku attīstību, 

ierobežotas iespējas savas attīstības plānošanā 

un lēmumu pieņemšanā. Profesionālās 

izglītošanās motivācijas trūkums JVLMA 

nodrošinātajās studiju programmās, studējošo 

skaita samazinājums. Budžeta vietu skaita 

samazinājums. Budžeta dotācijas piešķiršana 

nepilnā apmērā. Eiropas vienotās izglītības 

telpai atbilstošu maģistra studiju programmu 

zemā konkurētspēja, nepietiekamu visu veidu 

resursu un pieprasījumam neatbilstošas 

infrastruktūras dēļ. Nepietiekama personāla, 

vadības sistēmas un infrastruktūras attīstība 

ietekmē spēju konkurēt ar citām augstskolām 

vienotajā Eiropas akadēmiskajā apritē 

studentu, personāla, pētījumu un attīstības 

projektu piesaistē. Lokālā attīstībā vērsta 

perspektīva, norobežojoties no Eiropas un 

pasaules akadēmiskās aprites, nesamērojot 

savu devumu un potenciālu ar 
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Uz rezultātiem balstīta, vienota atalgojuma 

sistēmas ieviešana akadēmiskajam, 

pētnieciskajam, un administratīvajam 

personālam, vienkāršojot un centralizējot 

atalgojuma un darba apjoma noteikšanas 

sistēmu. Noteikta, sistemātiska darba 

snieguma vadība, kas saistīta ar atalgojuma 

sistēmu un augstskolas noteikto mērķu 

sasniegšanu. Aktīva sadarbība ar 

kultūrizglītības iestādēm reģionos un 

profesionālās izglītības kompetenču centriem 

topošo un esošo studējošo motivācijas un 

profesionālās kvalifikācijas celšanai. 

Kvalitatīvu studiju programmu nodrošināšana 

ārvalstu studentiem svešvalodās un pieejamo 

studiju programmu skaita paplašināšana. 

Jaunu nacionāli nozīmīgu un starptautisku 

konkurētspējīgu iniciatīvu un pētniecisko 

projektu attīstība, piesaistot ES un citus 

ārvalstu finanšu instrumentus. 

 Radīt labvēlīgus apstākļus privātā 

finansējuma piesaistei kultūras mantojuma 

saglabāšanai, tālāknodošanai un radošā 

procesa atbalstam. 

starptautiskajiem kritērijiem. Nepietiekams 

finansējums normatīvajos aktos noteiktā 

atalgojuma docētājiem nodrošināšanai. 

 
Skaidrojumus, kā JVLMA plāno novērst/uzlabot vājās puses, izvairīties no draudiem, izmantot 

iespējas u.c. 

JVLMA darbības vājās puses Darbības vājo pušu novēršanas pasākumi 

Materiāli tehniskā bāze ir nepietiekoša, bieži 

vien aprīkojums ir nepiemērots un neatbilst 

studiju programmu kvalitatīvai apguvei. 

Līdzekļi, kurus JVLMA gūst savas darbības 

nodrošinājumam (rēķinot uz vienu studējošo), 

ir nepietiekoši. 

JVLMA iesaistās daudzveidīgajos ES fonda 

projektos, piesaistot ES un citu ārvalstu finanšu 

instrumentu finansējumu. 

 

JVLMA akadēmiskā un pārvaldes darba 

kvalitātes vadības sistēma tikai daļēji 

nodrošina funkciju pietiekami efektīvu izpildi. 

Darba snieguma vadība ir nesistemātiska un 

netieši noteikta dažādos iekšējos normatīvajos 

aktos. 

Noteikta, sistemātiska darba snieguma vadība, 

kas saistīta ar atalgojuma sistēmu un 

augstskolas noteikto mērķu sasniegšanu.  

Ir apstiprināts darba kvalitātes vadītājs, kura 

pienākumos sadarbībā ar attiecīgo struktūru 

vadītājiem ietilpst arī iekšējo normatīvo aktu 

izstrāde. 

Netiek motivētas nozares pedagoģijas profesiju 

pārstāvju studijas maģistrantūrā. JVLMA nav 

iespējas iegūt profesionālā maģistra grādu 

mūzikas vai dejas pedagoģijā 

Studiju turpināšana ir iespējama LU 

pedagoģijas maģistra studiju programmā. 
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JVLMA ir nepietiekama akadēmiskā 

personāla un studentu mobilitāte, ir mazs 

ārzemju pastāvīgo studentu un viesprofesoru 

skaits. 

Pateicoties JVLMA ārlietu darba prorektora 

produktīvai sadarbībai ar IZM Izglītības 

attīstības aģentūru, katru gadu palielinās 

akadēmiskā personāla, studējošo un 

viesprofesoru skaits, kopumā ir panākta 

Augstskolu likumā noteikto prasību normatīvs. 

Draudu faktori Darbības draudu novēršanai 

Profesionālās izglītošanās motivācijas trūkums 

JVLMA nodrošinātajās studiju programmās, 

studējošo skaita samazinājums. 

Izveidojusies aktīva sadarbība ar 

kultūrizglītības iestādēm reģionos un 

profesionālās izglītības kompetenču centriem 

topošo un esošo studējošo motivācijas un 

profesionālās kvalifikācijas celšanai. Stiprināta 

sadarbība ar mūzikas vidusskolām, mūzikas 

skolām, vispārējās izglītības iestādēm. 

Sistamātiski tiek organizēti prakses koncerti, 

organizēti radošie pasākumi, organizēti 

pasākumi uzņemšanas reklamēšanai - ieviestas 

konsultācijas uzņemšanas pārbaudījumu saturā, 

tiek organizētas atvērto durvju dienas, lektoriji, 

u.c. 

Nepietiekams finansējums normatīvajos aktos 

noteiktā atalgojuma docētājiem 

nodrošināšanai. 

Radīti labvēlīgāki apstākļi privātā finansējuma 

piesaistei. Ir noteikta darba snieguma vadība, 

kas saistīta ar atalgojuma sistēmu un 

augstskolas noteikto mērķu sasniegšanas 

motivāciju. Tiek sekmēta nozīmīgu un 

starptautisku konkurētspējīgu iniciatīvu un 

pētniecisko projektu attīstība, piesaistot ES 

 

Vērtējums par studiju virziena attīstības plānu nākamajiem sešiem gadiem un attīstības plāna 

izstrādes procesu. Ja attīstības plāns nav izstrādāts vai mērķi/ uzdevumi noteikti īsākam laika 

periodam, sniegt informāciju par studiju virziena attīstības plāna izstrādi nākamajam periodam.  
Pielikumā pievienot studiju virziena attīstības plānu (ja piemērojams). 

Skaidrojums: Studiju virziena plānu skatīt JVLMA interneta vietnē,  

mājas lapa: www.jvlma.lv sadaļa Dokumenti - “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas Attīstības stratēģija 2016.-2020.”  

Studiju virziena plāns nākamajiem sešiem gadiem ir izstrādāts vienlaicīgi ar JVLMA 

Attīstības stratēģiju 2016.-2020. un ir Attīstības stratēģijas neatņemama sastāvdaļa. Studiju virziena 

jaunā plāna izstrādē bija iesaistītas visas akadēmiskās struktūrvienības - 18 katedras, rektorāts, 

Studiju programmu direkcija, bibliotēka, IT daļa, Studējošo padome. Lai vispusīgi, lietpratīgi un 

mērķtiecīgi izstrādātu jauno Studiju virziena plānu, visas darba grupā iesaistītās struktūrvienības 

izanalizēja iepriekšējā Studiju virziena plāna paredzēto pasākumu īstenošanas gaitu un sasniegtos 

rezultātus, izvērtēja turpmākās darbības procesus, darbības attīstības virzienus, attīstības virzienu 

atbilstību izglītības un kultūrpolitikas dokumentos iestrādātajām nostādnēm. Studiju virziena 

attīstības plānošanā JVLMA piemēroja šādus pamatprincipus: - Latvijas valstiskās attīstības 

intereses saistībā ar kultūrvides attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē, darba tirgus pieprasījuma 

un piedāvājuma prognozes, kuras tiek izteiktas valsts pasūtījuma veidā; - darba devēju prasības - 
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sadarbība ar kultūras un kultūrizglītības institūcijām nepieciešamo speciālistu skaita un kvalitātes 

nodrošināšanā; - nodrošinot kvalitatīvu izglītību mūzikas un dejas pedagoģijas jomā, augsti 

kvalificētu mūzikas un dejas pedagoģijas speciālistu sagatavošanā, JVLMA piemēro starptautiskajā 

apritē sakņotas labas prakses piemērus, izmantojot mobilitātes iespējas, tiek pilnveidota un attīstīta 

akadēmiskā vide, studiju programmu satura apguves inovatīvās metodes, piesaistīti ārvalstu 

viesprofesori, sekmēta studiju vides internacionalizācija. Izstrādāto Studiju virziena plāna projektu 

kopā ar Pārskatu par iepriekšējā perioda darbības pilnveidi izvērtēja JVLMA Senāts. Senātā 

pieņemto Studiju virziena plānu, kā JVLMA Attīstības stratēģijas sastāvdaļu apstiprināja JVLMA 

Satversmes sapulce. Studiju virziena Izglītība un pedagoģija attīstības globālais mērķis ir 

nodrošināt, ka JVLMA ir kvalitatīvs, starptautiski konkurētspējīgs mūzikas un dejas pedagoģijas 

studiju un mākslinieciski radošās darbības izcilības centrs. Izvirzītie mērķi un sagaidāmie rezultāti 

studiju virziena Izglītība un pedagoģija īstenošanai 2016.-2020. gadam: 

 

 Izvirzītie mērķi Sagaidāmie rezultāti 

1. Nodrošināt studiju pieejamību  

ikvienam, kam ir vēlme, spējas un  

atbilstoša sagatavotība 

Valsts finansēto studiju vietu skaits 

pilna laika studējošiem ir noteikts 

atbilstoši kultūrvides attīstības 

prognozētajam pieprasījumam, 

pieejamie finanšu resursi atbilst 

kvalitatīvu studiju nodrošināšanas  

kapacitātei. 

2. Nodrošināt kvalitatīvas studijas,  

izvirzot to kā visu iesaistīto 

personu galveno prioritāti. 

 

Iekšējā un ārējā studiju virzienu un 

studiju programmu kvalitāte ir pielāgota 

mainīgajai globālās vides ietekmei, un 

tās  

novērtēšana un akreditācija atbilst 

Eiropas  

vienotās augstākās izglītības telpas 

vadlīnijām. Studiju kvalitāte atbilst 

studējošo mērķiem, uzsākot studijas, un  

nodrošināta JVLMA absolventu 

individuālā konkurētspēja darba tirgū. 

3. Nodrošināt studiju  

konkurētspēju. 

JVLMA ir konkurētspējīga piesaistīt 

spējīgākos un talantīgākos studentus 

Latvijā; kompetentu, mākslinieciski 

radošu akadēmisko personālu no 

Latvijas un ārvalstīm; diversificētu 

(dažādu avotu)  

finansējumu studijām, radošai un 

pētnieciskai darbībai, radīt jaunas, 

neatkarīgu ekspertu atzītas zināšanas un  

nodrošināt zināšanu pārnesi un 

inovācijas. 

4. JVLMA ilgtspējīgas darbības un 

attīstības nodrošināšana, 

mērķtiecīgāk  

izmantojot internacionalizācijas  

procesu iespējas. 

Studiju virziena īstenojamo studiju 

programmu satura izstrādē ir 

piedalījušies profesionālo kultūras 

institūciju, profesionālo nevalstisko 

organizāciju un izglītības iestāžu 

pārstāvji, saturs atbilst pedagoģijas 
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speciālistiem profesijas standartā 

izvirzītajām prasībām.  

Studiju satura apguvē tiek izmantoti 

moduļi, to raksturojums ir skaidrs un 

saprotams. Eksāmeni, pētījumi, projekti 

ir savstarpēji saskaņoti un tiek atbilstoši 

izmantoti.  

Akadēmiskā personāla kvalifikācijas 

pilnveidošanas sistēma darbojas efektīvi, 

par to liecina mobilitāte, radošās 

darbības un pētījumu rezultāti. 

Izveidota akadēmiskā personāla 

kvalifikācijas nodrošināšanas sistēma. 

Īstenots internacionalizācijas plāns,  

nodrošinot Latvijas kultūrizglītības 

popularizēšanu pasaulē. 

 

1.4. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu vadības (pārvaldības) 

struktūra, tās efektivitātes analīze un novērtējums, tajā skaitā studiju virziena vadītāja 

un studiju programmu vadītāju loma, atbildības un sadarbības ar citiem studiju 

programmu vadītājiem, augstskolas/ koledžas administratīvā un tehniskā personāla 

studiju virziena ietvaros sniegtā atbalsta novērtējums.  
Pielikumā pievienot studiju virziena pārvaldības struktūru shematiski. 

Studiju virzienu un Studiju programmu stratēģisko vadību, darba pārraudzību un 

kontroli nodrošina  akadēmiskā darba prorektors. 

      Studiju virziena studiju programme īstenošanai ir izveidota  Akadēmiskā struktūrvienība 

- Studiju programmu direkcija (turpmāk tekstā saīsin.– SPD). Studiju programmu direkcija 

plāno, koordinē un kontrolē studiju programmu īstenošanas procesu, izveido, uztur un 

analizē informatīvo bāzi par studējošajiem, studiju programmām, studiju programmu 

apguves sasniegumiem, nodrošina Studiju virzienu un studiju programmu pašnovērtēšanas 

ziņojumu izstrādi, sekmē docētāju tālākizglītību un profesionālo pilnveidi. 

Šo uzdevumu kvalitatīvai īstenošanai Studiju programmu direkcijas ietvaros ir 

nodibinātas vairākas apakšstruktūras, kuras darbojas atbilstoši JVLMA Senāta apstiprinātajiem 

nolikumiem, tās ir: 
Studiju daļa,  

trīs nodaļas – Izpildītājmākslas, Muzikoloģijas, kompozīcijas un tehnoloģiju, Mūzikas un 

dejas pedagoģijas nodaļa,  

Tālākizglītības nodaļa, 

Maksas studiju nodaļa. 

  Nodaļu vada nodaļas vadītājs, kura pienākumi ir sniegt konsultācijas 

studējošajiem un nodrošināt informācijas saņemšanu jautājumos, kas reglamentē 

JVLMA darbību: JVLMA Satversme, Senāta apstiprinātie Studējošo iekšējās kārtības 

noteikumi, studiju programmas apguves plānojums, brīvās izvēles studiju kursu 

apguves kārtība, studijas ārvalstu augstskolās, bibliotēkas, fonotēkas, videotēkas, 

instrumentu un telpu lietošanas noteikumi, u.c; sekmēt studējošo tiesību ievērošanas 

nodrošināšanu, sadarbojas ar studējošajiem, lai nodrošinātu godprātīgu JVLMA 

noteikto studiju, pētnieciskā, mākslinieciskā un jaunrades darba tiesību izmantošanu; 

iesaistīt studējošos studiju pašnovērtēšanas procesā; sadarbojas ar JVLMA citu 

struktūrvienību vadītājiem, Latvijas un ārvalstu augstskolām, profesionālajām 

organizācijām studējošo radošo projektu īstenošanas jautājumos. 
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Studiju, zinātniskā, radošā, mākslinieciskā un metodiskā un prakses darba veikšanai ir 

izveidotas katedras, kuras ir apvienotas  nodaļās. Lēmumu par katedras un nodaļas 

dibināšanu, reorganizāciju vai likvidēšanu pieņem Senāts.  

Katedra pārstāv apstiprināta studiju virziena noteiktu apakšprogrammu/specializāciju 

vai profilu un apvieno katedras kompetencē nodoto studiju kursu īstenošanā iesaistīto 

akadēmisko personālu, pieaicinātos mācībspēkus un studējošos. Katedru vada katedras 

vadītājs, kurš ir atbildīgs par struktūrvienības uzdevumu kvalitatīvu izpildi, kā arī 

struktūrvienības rīcībā esošo resursu mērķtiecīgu izmantošanu. Katedras vadītājs 

nodrošina studiju kursu aprakstu izstrādi, individuālo nodarbību studiju kursu darba 

programmu izstrādi studējošajiem (profesionālie specializācijas studiju kursi un 

pedagoģiskā/asistenta  prakse), sadarbībā ar studiju programmu direktoru izstrādā 

studiju kursu kontaktstundu resursus katram akadēmiskam gadam, sastāda tarifikācijas, 

sastāda studējošo sarakstus konkrēta studiju kursa apguvei un informē docētājus,  

saskaņo pieaicināto mācībspēku kandidātus, informē katedras mācībspēkus par studiju 

satura apguves organizācijas prasībām un kārtību, studējošo kompetences pārbaudes 

kritērijiem, formām, veidiem un metodēm, iesaista mācībspēkus darba kvalitātes 

pašnovērtējumā, nodrošina studiju un radošās darbības objektīvu novērtēšanu, piedalās 

reflektantu un studējošo kompetences novērtēšanā: uzņemšanas papildu prasību 

pārbaudēs, uzņemšanas eksāmenos, studiju programmas apguves procesā, studiju 

programmas vai studiju kursa programmas apguves noslēguma pārbaudījumos, 

nodrošina studiju kursa satura kvalitatīvu docēšanu, sekmē zinātniski pētnieciskā, 

pedagoģiski radošā un mākslinieciskā darba veikšanu; piesaista līdzekļus aprīkojuma 

nodrošināšanai studiju kursu īstenošanai, kontrolē un atbild par studiju kursu 

kvalitatīvu īstenošanu, akadēmiskā personāla profesionālo pilnveidi, studiju 

programmu apguves gaitu un kvalitāti, pārbaudījumu norisi, sadarbojas ar JVLMA citu 

struktūrvienību vadītājiem, Latvijas un ārvalstu augstskolām, profesionālajām 

organizācijām studiju programmas/studiju kursu īstenošanas jautājumos. Katedras 

vadītāji par savu darbu atskaitās nodaļas vadītājam un akadēmiskā darba prorektoram. 

Atskaites darba forma ir katedras darba pašnovērtējums.  

  Studiju virzienu vadītāja pienākumi un kompetence: 

Studiju virzienu un studiju programmu attīstības stratēģijas izstrāde atbilstoši JVLMA 

Attīstības stratēģijai un valsts kultūrpolitikai un ieviešana, iekšējās kvalitātes 

nodrošināšanas sistēmas īstenošanas pārraudzība, analīze,  novērtējums  studiju 

virziena ietvaros atbilstoši Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas 

augstākās izglītības telpā (ESG – 2015. 1.daļa), studiju virziena attīstības plāna izstrāde,  

studiju virziena un tajā iekļauto studiju programmu izveides un pārskatīšanas procesa 

novērtējums, studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumu izstrāde un studiju programmu 

pašnovērtējumu ziņojumu izstrādes nodrošināšana akreditācijai, Pārskatu par veiktajām 

darbībām studiju virzienu pilnveidei sagatavošana un iesniegšana JVLMA Senātam 

apstiprināšanai par katru iepriekšējo akadēmisko gadu līdz nākamā gada 15.janvārim, 

JVLMA misijai, mērķiem un darbības stratēģijai atbilstīgas akadēmiskās darbības 

taktikas atbilstības pārraudzība ārējo normatīvo dokumentu prasībām, reflektantu 

uzņemšanas prasību novērtējums, personu iesniegto dokumentu par iepriekšējā 

izglītībā un profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas novērtēšana, 

procesuālās darbības organizēšana, atbildes sagatavošana, studiju procesa  
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reglamentējošo JVLMA normatīvo aktu atbilstības uzraudzība ārējiem normatīvajiem 

aktiem. 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (saīsin. – JVLMA) struktūrvienība, kuras 

darbības pamatuzdevums ir risināt ar studijām saistītus vispārīgos un kopīgos 

organizatoriskos jautājumus, t.sk. reflektantu uzņemšana, studējošo uzskaite, 

imatrikulācija un eksmatrikulācija, pārskatu un atskaišu sagatavošana un sniegšana par 

studējošo personālsastāvu, informatīvās bāzes ar studijām saistītajos jautājumos 

uzturēšana, ir Studiju daļa. 

Studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports pētnieciskā darba joma ir nodota  

Zinātniskās pētniecības centra kompetencē. Zinātniskās pētniecības centra darbību 

reglamentē Senāta apstiprināts nolikums. 

Studiju virziena studiju programmu satura apguves nodrošināšanai būtiska nozīme ir 

JVLMA Bibliotēkai. Bibliotēkas darbība noris atbilstoši Senāta apstiprinātajam 

nolikumam. 

Informāciju par Zinātniskās pētniecības centra un Bibliotākas darbību var iegūt 

JVLMA mājas lapā: www.jvlma.lv. 

Pielikumā JVLMA struktūra, kurā ietilpst arī studiju virzienu vadības struktūra. 

Struktūra ir pieejama JVLMA mājas lapā, adrese: www.jvlma.lv. 

 JVLMA struktūras aktualizēšana tika veikta, lai pilnveidotu studiju virziena vadības 

darbu, veiktu studiju programmu direktora funkciju pārdali, izveidojot atsevišķi  studiju 

virziena vadītāja un studiju programmu direktora amatu, novērsta akadēmisko struktūru 

fragmentācija. Šādas studiju virzienu pārvaldības struktūras ieviešana sekmē 

līdzsvarotu darba pienākumu pārdali, nodrošina kompetentu un korektu studiju virzienu 

procesu pārraudzību un kontroli, kopumā veicina studiju virzienu procesu īstenošanas 

kvalitāti. 

 

1.5. Studējošo uzņemšanas prasību un sistēmas raksturojums un novērtējums, citastarp 

norādot, kas nosaka studējošo uzņemšanas kārtību un prasības. Novērtēt studiju 

perioda, profesionālās pieredzes, iepriekš iegūtās formālās un neformālās izglītības 

atzīšanas iespējas studiju virziena ietvaros, sniegt konkrētus procedūru piemērošanas 

piemērus.  

Pievienot elektronisko saiti uz iekšējo normatīvo regulējumu, kur noteikta studējošo 

uzņemšanas kārtība un prasības, kā arī normatīvo regulējumu, kas reglamentē 

atzīšanas procedūras. 

Uzņemšana JVLMA notiek atbilstoši Uzņemšanas noteikumiem  Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 

......./........ akadēmiskajam gadam, kas izdoti pamatojoties uz Augstskolu likuma 46. 

panta otro daļu, izstrādāti saskaņā ar Augstskolu likuma 45., 46., 47., 52., 83., 83.¹ un 

85. panta prasībām, Izglītības likuma 3. un 12. panta prasībām, JVLMA Satversmi, 

ievērojot Ministru kabineta noteikumus par prasībām, kritērijiem un kārtību 

uzņemšanai studiju programmās un  apstiprināti JVLMA Senāta sēdē.  

Noteikumus veido divas satura ziņā patstāvīgas daļas. Noteikumu pirmo daļu 

veido uzņemšanas noteikumi studiju programmās. Noteikumu otrā daļa ir 

Uzņemšanas pārbaudījumu prasību saturs. Uzņemšanu studiju programmā nodrošina 

JVLMA izveidotā Uzņemšanas komisija, kas darbojas saskaņā ar JVLMA Senāta 

apstiprināto nolikumu.  

http://www.jvlma.lv/
http://www.jvlma.lv/


 
 

24 
 

 

 

 

 

Lai konstatētu profesionālās sagatavotības atbilstību studiju uzsākšanai 

JVLMA studiju programmās, konkursa kārtībā atlasītu talantīgākos pretendentus, 

visiem reflektantiem ir jākārto iestājpārbaudījumi:  

- profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto papildu prasību 

pārbaude atbilstoši Augstākās izglītības padomē saskaņotajām prasībām;  

- profesionālā maģistra, akadēmiskā maģistra un doktora studiju 

programmu reflektantiem ir jākārto iestājpārbaudījumi.  

Uzņemšanas noteikumus un Uzņemšanas pārbaudījumu saturu nākamajam 

akadēmiskajam gadam JVLMA izstrādā, apstiprina un publisko (arī mājaslapā 

internetā, adrese: www.jvlma.lv) līdz kārtējā gada 1. novembrim.  

Reflektantu piemērotības un profesionālās atbilstības pārbaudījumu 

prasību saturs ir pēctecīgs un atbilst iepriekšējā izglītības pakāpē apgūtās 

programmas saturam.  

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Uzņemšanas noteikumus studiju 

programmās un Uzņemšanas pārbaudījumu saturu konkrētam akadēmiskajam 

gadam akadēmiskajam gadam skatīt JVLMA mājas lapā: www.jvlma.lv  

Ņemot vērā to, ka izglītības programmu saturs ir mainīgs, JVLMA 

pārbaudījumu prasību saturu pārskata katru gadu. Arī Uzņemšanas noteikumu 

saturs tiek pārskatīts un nereti aktualizēts, ņemot vērā docētāju, mūzikas 

vidusskolu vadības un pedagogu priekšlikumus. Izmaiņas galvenokārt ir 

attiecināmas uz reflektantu uzņemšanas vietu skaitu studiju programmas 

konkrētajā specializācijā, uz konkursa kritēriju piemērošanu, uz pārbaudījumu 

laiku, formām un ilgumu. 

Lai konstatēju uzņemšanas procesa stiprās un vājās puses, Uzņemšanas 

komisija Uzņemšanas procesa noslēgumā organizē docētāju, eksaminētāju un 

reflektantu aptaujas, aptauju rezultātus apkopo, analizē un par rezultātiem informē gan 

JVLMA vadību, Senātu, kā arī mūzikas skolu, vidusskolu vadītājus. Aptauju rezultāti 

liecina, ka uzņemšanas noteikumi, saturs, uzņemšanas sagatavošanas gaita un norises 

process reflektantus un uzņemšanā iesaistītās personas kopumā apmierina. 

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un 

iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas procedūras raksturojums 

un novērtējums, sniedzot konkrētus procedūru piemērošanas piemērus. 
Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču 

un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu studiju virziena ietvaros 

JVLMA piemēro kā divas atšķirīgas procedūras, t.i. – atsevišķa kārtība studiju perioda 

atzīšanai studijām vēlākajos studiju posmos un atsevišķa kārtība ārpus formālās 

izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanai. 

1) Studiju perioda atzīšanu studijām vēlākajos studiju posmos JVLMA  veic 

atbilstoši kārtībai, kāda ir noteikta JVLMA dokumentā Studiju uzsākšanas kārtība 

vēlākos studiju posmos Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Kārtība ir izstrādāta, 

ņemot vērā Augstskolu likuma 47.pantā un Ministru kabineta Nr. 932 “Studiju 

uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos” formulētajās prasības. 

Studijas vēlākos studiju posmos var uzsākt studējošie un personas (turpmāk – 

pretendents), kuras ir apguvušas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētu vai 

akreditētu augstākās izglītības studiju programmu vai tās daļu. 

Studijas vēlākos posmos var uzsākt: 

http://www.jvlma.lv/
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- pārejot no citas augstākās izglītības iestādes uz JVLMA  tā paša līmeņa studiju 

programmu; 

- pārejot uz citu JVLMA studiju programmu vai apakšprogrammu/ specializāciju/ 

profilu tā paša līmeņa studiju programmā; 

- atsākot studijas JVLMA pēc eksmatrikulācijas; 

- turpinot studijas pēc kvalifikācijas/ grāda ieguves tā paša līmeņa studiju 

programmā citas kvalifikācijas iegūšanai, šādā gadījumā priekšroka studijām par 

valsts budžeta līdzekļiem ir tām personām, kuras attiecīgo kvalifikāciju vai grādu 

par valsts budžeta līdzekļiem vēlas iegūt pirmo reizi; 

- savienojot studijas kvalifikācijas/ grāda ieguvei  tā paša līmeņa vai dažādu līmeņu 

studiju programmās. Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā 

studiju programmā/ apakšprogrammā/ specializācijā/ profilā; 

- studiju turpināšanai studiju programmas noslēguma pārbaudījumu kārtošanai. 

Dokuments “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos ir pieejams 

JVLMA mājas lapā:www.jvlma.lv 

2) Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto studiju 

rezultātu atzīšanu JVLMA  veic atbilstoši JVLMA Senāta apstiprinātajam 

nolikumam Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Nolikums par ārpus 

formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un 

iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu. Nolikums izstrādāts 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 14.augusta noteikumu Nr.505 Ārpus 

formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un 

iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi formulētajām 

prasībām.  

Nolikums nosaka kārtību, kādā JVLMA novērtē un atzīst iepriekšējā 

izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus, un atzīšanas 

kritērijus personai, kura vēlas, lai tiktu atzīti tās iepriekšējā izglītībā vai 

profesionālajā pieredzē sasniegtie studiju rezultāti. 

Persona, kura vēlas, lai tiktu atzīti tās iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā 

pieredzē sasniegtie studiju rezultāti, iesniedz JVLMA kancelejā iesniegumu par 

sasniegto studiju rezultātu atzīšanu. Persona iesniegumam pievieno dokumentus, kas 

apliecina iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju 

rezultātus.  

Personas iesniegumu ar JVLMA rektora rezolūciju un iesniegumam 

pievienotajiem dokumentiem kancelejas vadītājs nodod JVLMA studiju rezultātu 

atzīšanas komisijas sekretāram, kurš nedēļas laikā izvērtē dokumentu formālo 

atbilstību konkrētajai studiju programmai, sniedz savu atzinumu, dokumentus 

pavairo un nodod tos komisijai izvērtēšanai.  

Lēmumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu 

studiju rezultātu atzīšanu pieņem komisija. 

Atbilstoši JVLMA īstenojamajām studiju programmām, kuras atbilst Latvijas 

izglītības klasifikācijā noteiktajām  izglītības tematiskajām jomām,  JVLMA izveido 

vienu kopīgu komisiju, komisijas personālsastāvu apstiprina rektors. Komisija 

mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata to un pieņem lēmumu par 

iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanu 

vai par atteikumu atzīt sasniegtos studiju rezultātus. Lēmumu nosūta iesniedzējam.  
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Komisija ir tiesīga pārbaudīt sniegtās informācijas un ziņu atbilstību 

faktiskajiem apstākļiem. Ja nepieciešams, komisija var noteikt pārbaudījumus 

iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu 

novērtēšanai. 

JVLMA komisijas darbam, kura izvērtē iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā 

pieredzē sasniegtus studiju rezultātus un pieņem lēmumu par to atzīšanu ir 

izstrādājusi vadlīnijas, pamatojoties uz Eiropas profesionālās izglītības attīstības 

centra (CEDEFOP), kas ir Eiropas Savienības uzziņu centrs profesionālajā izglītībā, 

dokumentu VADLĪNIJAS NEFORMĀLĀS un IKDIENAS IZGLĪTĪBAS 

VĒRTĒŠANAI. Vadlīnijās ir aprakstīta procedūru veikšanas metodoloģija, vērtētāju 

pienākumi, vērtēšanas sistēma, kā arī visa procesa vadītāju pienākumi.  

Pārskata periodā Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā  

pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu  

atzīšanas komisija ir izvērtējusi divu personu dokumentus un sniegusi tiem 

atzinumus ar pozitīviem vērtējumiem.  

 

1.6. Studējošo sasniegumu vērtēšanā izmantoto metožu un procedūru novērtējums, 

principi, kā tās tiek izvēlētas, kā tiek analizēta novērtēšanas metožu un procedūru 

atbilstība studiju programmu mērķu sasniegšanai un studējošo vajadzībām.  

Norādīt, kur studējošie var iepazīties ar studējošo sekmju vērtēšanas kritērijiem, 

nosacījumiem un saistošajām procedūrām. 

Studējošo sasniegumu un studiju rezultātu vērtēšanas sistēma ir aprakstīta 

JVLMA Senāta apstiprinātajā nolikumā JVLMA Nolikums par studiju kursu 

pārbaudījumu organizēšanas un studējošo kompetences vērtēšanas kārtību. Valsts 

pārbaudījumu, gala pārbaudījumu un promocijas eksāmenu norises kārtību un 

prasības nosaka speciālie dokumenti: 

- JVLMA Nolikums par valsts pārbaudījumiem un pārbaudījumu komisiju; 

- JVLMA Nolikums par  gala pārbaudījumiem; 

- JVLMA Doktora studiju nolikums. 

Studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas un studējošo kompetences 

vērtēšanas kārtība piemērojama visu līmeņu studiju programmās reģistrētajiem pilna 

laika studējošajiem. Studiju kursa apguvi vērtē atbilstoši studiju kursa aprakstā 

norādītajam saturam, vērtēšanas kritērijiem un prasībām. 

Nolikumā par studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas un studējošo 

kompetences vērtēšanas kārtību ir aprakstīti pārbaudījumu veidi, formas un to 

norise, kā arī noteikti studējošo, docētāju un lietvežu tiesības un pienākumi studiju 

kursa apguves rezultātu vērtēšanas procesā. 

Vērtējot studiju programmu satura apguvi, ievēro šādus pamatprincipus:  

- zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmas 

mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir 

noteikts prasību kopums pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai;  

- vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu studiju 

plāna A daļas, B daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  

studiju kursos. 
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Pārbaudījumu veidi un pārbaudījumu plānošana 

Pārbaudījumu veidi ir ieskaites un eksāmeni, kas notiek kā: 

- starppārbaudījumi; 

- semestra  pārbaudījumi; 

- studiju kursa vai studiju programmas noslēguma pārbaudījumi  -  Diplomeksāmeni. 

Starppārbaudījumu veidi ir: kontroldarbs, seminārs, spēles tehnisko prasmju 

pārbaudes ieskaite, 

akadēmiskais/prakses koncerts, ziņojums, referāts, cits darba veids atbilstoši studiju 

kursa specifikai. 

Starppārbaudījumi (kontroldarbi, semināri u.c.), kā arī ieskaites notiek katra 

semestra 15 studiju nedēļu perioda teorētisko un praktisko nodarbību – 

kontaktstundu – ietvaros:  

- ja studiju kursa satura apguves kompetenci vērtē tikai studiju kursa docētājs, tad 

studiju kursa starppārbaudījumu un ieskaišu datumus plāno attiecīgā studiju kursa 

docētājs; 

- ja studiju kursa satura apguves kompetenci starppārbaudījumā vai ieskaitē vērtē 

komisija, tad studiju kursa starppārbaudījumu un ieskaišu datumus plāno attiecīgā 

studiju kursa katedras vadītājs; 

- par starppārbaudījumu, ieskaišu laikiem un prasībām docētājs studējošos informē, 

uzsākot studiju kursa īstenošanu. Studējošie, kuri nodarbībā nav piedalījušies, par 

studiju kursa prasību informācijas iegūšanu ir atbildīgi personīgi; 

- lai nodrošinātu pārbaudījuma protokola un studējošo Sekmju lapu savlaicīgu 

sagatavošanu, studiju kursa docētājs vai katedras vadītājs ieskaites datumu paziņo 

studiju programmu direktora vietniekam darbā ar docētājiem vismaz vienu nedēļu 

pirms ieskaites plānotā datuma. 

Semestra pārbaudījumu, studiju kursa vai studiju programmas noslēguma 

pārbaudījumu veidi ir noteikti studiju plānā - Resursi tarifikāciju izstrādei. 

Pārbaudījumu un starppārbaudījumu satura prasības, kā arī pārbaudījuma forma, 

kompetences vērtēšanas kritēriji un metodes ir konkretizētas studiju kursa aprakstā. 

Ar srudiju kursa aprakstu tiek iepazīstināti studējošie studiju kursa apguves 

sākumposmā. 

Eksāmeni notiek semestra pēdējo piecu nedēļu periodā, t.i. pēc studiju  

teorētisko  un praktisko nodarbību norises, vai arī semestra laikā pēc studiju kursa  

satura apguves:   

- eksāmenu sarakstu publisko vismaz vienu mēnesi pirms eksāmenu norises; 

- eksāmenus plāno  studiju programmu direktora vietnieks darbā ar docētājiem 

sadarbībā ar docētājiem, ja studējošā kompetenci eksāmenā vērtē viens docētājs, ar  

katedras vadītāju, ja studējošā kompetenci eksāmenā vērtē eksāmena komisija; 

- vienas darba dienas laikā parasti drīkst plānot vienu eksāmenu, bet, pamatojoties 

uz studējošā rakstisku lūgumu, kas saskaņots ar attiecīgā studiju kursa katedras 

vadītāju, var tikt organizēti vairāki eksāmeni;    

- eksāmenu sarakstu apstiprina JVLMA akadēmiskā darba prorektors. 

Lai iegūtu tiesības kārtot ieskaiti vai eksāmenu un saņemtu pozitīvu 

vērtējumu, studējošajam jānokārto starppārbaudījumu visas prasības un jāizpilda 

studiju kursa aprakstā noteiktais studiju darba apjoms. Atbilstoši studiju kursa  
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specifikai studiju kursa aprakstā docētājs var noteikt prasības arī nodarbību 

apmeklējumam. 

Pārbaudījuma formas 

Pārbaudījuma formas ir: 

- rakstisks pārbaudījums, kurā docētājs vai pārbaudījuma komisija vērtē studējošā 

rakstveidā vai e-vidē izpildītu pārbaudījuma uzdevumu; 

- mutvārdu pārbaudījums, kurā docētājs vai pārbaudījuma komisija vērtē studējošā 

mutiskās atbildes un skaidrojumus, demonstrējumus; 

- kombinēts pārbaudījums, kurā docētājs vai pārbaudījuma komisija vērtē gan 

studējošā mutiskās atbildes, gan rakstveidā izpildītus uzdevumus. Mutvārdu un 

rakstveida daļu īpatsvars pārbaudījumā tiek noteikts studiju kursa aprakstā;  

- mākslinieciski radošais pārbaudījums, kurā docētājs vai pārbaudījuma komisija 

vērtē studējošā mākslinieciskās prasmes: skaņdarbu atskaņojums/izpildījums, 

uzveduma veidošana, deju kompozīcijas, horeogrāfijas veidošana, partitūru spēle, 

darbs ar orķestri vai kori, kompozīcijas, instrumentācijas, aranžējumu, 

improvizācijas, skaņu ierakstu, apskaņošanas u.c. mākslinieciski radošu 

pārbaudījumu formas.     

Studējošā kompetences vērtējuma pamatdokumenti un vērtējuma atspoguļošana 

Studējošā kompetences vērtējuma pamatdokumenti ir Pārbaudījuma vērtējuma 

protokols un Sekmju lapa.  Sekmju lapa ir studējošā Studiju kartes dokuments, kurā 

tiek atspoguļoti studiju programmas katra semestra studiju darba rezultāti. Sekmju 

lapu katram semestrim izveido atbilstošās studiju programmas studiju lietvedis viena 

mēneša laikā no katra semestra sākuma, pamatojoties uz studējošā Studiju kartē 

iekļautā studiju plāna ziņām un  docētāju kontaktstundu uzskaites resursiem 

tarifikāciju sastādīšanai. Pārbaudījuma rezultātus Sekmju lapā ieraksta studiju kursa 

docētājs vai pārbaudījuma komisijas priekšsēdētājs atbilstoši tiem ierakstiem, kas ir 

ierakstīti Pārbaudījuma vērtējuma protokolā.  

Ārpus JVLMA plānotā datuma pārbaudījumu kārtošana  

Kārtot pārbaudījumus ārpus JVLMA plānotā pārbaudījumu datuma, t.sk. arī 

docētāja noteiktā pārbaudījuma -  ieskaites datuma,  ir iespējams tikai ar akadēmiskā 

darba prorektora atļauju. 

Plānotā pārbaudījuma datumu drīkst mainīt, ja ir radušies objektīvi apstākļi, kas kavē 

pārbaudījuma nokārtošanu JVLMA noteiktajā laikā, un Studiju programmu 

direkcijā ir iesniegti apliecinošie dokumenti. 

Par apliecinošiem dokumentiem tiek uzskatīti: kursa docētāja vai 

pārbaudījuma komisijas priekšsēdētāja motivēts iesniegums, studējošā motivēts 

iesniegums ar pievienotu attaisnojošu dokumentu (medicīniskās iestādes izsniegta 

izziņa, pašvaldības iestādes vai kultūras institūcijas  

izsniegta izziņa, rīkojums par studijām ārvalstu augstskolās, rīkojums par studiju 

turpināšanu pēc studiju pārtraukuma izmantošanas).  

Ja studējošais bez attaisnojoša iemesla nav kārtojis pārbaudījumu JVLMA 

noteiktajā laikā vai nav saņēmis studiju kursa satura apguves sekmīgu vērtējumu, 

studējošais pārbaudījumu drīkst kārtot komisijas klātbūtnē par maksu, bet ne vairāk 

kā divas reizes pēc kārtas.  
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Ja studējošais studiju programmas apguves noslēgumā vēlas uzlabot savas 

kompetences novērtējumu kādā no studiju kursiem, studējošais pārbaudījumu drīkst 

kārtot par studiju kursa visu satura apjomu, saskaņā ar studiju kursa aprakstu. 

 Visus iepriekšējā semestrī nenokārtotos pārbaudījumus ir jānokārto ne vēlāk 

kā  mēnesi pēc nākošā semestra studiju sākuma. 

 Plānotā pārbaudījuma datuma maiņu, atkārtota pārbaudījuma vai ārpus 

plānotā datuma pārbaudījuma kārtošanu studējošais piesaka rakstiska iesnieguma  

formā ne vēlāk kā trīs darbadienu laikā no brīža, kad studējošais ir saņēmis 

informāciju par pārbaudījuma datuma maiņas nepieciešamību.  

Pārbaudījuma norise 

Pārbaudījumi notiek saskaņā ar JVLMA noteiktā kārtībā sagatavotu un apstiprinātu 

pārbaudījumu grafiku. Starppārbaudījumi notiek saskaņā ar studiju kursa plānu, kas 

ir kursa apraksta sastāvdaļa.  

Studiju kursa apguves rezultātus vērtē studiju kursa docētājs vai 

pārbaudījumu komisija. Pārbaudījuma komisijas skaitu, kā arī pārbaudījuma norises 

ilgumu nosaka Senāta apstiprinātais dokuments „Studiju programmu īstenošanai 

nepieciešamo papildresursu normatīvi”, bet konkrēta pārbaudījuma personālijas  

tiek apstiprinātas atbilstošās katedras dokumentā „Docētāju kontaktstundu uzskaite 

tarifikāciju sastādīšanai”.  

Pārbaudījuma saturu, pārbaudījuma prasības, vērtēšanas kritērijus un 

metodes nosaka studiju kursa apraksts, bet katra pārbaudījuma norises kārtību 

nosaka studiju kursa docētājs vai pārbaudījuma komisijas priekšsēdētājs. 

Zināšanu un prasmju vērtēšana kritēriji 

Eksāmenā studiju kursa satura apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā:  

- ļoti augsts apguves līmenis (10 — "izcili", 9 — "teicami");  

-  augsts apguves līmenis (8 — "ļoti labi", 7 — "labi");  

- vidējs apguves līmenis (6 — "gandrīz labi", 5 — "viduvēji", 4 — "gandrīz 

viduvēji");  

-  zems apguves līmenis (3 — "vāji", 2 — "ļoti vāji", 1 — "ļoti, ļoti vāji"). 

Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa un prakses sasniegumu vērtējums ir 

"ieskaitīts" vai "neieskaitīts", vai arī vērtējums 10 ballu skalā. 

Par katru studiju kursu, studiju darbu, bakalaura, maģistra darbu 

(diplomdarbu/diplomprojektu), valsts pārbaudījumu vai sasniegto prakses mērķi 

ieskaita kredītpunktus, ja to apguves līmenis ir pozitīvs vai ir saņemts vērtējums 

"ieskaitīts". 

Zināšanu un prasmju vērtējuma skaidrojums 

 
Vērtējuma “balles” 

apzīmējums cipariem un 

vārdiem 

 

Zināšanu un prasmju līmenis 

10 izcili Zināšanas, prasmes un iemaņas, kas pārsniedz studiju kursa prasības, liecina par 

spilgtu talantu, mākslinieciskumu. 

9 teicami Pilnā mērā apgūtas studiju kursa prasības, iegūta prasme patstāvīgi realizēt iemācīto, 

radoša pieeja.  

8 

 

ļoti labi 

 

Pilnā mērā apgūtas studiju kursa prasības, taču reizēm trūkst prasmes patstāvīgi 

realizēt iemācīto, attīstīt to. 
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7 labi Apgūtas studiju kursa prasības, taču vienlaikus konstatējami arī atsevišķi nesvarīgi 

trūkumi zināšanās un iemaņās. 

6 gandrīz labi Apgūtas studiju kursa prasības, taču atsevišķās nozīmīgās zināšanu un iemaņu jomās 

sniegums ir nepietiekoši stabils un pārliecinošs. 

5 viduvēji Pamatvilcienos apgūtas studiju kursa prasības, kaut arī konstatējama vairāku 

nozīmīgu zināšanu un iemaņu jomu nepietiekoša stabilitāte un rezultativitāte. 

4 gandrīz viduvēji Pamatvilcienos apgūtas studiju kursa prasības, tomēr konstatējama vairāku nozīmīgu 

zināšanu un iemaņu jomu nepilnīga pārvaldīšana, ievērojami robi tajās. 

3 vāji Zināšanas, prasmes un iemaņas dotajā studiju kursā apgūtas virspusēji, nav spēju tās 

praktiski pielietot.  

2 ļoti vāji Apgūtas tikai atsevišķas zināšanas un prasmes, taču kopumā trūkst orientācijas un 

izpratnes studiju kursa prasībās. 

1 ļoti, ļoti vāji Nav priekšstata par studiju kursa būtību. 

 

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 

 

Studējošā tiesības un pienākumi 

Tiesības:  

- saņemt informāciju par pārbaudes norises kārtību, vērtēšanas saturu un vērtēšanas 

kritērijiem; 

- apliecināt savas zināšanas, prasmes un iemaņas, brīvi demonstrēt savu kompetenci;  

- saņemt objektīvu vērtējumu saskaņā ar konkrētas izglītības programmas vai studiju 

kursa satura prasībām; 

- saņemt kompetences vērtējuma pamatojumu; 

- tiesības uz vienādiem pārbaudes norises apstākļiem; 

- iesniegt apelāciju, ja konstatē pārkāpumu studējošā tiesību neievērošanā. 

Pienākumi: ievērot pārbaudījuma norises kārtību un prasības. 

Pārbaudījuma komisijas (docētāja) tiesības un pienākumi 

Tiesības: 

- pēc studējošā atbildes uzdot jautājumus, lai precizētu atbildes saturu; 

- nepieņemt studējošā kompetences demonstrējumu, ja viņš nav ievērojis pārbaudes 

norises kārtību un prasības;  
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- no studējošā pieprasīt rakstisku paskaidrojumu par konstatētajiem pārbaudes 

norises kārtības un prasību pārkāpumiem. 

Pienākumi: 

- sniegt informāciju par pārbaudes norises kārtību; 

- ļaut studējošajam apliecināt savas zināšanas, prasmes un iemaņas, brīvi demonstrēt 

savu kompetenci;  

- objektīvi novērtēt studējošā kompetenci saskaņā ar studiju kursa satura prasībām; 

- sniegt studējošajam kompetences vērtējuma pamatojumu; 

- nodrošināt studējošajiem pārbaudes norises vienādus apstākļus; 

- ziņot akadēmiskā darba prorektoram par konstatētajiem pārkāpumiem pārbaudes 

norisē; 

- nekavējoties informēt akadēmiskā darba prorektoru, ja konstatēta interešu 

konflikta iespējamība vai var tikt pārkāptas ētikas normas. 

Apelācijas kārtība 

Studējošajiem, kuriem ir pamatotas pretenzijas par pārbaudījumā saņemto 

zināšanu un prasmju vērtējumu, vienas darbadienas laikā pēc pārbaudes rezultātu  

paziņošanas ir tiesības iesniegt motivētu rakstisku lūgumu pārskatīt iegūto 

vērtējumu. Iesniegumā aprakstīto situāciju izvērtē akadēmiskā darba prorektors un 

uzdod pārbaudījuma komisijai vai docētājam divu darbadienu laikā izvērtēt tās 

lēmumu par studējošā zināšanu un prasmju vērtējumu un iesniegt motivētu 

skaidrojumu. Skaidrojumu paraksta visi atbilstošās pārbaudes komisijas locekļi. 

Akadēmiskā darba prorektors izvērtē pārbaudījuma komisijas vai docētāja 

skaidrojumu un par savu lēmumu paziņo studējošajam divu darbadienu laikā. Ja 

akadēmiskā darba prorektors ir pieņēmis lēmumu par atkārtota pārbaudījuma 

kārtošanu apelācijas kārtībā, tad lēmums tiek noformēts ar rīkojumu, kurā tiek 

norādīts pārbaudījuma datums, laiks, apstiprināta pārbaudījuma komisija, kuras 

sastāvā ir vismaz viens docētājs, kurš nav piedalījies iepriekšējā pārbaudījuma 

vērtēšanā, kā arī pārbaudījuma komisijas darba samaksas nosacījumi.  

          Lai noskaidrotu studējošo viedokļus par studiju rezultātu vērtēšanas sistēmas 

efektivitāti, saņemtu par to objektīvu novērtējumu, JVLMA organizē absolventu 

aptauju. Aptaujas rezultātus apkopo, apspriež to katedru   atklātajās sēdēs un pieņem 

lēmumus sistēmas pilnveidei.  

 Aptaujas rezultāti liecina, ka studējošie kopumā ar kompetences vērtēšanas 

sistēmu ir apmierināti, katedru vadītāji, kā arī lielākais  vairums studiju kursu 

docētāji par kompetences pārbaudījumu prasībām, kritērijiem un termiņiem informā 

jau studiju kursa apguves sākumā. Prasības ir skaidras, atbilstīgas studiju kursa 

satura aprakstam. Studējošo neapmierinātība, galvenokārt, ir izpaudusies jautājumā 

par vērtējuma pamatotību mākslinieciski radošo  uzdevumu novērtējumos. Tāpēc, 

lai pilnveidotu šādu pārbaudījumu studējošo kompetences vērtējumu, tiek 

organizēta pārbaudījuma programmas atskaņojuma  ieraksti. 
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1.7. Akadēmiskā godīguma principu un to ievērošanas mehānismu, kā arī iesaistīto 

pušu informēšanas veidu raksturojums un novērtējums. Norādīt izmantotos 

pretplaģiāta rīkus, sniedzot rīku un mehānismu piemērošanas piemērus.  

Akadēmiskais godīgums ir JVLMA mācībspēku, studentu un pētnieku 

savstarpējas uzvedības princips, kas ir aprakstīts JVLMA Ētikas kodeksā. 

Akadēmiskā godīguma principi ir objektivitāte, atbildība, savstarpēja cieņa un 

uzticēšanās, tie izslēdz maldināšanu un krāpšanos.  

 Ar akadēmiskā godīguma principiem, to ievērošanu studiju laikā, kā arī 

neievērošanas gadījumā sankcijām, JVLMA studējošos iepazīstina jau studiju 

procesa sākumā. Šos principus studentiem, uzsākot studiju kursa apguvi, skaidro arī 

docētāji. 

Par akadēmisko godīgumu, par pārkāpumu atklāšanas metodēm tiek izglītoti 

arī docētāji.  

JVLMA ir izstrādāts nolikuma par akadēmisko godīgumu, nolikums 

apstiprināts Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Senāta sēdē 2020. gada 27. 

maijā, protokols nr.2 Nolikums par akadēmisko godīgumu Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijā precizē “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Ētikas 

kodeksā” noteiktos studējošo, mācībspēku un darbinieku profesionālās ētikas un 

uzvedības pamatprincipus attiecībā uz akadēmisko godīgumu. Nolikuma mērķi ir: - 

stiprināt akadēmisko kultūru un godīgumu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas akadēmiskajā vidē un ārpus tās, skaidrot akadēmiskā godīguma jēdzienu 

un ar to saistīto rīcību, definēt galvenās procedūras akadēmiskā godīguma 

pārkāpumu izskatīšanā; - veicināt objektivitāti gan studiju procesa rezultātu 

izvērtēšanā, gan sabiedrībai publiskotajos pētījuma rezultātos, novēršot negodīgu 

akadēmisko rīcību, kuras rezultātā notiek citu personu maldināšana attiecībā uz 

iegūtajām zināšanām; - samazināt riskus JVLMA reputācijas vai attiecīgās personas 

profesionālā prestiža kaitējumam;. -samazināt JVLMA konkurētspējas 

samazināšanās riskus, kas saistīti ar sabiedrības uzticēšanos JVLMA iegūtajām 

zināšanām.  

Nolikums ir saistošs ikvienam JVLMA studējošajam, klausītājam, 

darbiniekam vai personai, kas uz līguma pamata veic akadēmisko, zinātnisko, radošo 

vai izglītojošo darbu JVLMA. 

Akadēmisko godīgumu īsteno, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības 

un rīkojoties, ievērojot šādus ētikas principus:  

- objektivitāte: tādi uzskati, rīcība, kas atbilst īstenībai, ir brīvi no subjektīvas 

attieksmes, aizspriedumiem. Tāda rīcība, kas veicina uzticamību akadēmiskajai videi. 

Pētnieki nevar pilnībā izslēgt savas izvēlētās perspektīvas ietekmi uz savu darbu, bet 

viņi var censties būt pēc iespējas objektīvāki – skatīties uz empīriskiem 

pierādījumiem, kas pamato secinājumus, ārpus saviem iepriekš izveidojušiem 

uzskatiem un aizspriedumiem;  

- godīgums: uzvesties saskaņā ar ētikas principiem un rīkoties godprātīgi, 

intelektuāli godīgi un taisnīgi (gan attiecībā pret sevi, savām kompetencēm, gan 

attiecībā pret citiem – docētājiem, kolēģiem, sabiedrību);  

- atbildība (jeb pārskatatbildība): uzņemties atbildību par savu rīcību, 

lēmumiem un to sekām; arī – uzņemties atbildību par to, ka pētījuma rezultāti ir  
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atspoguļoti patiesi, tie nerada draudus cilvēcei, sabiedrībai; arī atbildība pret 

citu autoru pētniecības rezultātu patiesu atspoguļošanu sabiedrībai; 

 - neatkarība: savu uzskatu paušana vai rīcība, kas nav radušies kāda 

pakļautībā, varā vai ietekmē, vienlaikus uzvedoties tā, lai personīgie uzskati un 

pārliecība nebūtu pretrunā ar ētikas principiem, amata pienākumiem vai citām 

interesēm;  

 - taisnīgums: pazīme, kas raksturo morālās apziņas noteiktu vērtējumu, 

attieksmi un kas izpaužas kā atbilstība īstenībai, patiesībai; taisnīgums balstās uz 

apzinātu samēru starp atsevišķu cilvēku lomu akadēmiskajā vidē vai sabiedrībā 

kopumā un viņu sociālo stāvokli, starp nodarījumu un atmaksu, tiesībām un 

pienākumu, rīcību un tās novērtējumu. Taisnīgums nepieļauj tādu docētāja un  

studējošā aizskarošu komunikāciju vai piezīmes, kas izriet no personas varas pozīcijā 

attiecībā pret citu personu, kura neatrodas varas pozīcijā; 

- cieņa: godbijīga, atzinīga attieksme un izturēšanās pret personu vai sevi, 

pamatojoties uz personas pozitīvajām īpašībām, spējām, nopelniem. Jūtas, kas balsta 

atziņu, ka cilvēks ir augstākā vērtība, tāpēc respektējama ir visu cilvēku cieņa, 

vērtība, vienlīdzība, daudzveidība un privātums;   

- profesionalitāte: persona savā rīcībā un uzskatos pauž savu profesionālismu 

– profesionālo meistarību un kvalificētību. Savukārt profesionālās kvalifikācijas 

līmenis ir teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt noteiktai 

sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu. Persona neuzņemas veikt vairākus   

darbus, veikt pētījumu vai vērtēt citu personu darbu jomā, kurā tā nespēj demonstrēt 

savu profesionālismu, izņemot, ja darbs veicams profesionālās kvalifikācijas 

iegūšanai. 

JVLMA ikvienu akadēmisko darbu pārbauda datorizētā plaģiāta kontroles 

sistēmā, kā arī veic citas darbības, lai pārliecinātos par darba oriģinalitāti un atbilstību 

akadēmiskā godīguma principiem. Akadēmisko darbu pārbaudi datorizētajā plaģiāta 

kontroles sistēmā organizē, atbilstoši ar JVLMA rektora rīkojumu noteiktajai kārtībai. 

JVLMA ir tiesības ikvienu zinātnisko vai metodisko darbu pārbaudīt datorizētā plaģiāta 

kontroles sistēmā, kā arī veikt citas darbības, lai pārliecinātos par darba oriģinalitāti un 

atbilstību akadēmiskā godīguma principiem. Zinātnisko vai metodisko darbu pārbaudi 

datorizētajā plaģiāta kontroles sistēmā organizē pēc zinātniskā un radošā darba 

prorektora vai Zinātniskās padomes pieprasījuma, atbilstoši ar JVLMA rektora 

rīkojumu noteiktajai kārtībai. 

 

1.8. Norādīt tīmekļa vietnes (piemēram, mājaslapa), kurās tiek publicēta informācija 

par studiju virzienu un atbilstošajām studiju programmām (visās valodās, kādās studiju 

programmas tiek īstenotas), norādīt atbildīgos par tīmekļvietnē pieejamās informācijas 

atbilstību oficiālajos reģistros pieejamajai informācijai.  

Informācija par studiju virzienu un atbilstošajām studiju programmām ir pieejama 

JVLMA interneta mājas lapā: www.jvlma.lv, atbildīgais par tīmekļvietnē pieejamās 

informācijas atbilstību oficiālajos reģistros pieejamajai informācijai ir JVLMA Studiju 

daļas vadītājs.  
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2. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāte 
2.1. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitātes novērtējums studiju 

virziena ietvaros, sniegt piemērus konkrētām darbībām, kas nodrošina studiju 

programmu mērķu un rezultātu sasniegšanu, nepārtrauktu studiju virziena un tam 

atbilstošo studiju programmu pilnveidi, attīstību un darbības efektivitāti.  

         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 

augstskolu akreditācijas standartiem. 

Īstenojamo studiju programmu aktualitātes nodrošināšana un nepārtraukta 

pilnveidošana, kā arī jaunu studiju programmu izstrādāšana notiek ievērojot visu 

mūzikas, horeogrāfijas un mūzikas pedagoģijas augstākajā  izglītībā ieinteresēto 

pušu intereses, sistemātiski izzinot un novērtējot šādus aspektus: 

 - topošo studējošo un absolventu vajadzības; 

 - esošo studējošo vēlmes un to apmierinātības līmeni; 

 - darba devēju prasības; 

 - kultūrvides attīstības tendences Latvijā un pasaulē; 

 - labas prakses piemērus augsti kvalificētu mūzikas, horeogrāfijas un 

mūzikas pedagoģijas speciālistu sagatavošanai. 

Lai nodrošinātu kvalitātes politiku JVLMA: 

 - nodrošina studiju procesu ar augsti kvalificētiem Latvijas un ārvalstu 

docētājiem; 

 - pilnveido vadības sistēmas procesus, veicinot augstskolas personāla 

iesaistīšanos               studiju un administratīvo procesu nepārtrauktā pilnveidošanā; 

 - plāno un nodrošina studiju un augstskolas darbībai nepieciešamos finanšu,             

personāla un materiālos resursus; 

 -  veicina akadēmiskā un vispārējā personāla nepārtrauktu izglītošanos un 

profesionālās meistarības pilnveidi; 

 - regulāri novērtē augstskolas stratēģisko mērķu sasniegšanas progresu; 
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- mērķtiecīgi sadarbojas ar studējošajiem, absolventiem, darba devējiem, izglītības 

iestādēm, valsts un profesionālajām nevalstiskajām organizācijām, ārvalstu mākslas 

augstskolām un citām kultūras institūcijām; 

 - sekmē studējošo un docētāju apmaiņas un sadarbības programmu 

īstenošanu ar ārvalstu augstskolām; 

 - aktīvi piedalās nacionālo un starptautisko kultūras izglītības organizāciju 

darbā. 

Kvalitātes vadības sistēma ietver kvalitātes nodrošināšanas nepieciešamo posmu 

īstenošanu: 

- akadēmijas darbības plānošanu, aptverot kā akadēmisko, tā zinātnisko, administratīvo un 

saimniecisko darbību;  

- darbības plānu īstenošanu: lai sasniegtu vēlamos rezultātus, tiek izmantoti pieejamie 

resursi un piesaistīti jauni, veidotas aizvien jaunas sadarbības formas ar citām 

akadēmiskajām institūcijām, valsts pārvaldes iestādēm, privātām institūcijām un citiem 

sadarbības partneriem; 

- iegūto rezultātu novērtējumu, kas pamatots uz pastāvīgas saiknes nodrošinājumu starp 

akadēmijas vadību un konkrētu vēlamo rezultātu sasniegšanas procesā iesaistīto 

akadēmijas personālu; 

- vadoties no veiktā novērtējuma, tiek pieņemti lēmumi par nepieciešamajām izmaiņām 

akadēmijas darbības procesā ar mērķi nodrošināt pastāvīgu kvalitāti, kas atbilstu augstām 

akadēmiskajām, zinātniskajām un iestādes administratīvās un saimnieciskās vadības 

prasībām. 

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. 

Indikatori studiju virzienu mērķu sasniegšanai un uzdevumu īstenošanai 

Indikators Apraksts Mērvienība Datu avots 

Studējošo skaits Studējošo kopējais skaits, kā arī nodalot 

pirmā, otrā, trešā u.c.gadu 

studentus/maģistrantus/doktorandus 

Skaits Dati tiek iegūti no 

LUIS 

Absolvējušo studējošo 

īpatsvars (salīdzinot ar 

absolvējušo studējošo 

uzņemto kopājo skaitu) , 

t.i. paredzētajā laikā iegūto 
diplomu īpatsvars 

Studējošo procents, kuri pabeidz studijas, 

iegūstot diplomu  

 

Tiek uzskaitīts arī studējošo procents, 

kuri iegūst diplomu programmas aprakstā 
plānotajā laikā 

% Dati tiek iegūti no 

LUIS 
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Studējošo studiju 

pārtraukšanas iemesli 

Indikatora norāda procentuālo sadalījumu 

starp galvenajiem iemesliem, kuru dēļ 

studējošie atskaitīti vai izstājušies no 

studiju programmas. Tiek kontrolētas 

šādas iemeslu kategorijas: 

- nespēja izpildīt akadēmiskās prasības; 

- personīgi/ģimenes apstākļi; 

- finansiāli iemesli; 
- programma neatbilst gaidām (t.sk. tie, 

kuri aiziet studēt citur); 

- jaunas darba iespējas; 

- nespēja apvienot studijas ar esošo darbu 

% Dati tiek iegūti no 

LUIS, iemeslus skatīt 

atbilstošajā rīkojumā  

Studējošo un absolventu 

vērtējums par studiju 

kvalitāti 

Indikators raksturo studējošo vērtējums 

par studiju kvalitāti 

Vērtējums punktu 

skalā 

Studējošo, absolventu 

aptaujas 

Darba devēju vērtējums 

par absolventu 

sagatavotības līmeni 

Indikators raksturo absolventu 

kompetenci – sagatavošanas  līmeni  

darba pienākumu veikšanai  

Vērtējums -  
raksturojums par 
darba pienākumu 
izpildi (zināšanas 

prasmes, attieksmes)  

Darba devēju aptaujas 

Studējošo kompetences 

vērtējuma rezultāti 

Diplomeksāmenos  

Tiek uzskaitīti studējošo – studiju 

programmu beidzēju kompetences 

vērtējuma rezultāti no kopējā beidzēju 
skaita ar vērtējumu: 

– izcili; 

– teicami; 

– ļoti labi; 

– labi; 

– gandrīz labi; 

– vidēji; 

– gandrīz vidēji; 

– vāji (neapmierinoši) 

 

 

 
Katra atsevišķa 

vērtējuma 

% 

 

Valsts pārbaudījumu 

(diplomeksāmenu) 

protokoli 

Profesionālās pilnveides 

aktivitātes 

Indikators norāda uz akadēmiskā 

personāla skaitu, kas pēdējo 6 gadu laikā 

ir iesaistījušies didaktisko prasmju un 
profesionālās meistarības pilnveides 

pasākumos 

% Dati no CV Eiropass 

Akadēmiskā personāla 

vecuma struktūra 

Indikators reprezentē akadēmiskā 

personāla sadalījumu pa vecuma grupām. 

Kaut arī akadēmiskā personāla vecums 

nav viennozīmīgi interpretējams austākās 

izglītības kvalitātes kontekstā, struktūras 

dinamika laikā liecina par augstskolas 

spēju atjaunināt mācībspēku resursus 

% Dati tiek iegūti no VIIS 

Sasaiste ar darba vidi Šis kombinētais indikators reprezentē 

studiju procesa sasaisti ar darba vidi. 

Tiek vērtētas šādas kategorijas: 

 vai studiju programma paredz 
prakses veikšanu? (0 – 1) 

 Studentu īpatsvars, kuri dodas 

praksē; (%); 

 Docētāju īpatsvars, kuri 

papildus saistīti ar darba tirgu 

profesijā (%); 

 

Vērtība  

(0 – 4) 

Studiju virziena 

pašnovērtējuma 

ziņojumi 
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 valsts pārbaudījumu  darbi, kas 
veikti sadarbībā ar darba 

devējiem (citām institūcijām) 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

Indikators uzskaita zinātniskās 

pētniecības darbībā sasniegtos rezultātus 

(publikāciju/ monogrāfiju/ zinātnisko 

rakstu/  skaits, dalība konferencēs ar 

priekšlasījumiem u.c. 

Skaits JVLMA ZPC Atskaites 

par zinātnisko darbību 

Akadēmiskā personāla 

mākslinieciskās jaunrades 

rādītāji 

Indikators mākslinieciskās jaunrades 

nozīmīgākos projektus  

Skaits Pāsnovērtējuma 

ziņojumi; 

Atskaites IZM par  

radošo darbību 

Studējošo pētniecības 

/mākslinieciskās jaunrades 

rādītāji 

Indikators uzskaita pētniecības darbu 

skaitu/ mākslinieciskās jaunrades 

nozīmīgākos projektus (t.sk. konkursu 
rezultāti, u.c.) 

Skaits/skaits Pāsnovērtējuma 

ziņojumi; 

Atskaites IZM par 
zinātnisko un radošo 

darbību 

Studiju programmas 

svešvalodās 

Studējošo skaits studiju programmās 

Eiropas Savienības valodās, kas nav 

latviešu valoda 

Skaits VIIS 

Ārvalstu akadēmiskais 

personāls 

Indikators tiek aprēķināts kā ārvalstu 

akadēmiskā personāla procents no kopējā 

akadēmiskā personāla skaita. Indikators 

liecina par augstskolas starptautisko 

tvērumu, kā arī tās pievilcību 

potenciālajiem darba ņēmējiem ārvalstu 

akadēmiskā personāla vidū. 

% Personāldaļas reģists 

Ienākušo studējošo 

mobilitāte 

Indikators tiek aprēķināts kā ārvalstu 

apmaiņas studentu īpatsvars  procentos 

no kopējā studējošo  skaita. 

% LUIS reģistrs 

Izejošo studējošo 
mobilitāte 

Indikators tiek aprēķināts kā apmaiņas 
braucienos  iesaistīto vietējo studentu 

īpatsvars  procentos no kopējā studējošo  

skaita. 

% LUIS reģistrs 

Akadēmiskā personāla 

mobilitāte 

Indikators tiek aprēķināts kā apmaiņas 

braucienos  iesaistīto vietējo akadēmiskā 

personāla skaita  īpatsvars  procentos no 

kopējā akadēmiskā personāla skaita  

skaita. 

% Ārlietu daļas 

informācija 

Infrastruktūras kvalitāte Šis kombinētais indikators reprezentē 

studējošo/absolventu novērtējumu par 

augstskolas infrastruktūras attīstību 

studējošo vajadzībām, atsevišķi vērtējot: 

 Mācību telpu kvalitāti; 

 Bibliotēkas resursu kvalitāti; 

 IT resursu kvalitāti; 

 Aprīkojuma kvalitāti 

Vērtējums Studējošo/absolventu 

aptaujas 

Akreditācijas ekspertu 

vētējums 

Ekspertu noteiktie indikatori Individuāli Akreditācijas ekspertu 

kopīgais ziņojums 
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Pārvaldības struktūra 

Studējošo iesaiste Šis kombinētais indikators reprezentē 

studējošo iesaisti augstskolas pārvaldībā, 

vērtējot 3 kategorijas: 

 Vai augstskolā ir izveidota 

studējošo pašpārvalde? 

 Vai studējošo pašpārvalde tiek 

finansēta Augstskolu likumā 

paredzētajā kārtībā? 

 Vai ir nodrošināta studējošo 

pārstāvju  iesaiste augstskolas 

pārvaldības procesos (Senāts, 

Satversme, Akadēmiskā šķīrējtiesa, 

u.c.) 

Vērtējums 

skalā  

(3 punkti) 

Pašnovērtēšanas 

ziņojums 

Darba devēju 

iesaiste 

Šis kombinētais indikators reprezentē darba 

devēju  iesaisti augstskolas studiju virziena 
īstenošanā, vērtējot bināri (jā vai nē) 3 

kategorijas: 

 Vai tiek veiktas darba devēju 

aptaujas studiju 

virziena/programmas līmenī? 

 Vai darba devēju aptaujas tiek 

veiktas reizi gadā  

- 1 punkts), ja reizi 2 gados -  0,5 punkti; 

Vai ir nodrošināta darba devēju pārstāvju 

iesaiste augstskolas pārvaldības procesos 

(padomes, padomnieku konvents, u.c.) 

Vērtējums 

skalā  

(3 punkti) 

Pašnovērtēšanas 

ziņojums 

 

2. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īstenošana studiju virziena ietvaros atbilstoši 

Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG) 

Novērtējums un analīze, norādot, kā tiek ieviesti ESG 1.daļā norādītie standarti, 

sniedzot piemērus.   
        JVLMA, pamatojoties uz prasībām, kuras iestrādātas Eiropas asociācijas kvalitātes 

nodrošināšanai augstākajā izglītībā dokumentā Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai 

Eiropas augstākās izglītības telpā 1.daļas Eiropas standarti un vadlīnijas iekšējai kvalitātes 

nodrošināšanai augstākās izglītības iestādēs. ir izstrādājusi Studiju programmu iekšējās kvalitātes 

nodrošināšanas stratēģiju.  

Studiju virziena īstenošanā kvalitāte ir noteikta kā galvenā pamatvērtība.  

Kvalitātes īstenošana lielā mērā ir atkarīga no tā, kā visos mūsu augstskolas līmeņos tiek 

veikts darbs, kura mērķis ir panākt, lai studiju programmu apguvei ir skaidrs un nepārprotams 

rezultāts, ka docētāji ir gatavi un spēj nodrošināt studiju kursa apguvei izvirzītos mērķus, ka 

studējošie ir motivēti studiju sasniegumos, ka pastāv pilnīga, savlaicīga un reāla atzinība tiem 

personāla pārstāvjiem, kuri izrāda īpašu izcilību, prasmi un aizraušanos. 

Studiju programmas īstenošanas akadēmiskās, mākslinieciskās un zinātniskās darbības 

kvalitātes noveikšanai piemēro šādas darbības formas: 

- 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; 
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- 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. 

Lai iedziļinātos JVLMA darbības kopainā, izvērtētu visu  procesu norises kvalitāti, gūtu 

redzējumu tālākās darbības pilnveidei, ir izveidota koleģiālā institūcija - Iekšējā audita komisija. 

Komisija pārskata periodā ir veikusi pirmo auditu ar mērķi noskaidrot JVLMA attīstības stratēģijā 

izvirzīto mērķu sasniegšanai plānoto uzdevumu 2016.-2020.gadam izpildi šādos jautājumos: 

1.Studiju pieejamība 

2. Kvalitatīvas studijas 

3. Nodrošināt studiju konkurētspēju 

4. JVLMA ilgtspējīgas darbības un attīstības nodrošināšana, mērķtiecīgāk izmantojot  

internacionalizācijas procesu iespējas (M.Tučs)  

5. Nostiprināt vadošā mūzikas zinātnes pētījumu resursu centra statusu valstī 

6. Uzturēt augstus pētnieciskā darba kvalitātes standartus. 

Audita komisijas būtiskākie secinājumi: 

1)Studiju pieejamība  

 Secinājums: Studiju pieejamība gan studiju virzienā Mākslas, gan studiju virzienā Izglītība un 

pedagoģija ir nodrošināta, par ko liecina studētgribētāju skaita analīzes dati - neliels uzņemšanas 

konkurss uz valsts finansētajām budžeta vietām, vairākās programmās ir brīvas valsts finansētās 

studiju vietas, krasi samazinās maksas studiju studējošo skaits.  

2) Kvalitatīvas studijas  

Secinājums: Nodrošināta visu līmeņu studiju programmu satura atbilstību valsts izglītības 

standartiem, profesijas standartiem un iegūstamajai kvalifikācijai. 

Studiju virziens Mākslas un tajā ietilpstošās 10 studiju programmas ir akreditēts ar augstāko 

novērtējumu. 

3) Nodrošināt studiju konkurētspēju  

Secinājumi: JVLMA stratēģijā izvirzītā uzdevuma (1.3.1.) realizācija un iznākuma rādītāju 

sasniegšana tiek pamatota ar ikgadēju katedru vadītāju sagatavoto un iesniegto akadēmiskā gada 

pārskatu par katedras darbības pilnveidi. Katedras darbības pilnveides pārskata iesniegšanu un 

pilnveidi reglamentē JVLMA rektora 2016. gada 22. februārī apstiprinātā Kārtība, kādā katedru 

vadītāji sagatavo un iesniedz pārskatu par iepriekšējā akadēmiskā gada darbības pilnveidi. 

JVLMA apstiprinātās kārtības (Kārtība, kādā katedru vadītāji sagatavo un iesniedz pārskatu par 

iepriekšējā akadēmiskā gada darbības pilnveidi) 2. daļas, 2.2. sadaļas 10. punktā noteikts, ka 

pārskata struktūrā par katedras iepriekšējā akadēmiskā gada darbības pilnveidi jāiekļauj 

salīdzinājums ar vismaz vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu  
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Latvijas (ja līdzīgi studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības 

valsts atzītu augstskolu studiju programmām.  

Saskaņā ar JVLMA studiju virzienu vadītājas sniegto informāciju, katedru sagatavotie un 

iesniegtie pārskati par iepriekšējā akadēmiskā gada darbības pilnveidi ir pamatbāze JVLMA  

pārskatam par veiktajām darbībām studiju virzienu pilnveidei, kā arī pašnovērtējuma ziņojuma 

sagatavošanai studiju programmu un studiju virzienu akreditācijai.  

Izvērtējot katedru darbības pārskatus, var konstatēt, ka studiju programmu salīdzinājumi 

veikti neregulāri, daļēji trūkst informācijas par pilnīgu programmu analīzi, taču precīzi analizētas 

iestājpārbaudījumu prasības, veikti pamatoti secinājumi un izteikti ierosinājumi. Salīdzinājumos 

ar tematiski radniecīgām studiju programmām citu valstu izglītībā ir noteiktas gan līdzības, gan  

atšķirības. Pārskatā precīzi atspoguļots studiju programmu salīdzinājums studiju ilguma, 

studējošo slodzes un piešķiramo kredītpunktu apjoma kontekstā.  

4) JVLMA ilgtspējīgas darbības un attīstības nodrošināšana, mērķtiecīgāk izmantojot  

internacionalizācijas procesu iespējas  

4.1. Analizējot  JVLMA stratēģijā 2016-2020 izvirzītā uzdevuma (1.4.1. Turpināt uzturēt aktīvu 

sadarbību ar ES kultūras un kultūrizglītības institūcijām, aktīvi iesaistoties starptautiskajās 

organizācijās  rezultātus, audita ietvaros tika vērtēta stratēģijā uzskaitīto organizāciju mājaslapās 

pieejamā informācija, ar mērķi, lai noskaidrotu šo organizāciju darbības virzienu, aktivitāti, kā arī 

JVLMA dalību un dalības maksām.  

Secinājums: kopumā rezultatīvais rādītājs ir sasniegts un JVLMA ir dalībnieks vismaz 8 

starptautiskās un profesionālās organizācijās, tomēr audita ietvaros nākas secināt, ka būtu 

apsverama nepieciešamība rezultatīvajos rādītājos nosaukt precīzus organizāciju nosaukumus, jo 

gan organizācijas var mainīties, gan to nosaukumi. 

4.2. Tika analizēta JVLMA stratēģijā 2016-2020 izvirzītā uzdevuma (1.4.3. Popularizēt JVLMA 

kā mūzikas izglītības izcilības centru, kur var iegūt starptautiska līmeņa augstāko mūziķa un 

horeogrāfa izglītību, izvērst uzņemšanas reklāmu interneta vietnēs) rezultāti.  

Audita rezultātā ir secināts, ka popularizēšana notiek, galvenokārt īstenojot 

starptautiskus izglītības un radošos projektus vai piedaloties tajos, piemēram kamerorķestrī “ 

NordClasic”, “Academia Baltica”, “Crossing keybords”, “Decibels”, Nordpluss ietvaros - 

“BrassAcadaemia”.  

Informācija par iespējām studēt JVLMA tiek izplatīta caur Latvijas profesionālajām 

mūzikas skolām un 2019.gadā pirmo reizi piedaloties izglītības izstādē “Skola 2019”, tādejādi 

jāsecina, ka informācija par studiju piedāvātajām iespējām galvenokārt tiek orientēta uz Latvijas 

iedzīvotājiem. Mājas lapas angļu valodas versijā ir atrodama informācija par prasībām uzņemšanai 

studiju programmās, tomēr kopumā informācijas pieejamība svešvalodā ir ierobežota.  

4.3. Analizējot JVLMA stratēģijā 2016-2020 izvirzīto uzdevumu (1.4.4. Pielāgot e-studiju vides 

saturu konsultāciju saņemšanai ārvalstīs par JVLMA studiju iespējām un prasībām) 

rezultātus,  audita ietvaros netiek konstatēta rezultatīvā rādītāja izpilde, turklāt nav gūta arī 

informācija par rādītāja izpildes progresu vai izpildes plānoto uzsākšanu un termiņu.  

4.4. Tika analizēta arī JVLMA stratēģijā 2016-2020 izvirzītā uzdevuma (1.4.6. Nodrošināt 

apmaiņas studējošajiem augstu studiju kvalitāti, panākt efektīvu sadarbību starp studentiem, 

docētājiem un atbilstošajām struktūrvienībām) rezultāti.  

Secinājums: Audita laikā netika konstatēta dokumentāri pierādāma studiju kursa satura un 

pasniegšanas metodoloģijas izmaiņas pēc ārvalstu vizītēs iegūtās informācijas. Atsevišķu katedru 

sēžu protokolos tiek fiksēts fakts, ka kāds docētājs ir bijis ārvalstī, tomēr detalizētāka informācija 

par iegūto informāciju, kas tiktu pielietota turpmākajā darbā JVLMA un atspoguļotos studiju 

procesu reglamentējošos dokumentos, nav konstatējama. Par docētāju mobilitātēm – tiek secināts,  
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ka mobilitātes izmanto lielākoties vieni un tie paši docētāji un tie, kas izmanto  mobilitāti ne 

vienmēr ir gatavi pēc tam savu kolēģu vidū organizēt apmaiņas seminārus. Ir arī labie piemēri – 

klavierspēles docētāji, un pūšaminstrumentu specialitāšu docētāji – tie gan aktīvi izmanto 

mobilitātes, gan dalās (savstarpēji, parasti katedru sēdēs) ar iegūto informāciju. Dokumentāri gan 

netiek gūta pārliecība, par informācijas apjomu, kas tiek prezentēts katedras kolēģiem, turklāt 

katedru sēdes netiek plaši izziņotas un tāpēc nav uzskatāmas par publiskiem pasākumiem. 

Pieredzes apmaiņas process nenotiek plānveidīgi un ir atkarīgs vien no docētāja paša erudīcijas.  

4.5. Tika veikta ļoti svarīga jautājuma analize -  JVLMA stratēģijā 2016-2020 izvirzītā uzdevuma 

(1.4.6. Nodrošināt apmaiņas studējošajiem augstu studiju kvalitāti, panākt efektīvu sadarbību starp 

studentiem, docētājiem un atbilstošajām struktūrvienībām) rezultāti. 

 Rezultatīvā rādītāja izpildei ir uzsāktas pirmās darbības -  tā 2019.gada sākumā Studējošo 

pašpārvalde tikās ar ERASMUS apmaiņas programmās studējošajiem un kopīgi 

iezīmēja  sadarbības aktivitātes. Komunikācijai starp studējošajiem ir izveidots elektroniskas 

saziņas rīks.  

5. Nostiprināt vadošā mūzikas zinātnes pētījumu resursu centra statusu valstī 

5.1. Tika analizēta JVLMA stratēģijā 2016-2020 izvirzītā uzdevuma (2.1.1. Izveidot Mūzikas 

psiholoģijas un mūzikas terapijas pētniecības centru) rezultāti.  

Uzdevuma izpilde ir nodrošināta. SAM 8.1.1. ietvaros ir realizēts ( projekta beigu 

datums 30.04.2019) ERAF projekts “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas īstenoto radošo 

industriju studiju programmu modernizācija”, kura ietvaros ir aprīkots Mūzikas terapijas kabinets 

un Mūzikas psiholoģijas pētniecības centrs. JVLMA ir iesaistījusies sistemātiskās muzikoloģijas 

attīstības sadarbības projektos ar Heidelbergas universitātes Neiroloģijas klīniku dzirdes centra 

(auditorā konteksta) funkciju izpētē klīniskā un ārpus klīniskā kontekstā (Vācijas Federatīvās 

republikas Izglītības un zinātnes ministrijas projekts „Par mūzikas mācīšanās rosināto audio 

neiroplastiskumu”). Tāpat arī sadarbojas ar Grācas (Austrija) Sistemātiskās muzikoloģijas 

pētniecības institūtu dzirdes centra tipoloģijas izveidē, mūzikas mācīšanās neiroplastiskuma izpētē 

Uzmanības deficīta (hiperaktivitātes) sindroma un disleksijas kontekstā. Pētnieku grupa ir 

iesaistījusies Latvijas-Lietuvas-Taivānas projekta “Smadzeņu – datora mūzikas saskarne 

ķermeniskai muzikālai interakcijai” īstenošanā.  

Sistemātiskās muzikoloģijas nozares attīstība un Mūzikas terapijas kabineta izveide 

sniedz būtisku ieguldījumu muzikoloģijas zinātniski pētnieciskajā attīstībā, veicina paplašinātu 

izvēles kursu klāstu, iekļaujot praktisku līdzdalību saistītos pētījumos, paplašina diplomereferātu 

un maģistra darbu tematisko loku, empīriskās pētniecības iemaņu apguvi, jaunus virzienus mūzikas 

un smadzeņu darbības procesu izpētē.  

Ir nodrošināta specifiskā aprīkojuma iegāde:  

 elektroencefalogrāfs Enobio 32,  

∙ tehnoloģijas neirofunkcionlo datu reģistrēšanai un apstrādei,  

 trīs portatīvie datori,  

 Elektriskās klavieres.  

Audita rezultātā ir secināts, ka ir sasniegts rezultatīvais rādītājs “Izveidot Mūzikas psiholoģijas un 

mūzikas terapijas pētniecības centru” - ir izveidots Mūzikas psiholoģijas un mūzikas terapijas 

pētniecības centrs un pilnībā aprīkots ar visu nepieciešamo aparatūru pētījumi veikšanai. 

5.2. Tika analizēta JVLMA stratēģijā 2016-2020 izvirzītā uzdevuma (2.1.2. Veicināt digitālās 

humanitārās zinātnes attīstību) rezultāti.  

Audita rezultātā ir noskaidrots, ka, lai nodrošinātu studējošo prakšu efektīvu īstenošanu studiju 

programmu ietvaros (arhīvu, zinātniskā darba, lauka pētījumu, redaktora u.c. prakses), kā arī  
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studējošo zinātnisko darbu izstrādi JVLMA Zinātniskās pētniecības centra pētnieku vadībā, un, 

lai nodrošinātu atbilstoša aprīkojuma pieejamību ERAF projekta “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas  

akadēmijas īstenoto radošo industriju studiju programmu modernizācija” ietvaros ir iegādāts 

aprīkojums (Divi portatīvie datori, audio un video ierakstu veikšanas ierīces (videokamera ar 

statīvu un atmiņas karti, digitālais diktofons), skeneri un aprīkojums konferenču un semināru 

nodrošināšanai (projektors un ekrāns)) digitalizācijas veikšanai, tomēr tiek secināts, ka 

nemateriālā kultūras mantojuma digitalizācija norit nepietiekamā tempā un JVLMA stratēģijā 

izvirzītā rezultatīvā rādītāja sasniegšana ir izpildīta tikai 10% apjomā no plānotā.  

5.3. Analizējot JVLMA stratēģijā 2016-2020 izvirzītā uzdevuma (2.1.4. Attīstot pieejamo 

materiāltehnisko un kultūras mantojuma bāzi, veicināt studējošo un jauno pētnieku iesaisti 

mūzikas vēstures pētniecībā un radošo ideju attīstībā) rezultātus, audita ietvaros tika secināts, ka 

sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) Rīgā tika atvērts Radošo industriju 

inkubators (RII). Inkubators sniedz atbalstu jauniem uzņēmumiem un biznesa idejām, kas pārstāv 

radošo industriju jomu. Atbalsts tiek sniegts piesaistot mentorus, konsultantus, rīkojot pasākumus, 

nodrošinot darba koprades telpas, kā arī sniedzot līdzfinansējumu dažādiem pakalpojumiem, kā 

arī piešķirot granta finansējumu specifiskiem mērķiem. JVLMA ir noslēgts sadarbības Līgums ar 

RII, 2 reizes gadā JVLMA sniedz ekspertu pakalpojumus, bez finansiāla atbalsta. No akadēmijas 

puses šajā RII ir iesaistīts T. Ostrovskis.  

6. Uzturēt augstus pētnieciskā darba kvalitātes standartus. 

6.1. Izmantojot iepriekš minētās audita metodes, tika analizēti JVLMA stratēģijā 2016-2020 

izvirzītā uzdevuma (2.2.3.Nodrošināt ZPC funkciju veikšanai atbilstošu kvalificētu darbinieku 

skaitu) rezultāti. Audita ietvaros tiek konstatēts, ka JVLMA ir veikusi secīgas darbības, kas 

nodrošina rezultatīvā rādītāja izpildi, jo kā liecina dokumentu Zinātniskās pētniecības centrs amata 

vietu saraksts, 2019.gada 2.janvārī JVLMA ir plānojusi 8 PLE vadošo pētnieku, pētnieku un 

asistentu vietas, savukārt 2019. gada februārī ZPC strādā 6,3 pilna laika ekvivalenta pētnieki 

(aizpildītas amata vietas). Prasība par stratēģijā noteiktā rezultatīvā rādītāja izpildi nodrošina 

minimālās ārējā normatīvā akta prasības, lai zinātniskā institūcija iegūtu bāzes finansējumu, tāpēc 

tikai likumsakarīga un atbalstāma ir JVLMA rīcība plānojot lielāku PLE skaitu, jo bāzes 

finansējuma aprēķinā zinātnē nodarbināto skaits tiek aprēķināts gadā vidēji, kas ilgstošas 

prombūtnes vai nepilnas slodzes gadījumā var nenodrošināt minimālo ārējā normatīvā akta izpildi. 

Uzraudzību par iznākuma rādītāja sasniegšanu nodrošina gan JVLMA Personāldaļa, zinātniskā un 

radošā darba prorektore, gan arī ārējais auditors. 

6.2. Tika analizēta JVLMA stratēģijā 2016-2020 izvirzītā uzdevuma (2.2.4. Nodrošināt uz 

zinātnisko pētījumu rezultātiem balstītu priekšlikumu sagatavošanu politikas un programmatisko 

dokumentu pamatnostādnēm) rezultāti.  

Rezultatīvais rādītājs ir izpildīts, jo 2018.gadā ir veikti grozījumi Augstskolu likumā, 

nodrošinot iespēju uzsākt profesionālā doktora grāda mākslās piešķiršanu, tāpat, ir pieņemti jauni 

MK noteikumi “Noteikumi par profesionālās augstākās izglītības valsts standartu doktora grāda 

iegūšanai un kārtību, kādā piešķir profesionālo doktora grādu mākslās”, ir pieņemti grozījumi 

Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr. 202 „Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus 

augstāko izglītību apliecinošus dokumentus”, ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 

13.jūnija noteikumos Nr.322 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”, kā arī JVLMA 

Satversmes sapulce ir pieņēmusi grozījumus Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

satversmē.  
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2.2. Studiju programmu izstrādes un pārskatīšanas sistēmas un procesu analīze un 

novērtējums, sniedzot piemērus jaunu studiju programmu izveides procesam studiju virzienā 

(t.sk. studiju programmu apstiprināšanai), studiju programmu pārskatīšanas procesam, 

mērķiem, regularitātei un iesaistītajām pusēm, to atbildībai. Norādīt atgriezeniskās saites 

iegūšanas un sniegšanas mehānismu, tajā skaitā darbā ar studējošajiem, absolventiem un 

darba devējiem.  

Pievienot elektronisko saiti uz iekšējiem normatīvajiem regulējumiem, kur noteikta kārtība un 

darbības, kuras jāievēro studiju programmu izveides un pārskatīšanas procesa laikā. 

Studiju programmu izveidi un pārskatīšanas procesu reglamentē JVLMA Senāta sēdē 2018. gada 

20.jūnijā protokols Nr.6 apstiprinātais Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas STUDIJU 

PROGRAMMU NOLIKUMS, kas izstrādāts pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem –  

Augstskolu likuma, Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas un Studiju programmu 

licencēšanas noteikumu prasībām. 

Studiju programmu pārskatīšanas mērķus, regularitāti, studiju programmu pārskatīšanas 

procesā iesaistīto pušu un to atbildību nosaka katra akadēmiskā gada noslēgumā veikto studiju 

procesā iesaistīto pušu (studējošo, absolventu un darba devēju) iesniegto aptauju rezultātu 

analīzes kontekstā pieņemtie lēmumi. Studiju programmu saturs, satura apguves vērtējuma 

kritēriji, pārbaudes formas un veidi tiek pārskatīti, aktualizēti un ieviesti sistemātiski, bet 

izmaiņas attiecinātas pamatā tikai uz jaunuzņemtajiem, pārējie studējošie studiju programmas 

apgūst atbilstoši tām prasībām, kuras darbojās, uzsākot   studiju programmu apguvi. 

Atgriezeniskās saites iegūšanai un sniegšanai darbā ar studējošajiem, absolventiem un darba 

devējiem galvenā izziņas forma JVLMA ir aptaujas.  

       JVLMA pastāvīgi uztur kontaktus ar mūsu sadarbības partneru – izglītības iestāžu, kultūras 

un kultūrizglītības institūciju vadītājiem – mūsu absolventu darba devējiem un to pārstāvjiem, 

nodrošinot informācijas atgriezenisko saikni. Darba devēji - izglītības iestāžu vadītāji  un 

absolventi, raksturojot konkrētajā specialitātē iegūto kompetenci - zināšanas, prasmes un 

atbildību,  atzīmē absolventu augstu profesionalitāti, vēlmi savā darbībā būt inovatīviem, 

papildināt savu profesionālo meistarību,  aktīvi iekļauties pētnieciskajos un radošajos projektos.  

Studiju procesa kvalitāti nodrošina darba vidē balstīta izglītība. Mūzikas un dejas pedagoģijas 

nodaļas  97% procenti studenti strādā par skolotājiem profesionālās ievirzes, vispārējās izglītības, 

pirmsskolas izglītības, interešu izgītības iestādēs. Deju ritmikas skolotāji 98% procenti studējošo 

studē un strādā specialitātē vienlaicīgi, pirmsskolas izglītība siestādēs, skolu, kultūras iestāžu un 

pašvaldību deju kolektīvos un privātās deju studijās.  

Atbilstoši Augstskolu likuma 01.08.2011. grozījumiem,  kas saistās ar 5.panta 

Augstskolu uzdevumi kompetences paplašināšanu augstskolām, JVLMA vāc un analizē 

informāciju par absolventu nodarbinātību. Ir izstrādāti sadarbības līgumi starp JVLMA un 

absolventiem, iekārtots absolventu nodarbinātības reģistrs.  

 

2.3. Studējošo sūdzību un priekšlikumu iesniegšanas procedūras un/ vai sistēmas (izņemot 

studējošo aptauju veikšanu) raksturojums. Norādīt, vai un kādā veidā studējošajiem ir pieejama 

informācija par iespējām iesniegt sūdzības un priekšlikumus, kādā veidā tiek paziņots par sūdzību 

un priekšlikumu izskatīšanas rezultātiem un veiktajiem uzlabojumiem studiju virzienā vai 

atbilstošajās studiju programmās, sniegt piemērus.  

Studējošo sūdzību un priekšlikumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtību JVLMA nosaka: 

- Likums par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmi; 

- Nolikums par JVLMA Akadēmisko Šķīrējtiesu; 
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- Nolikums par JVLMA Ētikas komisiju; 

- JVLMA Iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem. 

Studējošie konkrētu informāciju var iegūt JVLMA Informācijas ceļvedī Studējošā rokasgrāmata. 

 Studējošo sūdzību un priekšlikumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība ir noteikta, ņemot 

vērā Iesniegumu likumā noteiktās prasības. 

Studējošo sūdzības JVLMA ir ļoti reta parādība, jo radušās problēmsituācijas parasti tiek 

risinātas un labvēlīgi atrisinātas sarunu ceļā.  

 

2.4. Informācija par augstskolas izveidoto statistikas datu apkopošanas mehānismu, 

norādīt, kādi dati un cik regulāri tiek apkopoti, kā iegūtā informācija tiek izmantota 

studiju virziena pilnveidei.  

Statistikas dati JVLMA ir iedalīti divās informācijas ieguves grupās: 

1. Statistikas dati, kas saistīti ar ārējos normatīvajos aktos noteiktās informācijas sniegšanu:  

1.1. Ministru kabineta noteikumi Nr.348 “Kārtība, kādā augstskola un koledža iesniedz Izglītības 

un zinātnes ministrijā informāciju par savu darbību” 

Augstskola un koledža noteiktajā termiņā iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā šādu 

informāciju: 

- augstskolas vai koledžas struktūra, uzņemto studentu skaits un sastāvs, akadēmisko, 

profesionālo, zinātnisko grādu un profesionālo kvalifikāciju ieguvušo personu skaits un sastāvs 

(1.pielikums), kā arī ziņas par studiju iespējām (2.pielikuma I sadaļa) — līdz kārtējā gada 

5.septembrim; 

- studējošo un pārējā augstskolas vai koledžas personāla skaits un sastāvs, mācību kursu un 

studiju programmu piedāvājums, kā arī ziņas par saimniecisko darbību (Centrālās statistikas 

pārvaldes veidlapa Nr.1 — augstskola, koledža) un starptautiskajiem sakariem (3.pielikums) — 

līdz kārtējā gada 15.oktobrim; 

- uzņemšanas prasības (2.pielikuma II sadaļa) — līdz kārtējā gada 1.novembrim; 

- augstskolas vai koledžas iepriekšējā gada valsts budžeta līdzekļu sadalījums un izlietojums, 

pašu ieņēmumi un to izlietojums (4.pielikums) — līdz kārtējā gada 1.aprīlim. 

1.2. Ministru kabineta noteikumi Nr. 276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi” 

Noteikumi nosaka: 

- Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk – sistēma) saturu, uzturēšanas un 

aktualizācijas kārtību; 

- institūcijas, kas kārto pedagogu un izglītības programmu reģistrus, kā arī kārtību, kādā reģistri 

tiek vesti un uzturēti; 

- studējošo un absolventu reģistram iesniedzamās informācijas apjomu un informācijas 

iesniegšanas kārtību, studējošo un absolventu reģistra publiski pieejamās informācijas apjomu un 

publiskošanas kārtību; 

- kārtību, kādā ziņas iekļaujamas Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā, kā arī 

kārtību, kādā nodrošināma tajā iekļauto datu pieejamība. 

Sistēma ir valsts informācijas sistēma, kuras darbības mērķis ir nodrošināt valsts, pašvaldību un 

izglītības iestāžu funkciju īstenošanu izglītības jomā, kā arī psihologu profesionālās darbības 

izvērtēšanas un uzraudzības jomā. 

1.3. Datu sniegšana atskaišu veidā, kas noteikti Līgumā un Vienošanās protokolos, kas noslēgti 

starp Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmiju  par speciālistu sagatavošanu, zinātniskās darbības attīstības un  

 

https://likumi.lv/ta/id/134392#piel1
https://likumi.lv/ta/id/134392#piel2
https://likumi.lv/ta/id/134392#piel3
https://likumi.lv/ta/id/134392#piel2
https://likumi.lv/ta/id/134392#piel4
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mākslinieciskās jaunrades nodrošināšanu par valsts budžeta līdzekļiem Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijā: 

- līdz kārtējā gada 1. februārim iesniedz Kultūras ministrijai priekšlikumu par no valsts 

budžeta finansējamo studiju vietu skaitu nākamajam saimnieciskajam gadam, ievērojot Kultūras 

ministrijas iekšējā normatīvajā aktā, kas nosaka kārtību, kādā Kultūras ministrija izvērtē tās 

pārraudzībā esošo augstskolu darbību un speciālistu sagatavošanai un zinātniskās, radošās  un 

mākslinieciskās darbības attīstības nodrošināšanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma 

izlietojamu, noteikto kārtību; 

- līdz katra nākamā gada 15. martam sagatavo un iesniedz Kultūras ministrijā informāciju 

par piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu atbilstoši Līguma 3. pielikumā “Saturiskā 

atskaite par Kultūras ministrijas piešķirto valsts budžeta finansējumu” pievienotajai atskaites 

paraugformai. 

Par Vienošanās saistību izpildi 20…. gadā Augstskola informē Kultūras ministriju un Izglītības un 

zinātnes ministriju šādā kārtībā: 

 - līdz 202…. gada 10. februārim - par Vienošanās 1.1. apakšpunktā noteiktā no valsts 

budžeta finansējamā studiju vietu skaita Augstskolā faktisko izpildi – līgumā noteiktajā kārtībā, 

datus par studējošiem ievadot Valsts izglītības informācijas sistēmas Studējošo un absolventu 

reģistrā un iesniedzot Kultūras ministrijā pārskatu atbilstoši līguma 2. pielikumam; 

 - līdz 202…. gada 10. februārim - par Vienošanās 1.6. apakšpunktā noteikto Augstskolā 

sagatavoto speciālistu skaitu – līgumā noteiktajā kārtībā, datus par absolventiem ievadot Valsts 

izglītības informācijas sistēmas Studējošo un absolventu reģistrā un iesniedzot  Kultūras ministrijā 

pārskatu atbilstoši līguma 1. pielikumam; 

 - līdz 202…. gada 1. aprīlim - informāciju par sasniegtajiem zinātniskās darbības rezultātiem 

202…. gadā, kas iegūti, izmantojot bāzes finansējumu, ievadot informāciju Nacionālās zinātniskās 

darbības informācijas sistēmā; 

 - līdz 202…. gada 1. aprīlim - informāciju par īstenoto radošo un māksliniecisko projektu 

finansējuma apmēru,  kā arī pēc pašvaldību pasūtījuma īstenoto pētniecības un attīstības projektu 

finansējuma apmēru un informāciju par rezultātiem pētniecībā balstītas augstākās izglītības 

nodrošināšanā…. gadā, ievadot informāciju Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas 

sadaļā “Pārskats par zinātniskās institūcijas zinātnisko darbību”; 

 - par Vienošanās 1.2. apakšpunktā noteiktās valsts budžeta dotācijas no vispārējiem 

ieņēmumiem studiju nodrošināšanai izlietojumu, iesniedzot Kultūras ministrijā un Izglītības un 

zinātnes ministrijā atskaiti atbilstoši Vienošanās 3. pielikumā “Atskaite par studiju bāzes 

finansējuma izlietojumu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 202…. gadā” pievienotajai 

paraugformai: 

- par finanšu līdzekļu izlietojumu laika posmā no 202…. gada 1. janvāra līdz 202….gada 

30. jūnijam – iesniedzot atskaiti līdz 202…. gada 15. augustam;   

- par finanšu līdzekļu izlietojumu laika posmā no 202…. gada 1. jūlija līdz 202…. gada 

31. decembrim – iesniedzot atskaiti līdz 202…. gada 15. janvārim. 

 

2. Dati, kas noteikti iekšējos normatīvajos aktos un kalpo JVLMA iekšējās darbības analīzei, 

darbības pilnveidei, kā arī nepieciešamās informācijas iegūšanai.  

Lai nodrošinātu studējošo kompetences vērtējumu un sasniegto rezultātu analīzi, tiek 

apkopota informācija par studējošo sekmēm dokumentā:   

– Studējošo sekmju kopsavilkuma žurnāls (informācija apkopota par akadēmiskā gada abu 

pusgada rezultātiem.  
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Iegūto informāciju izmanto: 

* Stipendiju komisija, lai konkursa kārtībā piešķirtu Stipendijas; 

* Studējošo kompetences novērtēšanas komisija, lai konkursa kārtībā, pielietojot sekmju 

ranžēšanas metodi, studējošajiem piešķirtu valsts finansēto studiju vietu; 

* Nodaļu, Katedru vadītāji, lai novērtētu studējošā atbilstību studijām apmaiņas programmās 

ārvalstīs vai dalībai starptautiskajos konkursos vai citās radošajās aktivitātēs. 

- studējošo mākslinieciski radošie/pētniecikie sasniegumi Latvijas un starprautiskajos projektos 

(skatīt informāciju JVLMA interneta mājas lapā); 

- docētāju mākslinieciski radošie/pētnieciskie/izglītojošās darbības sasniegumi Latvijas un 

starprautiskajos projektos; 

- statistikas dati par ārvalstu studējošajiem un mācībspēkiem; 

-  statistikas dati par studējošo mobilitāti (norādot studiju programmas). 

Informācija tiek izmantota Studiju virziena un studiju programmu pašnovērtēšanas ziņojumu 

izstrādei.  

 

2.5. ESG 1. daļā iekļauto standartu integrēšanas raksturojums un novērtējums. Norādīt, kurš/-i no 

ESG 1. daļas standartiem tiek uzskatīti kā izaicinājums un, kuriem tiek pievērsta pastiprināta 

vērība.  

        JVLMA, pamatojoties uz prasībām, kuras iestrādātas Eiropas asociācijas kvalitātes 

nodrošināšanai augstākajā izglītībā dokumentā Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai 

Eiropas augstākās izglītības telpā 1.daļas Eiropas standarti un vadlīnijas iekšējai kvalitātes 

nodrošināšanai augstākās izglītības iestādēs. ir izstrādājusi Studiju programmu iekšējās kvalitātes 

nodrošināšanas stratēģiju.  

Studiju virziena īstenošanā kvalitāte ir noteikta kā galvenā pamatvērtība.  

Kvalitātes īstenošana lielā mērā ir atkarīga no tā, kā visos mūsu augstskolas līmeņos tiek 

veikts darbs, kura mērķis ir panākt, lai studiju programmu apguvei ir skaidrs un nepārprotams 

rezultāts, ka docētāji ir gatavi un spēj nodrošināt studiju kursa apguvei izvirzītos mērķus, ka 

studējošie ir motivēti studiju sasniegumos, ka pastāv pilnīga, savlaicīga un reāla atzinība tiem 

personāla pārstāvjiem, kuri izrāda īpašu izcilību, prasmi un aizraušanos. 

Studiju programmas atbilstība Standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai 

Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG) 1.daļai  
Standarti un 

vadlīnijas 

kvalitātes 

nodrošināšanai 

Eiropas 

augstākās 

izglītības telpā 

(ESG) 1. daļa 

 

 

Kā studiju programmu ietvaros tiek nodrošināta ESG ievērošana 

Pamatojoties uz (ESG 2015) 1.daļā iestrādātajām prasībām, JVLMA ir 

izstrādājusi un Senāts ir apstiprinājis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas Studiju programmu  iekšējās kvalitātes nodrošināšanas stratēģiju    

1.1. Kvalitātes 

nodrošināšanas 

politika  

 

Standarts: 
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.  

Stratēģijai ir oficiāls statuss un tā ir pieejama sabiedrībai. Kvalitātes nodrošināšanā ir 
paredzēta noteikta loma gan studējošajiem, gan citām ieinteresētajām personām.  
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Vadlīnijas: 
JVLMA atzīst Eiropas Augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūru, kopīgi 

akceptētos Eiropas standartus un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai, grādu un studiju 

periodu atzīšanai.  
 Kvalitātes politikas mērķi: 

1) izglītot  augstas raudzes mūziķus, horeogrāfus, mūzikas nozares pētniekus un nozares 

pedagogus, nodrošinot kvalitatīvas studijas visu līmeņu Mūzikas un skatuves mākslas, kā 

arī Nozares pedagogu izglītības daudzveidīgajās studiju programmās, lai jaunie  
speciālisti būtu kompetenti, pieprasīti, spētu iekļauties kultūras aprites plašajā darba 

tirgū, būtu motivēti nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanā, izpētē, sekmētu 

laikmetīgās mākslinieciskās jaunrades attīstību; 
2) kļūt par vienu no nozīmīgākajām mūzikas augstskolām Eiropā, nodrošinot studējošo 

un mācībspēku mobilitāti un konkurētspēju māklinieciskajā jaunradē, pētniecībā un 

izglītojošajā darbībā. 
Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas principi: 

- JVLMA vadība uzņemas galveno atbildību par studiju programmu kvalitatīvu 

īstenošanu;  

- tiek ievērotas sabiedrības intereses attiecībā uz augstākās izglītības kvalitāti; 
- studiju programmu kvalitāte tiek attīstīta un uzlabota studējošo un darba tirgus 

interesēs; 

- struktūrvienības, kuras realizē un atbalsta studiju programmas, darbojas  efektīvi; 
- kvalitātes nodrošināšanas procesi ir caurskatāmi, tiek izmantoti ārējie eksperti; 

- JVLMA tiek veicināta kvalitātes kultūra; 

- ir izstrādāti procesi, ar kuru palīdzību JVLMA sniedz pārskatus,  tajā skaitā atskaites 
par valsts budžeta, sabiedrisko un privāto naudas līdzekļu ieguldījumu; 

- kvalitātes nodrošināšanas kontroles un atskaitīšanās rezultātā konstatētie trūkumi tiek 

izvērtēti, iestrādāti darba pilnveides pasākumos;  

- JVLMA spēj parādīt savu kvalitāti gan Latvijā, gan starptautiskajā mērogā; 
- formulētie kvalitātes nodrošināšanas principi rada nepieciešamību ieviest inovācijas 

daudzveidīgajos studiju procesos.  

1.2. Programmu 

izstrāde un 

apstiprināšana  

 

Studiju programmu izstrādes un apstiprināšanas kārtību nosaka Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas Studiju programmu nolikums 
Nolikuma 2. punkts reglamentē Studiju programmu izstrādes, apstiprināšanas, izmaiņu 

veikšanas un kvalitātes vadības kārtību  

2.1. Studiju programmu projektus var izstrādāt profesori, asociētie profesori, docenti, 
lektori, kā arī akadēmiskās struktūrvienības sadarbībā ar studiju programmu direktoru.  

2.2. Izstrādātos studiju programmu projektus izvērtē rektora apstiprinātā darba grupa, 

kuras sastāvā iekļauj arī attiecīgo profesionālo institūciju un/vai profesionālo nevalstisko 
organizāciju pārstāvjus, kuri veic neatkarīgu studiju programmas ekspertīzi. 

2.3. Darba grupas vadītājs studiju programmas projektu un tam pievienoto neatkarīgo 

ekspertu atzinumu iesniedz studiju programmu direktoram. Studiju programmu direktors 

sagatavo studiju programmas dokumentus iesniegšanai Senātam.  
2.4. Pēc apstiprināšanas Senātā un licences saņemšanas studiju programma tiek ietverta 

JVLMA studiju programmu reģistrā un kļūst par JVLMA intelektuālo īpašumu. 

2.5. Studiju programmas īstenošanu plāno un koordinē attiecīgās nodaļas vadītājs/studiju 
programmasdirektors sadarbībā ar atbilstošo studiju kursu katedru vadītājiem. Studiju 

programmu īstenošanas kvalitāti kontrolē akadēmiskā darba prorektors un JVLMA 

Senāts. (Grozījumi apstiprināti 2018.gada 20.jūnija Senāta sēdē, protokols nr.6) 
 2.6. Par studiju programmas studiju kursu satura īstenošanas kvalitāti atbild katedra, 

kuras kompetencē tiek nodota studiju kursu īstenošana. 
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2.7. Par katru studiju virzienu studiju virziena vadītājs sadarbībā ar nodaļas 
vadītāju/studiju programmu direktoru un katedru vadītājiem sagatavo pašnovērtējuma 

ziņojumu studiju programmas akreditācijai un publicē to augstskolas tīmekļvietnē. 

Studiju virziens kopā ar studiju programmām atkārtoti tiek akreditēts ne retāk kā reizi 
sešos gados.Katru gadu pēc akreditācijas studiju virziena vadītājs sadarbībā ar nodaļas  

vadītāju/studiju programmu direktoru un katedru vadītājiem gatavo pārskatu par 

veiktajām darbībām studiju virziena pilnveidei, to apstiprina JVLMA Senāts līdz 

nākamā gada 15. janvārim. Pārskatu par veiktajām darbībām studiju virziena pilnveidei 
augstskola iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā vai Akadēmiskās informācijas centrā 

pēc tā pieprasījuma, kā arī publicē augstskolas tīmekļvietnē. (Grozījumi apstiprināti 

2018.gada 20.jūnija Senāta sēdē, protokols nr.6) 
2.8. Ja akreditētajāstudiju virzienā vai studiju programmā ir paredzētas izmaiņas, kuru 

saturs formulēts apakšpunktos 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., tādā gadījumā, 

pēc izmaiņu apstiprināšanas Senātā, JVLMA studiju virziena vadītājs iesniedz 
Akadēmiskās informācijas centraAkreditācijas komisijā (saīsin. AICAK) attiecīgu 

iesniegumu ar lūgumu apstiprināt izmaiņas.(Grozījumi apstiprināti 2018.gada 20.jūnija 

Senāta sēdē, protokols nr.6)Izmaiņas, kuru saturs jāapstiprina AICAK: 

2.8.1.studiju virzienam atbilstošās studiju programmas nosaukuma, iegūstamās 
profesionālās kvalifikācijas vai grāda izmaiņas; 

2.8.2. ja izmaiņu rezultātā mainās studiju programmas atbilstība studiju 

virzienam;(Grozījumi apstiprināti 2018.gada 20.jūnija Senāta sēdē, protokols nr.6) 
2.8.3. izmaiņas prasībās, kas noteiktas, uzsākot studiju virzienam atbilstošas studiju 

programmas apguvi; 

2.8.4. ja izdarītās izmaiņas studiju virziena akreditācijas periodā šim studiju virzienam 
atbilstošās studiju programmas ilgumā vai apjomā pārsniedz 20 procentu no 

akreditācijas iesniegumā noteiktās studiju virzienam atbilstošās studiju programmas 

obligātās un ierobežotās izvēles daļas apjoma kredītpunktos;(Grozījumi apstiprināti 

2018.gada 20.jūnija Senāta sēdē, protokols nr.6) 
2.8.5. ja JVLMA attiecīgajā studiju virzienā vai studiju virzienam atbilstošajā studiju 

programmā strādājošā vēlētā akadēmiskā personāla izmaiņas kopš iepriekšējās studiju 

virziena akreditācijas, ja tās attiecas uz vismaz 20 procentiem no attiecīgajā studiju 
virzienā strādājošā vēlētā akadēmiskā personāla kopskaita vai,ja vismaz 50 procentu no 

kopīgā akadēmiskā darba apjoma augstskolā attiecīgajā studiju virzienā (neietverot 

studiju programmas brīvās izvēles daļas, prakšu un gala pārbaudījumu īstenošanu) 

izpildi vairs nenodrošina akadēmiskais personāls, kura ievēlēšanas vieta ir 
JVLMA;(Grozījumi apstiprināti 2018.gada 20.jūnija Senāta sēdē, protokols nr.6)2.8.6. ja 

JVLMA vēlas slēgt kādu no studiju virzienam atbilstošajām studiju 

programmām.(Grozījumi apstiprināti 2018.gada 20.jūnija Senāta sēdē, protokols nr.6) 
2.9. Izmaiņas studiju virzienā vai studiju programmā var ierosināt JVLMA rektorāts, 

akadēmiskais personāls vai studējošie, tās izvērtē attiecīgās katedras, saskaņo katedru 

vadītāju apspriedē un apstiprina: 
2.9.1. JVLMA Senāts, ja studiju plāna, t.sk. arī Studiju programmas studiju plānā 

paredzētā satura apguvei nepieciešamo resursu saraksta A (obligātā) vai B (ierobežotās 

izvēles) daļās, prakses vai valsts pārbaudījumu/gala pārbaudījumu daļas ietvaros tiek 

ieviesti jauni studiju kursi, mainīti studiju kursa nosaukumi, mainīts studiju kursa 
apguves periods, mainīts studiju kursa kredītpunktu skaits vai kontaktstundu skaits, kā 

arī nepieciešamo papildresursu apjoms; (Grozījumi apstiprināti 2018.gada 20.jūnija 

Senāta sēdē, protokols nr.6)  
2.9.2. JVLMA akadēmiskā darba prorektors, ja studiju plāna, t.sk. arī Studiju 

programmas studiju plānā paredzētā satura apguvei nepieciešamo resursu saraksta C 

(brīvās izvēles) daļā tiek ieviesti jauni studiju kursi, mainīti studiju kursa nosaukumi,  
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mainīts studiju kursa apguves periods vai mainīti studiju kursa kredītpunkti, kā arī, ja 
studiju plāna A (obligātā) vai B (ierobežotās izvēles) daļās tiek mainīts studiju kursa 

pārbaudījuma veids.  (Grozījumi apstiprināti 2018.gada 20.jūnija Senāta sēdē, protokols 

nr.6) 

1.3. Studentcentrēta 

mācīšanās, 

pasniegšana un 

novērtēšana  

 

Studentcentrēta mācīšanās, pasniegšana un novērtēšana, ietverot daudzveidīgus 
mācīšanas veidus, ir atspoguļota vairākos dokumentos: 

JVLMA Iekšējās kārtības noteikumos  studējošajiem, Studiju līgumos, Studiju 

programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas stratēģijā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas Nolikumā par studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas un studējošo 

kompetences vērtēšanas kārtību, Studiju kursu aprakstos. 

    JVLMA akadēmiskais personāls strādā ciešā sazobē ar JVLMA Studējošo 
pašpārvaldi, tiek nodrošināta sekmīga atgriezeniskā saite starp docētājiem, 

administratīvajām struktūrvienībām un studējošajiem, JVLMA docētāji pārzina un ir 

motivēti savā darbā izmantot studentos centrētu studiju pieeju. 

   Lai pašiem studējošajiem un docētājiem būtu izpratne par studentos centrētām 
studijām, par tās nozīmi kvalitatīvu studiju īstenošanā, par darba formām un pieejām, 

Studiju programmu direkcija organizē izglītojošos seminārus, iepazīstina  ar Eiropas 

augstskolu sekmīgu darba pieredzi, kuru docētāji prasmīgi ievieš JVLMA praktiskajā 
darbībā. 

  Studiju procesa norises organizācijā JVLMA respektē studentu sastāva daudzveidību – 

studējošos, kuri pārstāv  mūzikas, horeogrāfijas un nozares pedagoģiskās izglītības 
daudzveidību izvēlētajās specializācijās, veidojot katram no tām piemērotus studiju 

ceļus. Ņemot vērā to, ka daudzi studējošie  studijas savieno ar profesionālo darbību, 

JVLMA radoši piemēro studiju individuālo pieeju, ņem vērā un izmanto dažādus 

programmu īstenošanas veidus, atbilstoši JVLMA un studējošo iespējām. 
Atbilstoši situācijai  izmanto daudzveidīgas pedagoģiskās metodes, t.sk. studiju procesā 

izceļ patstāvīgā darba nozīmību, kas  veicina studējošā tieksmi uz patstāvīgumu, tajā 

pašā laikā nodrošinot mācībspēka vadību un atbalstu. 
Plaši tiek pielietotas  e-studiju un attālinātas studiju metodes.  

   Lai novērtētu  studiju darba sasniegumus, JVLMA ir izstrādājusi sistēmu, kādā 

regulāri novērtē un piemēro mācīšanas veidus un pedagoģiskās metodes. 

 Lai nodrošinātu labvēlīgu un radošu  studiju vidi, veicinātu abpusēju cieņu studējošā un 
mācībspēka attiecībās, JVLMA ir izstrādājusi Ētikas kodeksu. Ētikas komisijas sastāvu 

pārstāv arī studējošie, ir izstrādātas procedūras studentu sūdzību risināšanai  gan Ētikas 

komisijā, gan Akadēmiskajā šķīrējtiesā. 
Studējošo kompetences novērtēšana 

Studējošo kompetences vērtēšanai izmanto publicētus pasākumus, noteikumus un 
kritērijus, kuri tiek konsekventi piemēroti. 

Vērtēšanas veidi ir noteikti studiju plānos, vērtēšanas formas, metodes un kritēriji ir 

iestrādāti studiju kursu aprakstos.  
Atbilstoši studiju kursa vai kursa daļas mērķim satura apguves līmenis tiek vērtēts  

diagnosticējošajos (t.sk. starppārbaudījumos - semināros, kontrolstundās, ieskaitēs), 

formatīvajos vai summējošajos pārbaudījumos. Ar kompetences vērtēšanas prasībām 
studējošie tiek informēti katra studiju kursa apguves sākumā. 

Studējošo kompetences vērtēšanu pārbaudījumos, atbilstoši JVLMA Senāta 

apstiprinātajiem kritērijiem, veic pārbaudījumu komisijas viena, divu vai trīs komisijas 

pārstāvju sastāvā. Atbildības sekas par vērtēšanas pamatprincipu neievērošanu ir 
formulētas JVLMA Studiju programmu nolikumā un JVLMA Ētikas kodeksā. 

Kompetences vērtējums tiek atspoguļots pārbaudījuma protokolā, kurā norāda 

studiju programmu, studiju kursu, pārbaudījuma veidu, semestri, kredītpunktu skaitu,  
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pārbaudījuma norises datumu, studiju kursa docētāju, pārbaudījuma komisijas 
sastāvu, studējošā vārdu, uzvārdu, semestrī plānoto saturu, pārbaudījuma saturu, 

pārbaudījumā iegūto vērtējumu un vērtējuma pamatojumu. Pārbaudījuma protokolu 

paraksta visi komisijas locekļi. Ja komisijas loceklis nepiekrīt kopējam vērtējumam, 
viņam ir tiesības protokolā ierakstīt savu argumentētu viedokli. Ja studējošais nepiekrīt 

komisijas vērtējumam, viņam ir tiesības vienas dienas laikā vērsties pie rektora ar 

apelāciju. Ja studējošais nevarēja kārtot pārbaudījumu JVLMA noteiktajā laikā vai 

nenokārtoja pārbaudījumu, viņam ir tiesības kārtot citā laikā atbilstoši prasībām, kuras 
formulētas rīkojumā par ārpus plānotā termiņa pārbaudījumu kārtošanu. 

Ja studējošais nav apmierināts ar kompetences vērtēšanu vai pārbaudījuma 

norises kārtību, viņam, atbilstoši  nolikumā par studiju kursu pārbaudījumu 
organizēšanas un studējošo kompetences vērtēšanas kārtību, ir tiesības vērsties pie 

vadības ar apelāciju.  

Vērtēšanas pamatprincipi 
Vērtējot studiju kursu apguvi, ievēro šādus pamatprincipus: 

- zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmas 

mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts 

prasību kopums pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai; 
- vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu studiju plānā 

noteiktajos  visos studiju kursos. 

1.4. Studentu 

imatrikulācija, 

studiju gaita, 

kvalifikāciju 

atzīšana un 

sertifikācija  

 

Studentu imatrikulācijas, studiju gaitas, kvalifikāciju atzīšanas un sertifikācijas kārtība ir 
aprakstīta JVLMA iekšējos normatīvajos aktos, kuru saturs ir izstrādāts atbilstoši (ESG 

– 2015) 1.4. punktā ietvertajiem standartiem un vadlīnijām. 

 Visi dokumenti ir pieejami JVLMA interneta mājas lapā: www.jvlma.lv sadaļā 

Dokumenti 
Studentu imatrikulācijas kārtība noteikta Uzņemšanas noteikumos;  

studiju gaitas kārtība noteikta  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Studiju 

programmu nolikumā, Rīkojumā par studiju gaitas izmaiņu veikšanas kārtību, Nolikumā 
par valsts pārbaudījumiem un valsts pārbaudījumu komisijām;  

kvalifikāciju atzīšana un sertifikācija noteikta Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas Nolikumā par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē 

iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu. 

1.5. Mācībspēki  JVLMA nodrošina akadēmiskā personāla kvalitāti un personāla atbalstošu  vidi, kas ļauj 

personālam efektīvi veikt savu darbu. To apliecina iekšējos dokumentos iestrādātā 

kārtība, kuras prasības atbilst (ESG – 2015)  
1.5. punktā ietvertajiem standartiem un vadlīnijām. 

    Kārtība noteikta Studiju programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas stratēģijā, 

Nolikumā par akadēmiskajiem amatiem JVLMA, Darba samaksas nolikumā, Darba 

līgumos un Personāla amata aprakstos, Rīkojums par akadēmiskā personāla augstākās 
izglītības profesionālo pilnveidi, Nolikums par JVLMA personāla mobilitāti Erasmus 

mūžizglītības programmas ietvaros, Kārtība, kādā tiek plānoti un organizēti 

komandējumi un kvalifikācijas celšanas pasākumi, un to dokumentācijas noformēšana, 
Kārtība, kādā akadēmiskajam personālam piešķir akadēmisko atvaļinājumu 

zinātniskiem pētījumiem vai zinātniskā/radošā darba veikšanai JVLMA  

Ievērojot dokumentos iestrādātos nosacījumus,  JVLMA ir izveidojusi un uztur skaidras, 
atklātas un taisnīgas procedūras personāla darbā pieņemšanai, kā arī darba apstākļus, 

kuri  

apliecina studiju  nozīmīgumu, sniedz iespējas un mudina mācībspēkus pilnveidot savu 

profesionalitāti, veicina zinātnisko darbību, tādējādi stiprinot saikni starp izglītību un 
zinātni, veicina inovācijas mācīšanas metodēs un jaunu tehnoloģiju lietošanu. 
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1.6. Mācību resursi 

un atbalsts 

studentiem  

Prasības noteiktas JVLMA Studiju programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas 

stratēģijā 

Standarts: 

JVLMA  jābūt atbilstošam finansējumam, lai nodrošinātu mācīšanās un  mācīšanas 

darbības un garantētu atbilstošu un viegli pieejamu mācīšanās resursu klāstu un studentu 
atbalsta nodrošināšanu. 

Vadlīnijas: 

Plānojot, piešķirot, un, iedalot mācīšanās resursus un atbalstu studentiem, tiek ņemtas 

vērā gan studentu kontingenta daudzveidība (piemēram, studentu dzīves vieta, šadzīves 
apstākļi, strādājošie un ārzemju studenti, kā arī studenti ar īpašām vajadzībām), gan arī 

virzība uz studentcentrēto mācīšanos un elastīgu mācīšanas un mācīšanās veidu 

izmantošanu. 
Atbalsta pasākumus un aprīkojumu  JVLMA  organizē  tā, lai visi resursi atbilst 

mērķiem, kuriem tie ir paredzēti, ka tie ir pieejami un studenti ir informēti par viņiem 

pieejamajiem pakalpojumiem (Nolikums par Bibliotēkas izmantošanas kārtību, 
Nolikums par JVLMA telpu izmantošanas kārtību patstāvīgā darba veikšanai – ASIMUT 

sistēmas izmantošanas apraksts). JVLMA nodrošina mācību līdzekļu un aprīkojuma 

pieejamību atbilstoši katrai piedāvātajai studiju programmai. Mācību līdzekļu klāstā 

ietilpst atbilstošais aprīkojums, bibliotēkas fondos pieejamā literatūra, informācijas 
avoti, audio un video materiāli, elektroniskie līdzekļi, kuri studējošajiem ir viegli 

pieejami, ir komplektēti, veidoti un atlasīti, ņemot vērā studiju kuru aprakstos norādītos 

nepieciešamos  mācību līdzekļus.   
    Respektējot studējošo tiesības saņemt informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar 

viņu studijām un iespējamo karjeru, JVLMA šādu palīdzību studējošajiem sniedz  Studiju 

programmu direkcijas darbinieki, katedru vadītāji, studiju kursu docētāji, bibliotēkas un 

IT daļas darbinieki. 
    JVLMA pastāvīgi uzrauga, kontrolē un uzlabo studējošajiem pieejamo palīdzības 

pakalpojumu efektivitāti, veicot regulāras aptaujas. Aptauju rezultāti tiek atspoguļoti katra 

akadēmiskā gada studiju programmu pašnovērtēšanas ziņojumos. Studējošo aptauju 
rezultāti tiek ņemti vērā punktā studiju procesa pilnveidošanā. 

Galvenā loma atbalsta pakalpojumu sniegšanā JVLMA ir atbalsta un administratīvajam 

personālam ( Administratīvā darba prorektors, Saimniecības daļa, Bibliotēka, Studiju 
programmu direkcija, Nodaļu vadītāji, Katedru vadītāji, Sporta centrs)  tādēļ  šim 

personālam ir pievērsta būtiska uzmanība, lai viņi būtu informēti par inovācijām IT 

jautājumos, labāko starptautisko pieredzi  atbalsta jautājumos, dalībai  savas 

kompetences profesionālās pilnvedes pasākumos, kura noris saskaņā ar izstrādāto plānu.  

1.7. Informācijas 

vadība  

 

JVLMA ir izstrādājusi informācijas vadības kārtību, kurā ir aprakstītas informācijas 

vadības procedūras. 

     Lai iegūtu skaidru un ticamu informāciju par studiju programmu īstenošanas 
rezultātiem, JVLMA sistemātiski  

organizē nepieciešamās informācijas vākšanu, informācijas analīzi un konstrultīvo 

priekšlikumu izmantošanu darbības pilnveidē. 

JVLMA vāc, analizē un izmanto šādus uz kvalitātes jautājumiem orientēto informāciju: 
1) studējošo virzība un sekmju rādītāji  

- katra akadēmiskā gada noslēgumā tiek analizēta studiju gaita studējošo atbirums, vērtēti 

studējošo studiju rezultāti. Studiju rezultāti tiek ranžēti un tie tiek izmantoti valsts 
finansēto studiju vietu piešķiršanai; 

-  studiju rezultāti tiek analizēti katra semestra noslēgumā, ņemot vērā stipendiju 

piešķiršanas nosacījumus; 
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- studiju rezultātu analīze, studējošo atbiruma analīze un šo datu apkopums nodrošina 
uzņemšanas konkursu uz valsts finansētajām vietām.  

2) absolventu nodarbinātība 

JVLMA ar absolventiem slēdz Vienošanās protokolus par nodarbinātības informācijas 
sniegšnu. Ir izveidots absolventu nodarbinātības reģistrs, reģistru papildina, aktualizē 

tajos gadījumos, ja absolvents norāda savas darba vietas maiņu, izglītības tālāku 

pilnveidi, u.c. 

Absolventu nodarbinātības reģistrs rada iespēju  JVLMA produktīvai un radošai 
sadarbībai ar darba devējiem tieši studiju programmu pilnveides nolūkā. 

JVLMA plaši izmanto dažādu aptauju  veidus, lai konstatētu studējošo apmierinātība ar 

studiju programmu īstenošanu – saturs, docētāju darba kvalitāte, vērtēšanas sistēmas 
objektivitāte, resursu pieejamība, informācijas pieejamība, karjeras iespējas. 

Studējošo aptauju rezultātus par docētāju darba kvalitāti JVLMA izmanto  saistībā ar 

docētāju ievēlēšanu amatā, kā kritēriju docētāja atalgojuma noteikšanai.  
3) Galvenos darbības rādītājus JVLMA analizē un apkopota katra akadēmiskā gada un 

kalendārā gada beigās. 

Par akadēmiskā gada darbības rezultātiem JVLMA rektors ziņo Satversmes sapulcei, 

kura novērtē rezultātus un pieņem lēmumu par pasākumiem, kuri būs nepieciešami 
turpmākā darba pilnveidei. Kalendārā gada darbības rezultāti tiek atspoguļoti JVLMA 

Gadagrāmatā (darbības pārskats), informācija ir pieejama JVLMA mājas lapā. 

1.8. Sabiedrības 

informēšana  

       JVLMA ir apstiprināts amats Sabiedrisko attiecību specialists, kura amata aprakstā 
ir noteikti pienākumi, kas tieši saistās ar sabiedrības informēšanu.  

   JVLMA regulāri publicē aktuālu, neitrālu un objektīvu gan kvantivatīvu, gan 

kvalitatīvu informāciju par savu darbību, t.sk.  par piedāvātajām studiju programmām un 

piešķiramajiem grādiem. 
  Izpildot savu pienākumu sabiedrības priekšā, JVLMA sniedz informāciju par 

piedāvātajām studiju programmām, paredzētajiem studiju rezultātiem, piešķiramo 

kvalifikāciju, izmantotajiem pasniegšanas, studiju un vērtēšanas pasākumiem, kā arī 
studējošajiem pieejamām studiju iespējām. Publicētā informācija ir objektīva, tajā 

iekļauj absolventu viedokli un aprakstu par viņu karjeru pēc studiju programmas 

beigšanas, kā arī par esošo studējošo studiju un mākslinieciskajiem sasniegumiem.  

Informācijas avoti: 
JVLMA organizē preses konferences; 

Uzņemšanas noteikumi un prasības ir publiski pieejami, tiek sniegtas ziņas:  

-  laikrakstam Latvijas avīze; 
      - Izglītības un zinātnes ministrijai; 

      - JVLMA mājas lapā; 

      Studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi ir pieejami JVLMA mājas lapā.          

1.9. Programmu 

apsekošana un 

regulāra pārbaude  

JVLMA īstenotās divu akreditētu studiju virzienu 14 studiju programmas 
1)  studiju virziena Mākslas desmit studiju programmas 

*  septiņas profesionālās bakalaura  studiju programmas,  

*  viena profesionālās maģistra  studiju programmas, 
*  viena akadēmiskā maģistra studiju programma, 

*  viena akadēmiskā doktora studiju programma 

studiju virziena Izglītība un pedagoģija  četras  profesionālās bakalaura  studiju 
programmas  tiek regulāri izvērtētas un pārskatītas, iesaistot studentus, absolventus,  

profesionālo nevalstisko organizāciju un darba devēju pārstāvjus. 

Apkopotā informācija tiek analizēta, izstrādāti priekšlikumi  programmu pilnveidei, 

nodrošinot to satura aktualitāti. 
Programmas izvērtēšanas rezultāti tiek publicēti. 
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Programmu apsekošana un regulāra pārbaude ir noteikta dokumentā Kārtība, kādā 
katedru vadītāji sagatavo un iesniedz pārskatu par iepriekšējā akadēmiskā gada darbības 

pilnveidi;  

JVLMA darbības iekšējās kontroles plānā ( katram ...) gadam un izpildes termiņi; 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Nolikumā par Nodaļas, katedras/ klases 

darbību. 

 

3. Studiju virziena resursi un nodrošinājums 
Šajā nodaļā iekļautā informācija var tikt izmantota, lai veiktu analīzi par resursu nodrošinājuma 

atbilstību katras studiju virzienam atbilstošās studiju programmas īstenošanas nosacījumiem un studiju 

rezultātu sasniegšanai (pašnovērtējuma ziņojuma III. daļas 3. nodaļa). 

3.1.Sniegt informāciju par augstskolas sistēmu studiju virziena un atbilstošo studiju programmu 

īstenošanai nepieciešamā finanšu nodrošinājuma noteikšanai. Norādīt datus par pieejamo 

finansējumu atbilstošajām studiju programmām, kā arī pētniecības un/ vai mākslinieciskās 

jaunrades finansēšanas avotiem un to izmantošanu studiju virziena attīstībai. Sniegt informāciju 

par izmaksām uz vienu studējošo (katrai no studiju virziena studiju programmām), norādot izmaksu 

aprēķinā iekļautās pozīcijas un finansējuma procentuālo sadalījumu starp noteiktajām pozīcijām.  

3.1.1.) Informācija par augstskolas sistēmu studiju virziena un atbilstošo studiju 

programmu īstenošanai nepieciešamā finanšu nodrošinājuma noteikšanai.  

Lai nodrošinātu kvalitatīvu studiju programmu īstenošanu, JVLMA Finanšu plānošanā 

piedalās visu struktūrvienību vadītāji (akadēmiskās un  vispārējās struktūrvienības, kuri veic 

nepieciešamo resursu pasūtījumu. Visus priekšlikumus apkopo Finanšu daļa un veic nepieciešamā 

finansējuma aprēķinus, sastāda provizorisko budžeta tāmi, iesniedz to rektorātam un Finanšu 

koleģiālajai komisijai izskatīšanai.  

Izskatīšanas rezultātā radušos priekšlikumus budžeta tāmes projektā iestrādā Finanšu daļa un 

gala variantu iesniedz apstiprināšanai JVLMA Senātā. Senāts apstiprina vienotu budžeta tāmi visai 

augstskolai. JVLMA budžets netiek sadalīts pa studiju virzieniem un studiju programmām. Šāda 

JVLMA pieeja budžeta plānošanā ir racionāla un mērķtiecīga, tā nodrošina visu studiju programmu 

kvalitatīvu īstenošanu, jo īpaši, ņemot vērā to, ka saskaņā ar Vienošanās protokolā norādīto valsts 

budžeta finansējuma piešķīruma apmēru, kas tiek piešķirts noteiktajam studiju vietu skaitam 

augstskolā kopumā ar studiju vietas plānotām vidējām izmaksām, nedalot pa studiju virzieniem un 

studiju programmām. 

Finansējuma aprēķini tiek veikti saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra 

noteikumu Nr. 994 “Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta 

līdzekļiem” 20. punktu un Ministru kabineta 2013. gada 12. novembra noteikumu Nr. 1316 “Kārtība, 

kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām” 11. punktu un ņemot vērā 

Konceptuālā ziņojuma “Jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana Latvijā” (pieņemts 

zināšanai ar Ministru kabineta 2015. gada 29. jūnija rīkojumu Nr. 333 “Par jauna augstākās izglītības 

finansēšanas modeļa ieviešanu Latvijā”) 4. nodaļas “Pasākumu plāns jauna finansēšanas modeļa 

ieviešanai” 5. punktā noteikto, bet finansējuma apmērs tika piešķirts daudz mazāks, jo netika 

pielietots atbilstošo izmaksu nepieciešamais maksimālais koeficiens 3,5, bet pielietoja  minimālo 

koeficientu 3,1.  

JVLMA katras konkrētas studiju programmas izmaksas tiek aprēķinātas, ņemot vērā JVLMA 

Studiju programmās plānoto studiju kursu īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma un papildresursu 

sarakstā iekļautos parametrus, studiju plānā un studiju kursu aprakstā noteikto kontaktstundu skaitu, 

kompetences pārbaudes veidus un formas, kā arī grupu piepildījumu. 
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3.1.2.) Norādīt datus par pieejamo finansējumu atbilstošajām studiju programmām, kā 

arī pētniecības un/ vai mākslinieciskās jaunrades finansēšanas avotiem un to 

izmantošanu studiju virziena attīstībai. 

Iestādes ieņēmumi  

Rindas  
kods 

 
euro 

A  B  1 

9000  Pavisam (9100.+9200.+9300.rinda)  4953318 

9100  Ieņēmumi studijām 

(9110.+9120.+9130.+9140.rinda)  

4643512 

9110  dotācijas no valsts budžeta  3757919 

9111  no tām ieņēmumi no ES struktūrfondiem  491595 

9120  pašu ieņēmumi no studiju maksas  195035 

9130  ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības  498758 

9140  pārējie ieņēmumi  191800 

9200  Ieņēmumi zinātniskajai darbībai 

(9210.+9220.+9230.+9240.rinda)  

134364 

9210  ieņēmumi no valsts budžeta  134364 

9211  ieņēmumi no ES struktūrfondiem 
 

9220  ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 
 

9230  ieņēmumi no līgumdarbiem ar Latvijas Republikas 
juridiskām personām 

 

9240  pārējie ieņēmumi zinātniskajai darbībai (norādiet 

būtiskākos) 

 

9241 (nosaukums1) 
 

9242 (nosaukums2 
 

9243 (nosaukums3) 
 

9300 Pārējie ieņēmumi (norādietbūtiskākos) 175442 

9320 (nosaukums1)  
Ieņēmuminotelpunomas 

64922 

9321 (nosaukums2)  
Parējiepašu ieņēmumi  

110520 
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Iestādes budžeta izdevumi  

Rindas  
kods 

 
Budžeta  

kods 
euro 

A  B  C  1 

10000  Iestādes izdevumi  
(10010.+10020.+10030.+10040.+10050.+10060.+10070.rinda) 

 
4854055 

10010  Atalgojums (darba samaksa )  1100  2809542 

10011  akadēmiskajam personālam  
 

1798106 

10012  administratīvajam personālam  
 

168573 

10013  vispārējam personālam  
 

842863 

10020  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 

1200  623987 

10030  Preces un pakalpojumi  2000  764302 

10040  Subsīdijas un dotācijas  3000 
 

10050  Pamatkapitāla veidošana  5000  156642 

10051  pamatlīdzekļi  5200  156642 

10060  Sociālie pabalsti  6000  495607 

10061  stipendijas  6291  495607 

10070  Pārējie izdevumi (norādiet būtiskākos)  
 

3975 

10071 (nosaukums 1)  
Atgriezts neizmantotais finansējums 

 
3975 
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3.1.3. Sniegt informāciju par izmaksām uz vienu studējošo (katrai no studiju virziena 

studiju programmām), norādot izmaksu aprēķinā iekļautās pozīcijas un finansējuma 

procentuālo sadalījumu starp noteiktajām pozīcijām. 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) rakstiski vērsusies Latvijas Republikas 

Kultūras ministrijā un Izglītības un zinātnes ministrijā, norādot uz to, ka piešķirtais finansējums bakalaura 

studiju programmām ir neatbilstošs un nesedz reālās izmaksas. JVLMA ir veikusi detalizētu studiju 
programmu izmaksu aprēķinu, balstoties uz studiju programmās plānoto studiju kursu 

īstenošanai  nepieciešamā aprīkojuma un papildresursu sarakstu. Saraksts tika izstrādāts, lai nodrošinātu 

Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijās III.daļas  3.nodaļā Studiju virziena un studiju 
programmu resursi un nodrošinā jums noteiktās prasības.  Studiju kursiem nepieciešamā aprīkojuma un 

cilvēkresursu aprakstu veidošanā tika iesaistīti katedru vadītāji, kuru kompetencē ir attiecīgo studiju kursu 

organizēšana. 2019. gada 27. novembrī JVLMA Senāts apstiprināja  Mūzikas un dejas pedagoģijas 

nodaļas  Studiju programmās plānoto studiju kursu īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma un papildresursu 
sarakstus (protokols Nr.8). Balstoties uz Senāta lēmumu, ar JVLMA rektora rīkojumu tika izveidota darba 

grupa finanšu aprēķinu veikšanai. Par pamatu aprēķinam tika ņemts studiju vietas bāzes izmaksu aprēķins 

saskaņā ar 2006.g.12.decembra MK noteikumiem Nr.994 “Kārtība, kā augstskolas un koledžas tiek 
finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”. Tiešā aprēķinu ceļā tika noteiktas studiju vietas bāzes izmaksas, 

pielietojot esošo metodiku un koriģējot tās atbilstoši reālajām studiju izmaksām. Būtiska atšķirība ir 

mācībspēku amatu proporciju modelī, kas iespaido tādu nozīmīgu izmaksu pozīciju kā akadēmiskā personāla 
vidējo darba algu gadā un ar to saistīto pozīciju – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 

Aprēķinos tika pielietota reāllaika proporcija. Pakalpojumu izmaksu pozīcijās ir koriģēti pakalpojumu 

izmaksu tarifi atbilstoši 2019.gada tarifiem, kā arī pievienotas izmaksas atbilstoši augstskolas studiju 

programmu specifikai (mūzikas instrumentu iegāde, komandējumu un dienesta braucienu izmaksas).  

Apz.  Normatīvs Vērtības Aprēķinātie lielumi Faktiskās izmaksas apr. 

1  2 3 4 5 

N1  

Akadēmiskā personāla darba alga 

mēnesī 
A B=proporcija A*B 

 

profesors 

€ 1,530.00  21% € 317.17  

 

asociētais profesors 

€ 1,225.00  17% € 203.11  

 

docents 

€ 980.00  30% € 298.21   

lektors 

€ 785.00  32% € 253.16   

asistents 

 0% € -   

proporcijas (B)  100%  x 
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akadēmiskā personāla vidējā darba 

alga gadā uz vienu studiju vietu 

€ 12,859.80  

x  

 

vidējais studentu skaits uz vienu 
akadēmisko personu(reāl.) 

2.53  382/151 

1.1.1. 
akadēmiskā personāla darba alga uz 

vienu studiju vietu gadā 
€ 5,082.92  

x  

 

vid.studentu skaits uz vienu darbinieku 
(reāl.) 5  382/72 

 

Darbinieku vidējā mēneš darba alga 
(eksp.) 850.00   

 

Darbinieku vidējā mēneša darba 

alga.gadā 10200.00  x 

1.1.2. 

Darbinieku darba alga uz vienu 

studiju vietu gadā 
€ 1,920.90  

x  

1.1. 
darba alga uz vienu studiju vietu 

gadā € 7,003.82  x  

N2 

 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas procents 

24.09%   

 

darbinieku VSAOI summa  
462.74   

 

Darbinieku darba alga uz vienu 

studiju vietu gadā+VSAOI  

€ 2,383.64    

1.2. 
darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas € 1,687.22  x  

N3 

 

komandējumu un dienesta braucienu 
izmaksas uz vienu studiju vietu gadā 
(reāl.) € 26.18   

Radošie 
braucieni,meisterklases,kon

ferences,semināri. 

1.3. 
komandējumu un dienesta braucienu 

izmaksas ar koeficientu € 26.18   x 

N4 

 

abonēšanas maksa (+sarunas) par vienu 

tālruni mēnesī (reāl.) 
€ 7.60    

 

studiju vietu skaits uz vienu tālruni 
(reāl.) 19   

 
vienas sarunu minūtes cena (tarifs) 

€ 0.05   eksp. 

 
cik dienas gadā runā (eksp.) 

240  x 

 
sarunu ilgums dienā minūtēs (eksp.) 

20  x 

 

tālruņa pakalpojumu izmaksas uz 

vienu studiju vietu gadā 
€ 17.53  x  

 

pasta un citu pakalpojumu izmaksas 
gadā 

€ 1.25   

X 
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1.4.1. 

sakaru pakalpojumu izmaksas kopā 

uz vienu studiju vietu gadā 
€ 18.78  x  

 

viena kv.m. nekustamā īpašuma 
nodokļa pamatlikme (spēkā esoši tarifi 

2019.gads) € 7.92    

 

viena studiju vieta (kv.m.)(reāl.) 
10  x 

 
vidējais ēku stāvu skaits (reāl.) 

4  x 

1.4.2. 

nekustamā īpašuma nodoklis 

nodoklis uz vienu studiju vietu gadā  

€ 39.58  x  

 

viena m2 kārtējā remonta izmaksas 
(eksp.) 

€ 2.85   x 

 

viena m2 kapitālā remonta izmaksas 

(eksp.) € 2.85   x 

 

viena m2 avārijas remonta izmaksas 
(eksp.) € 1.42   x 

1.4.3. 

remontu izmaksas uz vienu studiju 

vietu gadā € 71.20  
x  

 

tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz 
1 m2 (eksp.) 

€ 0.28  

 x 

1.4.4. 

tehniskās apkopes izmaksas uz vienu 

studiju vietu gadā  
€ 28.00  

x  

 

administratīvā darba nodrošināšanai (% 
no kopējās summas)(reāl.) 

4% 

 x 

1.4.5. 

administratīvā darba nodrošināšanai 

gadā uz vienu studiju vietu 

€ 6.30  

x  

 

citi pakalpojumi (% no kopējās 
summas)(reāl.) 4% 

 x 

1.4.6. citi pakalpojumi  € 6.55  x  

1.4. pakalpojumu apmaksa € 170.41  x  

N5 

 
elektroenerģijas 1 kWh cena (spēkā 
esoši tarifi 2019.gads) € 0.18  

  

 

vidējais apgaismojuma lietošanas laiks 
dienā 6 mēnešus gadā (eksp.) 

8 

 Individuālis darbs 

 

datoru darbināšanas laiks dienā 
(pavisam 10 mēnešus)h (eksp.) 

4 

 x 
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1.5.1. par patērēto elektroenerģiju € 18.72  
x  

 

apkure 1 m2 mēnesī (spēkā esoši tarifi 
2019.gads) € 0.44  

  

1.5.2. apkure (7 mēn.) € 30.80  x  

 

ūdensapgāde m3 uz vienu studiju vietu 
gadā (eksp.) 12 

 x 

 

1 m3 ūdens cena (spēkā esoši tarifi 

2019.gads.) 
€ 0.64  

  

 

1.5.3. ūdensapgāde  € 7.68  x  

 

kanalizācija m3 uz vienu studiju 
vietu gadā (eksp.) 12 

 x 

 

1 m3 kanalizācijas cena (spēkā 
esoši tarifi 2019.gads) € 0.65  

  

1.5.4. kanalizācija  € 7.80  x  

1.5.5. 

mācību līdz. un materiālu 

iegāde vienai studiju vietai 

gadā (eksp.) 
€ 6.40  

 x 

1.5.6. 

inventāra iegādes izmaksas 

vienai studiju vietai gadā (reāl.) 
€ 5.50  

 x 

1.5.7. 

kancelejas preču iegādes 

izmaksas uz vienu studiju vietu 

gadā (reāl.) 
€ 8.00  

 x 

1.5.8. 

mūzikas instrumentu iegādes 

izmaksas 
€ 19.78  

  

1.5. 
materiāli, energoresursi, ūdens 

un inventārs € 104.86  
x  

N6 

 

mācību grāmatas, notis,CD uz 
vienu studiju vietu gadā (eksp.) 

15 

 x 

grāmatu kalpošanas laiks 
(gados)(eksp.) 10 

 x 

vienas grāmatas, nošu eks.,CD 
vidējā cena (reāl.) € 20.00  

  

grāmatu iegādes izmaksas uz 

vienu studiju vietu gadā 
€ 30.00  

 x 

žurnālu, preses, datubāžu 
abonēšanas un iegādes izmaksas 
uz vienu studiju vietu gadā (reāl.) € 29.53  

 15000/kopējais studentu 
skaits 

1.6. grāmatu un žurnālu iegāde € 59.53  x  
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N7 

1.7.1. 

iekārtu iegāde uz vienu studiju 

vietu gadā (eksp.) € 49.66  

 x 

 

iekārtu modernizēšanas izmaksas 
(% no inventāra izmaksu 
summas)(eksp.) 

20% 

 x 

1.7.2. 

izmaksas iekātru 

modernizēšanai (eksp.) 
€ 9.93  

x  

1.7. 
iekārtu iegādes un 

modernizēšanas izmaksas € 59.59  
x  

  

Pārējie izdevumi  

€ 420.57   

 

Vienas studiju vietas bāzes izmaksas 2019.gadā 

(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7) 

€ 9,111.61    

 

  Valstī € 1,518.98   
  

Nepieciešamais koeficients 6.00   
 

 

3.2. Sniegt informāciju par studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu īstenošanai 

nepieciešamo infrastruktūras un materiāltehnisko nodrošinājumu, norādīt, vai nepieciešamais 

nodrošinājums ir augstskolas rīcībā, tā pieejamību studējošajiem un mācībspēkiem (specifisku 

aprīkojumu, kas paredzēts konkrētai studiju programmai, norādīt III. daļas 3. nodaļā pie atbilstošās 

studiju programmas).  

JVLMA Telpu platība  
 

Platība, m2 

Kopējā platība  7667 

tai skaitā: studiju un zinātniskā darba telpu platība  3372 

sporta un atpūtas telpu platība  379 

saimnieciskās darbības telpu platība  139 

dienesta viesnīcu platība  70 

pārējo telpu platība  3707 

No kopējās platības citiem lietotājiem iznomāto telpu platība  305 
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JVLMA Studiju kursu īstenošanas resursu apkopojums  

(2019./2020.akadēmiskais gads) 
 

Grupas 

piepildīju

ms 

 
Stu

diju 

kur

su 

skai

ts 

 

Tel

pu 

ska

its 

Aprīkojuma nosaukums/skaits (atbilstoši telpu skaitam) 

Gal

di 

Krē

sli 

Tāfele 

ar 

flomāst

eriem 

Dator

s, 

intern

eta 

pieslē

gums 

Proje

ktors 

Ekr

āns 

Lāz

era 

rād

ām-

koc

iņš 

Log

u 

apt

um- 

šotā

ji 

Audio/

video 

iekārta 

Kopē

tājs/ 

sken

eris/ 

print

eris 

Intera

ktīvā 

tāfele 

Klavieres

/flīģelis 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

Plūsmas  
Studiju 

periods –

akadēmis

kā gada 

divu 

semestru  

ietvaros 

42212, 

42141, 

45212, 

47212 

11 4 120 
(30 

x 4) 

320 
(80 

x 

4) 

4 120 
(30 x 

4) 

4 4 4 14 
(3.a

ile 

x 4 

logi

) 

4 1/1 4 4 

Plūsmas 

“Koris” 

Studiju 

periods –

akadēmis

kā gada 8 

semestru  

ietvaros 

42212, 

42141 

47212 

2 
 

2 

Ko

ra 

kla

se 

Iebūvēti 

amfiteātra 

veidā  

vismaz 4 

līmeņu 

podesti, 

 30 – 40 

krēsli ar 

nošu 

pultīm; 30 

nošu 

mapes, 

katram 

studentam 

atsevišķi 

iebūvēti 30 

skapīši kora 

notīm.  

Diriģenta 

podests, 

diriģenta 

pults, 

spogulis 

  
2 2 2 6 2 1/1 

 
- 4 

(flīģelis) 

Grupas 
42212, 

42141 

45212, 

47212 

149 Vi

d. 

15 

(2.

aile 

x 

vid

. 3 

st. 

ned

. = 

44

7 

st. : 

5 

d. : 

6 

st. 

die

nā  

90 
(3.ai

le.x 

6 

gald

i) 

180 
(4.

aile 

x 2 

krē

sli) 

 

15 30 15 15 15 30 
(3.a

ile 

x 2 

logi

) 

15 
(3.aile) 

1 9 
(3.aile

) 

15 
(3.aile) 
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Lai nodrošinātu studējošajiem patstāvīgā darba iespējas JVLMA telpās, JVLMA darba dienās  ir atvērta no pl. 7.00- 22.00, 

t.i. 15 stundas dienā,  bet sestdienās un svētdienās - no 8.00 līdz 20.00, t.i.12 stundas dienā. Norādītajos laikos studējošie 
studiju kursu saturu apgūst gan kontaktstundās (nodarbības galvenokārt tiek plānotas laikā no plkst.   9.00 līdz 17.00, 

pārējo laiku studējošie izmanto patstāvīgajam darbam,  reģistrējoties ASIMUT sistēmā. Norādītajos laikos katrs students 

vingrinās (patstāvīgi apgūst studiju kursu saturu) vidēji 3 stundas dienā.  

3.3. Sniegt informāciju par sistēmu un procedūrām, kuras tiek piemērotas metodiskā un informatīvā 

nodrošinājuma pilnveidei un iegādei. Raksturojums un novērtējums par bibliotēkas un datubāžu 

pieejamību studējošajiem (t.sk. digitālajā vidē) un atbilstību studiju virziena vajadzībām, ietverot 

informāciju par bibliotēkas darba laika piemērotību studējošo vajadzībām, telpu skaitu/ platību, 

piemērotību pastāvīgam studiju un pētniecības darbam, bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, 

pieejamo literatūru studiju virziena īstenošanai, studējošajiem pieejamajām datubāzēm atbilstošajā 

jomā, to lietošanas statistiku, bibliotēkas krājumu papildināšanas procedūru un datu bāzu abonēšanas 

procedūru un iespējām.  

Būtiska nozīme metodiskās un izziņas literatūras nodrošināšanai ir JVLMA Bibliotēkai, kura 

sadarbojoties ar katedras vadītājiem un studiju kursu docētājiem, atjauno, papildina un uzkrāj visu 

nepieciešamos mācību līdzekļus, lai studējošie un docētāji spētu kvalitatīvi īstenot studiju programmas, 

t.sk. – mācību literatūra (grāmatas, nošu materiāli), metodiskie līdzekļi (metodiskie ieteikumi un citi 

pedagoga darba vajadzībām paredzēti mācību izdevumi), papildu literatūra (uzziņu literatūra, 

kartogrāfiskie izdevumi, citi studiju programmu īstenošanai nepieciešamie periodiskie un neperiodiskie 

izdevumi), uzskates līdzekļi (attēlizdevumi, tekstuāli izdevumi, vizuāli materiāli, kuros ievietota 

vizuāla vai audio informācija), digitālie mācību līdzekļi un resursi (elektroniskie izdevumi un resursi, 

kuros iekļauts studiju programmas īstenošanai nepieciešamais saturs), izdales materiāli (vingrinājumi, 

shēmas, paraugi un citi materiāli, kas paredzēti katram studējošam, individualizējot studiju procesu). 

Bibliotēkas apmeklētājiem ir pieejamas vairākas abonētās datubāzes – Grove Music, Letonika un 

Berliner Philharmoniker Digital Concert Hall, kā arī SCOPUS un Science Direct datubāzes, kuras 

Latvijas augstskolas saņēma Akadēmiskā tīkla ietvaros. Bibliotēkas lietotājiem sadarbojoties ar  

Kultūras informācijas sistēmu centru, tiek nodrošināta iespēja izmēģināt dažādas datubāzes. 

Datubāzes pieejamas JVLMA IP adrešu diapazonā. 

Nošu un Grāmatu nodaļās regulāri tiek veidotas jaunieguvumu izstādes, kurās ir apskatāmas jaunākās 

grāmatas un nošu izdevumi mūsu bibliotēkā. Grāmatu nodaļā notiek darbs pie brīvpieejas fonda 

paplašināšanas lasītavā. 

Turpinās darbs pie bibliotēkas Attēlu datubāzes. Tiek labotas esošās nepilnības datubāzē, rediģēti 

fotogrāfiju apraksti atbilstoši jaunajam šablonam, kā arī pievienotas jaunas fotogrāfijas. Plānota un 

uzsākta Attēlu datubāzes reorganizācija, izņemot no datubāzes kolekcijai neatbilstošus materiālus. 

Bibliotēkas fondam tiek pievienots arī līdz šim Jāzepa Vītola piemiņas istabā glabātais attēlu fonds.  

Bibliotēkas darba laiks 

   Nošu nodaļa  Grāmatu nodaļa, Lasītava Audiovizuālo ierakstu nodaļa  

 Pirmdiena 8.30 - 17.00  8.30 - 19.00  8.30 - 19.00 

 Otrdiena 8.30 - 17.00  8.30 - 19.00  8.30 - 19.00 

 Trešdiena 8.30 - 17.00  8.30 - 19.00  8.30 - 19.00 

 Ceturtdiena 8.30 - 17.00  8.30 - 19.00  8.30 - 19.00 

 Piektdiena 8.30 - 17.00  8.30 - 19.00  8.30 - 19.00 

 Sestdiena 9.30 - 14.30  9.30 - 14.30  9.30 - 14.30 

 Svētdiena Slēgts  Slēgts  Slēgts 
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Bibliotēkas darba laiki apmierina gan studējošos, gan docētājus. Bibliotēka nodrošina piekļuvi 

nepieciešamajiem informatīvajiem avotiem un uzziņu resursiem.  

  Bibliotēkas struktūru veido trīs nodaļas: Nošu nodaļa, Grāmatu nodaļa un lasītava, 

Audiovizuālo ierakstu nodaļa un klausītava. Telpu skaits un platība visumā ir piemērota studējošo 

patstāvīgā darba uzdevumu izpildei un muzikoloģijas jomas  pētniecībai. 

No nelielas nošu krātuves JVLMA bibliotēka 100 gadu laikā pārvērtusies par modernāko un 

fondu ziņā pilnīgāko mūzikas bibliotēku valstī. Šeit glabājas notis, grāmatas, skaņu ieraksti, 

videomateriāli, fotogrāfijas, rokraksti un zinātniski pētnieciskie darbi. Bibliotēka ir nodrošināta ar 

modernām informācijas tehnoloģijām un datorizētām lietotāju vietām. 

Pēdējo piecu gadu laikā strauji attīstījusies bibliotēkas automatizācija un līdzdalība vietējos un 

starptautiskos projektos. Īpaša uzmanība un pūles veltītas Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanai 

– izveidots Latvijas mūziķu darbu arhīvs, digitalizēti skaņu ieraksti, aizsākta Latvijas mūzikas 

vēstures foto un attēlu datu bāzes izveide. 

Pieprasījums pēc JVLMA bibliotēkas krājuma un sniegtajiem pakalpojumiem ir liels. Tos 

izmanto JVLMA studenti un mācībspēki, JVLMA kolektīvi, kā arī Latvijas Nacionālās operas, 

Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra, Liepājas simfoniskā orķestra mūziķi, kultūras darbinieki, 

mūzikas pedagogi un kolektīvu vadītāji. Bibliotēkas materiāli ir pieejami ikvienam interesentam. 

JVLMA bibliotēka ir Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) un Latvijas 

Mūzikas bibliotēku asociācijas locekle.   

Bibliotēkas pakalpojumu klāstā ietilpst: 

- Studiju programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu, audio un video ierakstu, kā arī citu 

informācijas nesēju komplektēšana, uzskaite un glabāšana, nodrošinot ātru un ērtu pieejamību 

Bibliotēkas krājumam; 

- Bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana; 

- Izstāžu un citu pasākumu organizēšana saistībā ar Bibliotēkas krājumu un Bibliotēkas darbu; 

- Bibliotēkas krājuma rādīšana elektroniskajā katalogā un internetā, līdzdalība digitālās bibliotēkas 

veidošanā; 

- Bibliotēkas automatizācijas attīstība un pilnveidošana; 

- Sadarbība ar citām bibliotēkām gan Latvijā, gan ārpus tās; 

- Līdzdalība Nacionālā bibliotēku krājuma veidošanā un Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanā. 

Studiju virziena Mākslās īstenošanai bibliotēkā ir pieejama:  

Nošu un Grāmatu nodaļas fondi 

Nošu materiāli, grāmatas par mūziku, humanitāro zinātņu literatūra, enciklopēdijas un uzziņu 

literatūra - kopumā ap 150 000 iespiedvienības. 

Lielāko Bibliotēkas krājuma daļu veido nošu materiāli. Par īpašām kolekcijām uzskatām: J.S. Bach, 

G. F. Handel, V. A. Mozart, F. Schubert skaņdarbu  krājumus; senās mūzikas autoru - Adriano 

Willaert, Antoine Brumel, Giovanni Gabrieli, Cipriano de Rore, Pierre de la Rue, Antoine Brumel, 

Luca Marenzio u.c - skaņdarbus. Nošu nodaļas fondos ir ievērojamu 20. gadsimta autoru - O. 

Messianen, A. Schoenberg, T. Takemitsu, E. Varese, J. Cage, S. Reich, G. Ligeti, A. Berg, B. Bartok, 

K. Stockhausen, Finnissy M., Boulesz P. u.c. - kompozīcijas. 

Grāmatu nodaļā ir pieejamas lielākās mūzikas enciklopēdijas: The New Grove 

Dictionary of Music and Musicians; MGG - Die Musik in Geschichte und Gegenwart; 

The Garland Encyclopedia of World Music. Mūzikas studijām un zinātniskajam darbam 

mūsu Bibliotēkā ir literatūra latviešu, krievu, angļu, vācu, franču valodās. Ievērojams krājums ir 

pētījumi mūzikas teorijas un mūzikas vēstures jomās kā arī jaunākās grāmatas mūzikas  
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filosofijā, mūzikas socioloģijā, mūzikas psiholoģijā un citās humanitārajās nozarēs - 

mākslas vēsturē, valodniecībā. 

Pieejamā uzziņu literatūra - vārdnīcas, enciklopēdijas: Latvijas un ārvalstu populāri 

periodiskie izdevumi mūzikas un mākslas jomā: Mūzikas Saule, Māksla Plus, Studija, Opera, 

Neue Zeitschrift für Musik, Opernwelt. Das internationale Opernmagazin, Das Orchester 

Zeitschrift für Orchesterkultur & Rundkunf ß Chorwesen, Музыкальная Академия u.c. 

Lasītavā ir moderni ierīkota ar datorizētām lietotāju vietām un brīvu pieeju inetrenetam, 

elektroniskajiem katalogiem, abonētajām datu bāzēm. 

Bibliotēka lepojas ar unikālu skaņu ierakstu un video materiālu kolekciju. Šobrīd tās krājumā ir 

54 000 skaņu ierakti un videomateriāli. Sevišķi plašas iespējas tiek piedāvātas interpretāciju 

pētniekiem, jo liela daļa skaņdarbu ir 3-50 un pat vairāk interpretācijās. JVLMA skaņu ierakstu 

uzkrājums šai ziņā ir pats plašākais un bagātākais Latvijā. Baletu, koncertu video ieraksti, 

dokumentālas filmas par mūziķiem, dažādu vēsturisku notikumu dokumentējumi bagātina 

Bibliotēkas krājumā esošos mūzikas materiālus. Bibliotēkas apmeklētāji izmanto klausītavas, 

kuras  ir aprīkotas ar labu tehniku gan skaņu plašu, gan kasešu, gan kompaktdisku atskaņošanai.  

   No 2007. gada 1. janvāra J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas datortīklā ir pieejama lielākā 

elektroniskā pilnu tekstu mūzikas uzziņu datu bāze GROVE MUSIC ONLINE. Studenti, 

mācībspēki, darbinieki to var lietot no visiem JVLMA pārziņā esošajiem datoriem. Interneta adrese 

http://www.grovemusic.com/  

JVLMA tīklā pieejama pilnu tekstupublikāciju datu bāze EBSCO 

Informatīvā nodrošinājuma atjaunošanas un pilnveidošanas iespējas tiek īstenotas atbilstoši JVLMA 

piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos  Kārtība kādā 

augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem noteiktā apmēra bibliotēkas 

fondu uzturēšanai 

JVLMA informācijas sistēmu pārrauga IT daļa. 

JVLMA ir izveidota e - studiju vide ar pieeju JVLMA studentiem, docētājiem, darbiniekiem un 

reflektantiem. Informācija internetā - JVLMA mājas lapā sadaļā: JVLMA e-vide. E – vidē ir 

ievietoti Studiju kursa satura apraksti un konkrēta studiju kursa vai tā daļas apguves plānojums, 

lekciju saturs, pārbaudījuma prasības un uzdevumi patstāvīgajam darbam, atskaites periodā e-vidē 

bija pieejama informācija par  67 studiju kursu  saturu. Ir veikta e-studiju vides materiālās bāzes 

nodrošināšana: papildus iegādāti projektori, biroja tehnika, datorkomplekti, interaktīvā tāfele, 

mēbeles, programmatūra, audio tehnika, video kameras, ārējie cietie diski u.c.  

Pateicoties aktīvai Saimniecības daļas darbībai, telpu uzturēšanas un renovācijas procesos 

ir ieguldīts liels darbs un liela apmēra finanšu līdzekļi. Tiek veikta sistemātiska JVLMA darbības 

nepārtrauktības kvalitatīva nodrošināšanas organizēšana kopdarbībā ar augstskolas studiju atbalsta 

struktūrvienībām. Notiek regulāra preventīva darbība visu sniegto komunālo pakalpojumu 

pārraudzība augstskolas funkciju nodrošināšanai: elektroapgādē, siltumpadevē, ūdensapgādē/ 

kanalizācijas un ventilācijas darbībā, atkritumu saimniecībā, telesakaru nodrošināšanā, 

autotransporta nodrošināšanā u.c.,  sadarbībā ar pakalpojumu sniedzējiem tiek organizēts tehniskais 

atbalsts JVLMA personālam, struktūrvienībām, studentiem un docētājiem. Organizēta aktīva dalība 

ERAF, KM finansējuma piešķīrumu projekta norisēs un realizācijā. Programmatūras un sistēmu 

atjaunināšana, jaunu servisu ieviešana. Pilnveidots lietotāja identifikācijas risinājums un datu 

sinhronizācija starp JVLMA izmantojamām informācijas sistēmām – LUIS, HORIZON, Aktīvā 

direktorija, Moodle, ASIMUTH.  
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3.4. Sniegt informāciju par mācībspēku piesaistes un/ vai nodarbinātības procesiem (t.sk. vakanču 

izsludināšana, darbā pieņemšana, ievēlēšanas procedūra u.c.), novērtēt to atklātību.  
Pievienot elektronisko saiti uz iekšējiem normatīvajiem aktiem, kur mācībspēku piesaistes un/ vai 

nodarbinātības process reglamentēts. 

JVLMA nodrošina akadēmiskā personāla kvalitāti un personāla atbalstošu vidi, kas ļauj 

personālam efektīvi veikt savu darbu. To apliecina iekšējos dokumentos iestrādātā kārtība, kuras 

prasības atbilst (ESG – 2015) 1.5. punktā ietvertajiem standartiem un vadlīnijām. 

    Kārtība noteikta Studiju programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas stratēģijā, Nolikumā par 

akadēmiskajiem amatiem JVLMA, Darba samaksas nolikumā, Darba līgumos un Personāla amata 

aprakstos, Rīkojums par akadēmiskā personāla augstākās izglītības profesionālo pilnveidi, 

Nolikums par JVLMA personāla mobilitāti Erasmus mūžizglītības programmas ietvaros, Kārtība, 

kādā tiek plānoti un organizēti komandējumi un kvalifikācijas celšanas pasākumi, un to 

dokumentācijas noformēšana, Kārtība, kādā akadēmiskajam personālam piešķir akadēmisko 

atvaļinājumu zinātniskiem pētījumiem vai zinātniskā/radošā darba veikšanai JVLMA  

Visi nosauktie dokumenti ir pieejami JVLMA mājas lapā:www.jvlma.lv, sadaļā Dokumenti. 

Ievērojot dokumentos iestrādātos nosacījumus,  JVLMA ir izveidojusi un uztur 

skaidras, atklātas un taisnīgas procedūras personāla darbā pieņemšanai, kā arī darba apstākļus, kuri 

apliecina studiju  nozīmīgumu, sniedz iespējas un mudina mācībspēkus pilnveidot savu 

profesionalitāti, veicina zinātnisko darbību, tādējādi stiprinot saikni starp izglītību un zinātni, 

veicina inovācijas mācīšanas metodēs un jaunu tehnoloģiju lietošanu. 
3.5.Norādīt, vai ir izveidota vienota kārtība akadēmiskā personāla kvalifikācijas un darba kvalitātes 

nodrošināšanai un sniegt tās novērtējumu. Norādīt kvalifikācijas paaugstināšanas piedāvātās 

iespējas visiem mācībspēkiem (tajā skaitā informāciju par mācībspēku iesaisti aktivitātēs, 

mācībspēku iesaistes motivāciju, u.c.), sniegt piemērus un norādīt, kā tiek novērtēta izmantoto 

iespēju pievienotā vērtība studiju procesa īstenošanai un studiju kvalitātei.  

Ir izveidota vienota kārtība akadēmiskā personāla kvalifikācijas un darba kvalitātes 

nodrošināšanai. Par docētāju darba kvalitāti, kvalifikācijas paaugstināšanas plānošanu un 

meistarības pilnveides iespējām atbild attiecīgās katedras vadītājs, pamatojoties uz 3.5.apakšpunktā  

nosauktajos dokumentos noteiktajām prasībām.  

 

3.6.Sniegt informāciju par studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanā iesaistīto 

mācībspēku skaitu, mācībspēku akadēmiskās un pētnieciskās slodzes analīzi un novērtējumu. 

Ienākošās un izejošās mācībspēku mobilitātes novērtējums pārskata periodā, mobilitātes 

dinamika, grūtības, ar kurām augstskola/ koledža saskaras mācībspēku mobilitātē.  

 

Docētāju sastāva raksturojums:   
Studiju programmās iesaistītais akadēmiskais personāls ir augsti kvalificēts un  

kompetents, nodrošina studējošajiem nepieciešamo kompetenču - māksliniecisko, 
pētniecības iemaņu,  zināšanu  un prasmju apguvi.   
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Akadēmiskais personāls,kam augstskola ir ievēlēšanas vieta:  142  

profesori  27  

asociētie profesori  24  

docenti  44  

lektori  40  

asistenti 
 

vadošie pētnieki un pētnieki  7  

No akadēmiskā personāla profesori, asociētie profesori, docenti, lektori 

vai asistenti, kuri papildus ievēlēti par vadošajiem pētniekiem un 
pētniekiem 

9  

No akadēmiskā personāla, personas ar zinātnisko grādu  28  

No akadēmiskā personāla (7110.rindas), personas no ārvalstīm  1 

Akadēmiskā personāla sadalījums pēc noslodzes (no 7110.rindas, darbinieku 

skaits) 

142  

mazāk nekā 0,25 slodzes  41  

0,25 līdz 0,49 slodzes  36  

0,5 līdz 0,74 slodzes  32  

0,75 līdz 0,99 slodzes  19  

1 pilna slodze  1  

1,01 līdz 1,49 slodzes  9  

1,5 līdz 2,00 slodzes  4  

Akadēmiskais personāls, kam augstskola nav ievēlēšanas vieta 

(viesprofesori,viesdocenti, vieslektori) 

10  

Atskaņotājmākslas nodaļas katedru docētāju sastāva raksturojums   
  Akordeona klasē strādā ir 3 docētāji. Docētāju skaits ir pilnībā pietiekams attiecībā  pret 
studējošo skaitu. Ārvalstu mācībspēku piesaiste notiek meistarklašu veidā,  uzklausot studējošo 
vēlmes un ierosinājumus.   
  Džeza katedras docētāju sastāvs ir pastāvīgs kopš katedras dibināšanas. Docētāji  ir  Latvijas 
vadošie džeza mūziķi, kuri aktīvi darbojas Latvijas mūzikas tirgū gan kā izpildītāji,  gan komponisti, 
aranžētāji, orķestru vadītāji utt. Pēdējos gados katedrā kā mācībspēki  pievienojušies arī katedras 
absolventi – Dāvis Jurka un Evilena Protektore, kā arī vairāki  ārvalstu pasniedzēji – Dominykas 
Višņauskas un Tuomo Uusitalo. Tā kā visi docētāji ir  aktīvi mūziķi, viņu profesionālais līmenis ir 
ļoti augsts. Visi docētāji tiek  iesaistīti katedras aktivitātēs – projektos, koncertos, utt., bet sevišķa  
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vērība tiek pievērsta  docētāju dalībai starptautiskos semināros un konferencēs, kas ceļ to profesionālo 
meistarību. Jāmin  A.Jevsjukova dalība starptautiskajā ģitāristu konferencē Ālborgā, Dānijā, 
Z.Žukovska dalība  projektā Sjēnā, Itālijā, I.Bērziņas dalība AEC konferencē Trondheimā (Norvēgijā) 
un džeza  vokālistu konferencēs Somijā, M.Kalniņa un citu docētāju dalība IASJ konferencēs utt.  
Dalība šajos pasākumos nodrošina mūsu docētāju informētību par džeza pedagoģijas  aktualitātēm 
pasaulē. Turpmāk plānots pēc iespējas piesaistīt Latvijas jaunās paaudzes džeza  mūziķus un 
komponistus, kā M.Čudaru, T.Rudzinski, R.Martinovski, u.c., veidojot un attīstot  tieši mūsdienīgu 
un inovatīvu pieeju mācību procesam džeza katedrā. Problēma šajā aspektā ir  mazā apmaksa, kā arī 
esošās mācību struktūras neelastīgums un pārblīvētība, kas ļoti apgrūtina  daudzveidīgu mācību formu 
izmantošanu un līdz ar to arī jaunu mācībspēku piesaisti. Tieši tās  pašas problēmas arī attiecas uz 
ārvalstu profesūras piesaisti. Kaut arī džeza katedrā patlaban  ir trīs ārvalstu mācībspēki (Taavo 
Remmel – Igaunija, Dominykas Višniauskas – Lietuva,  Tuomo Uusitalo – ASV/Latvija/Somija), 
tomēr pamata problēma ir neadekvāti zemais  atalgojums. Vēl viens aspekts ir daudzveidīgākas 
iespējas veikt mācību procesu, tai skaitā  attālināti, kas līdz pat pēdējam laikam nebija izplatīta prakse 
Latvijā. Džeza katedrā ārzemju  profesūras piesaiste ir viens no pašiem svarīgākajiem faktoriem, kas 
nodrošina Latvijas džeza  izglītības kvalitāti, tās konkurētspēju un starptautisko sasaisti, kas džeza 
mūzikā ir īpaši svarīga.  Ja būtu iespējams kaut daļēji atrisināt iepriekš minētos jautājumus, džeza 
katedrai ir plašas un daudzveidīgas iespējas un plāni ārzemju viesprofesūras piesaistē.   
 Klavieru katedras docētāju sastāvs ir radoši un akadēmiski aktīvs, demonstrējot  profesionalitāti uz 
visdažādākajām Latvijas skatuvēm. Klavieru katedra meistarklašu  sniegšanai piesaistījusi vairākus 
ārvalstu docētājus – Florians Koltuns (Vācija), Xin Wan  (Ķīna), Eliso Virsaladze (Gruzija), Stafans 
Bojstens (Zviedrija), Svens Birčs (Austrija), Libors  Novačeks (Čehija), Washington Garcia (ASV) 
un Graham Scott (Lielbritānija), faktiski nodrošinot ārvalstu speciālista konsultācijas studējošajiem 
vairāk nekā reizi mēnesī. Šāda  apjoma meistarklašu aktivitāte faktiski līdzvērtīga ārvalstu docētāju 
klātbūtnei JVLMA  pastāvīgā statusā, kuru diemžēl nav iespējams īstenot salīdzinoši nelielā pieejamā 
finansu  resursa dēļ. Liela nozīme Klavieru katedras mobilitātē ir projektam “Crossing Keybords”, 
kura  ietvaros šogad tika plānota starptautiska koncertprakse vairāk nekā pusei katedras studējošo, kā  
arī astoņu profesoru vizītes JVLMA ar meistarklasēm. Nozīmīgu ieguldījumu katedras darbā  šogad 
sniegušas jaunākās paaudzes docētājas D. Zandberga un A. Suhanova. D. Zandberga  paralēli 
radošajām un pedagoģiskajām aktivitātēm veikusi apjomīgu darbu pie monogrāfijas  tapšanas par 
JVLMA Klavieru katedras vēsturi, savukārt A. Suhanova paralēli lielai radošai  noslodzei 
Lielbritānijā aktīvi strādājusi pie studiju kursa “Klavierspēles metodika”  pielāgošanas starptautiskai 
praksei.   
 Kameransambļa un klavierpavadījuma katedrā bakalaura studiju programmas  Instrumentālā mūzika 
apakšprogrammu Taustiņinstrumentu spēle un Stīgu instrumentu spēle  studiju kursu 
Kameransamblis nodrošināja docētāji: pianisti prof. A. Liepiņš, prof. J. Maļeckis,  prof. G. Rasa, asoc. 
prof. H. Hansena, doc. M. Zilberts, akordeonists lekt. A. Noviks, vijolnieks  viesprof. G. Larsens 
/Šveice/, doc. D. Ozoliņa, doc. Ē. Kiršfelds. Tādējādi tika panākts, ka  profesionāli tiek strādāts ar  
visu specialitāšu studentiem, kas kameransamblī nodrošina augstu  profesionālo līmeni. Profesionālā  
bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Taustiņinstrumentu spēle  
specializācijas Klavierspēle studiju kursu Klavierpavadījums nodrošināja docētāji: prof. V.  Zilberts, 
prof. A. Liepiņš, asoc. prof. H. Hansena, doc. M. Zilberts, doc.  L. Tīrele un atskaņotājmākslinieki 
vokālisti: I. Pavāre, I. Jēkabsone, D. Silova, A. Purmale un  E. Auniņš. Atskaņotājmākslinieku 
piesaistīšana ir nepieciešama, lai panāktu iespējami  kvalitatīvāku jauno koncertmeistaru 
sagatavošanu, jo topošajiem atskaņotājmāksliniekiem vēl  nav nepieciešamā apjoma, stilu un autoru 
dažādībā balstīta, repertuāra, ko prasa esošās  akreditētās mācību programmas. Katedras docētāji 
regulāri sniedz koncertus,  veic ierakstus Radio, piedalās starptautiskās konferencēs un meistarklasēs. 
Sakarā ar studentu  skaita un stundu skaita samazināšanos nevienam no katedras docētājiem nav  
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nodrošināta pilna  slodze, vairāki ievēlētie docētāji strādā ar slodzi 300 stundas studiju gadā, tāpēc 
jaunu docētāju  iesaiste nav iespējama. Savukārt ārvalstu viesprofesoru piesaiste akadēmijai ir ļoti 
atbalstāma -  tā ir vienlīdz noderīga kā studējošajiem, tā docētājiem. Viesprofesors Gunārs Larsens 
katedrā  ar teicamiem panākumiem strādā jau sešus gadus. Prof. Jānis Maļeckis ir viesprofesors F.  
Šopēna Mūzikas universitātē Varšavā. Asoc. prof. Dace Kļava vadīja meistarklases F. Lista  Veimāras 
Mūzikas akadēmijā Vācijā.   
 Kokles un ģitāras klases docētāju sastāva nākotnes redzējumā ir domas par jauna  docētāja piesaisti 
teorētisko priekšmetu jomā kokles spēles specialitātē. Akūta ir  nepieciešamība kaut vai caur 
meistarklasēm aicināt ārzemju docētājus ģitāras un kokles spēles jomā – rīkojot gan seminārus, gan 
meistarklases instrumenta spēlē.   
 Diriģēšanas katedras docētāju sastāvs un skaits veicina zināmu profesionālo konkurenci  un 
metodisko daudzveidību. Ārvalstu mācībspēki tiek pieaicināti meistarklašu kontekstā. Būtu  
nepieciešama aktīvāka meistarklašu iesaiste Latvijas vadošajiem diriģentiem, kuri nav JVLMA 
diriģēšanas katedras mācībspēki (A. Rubiķis, A. Poga, N. Šnē) – to plānots īstenot nākamajā  
akadēmiskajā gadā. 2019./2020. gadā katedra atzīmē P. Megi meistarklases un koncertu ar  JVLMA 
SO, kā arī pūtēju orķestra diriģēšanas asoc. prof. J. Puriņa mērķtiecīgais darbs pie speciālistu  
piesaistes meistarklasēs un darbā ar JVLMA PO. No 28. oktobra līdz 3.  novembrim noritējušas 
Marketes universitātes (Marquette University) profesora Ērika Džanera  (Erik Janner, ASV), 
profesora Miroslava Kordovska (Miroslaw Kordowski, Polija) un Petri  Komulainena (Somija) 
meistarklases.   
 Stīgu instrumentu katedrā papildus pieredzējušajiem mācībspēkiem tikuši pieaicināti  vairāki augsti 
profesionāli speciālisti, kuri strādā studiju kursu īstenošanai atbilstošā specialitātē  (studiju kurss 
Orķestra repertuārs, Pedagoģiskā prakse un atskaņotājmākslinieki). JVLMA  Stīgu instrumentu 
katedrā kā viesprofesors turpina darbu Lucernas Mūzikas augstskolas un  Lozannas Mūzikas 
augstskolu profesors Gunārs Larsens (vijoles klase). No 2019. gada 1.  septembra Stīgu instrumentu 
katedrā pieaicināta Sinfonietta Rīga koncertmeistare Marta  Spārniņa. Katedrā tiek veicināta ārvalstīs 
studējošo labu izglītību guvušo mūziķu pieaicināšana  (M. Spārniņa G. Sarkisjans, T. Zīberte-Ijaba, 
E. Bindere, S. Šteinbergs, S. Zariņa, Ē. Kiršfelds),  jaunos docētājus iespējami ievēl akadēmiskajos 
amatos. Vienlaikus tiek veikts darbs  mūžizglītības veicināšanā, apmeklējot citvalstu viesprofesoru 
meistarklases un pasniedzēju  apmaiņu Erasmus un Nordplus programmu ietvaros utt.   
 Orķestra klase atzīmē orķestra prakses vadītāja Jāņa Puriņa rūpīgo un ieinteresēto darbu  kā ļoti 
nozīmīgu gan JVLMA SO profesionālajā, gan sabiedriskajā darbā. Jāuzteic arī grupu  vadītāju darbs, 
jo tas ir ļoti būtisks priekšnoteikums kopējai orķestra kvalitātes celšanai un  svarīgi, ka šos orķestra 
grupu darbus vada pedagogi ar profesionālu orķestru darba pieredzi.  Grupu darbu vadītāju ziņā īpaši 
jāizceļ Terēzi Zīberti-Ijabu, kura aktīvi piedalās ikdienas  orķestra tutti mēģinājumu procesā. Grupu 
darbs katrai stīgu grupai atsevišķi, tāpat atsevišķi  koka pūšamajiem un metāla pūšamajiem 
instrumentiem ir veiksmīgākais un produktīvākais  variants, jo šādā veidā viskvalitatīvāk iespējams 
risināt konkrētā repertuāra tehniskās grūtības  un slīpēt grupas saskaņu. Nozīmīgi, ka orķestrim līdz  
šim katrā sezonā ir izdevies sadarboties  ar vismaz vienu pašmāju viesdiriģentu un vienu ārzemju 
speciālistu. Šajā sezonā atsevišķu  koncertprogrammu ar JVLMA SO kā viesdiriģenti iestudējuši 
Atvars Lakstīgala un  Pauls Megi, taču paliekošu vērtību sniedz arī apjoma ziņā īsākās tikšanās ar 
Andri Pogu,  Māri Sirmo un Andri Vecumnieku.   
 Vispārējo klavieru katedras docētāju kvalifikācija ir atbilstoša Augstskolu likumā un  Senāta 
nolikumā noteiktajām prasībām – docētāji regulāri apmeklē un vada dažādus kursus un  meistarklases. 
Docētāja V. Vēriņa profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas nolūkos sākusi  apgūt kursu 
ērģeļspēlē.   
 Horeogrāfijas katedrā strādā docētāji ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, lielu radošā,  
pedagoģiskā un organizatoriskā darba pieredzi; tiek aktualizēta pētnieciskā darbība.  Horeogrāfijas 
katedras docētāji arī sistemātiski papildina savas zināšanas un paaugstina  kompetences meistarklasēs,  
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kursos, semināros; kā arī, iepazīstoties ar citu valstu augstākā  līmeņa dejas izglītības programmām. 
Jaunus katedras mācībspēkus plānots izvēlēties no  katedras maģistratūras absolventu vidus. Tāpat 
katru gadu tiek plānotas un organizētas vairākas  ārzemju pasniedzēju meistarklases. 2020.gadā 
izmaiņas šajā plānojumā ienesis ārkārtas  stāvoklis.   
 Koncertmeistaru katedras darbu 2019./2020.akadēmiskajā gadā nodrošināja katedrā  ievēlēti 3 
docenti, 9 lektori, 11 pieaicinātie koncertmeistari un 5 citu katedru mācībspēki. Šajā  gadā lielais 
pieaicināto koncertmeistaru lielākais īpatsvars saistīts ar to, ka divi koncertmeistari  atrodas bērnu, 
kopšanas atvaļinājumā un, tas sarežģī plānojamo individuālo stundu plānu.  (koncertmeistars-docents 
studiju procesā gan šobrīd izpaužas kā goda nosaukums, jo realitātē  viņš tiek vērtēts kā lektors, lai 
gan šo koncertmeistaru pienesums stundās, kaut blakus atrodas  pedagogs, ir daudz nozīmīgāks). 
Katedras darbā iesaistītie koncertmeistari ir augsti  profesionāli, elastīgi un vispusīgi , uz kuriem var 
paļauties ne tikai ikdienā klātienē, bet veicot  attālinātu darbu. Katru gadu katedras darbs tiek balstīts 
uz ievēlētajiem koncertmeistariem un pie nepieciešamības, izvērtējot specifiku pieaicināti 
papildspēki. Pateicoties Erasmus+  stipendijai Edith Mathis un Dieter Paier meistarklases festivāla 
“Šubertiāde” ietvaros  Švarcenbergā, Austrijā, apmeklējusi Līga Kārkliņa.   
 Vokālās katedras mācībspēku sastāvs ideāli piemērots dažādiem balsu tipiem un  studējošo gaumēm. 
Daudzi no katedras pedagogiem ir EVTA-LDSA locekļi un piedalās  ikgadējās profesionālās 
kvalifikācijas pilnveides programmās, klausoties lekcijas un  meistarklases. Pagaidām nav plānots 
piesaistīt papildu pedagogus, jo esošais sastāvs ir  pietiekams. Ārvalstu pedagogu piesaisti JVLMA 
kavē pašlaik akadēmijas piedāvātais  atalgojums. Kā vienīgo iespēju ārvalstu mācībspēku piesaistei 
katedra redz meistarklašu  organizēšanu NORDPLUS un ERASMUS + ietvaros.   
Muzikoloģijas, kompozīcijas un mūzikas tehnoloģiju nodaļas katedru docētāju sastāva  
raksturojums   
 Kompozīcijas katedras docētāji ir savas jomas profesionāļi. Asoc. prof. Rolands  Kronlaks ir Latvijas 
vadošais eksperts elektroakustiskās mūzikas jomā, Latvijas Komponistu  savienības priekšsēdētājs. 
Docents Jānis Petraškevičs – starptautiski atzīts profesionālis,  pēdējos gados visi viņa maģistrantūras 
absolventi ir atzīti komponisti. Prof. Andris Vecumnieks  blakus komponista darbībai darbojas arī kā 
diriģents, un Latvijā pieprasīts eksperts. Docētāji  Ēriks Ešenvalds un Arturs Maskats ir pasaulē atzīti 
skaņraži.   
 Arī Muzikoloģijas katedrā šobrīd strādā savas jomas augstas raudzes speciālisti, kuri veic  
galvenokārt individuālu pētniecisko darbu ar mūzikas vēstures, teorijas un  etnomuzikoloģiju saistītās 
nozarēs. Ņemot vērā, ka liela daļa muzikoloģijas katedras  kompetencē esošie studiju kursi ir virzīti 
teorētiskā gultnē, aktuāls ir e-studiju vides  pārvaldīšanas jautājums, kas atbilst arī JVLMA stratēģijā 
teiktajam – nodrošināt teorētisko  kursu pieejamību JVLMA e-studiju vidē. 2019./2020. akadēmiskajā 
gadā docētāji piedalījās  Moodle vides apmācībās.   
 Attiecībā uz plānoto mācībspēku piesaisti, Muzikoloģijas katedras vadītāja atzīst, ka  vēlēto 
mācībspēku piesaiste šobrīd nav plānota, jo katedrā nav brīvu vakanču. Savukārt  pieaicinātie docētāji 
tiek piesaistīti dažādu studiju kursu docēšanai ik gadu, ko plānots darīt  arī turpmāk. Šajā 
akadēmiskajā gadā jauna sadarbība ir izveidojusies ar LTV Kultūras  redakcijas vadītāju Ievu 
Rozentāli, kas docēt Žurnālistikas prakses studiju kursu, kā arī ar  Rīgas Stradiņa universitāti 
piesaistot docētāju sistemātiskās muzikoloģijas studiju kursa  docēšanai doktorantūras līmenī. 
 Muzikoloģijas katedrā ir notikušas vairākas ārzemju lektoru lekcijas.  Pagaidām problemātisks 
ir plānošanas jautājums – ne vienmēr šīs lekcijas izdodas ieplānot  prakses nedēļās, bet studiju kursu 
apguvei paredzētais studiju skaits ir neliels, līdz ar to ne  visi docētāji ir ar mieru savas stundas zaudēt 
viesdocētāja lekcijas dēļ. Iespējams, ka uzlabota moduļu sistēma dažādu studiju kursu norisē 
atrisinātu ar vieslektoriem saistītās  problēmas.   
 Mūzikas tehnoloģiju katedrā jau vairākus gadus veiksmīgi savu darbu veic  viesprofesors Kristofs 
Šulcs, ar kuru katedra arī turpmāk vēlas sadarboties.    
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Vispārizglītojošo studiju kursu katedrā šī akadēmiskā gada laikā tika  piesaistīti vairāki jauni docētāji, 
tostarp moduļa Uzņēmējdarbība, Kultūra sabiedrībā un  Komunikācijas profesionālajā vidē studiju 
kursu docēšanai. Kopumā akadēmiskā gada laikā  studējošie ir pozitīvi novērtējuši piesaistīto docētāju 
profesionalitāti. Visvairāk pozitīvas  atsauksmes ir saņemtas par pieaicinātās docētājas Ilzes Eriņas 
docētājiem uzņēmējdarbības  studiju kursiem.  

Mūzikas pedagoģijas katedras docētāju sastāvs   

Vārds Uzvārds Ievēlētais/ pieaicinātais 

docētājs 

Zinātniskais grāds 

Ilze Arne pieaicinātais docētājs Mākslas maģistra grāds mūzikas 
pedagoģijas specialitātē 

Liene Batņa docents Doktora grāds pedagoģijā 

Andra Fenhane pieaicinātais docētājs Mākslas maģistra grāds mūzikas 
pedagoģijas specialitātē 

Agnese Fjodorova pieaicinātais docētājs 
 

Gunārs Kļaviņš pieaicinātais docētājs 
 

Maija Kokare pieaicinātais docētājs Doktora grāds pedagoģijā 

Anna Līduma pieaicinātais docētājs Doktora grāds pedagoģijā 

Dace Medne profesors Doktora grāds pedagoģijā 

Irēna Nelsone lektors Mākslas maģistra grāds Mūzikas 
pedagoģijā 

Ieva Nīmane pieaicinātais docētājs Maģistra grāds mūzikā 

Aelita Novicka pieaicinātais docētājs 
 

Ginta Pētersone docents Doktora grāds pedagoģijā 

Juris Porozovs pieaicinātais docētājs 
 

Ieva Rukšāne pieaicinātais docētājs 
 

Ilze Vilde docents Doktora grāds pedagoģijā 

Edgars Vītols docents Doktora grāds pedagoģijā 

Dejas pedagoģijas katedras docētāju sastāvs  

Vārds Uzvārds Ievēlētais/ 

pieaicinātais 

docētājs 

Zinātniskais grāds 

Guna Ezermale docents Mākslas maģistra grāds 
horeogrāfijas specialitātē 

Rita Lūriņa pieaicinātais docētājs   

Una Rēķe pieaicinātais docētājs   

Alda Skrastiņa lektors Profesionālais maģistra grāds 

dejas pedagoģijā 

Sandra Vītola asociētais profesors Doktora grāds pedagoģijā 

 

3.7. Studējošajiem pieejamā atbalsta, tajā skaitā atbalsta studiju procesā, karjeras un 

psiholoģiskā atbalsta, īpaši norādot atbalstu, kas paredzēts konkrētām studējošo grupām 

(piemēram, studējošajiem no ārvalstīm, nepilna laika studējošajiem, tālmācības studiju formā 

studējošajiem, studējošajiem ar īpašām vajadzībām u.c.) novērtējums.  

Visiem studējošajiem ir nodrošinātas iespējas: 

- patstāvīgā darba uzdevumu veikšanai izmantot JVLMA telpas bez maksas (sestdienās un 

svētdienās, ieskaitot); 
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-   bez maksas izmantot internetpieslēgumu; 

-  pieteikties finansiālajam atbalstam dalībai starptautiskajos konkursos, citos radošajos vai 

pētniecības projektos;  

- pieteikties sociālās stipendijas saņemšanai; 

- izmantot studiju vai studējošā kredītu; 

- saņemt informāciju par ar studijām saistītajiem jautājumiem un par darba iespējām profesionālajās 

un kultūrizglītības institūcijās; 

- Augstskolu likuma prasību ietvaros, studējošo pašpārvalde saņem noteiktos finanšu līdzekļus, 

kurus izmanto saskaņā ar pašpārvaldes nolikumu. 

  Atbalsta sistēmas  darbībā nav konstatēti pārkāpumi, kuru būtu sasistīti ar negodīgu rīcību, 

interešu konfliktu vai citiem pārkāpumiem.  

 

4. Zinātniskā pētniecība un mākslinieciskā jaunrade 
Zinātniskā pētniecība un, vērtējot studiju virzienu "Mākslas", arī mākslinieciskā jaunrade 

 

4.1. Studiju virziena zinātniskās pētniecības un/vai mākslinieciskās jaunrades virzienu 

raksturojums un novērtējums, atbilstība augstskolas un studiju virziena mērķiem un 

zinātnes un mākslinieciskās jaunrades attīstības līmenim (atsevišķi raksturot doktora 

studiju programmu nozīmi, ja piemērojams).  

Lai iegūtu profesionālo grādu un atbilstošu profesionālo kvalifikāciju, JVLMA studiju 

programmu satura apguvei tiek veidotas integrētas studijas, kurās akadēmiskā darba kvalitāti 

nodrošina studiju, mākslinieciskās jaunrades (mākslinieciskā prakse) un pētnieciskās darba 

vienotība. 

Zinātniskās pētniecības un mākslinieciskās jaunrades sasaistes ar studiju procesu kārtību, 

saturu, katra darbības veida procentuālās attiecības (kredītpunkti) nosaka konkrēta studiju  

programma un konkrēta studiju kursa saturs. Studiju programmu saturs veidots ciešā sazobē ar 

skolotāja profesijas standartos iestrādātajām konkrētām prasībām attiecībā uz nepieciešamo 

profesionālo kompetenci, profesionālajām prasmēm un zināšanām.  

Pētniecības darbus, kuri atrodas JVLMA bibliotēkā, studējošie kā izziņas avotus izmanto 

savu pētniecības darbu rakstīšanai vai kā mācību līdzekļus kāda studiju kursa satura apguvei.  

Pedagoģiskā un mākslinieciskā prakse tiek organizēta ciešā sasaistē ar specializācijas 

studiju kursa (piemēram: klavierspēle, vijoļspēle, klarnetes spēle, u.c.) satura – repertuāra apguvi 

kontaktstundās, kas rezultējas pedagoģiskās prakses norises aktivitātēs, repertuāra atskaņojumā 

prakses koncertos vai atklātajos koncertos, apliecinot pedagoģisko un māksliniecisko briedumu. 

Izmantojamās darba formas sekmē augstas raudzes mūzikas un dejas skolotāju izglītošanu, kuru 

iegūtās profesionālās kompetences atklājas praktiskās darbības laikā. 
 

4.2. Zinātniskās pētniecības un/vai mākslinieciskās jaunrades sasaiste ar studiju procesu, 

tajā skaitā rezultātu izmantošanas studiju procesā raksturojums un novērtējums.  

Studijas, zinātniskā pētniecība un mākslinieciskā jaunrade  ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas darbības pamatvirzieni. Sekmīga pētniecības procesa nodrošināšanai JVLMA 

darbojas Zinātniskās pētniecības centrs (saīsin. – ZPC). ZPC nodrošina saites starp izglītību un 

zinātni, nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu, izpēti, zinātnieku iekļaušanos mūsdienu 

mūzikas pētniecībā, starpdisciplinārus pētījumus. Zinātniskās pētniecības centra darbību 

reglamentē Senāta apstiprināts nolikums. Pētniecības procesa norisēs nozīmīga loma ir 

akadēmijas Zinātniskajai padomei un Muzikoloģijas katedrai.  
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Mūzikas un dejas nozares 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  

studiju virzieniem Izglītība, pedagoģija un sports, Mākslas bakalaura, maģistra un 

doktora studiju programmām. 

Īstenojot zinātniskās pētniecības projektus, ZPC un Muzikoloģijas katedra 

sadarbojas ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un zinātniskiem centriem. Tiek rīkotas 

kopīgi organizētas konferences, lektoriji, publikāciju prezentācijas. 
Visas studiju programmu īstenošanā iesaistītās akadēmiskās struktūrvienības veikušas 

aktīvu māksliniecisko darbību un izmantojušas JVLMA piedāvātās starptautiskās mobilitātes 

iespējas akadēmisku, māksliniecisku un pētniecisku aktivitāšu veikšanai. 

Mūzikas pedagoģijas katedra rezultatīvie rādītāji 

Organizatoriskā darbība:  

Arkārtējās situācijas laikā Mūzikas pedagoģijas katedras vadītājs Edgars Vītols uzņēmās 

iniciatīvu un piekrita veidot un organizēt izglītojošus raidījumus Izglītības un zinātnes ministrijas 

veidotajā projektā (TV izglītojošo raidījumu kanāli) Tava klase. Mācību satura izstrāde, TV 

mācību stundu un raidījumu izveide. 2020. gada aprīlī un maijā. Katedras docētāja Liene Batņa 

iesaitījās raidījuma filmēšanas procesā.  

Mūzikas pedagoģijas katedras docētāji Liene Batņa un Edgars Vītols organizēja 

Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu vokālo ansambļu un koru konkurss “Lai skan!” 2020. gada 28. – 

29. februārī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.  

Ginta Pētersone sadarbībā ar dejas pedagoģijas katedru un Vīnes Mūzikas un 

izpildītājmākslas universitātes ritmikas profesoru Paula Hilli organizēja meistarklases ritmikā 

2020. gada 19. – 20. februārī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. 

Mūzikas pedagoģijas ketedras docētājas Irēna Nelsone un Ilze Vilde ilgstoši strādā 

pie mācību programmas Mūzika 1.-9. klasei, Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā 

projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” un organizē un vada  vebinārus “Mūzikas mācību 

programmas paraugs pamatizglītībā” skolotājiem.  

Eksperta darbība: 

ES finansētajā projektā “Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un 

to attīstības dinamika studiju periodā” ESF projekta Nr. 8.3.6.2. “Izglītības kvalitātes monitoringa 

sistēmas izveide un īstenošana” Projekta līguma numurs: 8.3.6.2/17/I/001 (23-12.3e/19/103) 

(D.Medne) 

Edgars Vītols ir  XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku māklsinieciskais 

vadītājs noslēguma koncertam DZIESMUBĒRNS Mežaparkā.  Sadarbībā ar Valsts Izglītības 

satura centru Edgars Vītols: organizē un vada skolas koru diriģentu seminārus un reģionālo koru 

kopmēģinājumus no 2019. gada decembra līdz 2020. gada martam. Ir izveidojis atbalsta 

materiālu/dziesmu paraugierakstu sadarbībā ar JVLMA studiju programmas Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs studentiem un JVLMA Skaņu režijas katedru. Vadījis meistarklases diasporas 

kolektīviem Dublinā, Īrijā 2019. gada decembrī un Bergenā, Norvēģijā 2020. gada martā. 

Liene Batņa sadarbībā studiju programmu virzienu vadītāju Irēnu Baltābolu ESF 

projekta «Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotāju studiju 

programmu jaunveide» Nr.8.2.1.0/18/I/001 un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

programma  Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs”  

izstrādāja un 2020.gada aprīlī un  maijā nodeva programmas licencēšanai.  

http://8.3.6.2/17/I/001
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Zinātnsikā darbība:  

Dalība International Conference of CIPEM / INET-md Challenges in Music 

Education ar referātu Opportunities of extracurricular musical classes for sustainable 

development in education. Centre for Research in Psychology of Music and Music 

Education/Institute of Ethnomusicology, Centre for Music and Dance Studies 2019. gada 

septembrī, Porto, Portugāle. (E.Vītols) 

Dalība International conference Music education in past, present and future ar 

referātu kā keynote speaker: Opporturnities and Challenges in Latvian Music Education Igaunijas 

Mūzikas un teātra akadēmijā 2019. gada oktobrī. (E.Vītols) 

Dalība International Conference Education Policy in Cultural Contexts: 

Transmission and/or Transformation. Ar referātu: The Professional Image of the Higher 

Education Teacher as a Cornerstone of the School of the Future. 2019. gada novembrī, Viļņā, 

Lietuvā. (L.Batņa, D.Medne) 

Dalība International Academic Conference on Education, Teaching and Learning. Ar 

referātu Social Notions of Students Regarding the Image of the Professional Activity of a Higher 

Education Lecturer. 2019. gada oktobrī, Frankfurtē, Vācijā. (L.Batņa, D.Medne) 

Dalība 4th International Conference of Dalcroze: The listening body in movement. Ar 

referātu Integrated development of music and movement improvisation and composition skills, 

interpretation skills and artistic value in the staging of musical performances at the Emīls Dārzins 

Music School. 2019. gada augustā Katovicē, Polijā (G.Pētersone) 

Publikācijas:  

Komponistes Ilzes Arnes radošajā darbībā ir uzrakstīti un izdoti skaņdarbu krājumi 

sadarbībā ar izdevniecību Musica Baltica 2019 gadā:  Intervāli-Skaņdarbi klavierēm, Putnu 

dziesmas, Vitauta Ļūdēna vārdi, Dziesmas bērniem ar klavieru pavadījumu dziedāšanai duetos, 

ansambļos, koros 80 lappusēs apkārt zemeslodei - 2.daļa (piešķirta AKKA/LAA stipendija).  

Liene Batņa ir uzakstījusi un iesniegusi publicēšanai Musica Baltica atbalsta 

metodisko materiālu  skolu koru diriģentiem Skolas kora darba metodika.  

Dejas pedagoģijas klase  

Pedagoģiskā un organizatoriskā darbība: 

Dejas pedagoģijas katedras docētāji  sagatavoja un piedalījās izstādē „Skola 2020”, Rīgā, 

Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala, 28.02.-01.03.2020. 

Docente Ginta Pētersone piedalījusies Erasmus pedagogu pieredzes apmaiņas 

programmā,  apmeklējot Stokholmas karalisko mūzikas augstskolu, kurā hospitētas zviedru 

kolēģu Evas Nivbrantes Vedinas, Inkas Rasmusones un Ingmarijas Lindbergas ritmikas 

nodarbības 10 akadēmisko stundu apjomā (Zviedrija, Stokholma, 21.-25.10.2019.) kā arī vadījusi 

Ritmikas meistarklasi mūzikas skolotāju tālākizglītības kursos „Ritmikas kā mācību priekšmeta 

stimulējošā nozīme muzikālās izglītības procesā”, (Rīga, PIKC NMV EDMS, 22.10.2019.) un 

LNKC organizēto ritmikas meistarklasi "Mūzikas izpausme ritmiskā kustībā" (Rīga, PIKC NMV 

RHS, 01.11.2019.). 

Lektore Alda Skrastiņa vadījusi Latviešu dejas meistarklasi Īrijas dejotājiem (Īrija, 

Limerika, 2019. gada oktobris). 

Mākslinieciski radošā darbība: 

 Asoc. profesore Sandra Vītola darbojusies žūrijas komisijā II Starptautiskajā 

horeogrāfijas festivālā-konkursā „Terpsihora” (Rīga, Kultūras pils „Ziemeļblāzma”, 16.02.2020.); 

piedalījusies LKA Laikmetīgās dejas programmas 20 gadu jubilejas izrādē–akcijā DANCE NET 

(Rīgas pilsētvide–Vecrīga, 17.10.2019.); piedalījusies LNOB  baleta izrādēs „Gulbju ezers”, 

„Apburtā princese”, „Žizele”, „Raimonda”, operā „Klīstošais holandietis” (Rīga, LNOB, 

2019./2020.); ir horeogrāfe-repetitore LU TDA „Dancis”, kurš piedalījies LU 100. jubilejas  
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koncertā „Gadsimta nakts” (Rīga, Arēna „Rīga”, 27.09.2019.), kā arī koncertējis Rīgā, Limbažos, 

Carnikavā, Ogrē, Jelgavā u.c. 

Docente Guna Ezermale: ir seno deju grupas „Ballare” mākslinieciskā vadītāja, 

veidojusi kolektīva 20 gadu jubilejas koncertu (Rīga, Mazā Ģilde, 27.01.2020.); sadarbībā ar 

„Collegium Musicum Riga”, veidojusi kustību režiju un baroka deju horeogrāfiju F. Rebela un F. 

Frankēra operai „Ismene” Pēterburgas kameroperas IV Starptautiskajam kameroperu festivālam 

(2019.g.oktobris); darbojas seno deju grupā „Magnolia” un piedalījusies Leģendu nakts koncertā 

(Cēsu Jaunās pils fon Zīversa zāle, 2019.g.oktobris), Ziemassvētku koncertā „No valša līdz 

čarlstonam” (Cēsu kultūras Centrs, 2019.g.decembris), balles deju kluba „Manieres” ikgadējā 

ballē (Rīga, Melngalvju nams, 2019.g.oktobris); piedalījusies Alūksnes pilsētas jubilejai veltītā 

Alūksnes novada deju lieluzveduma „Maisam gals vaļā” veidošanā, etnogrāfiskās dejas „Joksu 

polka” apdare–horeogrāfija un iestudējums Pededzes jauniešu deju kolektīvam (2019.g.decembris 

–2020.g.janvāris)  ir Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolotāja, veidojusi kustību režiju un 

horeogrāfiju  Mihaela dienas izrādei „Gaismas cīņa ar tumsu” (2019.g.septembris) un 

Ziemassvētku izrādei „Ronja – laupītāja meita”(20.12.2019.).  

Lektore Alda Skrastiņa: ir BJDK „Vēja zirdziņš” mākslinieciskā vadītāja, deju 

uzveduma „Māsa un brālis” producente, Jelgavas pilsētas skolēnu deju kolektīvu virsvadītāja, 

kuras pienākumos ietilpst deju kolektīvu koncertdarbības organizēšana Jelgavas pilsētā, Jelgavas 

novadā, Limbažos, Bēnē, Bauskā un Rīgā.  

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Docente Ginta Pētersone piedalījusies ar referātu un prezentāciju „Integrated 

development of music and movement improvisation and composition skills and artistic value in 

the staging of musical performances at the Emīs Dārzins Music school” („Mūzikas un kustību 

improvizācijas, kompozīcijas, interpretācijas un artistiskuma spēju integrēta  attīstība muzikālu 

izrāžu veidošanā E.Dārziņa mūzikas skolā”) 4. starptautiskajā Dalkroza studiju konferencē 

Katovicē, Polijā (28.07.-3.08.2019.). 

Lektore Alda Skrastiņa kā VISC Tautas deju ekspertu komisijas locekle strādā pie 

Latviešu dejas apguves programmas  izveides (VISC, 2019./2020.). 

Atskaņotājmākslas nodaļas katedru docētāju  mākslinieciskā darbība, starptautiskā 

mobilitāte. 

JVLMA Akordeona klases lielākais mērķis un uzdevums  šogad bija organizēt Baltijas 

valstu akordeonistu konkursu sadarbībā ar Kauņas un Tallinas Mūzikas akadēmijām ( Atcelts 

sakarā ar Covid -19). Dalība Starptautiskajā konkursā Naujene 2020 ( Atcelts sakarā ar Covid -

19) 

Dalība Starptautiskajā konkursā Minskā. (Atcelts sakarā ar Covid-19). Akordeona klases dalība 

starptautiska konkursa rīkošanā Viļņā 2020. rudenī. 

Džeza katedras vadītājs regulāri piedalās džeza mūzikai veltītajās zinātniskajās 

konferencēs ar referātiem (“Documenting Jazz”, Birmingema 2020), kā arī nodarbojas ar 

pētniecību. Ir vairākas publikācijas Latvijas presē (‘Mūzikas Saule”, Latvijas enciklopēdija, 

JazzIn), kā arī starptautiskajā līmenī – šķirklis par Latvijas džezu prestižajā izdevumā “The 

History of European Jazz” (Equinox publ., 2018). Katedras pasniedzēji ir eksperti VKKF, 

piedalās kā žūrijas eksperti Mūzikas ierakstu gada balvā “Zelta mikrofons”, kā mūziķi faktiski 

visos nozīmīgākajos Latvijas mūzikas notikumos. Katedras vadītājs I.Veitners 2019. gadā 

saņēmis valsts apbalvojumu – Triju zvaigžņu ordeni par ieguldījumu Latvijas džeza attīstībā. 

Katedras pasniedzēji T.Gžibovskis, A.Jevsjukovs, M.Kalniņš, I.Bērziņa, I.Veitners, V.Bernhofs  
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ir saņēmuši Kultūras ministrijas goda rakstus par savu darbu Latvijas džeza izglītībā. 

Šogad nozīmīgākais projekts – dalība JVLMA 100gades koncertā Doma laukumā, kā arī džeza 

katedras  

10 gadu jubilejas koncerts. Katedras pasniedzēji iesaistās sadarbības projektos ar 

Lietuvu un Igauniju, kā arī etno-džeza projektā “Decibels”. 

Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras gads bijis ļoti aktīvs – noritējusi 

gatavošanās Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras 60. jubilejai: raidījums par katedru 

Latvijas Radio programmā Klasika, Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras docētāju un 

maģistrantu Koncerts cikla JVLMA mācībspēku, maģistrantu un studentu koncerti ietvaros RLB 

Zelta zālē /oktobrī/, kā arī gatavošanās JVLMA 100gadei – Kamermūzikas koncertu 

nodrošināšana Ērģeļzālē /11.janvārī/. Aktīva bijusi arī gatavošanās 28. konkursam JVLMA 

labākais studentu kameransamblis /martā/. Docētāji turpina un attīsta tālāk praksē sevi 

pierādījušos projektus: sadarbību ar Eiropas Kamermūzikas pedagogu asociāciju /ECMTA/ 

konferencēs un citos kopīgos pasākumos; piedalīšanos regulārajos Starptautiskajos mūzikas 

augstskolu studentu kameransambļu festivālos un konkursos; turpina ikgadējā konkursa JVLMA 

labākais studentu kameransamblis organizēšanu; turpina sadarbību ar Latvijas Radio, Latvijas 

Klavierspēles skolotāju asociāciju, Latvijas mūzikas skolām un vidusskolām kameransambļu 

meistarklašu un konkursu organizēšanā un piedalīšanos žūriju darbā; turpina sadarbību ar Jāzepa 

Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolu starptautisko kameransambļu festivālu – konkursu Muzicējam 

kopā ar draugiem organizēšanā un žūrijas darbā, kā arī piedalīšanos Ziemas meistarklašu 

kameransambļu skolotājiem norisēs; turpina sadarbību ar Jūrmalas Mūzikas vidusskolu konkursa  

STARPTAUTISKAIS AKADĒMISKĀS MŪZIKAS KONKURSS JŪRMALA 2021. 

KAMERMŪZIKA organizēšanā; turpina sadarbību ar RLB Mūzikas komisiju cikla JVLMA 

mācībspēku, maģistrantu un studentu koncerti RLB Zelta zālē organizēšanā un piedalīšanos cikla 

koncertos. Nozīmīga ir piedalīšanās ikgadējos Starptautiskajos mūzikas augstskolu studentu 

kameransambļu festivālos un meistarklasēs kameransamblī, kas Eiropas kamermūzikas pedagogu 

asociācijas /ECMTA/ konferences ietvaros notiek katru gadu citā valstī. Diemžēl visi pavasarī 

ieplānotie konkursi un festivāli ir pārcelti vai atcelti pandēmijas dēļ. Nākamajā festivālā Lietuvas 

Mūzikas un teātra akadēmijā Viļņā /23.-25.10.2020./, piedalīsies maģistrantu duets: Beatrise 

Silvija Blauberga /čells/ un Kārlis Gunārs Tirzītis /klavieres, asoc. prof. Hertas Hansenas un doc. 

Ērika Kiršfelda klase/. Maģistrantu stīgu kvartets: Aleksejs Bahirs, Margarita Ogibalova, Elina 

Andrianova-Bahira, Mārtiņš Turss /viesprof. Gunāra Larsena un lekt. Sanitas Zariņas klase/ 

piedalīsies koncertā Grācas Mūzikas augstskolā Erasmus+ apmaiņas programmā /novembrī/. 

Duets - flautiste Kitija Kellija Staltmane un pianiste Lelde Rasnace /prof. Guntas Rasas un asoc. 

prof. Ilonas Meijas klase/ piedalīsies Starptautiskajā kameransambļu festivālā Varšavā 

/novembrī/. Katedras docētāji par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu saņēmuši apbalvojumus – 

piemēram, docents Mārtiņš Zilberts nominēts Lielajai Mūzikas balvai 2019 kategorijā Par izcilu 

darbu ansamblī. 

Klavieru katedras docētāji iesaistījušies dažādos mākslinieciskos projektos un 

izmantojuši mobilitātes sniegtās iespējas. Prof. Juris Kalnciems bijis 17. Jūrmalas klavierspēles 

meistarkursu direktors, kā arī vadījis nodarbības šo kursu ietvaros. Viņš organizējis Latvijas 

Klavieru skolotāju asociācijas festivālu Ventspilī, sniedzis meistarklases un solokoncertu 

Daugavpils Universitātē, piedalījies Latviešu komponistu kamermūzikas koncertā RLB Zelta zālē 

ar Ā. Skultes klavierdarbu atskaņojumu. Profesors bijis M. Čurļoņa Starptautiskā pianistu 

konkursa žūrijas loceklis, kā arī Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas organizētā konkursa 

"Spēlē zēni" žūrijas priekšsēdētājs un konkursa "Talants Latvijai" žūrijas loceklis. Prof. Juris 

Kalnciems darbojies J. Mediņa Rīgas 1. Mūzikas skolas, Kokneses Mūzikas un mākslas skolas un  
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Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas akreditācijas komisijās. Prof. Sergejs Osokins 

piedalījies koncertā "3 Osokini" Dzintaru koncertzālē, kā arī Kremerata Baltica festivālā Dzintaru  

koncertzālē, atskaņojot D.Lipati "Sinfonia concertante" 2 klavierēm ar orķestri (kopā ar 

A.Osokinu). Prof. Ventis Zilberts piedalījies vairākos JVLMA docētāju koncertos RLB Zelta zālē, 

piedalījies komponista Alberta Jēruma 100 gades piemiņas koncertā, kā arī ciklā VISAS 250 

ALFRĒDA KALNIŅA  SOLODZIESMAS SEŠOS KONCERTOS III koncertā RLB Zelta zālē 

un sonāšu vakarā JUBILATE, JVLMA 100 - kopā ar prof. Gunāru Larsenu JVLMA Lielajā zālē. 

Asoc. prof. Juris Žvikovs piedalījies brīvdabas koncertzāles Mītava atklāšanas koncertā Jelgavā, 

kopā ar Jelgavas Kamerorķestri Aigara Meri vadībā atskaōjot Klaudija Montero Klavierkoncertu, 

sniedzis vairākus koncertus ar kamermūzikas programmu "Tu saki? - latviešu kinomūzika 

citādākā skanējumā" kopā ar Ditu Krenbergu (flauta) un Ingu Ozolu (čells), sniedzis 

kamermūzikas koncertu "No Baha līdz Gēršvinam" kopā ar Maksimu Beitānu (čells), 

kamermūzikas koncertu "Aicinājums uz deju" ar Sanitu Glazenburgu (klavieres) un Egiju 

Abaroviču (deja), atskaņojis Džona Keidža ciklu "Sonātes un interlūdijas sagatavotām klavierēm" 

JVLMA Lielajā zālē festivāla "Decibels" ietvaros, sniedzims video koncertu "COME PRIMA 

mūzikas pusstunda" VEF Kultūas Pils Lielajā zālē, un piedalījies operas DADA DIVAS 

uzvedumā REDCAT zālē, Losandželosā, kur arī sniedzis meistarklases-koncertu par Dž.Keidža 

klavierdarbu ciklu. Asoc.prof. T. Ostrovskis piedalījies koncertā "Latviešu mūzikas gadsimts" un 

Vispārējo klavieru katedras docētāju koncertā Rīgas Latviešu biedrībā, kopā ar asoc.prof. T. 

Zīberti-Ijabu atskaņojot J. Ķepīša kamermūziku, kā arī Ineses Galantes fonda organizētā koncertā  

Kalnciema kvartālā un D. Kļaviņa koncertinstrumenta demonstrācijas pasākumā Ventspils 

Mūzikas vidusskolas jaunajā zālē. Asoc.prof. T. Ostrovskis eksperta statusā piedalījies Latvijas 

Radio 3 "Klasika" raidījumos "Orfeja auss" - – “Kloda Debisī “Dārzi lietū” un N. Luganska 

jaunais albums” (26.04.2020.), “Pianistes Beatričes Ranas jaunais albums un M. Ravela valsis” 

(26.01.2020). Novērotāja statusā asoc.prof. T. Ostrovskis piedalījies V.A. Mocarta mūzikas 

eksperta, pianista Roberta Levina meistarklasēs Mozarteum Salzburg, Austrijā, kā arī "Classical 

Bridge Festival", klausoties lekcijas mūzikas menedžmentā "Circles and Cycles of Connections", 

"Do Critics Matter", "Finding Yorself" ar Warner Music, Unison Media, Live Arts Collaboration, 

CBC Radio un Los Angeles Times, kā arī hospitējot Mati Raekalli un Yong Hi Moon 

meistarklases. Asoc.prof. T. Ostrovskis arī sniedzis meistarklases ikgadējo Jūrmalas Klavierspēles 

meistarkursu ietvaros, kā arī Čengdu Mākslu centrā (Ķīnā), un Sibēliusa akadēmijā (Somijā) 

projekta "Crossing Keyboards" ietvaros. Viņš arī darbojies Narvas Starptautiskā F. Šopēna 

pianistu konkursa žūrijā, sniedzot meistarklases konkursa periodā, un YAMAHA JVLMA 

stipendiju konkursa žūrijā. Asoc.prof. T. Ostrovskis darbojies Latvijas Klavieru skolotāju 

asociācijas valdē, konkursa "Ineses Galantes talanti" organizācijas komitejā un žūrijā, 

ziemeļvalstu mobilitātes tīkla "ActInArt" darba grupā un Rīgas Jūrmalas mūzikas festivāla 

izglītības iniciatīvas "Rīgas Jūrmalas akadēmija" organizēšanā, kā arī organizējis klasiskās 

improvizācijas eksperta Dž. Mortensena (ASV) meistarklases JVLMA un Ineses Galantes fonda 

jauno talantu koncertus Prezidenta pilī. Diāna Zandberga līdzdarbojusies raidījuma "LR3 JVLMA 

simtgadi gaidot ... Skices no Klavieru katedras dzīves" tapšanā, studijā kopā ar prof. J. Kalnciemu, 

pabeigusi manuskriptu monogrāfijai "Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavieru 

katedra 2019-2020", kuru izdos "Musica Baltica" 2020. gada vasarā, ieskandinājusi jauno 

koncertflīģeli ar soloprogrammu "Portreti klavierēm" Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas zālē, 

līdzdarbojusies YAMAHA stipendiju konkursa žūrijā JVLMA, sniegusi solokoncertu "Portreti 

klavierēm" Jelgavas Mūzikas vidusskolas koncertzālē, kā arī ar programmas Erasmus+ viesojusies 

Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijā, prezentējot galvenās vadlīnijas pētījumam par JVLMA  
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Klavieru katedras vēsturi un solokoncertā "Portreti klavierēm" pirmatskaņojot divus Imanta 

Zemzara jaundarbus - “No pavasara” un “Vēl viena ceļiniekfantāzija”.  

Pieaicinātā docētāja Antoņina Suhanova atskaņojusi V.A. Mocarta Klavierkoncertu Do 

minorā Epsomas Simfonisko orķestri un diriģentu Darelu Davisonu (Darrell Davison), sniegusi 

solo koncertu Londonā ar Bēthovena, Berga, Prokofjeva un Šūberta klavierdarbiem, solo koncertu 

Visbekā (Lielbritānijā), koncertu ar latviešu komponistu vokālo kamermūziku sadarbībā ar 

basbaritonu Paulu Putniņu Londonā, St-Martin-in-the-Fields koncertzālē, ar vijolnieci Sabīni 

Sergejevu sniegusi priekšnesumu Latvijas Valsts Prezidentam, Prezidenta pilī, sniegusi solo 

koncertu Čengdu Mākslas centrā, Ķīnā, atskaņojusi L. van Bēthovena 1. Klavierkoncertu ar 

Gildfordas simfonisko orķestri un diriģentu Darelu Davison, kā arī ar Kensingtonas Simfonisko 

orķestri un diriģentu Tomu Seligmanu. Paralēli darbam JVLMA klātienes un digitālās tiešsaistes 

formā darbojas klavierspēles pedagoģijas privātpraksē Londonā. Profesionāli tālākizglītojusies, 

aktīva dalībnieka statusā piedaloties Nikolasa Valkera meistarklasē (Bēthovena skaņdarbi), Jefima 

Bronfmana, Roberta Levina (Salzburg Mozarteum), Mati Raekallio (Julliard School) 

meistarklasēs. 

Kokles un ģitāras katedra īstenojusi sadarbības projekta “Tilti – Lietuva, Latvija, Šveice” 

pirmo posmu Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijā (otrais bijis iecerēts š.g. aprīlī JVLMA). Tajā 

lekt. Anda Eglīte pasniedza  meistarklases, vadīja lekciju un uzstājās koncertos. Klases pasniedzēji 

piedalījās Katedras rīkotajā docētāju koncertā RLBN Zelta zālē (Kaspars Zemītis, Anda Eglīte). 

Katedras pasniedzēji tiek aicināti dažādu savas specialitātes konkursu žūrijās, piedalās konkursu  

nolikumu izstrādēs, mūzikas skolu un vidusskolu mācību programmu izstrādēs, mūzikas un 

mākslas skolu akreditāciju komisiju sastāvos. 

Diriģēšanas katedras docētājs asoc. prof. M. Ozoliņš pārskata periodā ieguvis Lielo 

Mūzikas balvu par iestudējumu Imants Kalniņš. Opera Spēlēju, dancoju. Prof. A. Vecumnieks 

diriģējis JVLMA 100gades jubilejas koncertu, viņa vadībā pirmatskaņota J. Karlsona Otrās 

simfonija; profesors arī piedalījies zinātniskās konferencēs un vadījis meistarklases Latvijā. Asoc. 

prof. J. Puriņš ticis pieaicināts kā eksperts Sibeliusa mūzikas akadēmijas (Helsinki, Somija) 

doktoranta Sami Rusovari eksāmenu komisijā, bijis Starptautiskā pūtēju orķestru festivāla 

Kaļiņingradā (Krievija) žūrijas loceklis, darbojies kā Pasaules pūtēju orķestru un ansambļu 

asociācijas (WASBE) Valdes loceklis un Latvijas Dziesmu un Deju svētku padomes loceklis. 

Stīgu instrumentu katedras docētāji ir radoši mākslinieki, kuri aktīvi iesaistās starptautiska 

un vietēja līmeņa koncertdarbībā. Visi katedras docētāji pārskata periodā koncertējuši simfoniskos 

un kamerorķestru sastāvos - Kremerata Baltica sastāvā koncertē – S. Zariņa, LNSO sastāvā 

koncertē – G. Sarkisjans, P. Trasuns, T. Zīberte-Ijaba, S. Šteinbergs, A. Štrāls, D. Ozoliņa, I. 

Brīnuma, Sinfonietta Rīga sastāvā koncertē – M. Spārniņa, LNOB orķestra sastāvā koncertē – D. 

Ozoliņa, bet LSO orķestra sastāvā koncertē – S. Zariņa, Ē. Kiršfelds. Katedras docētāji aktīvi 

piedalījušies starptautiskās mobilitātes programmās - Collegium Musicum Schloss Pommersfelden 

Vācijā, Festival and Academy Igaunijā – pasnieguši meistarklases Jarvi Academy String Course 

ietvaros u.c Marta Spārniņa koncertē Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, arī Londonā bāzētā 

ansamblī O/Modernt. Sanita Zariņa koncertē ar Kesselberg Ensemble Šveicē. 

Kora diriģēšanas katedras docētāji ir augsti kvalificēti profesionāļi, Vispārējo Dziesmu 

svētku, skolu jaunatnes Dziesmu svētku un koru apriņķu virsdiriģenti, profesionālo koru diriģenti. 

K. Ādamsons augustā (19.-21. augusts) vadījis mūsdienu kora mūzikas meistarklasi Repinā 

(Igaunija), kuru organizēja Igaunijas koru asociācija. 17. oktobrī  piedalījies VISC organizētā 

seminārā, kurā apguvis pedagoga profesionālās kompetences pilnveides praktiskās darbības 

semināra programmu "Kora dziesmu interpretācijas paņēmieni" 6 stundu apjomā. 12 stundu  
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apjomā piedalījos Jāzepa Vītola 6. starptautiskā kordiriģentu konkursa organizēšanā. 

R.Vanags decembrī sadarbībā ar Parīzes konservatorijas profesoru Henrī Pompidūru sagatavojis  

meistarklases franču baroka mūzikā, M.A.Šarpentjē "Pusnakts messu" un  J.De La Landes 

"Confitebor tibi" ar Collegium musicum Riga un Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas zēnu kori, 

kas koncertā atskaņoti Rīgas domā. Sadarbībā ar Valsts izglītības un satura centru sniedzis 

meistarklases Latvijas skolu koru diriģentiem, palīdzot apgūt Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu 

svētku repertuāru. A. Birziņa darbojusies kā Jāzepa Vītola 6. starptautiskā kordiriģentu konkursa 

mākslinieciskā vadītāja. M.Klišāns vadījis kolektīvus konkursos, skatēs, strādājis dažādu 

pasākumu žūrijās. Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem vadījis 

seminārus, modelēšanas koncertus, koru kopmēģinājumus, veicis darbu ansambļu un koru skates 

žūrijā un bijis koru virsdiriģents. J. Ozols bijis žūrijas loceklis Ventspilī notiekošajā jauno 

vokālistu konkursā "Jūras zvaigzne" un Jāzepa Vītola starptautiskajā jauno diriģentu konkursā, 

piedalījies starptautiskajā Eiropas Grand prix posmā Tolosā, kā arī ar JVLMA jaukto kori 

piedalījies JVLMA 100gades Dievkalpojumā un koncertā.   

Kora diriģēšanas katedras mācībspēku radošā un organizatoriskā darbība un mobilitāte bijusi 

vispusīga. J.Baltiņš darbojies kā tehniskais koordinators VI Starptautiskajā Jāzepa Vītola 

kordiriģentu konkursā, kā arī organizējis Zviedru diriģenta Ērika Vestberga meistarklases. 

K.Ādamsons papildus JVLMA lektora un orķestra klases vadītāja pienākumu pildīšanas 

sadarbojies ar vairākiem Latvijas orķestriem: vairākkārt ar Liepājas Simfonisko orķestri, tai skaitā 

Igora Stravinska baleta "Petruška" iestudējumā un atskaņojumā 4. decembrī koncertzālē "Lielais  

dzintars"; vairākkārt ar Latvijas Nacionālās operas un baleta trupu, diriģējot izrādes “Trīs draugi” 

un “Putnu opera”, vadījis "Vecgada koncertu Vīnes noskaņās" kopā ar orķestri "Rīga" 30. decembrī 

VEF Kultūras pilī un ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un pianistu Daumantu Liepiņu 5. 

martā uzstājies Lielajā ģildē. A.Platpers līdzdarbojies XI. Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un 

deju svētku organizēšanā - semināros, modelēšanas koncertos, koru kopmēģinājumos, kā arī 

darbojies ansambļu un koru skates žūrijā. M.Sirmais pirmatskaņojis Ē. Ešenvalda skaņdarbu 

JVLMA, sadarbojies ar Concertgebow orķestri, sniedzis koncertus Smiltenes tautas namā, Gada 

ieraksta balvā, Preiļu tautas namā, Cēsu mūzikas vidusskolā, vadījis modelēšanas koncertus Skolu 

jaunatnes dziesmu svētkiem un saņēmis Ieraksta gada balvu par mūziku filmai Dvēseļu putenis. 

R.Vanags bijis mākslinieciskais vadītājs 3.starptautiskajā koru konkursā Kalamatā, Grieķijā, kā arī 

žūrijas priekšsēdētājs starptautiskajā koru konkursā Pēterburgā, Krievijā. A.Birziņa koncertējusi 

ar Rīgas Doma meiteņu kori TIARA, Rīgas sieviešu kori DZINTARS, Ogres sieviešu kori RASA, 

strādājusi Latvijas koru nozares padomē un kā apriņķa virsdiriģente sadarbojusies ar Ogres apriņķa 

koriem un Rīgas sieviešu koriem. Viņa arī līdzdarbojusies grāmatas „Dziesmu svētkiem 150” 

darba grupā (LNKC), kā arī Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanā kā Atklāšanas 

koncerta mākslinieciskā vadītāja, virsdiriģente un rezidējošā virsdiriģente Madonas apriņķa 

skolēnu koriem. M.Klišāns regulāri koncertē ar RDKS zēnu kori un jaukto kori Valmiera. J.Ozols 

bijis IBSCC mākslinieciskais vadītājs, sniedzis koncertus un meistarklases Indijā. (Deli, Mumbaja, 

Bangalora un Dimapura). Katedras mācībspēki ieguvuši vairākus apbalvojumus -  K.Ādamsons 

kopā ar Latvijas Kultūras akadēmijas jaukto kori "Sōla" ieguvis  48. Starptautiskā koru konkursa 

"Florilège Vocal de Tours" (Francija) Grand Prix, R.Vanags kļuvis par Tukuma novada Goda 

pilsoni, A.Veismanis par Ave Sol darbību saņēmis Baltā zvirbuļa balvu, kas katru gadu tiek 

piešķirta vadošajiem kultūras darbiniekiem Rīgā. J.Ozols ar kori "PaSaulei" izcīnījis 3. vietu 

Folkloras mūzikā EGP posmā Tolosā, kā arī ar kori "Maska" piedalījies X faktor (TV raidījums) 

finālā, palīdzot izcīnīt šīs sezonas dalībnieces uzvaru. 

Vispārējo klavieru katedra sadarbībā ar Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmiju (Viļņa, 

Klaipēda) un Igaunijas Mūzikas un Teātra akadēmiju (Tallina) organizē Starptautisko Baltijas  
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Mūzikas augstskolu Vispārējās klavierspēles festivālu, kas ik pa 2 gadiem norisinās kādā 

no šīm augstskolām. Pagājušajā gadā festivāls norisinājās Tallinā, bet nākamgad tas noritēs Viļņā.  

Koncertmeistaru katedras docētāja Līga Kārkliņa piedalījusies EOA itāļu valodas 

meistarklasēs Rīgā un  EOA krievu valodas meistarklasēs Parmā, Itālijā. Pie katedras docētāju 

radošajiem panākumiem jāmin Dzintras Vīcupes, Līgas Paegles, Jeļenas Bugajenko, Ilzes Dzenītes, 

Veronikas Rinkules, Mārtiņa Zilberta, Līgas Kārkliņas un Daces Kļavas teicamais sniegums 

nodrošinot J.Vītola Starptautiskā kordiriģēšanas konkursa 1.kārtu 2019.gada oktobrī. 2020. gada 

februārī veiksmīgi noritējušas Daces Kļavas un Zigrīdas Krīgeres meistarklases F.Lista Veimāras 

Mūzikas akadēmijā Vācijā. 2020. gada maijā plānotā docentes Elīnas Bērtiņas-Petrauskas dalība 

asoc. prof. Ilonas Meijas meistarklasēs Strasbūrā Erasmus+  ietvaros diemžēl ārkārtas situācijas 

apstākļos pārceltas uz 2020./2021. mācību gadu. 

Vokālās katedras docētāji aktīvi iesaistījušies radošās un pedagoģiskās aktivitātēs. Antra 

Jankava un Kristīne Gailīte Erasmus+ akadēmijas starpaugstskolu projektā pasniedza meistarklases 

krievu komponistu mūzikas repertuārā Parmas konservatorijā Itālijā. Antra Jankava piedalījās 

starptautiskā konferencē “Professional challenges of vocal pedagogy in the 21st century”. Zigrīda 

Krīgere pasniedza vokālās meistarklases Veimārā F.Lista Mūzikas akadēmijā un Liepājas Mūzikas 

vidusskolā. Aira Rūrāne vadīja vokālās meistarklases Ventspils mūzikas vidusskolā un bija žūrijas 

komisijas priekšsēdētāja solo dziedāšanas konkursā “Vidzemes cīrulīši” Cēsu Mūzikas vidusskolā. 

 

4.3. Starptautiskās sadarbības zinātniskajā pētniecībā un/ vai mākslinieciskajā 

jaunradē raksturojums un novērtējums, norādot arī kopīgos projektus, pētījumus u.c. 

Norādīt studiju programmas, kuras iegūst no šīs sadarbības. Norādīt turpmākos plānus 

starptautiskās sadarbības zinātniskajā pētniecībā un/ vai mākslinieciskajā jaunradē 

attīstībai.  

JVLMA darbība ir vērsta uz starptautiskās sadarbības attīstību globālā mērogā un  vispirms uz 

integrāciju Eiropas mūzikas izglītības sistēmā, lai veicinātu studentu un  pasniedzēju apmaiņu un 

nodrošinātu augstu kvalitāti mūzikas izglītībā.   JVLMA darbība balstās uz īstermiņa aktivitātēm 

(viesprofesoru meistarklases,  semināri, lekcijas), studentu un pasniedzēju apmaiņu, dažādiem 

pasākumiem (koncerti,  konkursi, festivāli, konferences, individuālie pētījumi), dažādu ES projektu 

realizāciju,  VIAA pārvaldītajām programmām, vēstniecību projektiem, kas tiek realizēti ar Eiropas  

valstu diplomātisko pārstāvniecību atbalstu, un transnacionālām programmām – Yamaha,  USA 

Fulbright.   

 Studentu un pasniedzēju apmaiņa galvenokārt notiek ES programmas ERASMUS +  un 

NORDPLUS ietvaros. JVLMA ir noslēgusi divpusējos līgumus ar apm. 100 Eiropas  mūzikas 

augstskolām. Šajā mācību gadā ERASMUS+ programmas sadarbībai ar  partnervalstīm turpinājām 

apmaiņu ar Omahas Universitāti Nebraskā. Rudens semestrī  pie mums turpināja studijas divi Tbilisi 

Konservatorijas studenti, kaut arī Latvijai  iedalītais finansējums sadarbībai ar Gruziju un Baltkrieviju 

bija pārāk mazs, lai izvērstu  plašāku sadarbību.   

2019-2020.akad.g.saņemtais finansējums ERASMUS+ programmai - EUR 344 260.   
 2019/2020. māc. gadā partneru augstskolās mācījās 35 mūsu studenti. Arvien  populārāka kļūst 
Erasmus prakse, kaut arī šis pasākums galvenokārt balstās uz personīgo  iniciatīvu – šogad to 
izmantoja (un daži vēl turpinās izmantot Covid pārtraukuma dēļ) 26 studenti un absolventi.   

Pie mums mācījās 19 studenti un 4 praktikanti ERASMUS programmas ietvaros  – no 
Vācijas, Somijas, Polijas, Itālijas, Turcijas, Igaunijas, Lietuvas un Gruzijas.   

J 
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VLMA pasniedzēju MEISTARKLASES partneru augstskolās :   

Klavieru katedra:   

 Juris Kalnciems, Toms Ostrovskis – Helsinki   

 Vita Kalnciema, Kristīne Adamaite - Helsinki   

 Juris Žvikovs – Stokholma   

 Diāna Zandberga – Tallina   

 Jurijs Rižovs – Kauņa   

Stīgu katedra:   

 Anda Eglīte – Viļņa   

Pūšamo un sitaminstrumentu katedra:   

Ilze Urbāne – Zagreba   

Edgars Saksons - Kopenhāgena   

Jānis Retenais – Salamanka   

Kameransambļu un klavierpavadījuma katedra:   

Dace Kļava - Veimāra   

Jānis Maļeckis – Tallina   

Džeza katedra:   

Indriķis Veitners – Trapani   

Inga Bērziņa - Viļņa   

Andrejs Jevsjukovs – Viļņa  

 Vokālā katedra   

Zigrīda Krīgere – Veimāra   
 Diemžēl lielākā daļa meistarklašu bija plānotas aprīlī-maijā un tiek pārceltas uz  nākošo studiju 
gadu sakarā ar Erasmus finansējuma izlietojuma pagarināšanu.     

ERASMUS PIEREDZES APMAIŅAS PROGRAMMA (pasniedzēji, koncertmeistari,  
administrācija un Studiju programmu direkcija, skaņu režisori) - 27 braucieni (semināri, kursi, 
meistarklases, konkursi, iepazīšanās ar partneru augstskolu darba procesu)  līdz 12.03.2020.   

Līdz 12.03.2020 pie mums notika 58 meistarklases un vieslekcijas:   

KLAVIERES Florian Koltun & Lin Wang /Ķelne/   

Crossing Keyboards /Sibeliusa Akadēmija/   

 Slawomir Wilk (Gdaņska/   

 Stefan Bojsten /Stokholma/   

 Sven Birch /Linca/   

 Libor Novacek /Graca/   

 Washington Garcia /Omaha/   

 Graham Scott /Mančestra/   

  ĒRĢELES Jurgen Essl /Štutgarte/   

STĪGAS Danjulo Ishizaka /Vācija/   

Jorg Linowitzki /Lībeka/   

Dora Bratchkova /Manheima/   

 Winfried Rademann /Trosingena/   

 Roberto Muttoni /Verona/   

 Boris Vainer /Pēterburga-Kanzasa/   

 Alla Aranovska /Pēterburga-Kanzasa/   

KAMERANSAMBLIS& KLAVIERPAVADĪJUMS  

 Katarzyna Jankowska-Borzykowska /Varšava/   Steven Glaser & Robert Walzel 
/Kanzasa/   
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PŪŠAMINSTRUMENTI   

Olivier Darbellay /mežrags, Šveice/  

 Vincent Lucas /flauta, Francija/   

 Christine Fassbender /flauta, Berlīne/   

 Carlo Jans /flauta, Luksemburga/   

 Beata Penezich /flauta, Zagreba   

 Bjorn Nyman /klarnete, Oslo/   

 Robert Walzel /klarnete, Kanzasa/   

 Steinar Hannevold /oboja, Bergena/   

 David Petersen /fagots, Rostoka/   

 Miikka Saarinen /trompete, Helsinki/   

 Lars Niederstrasser /saksofons, Hāga/   

 Valter Arcangeli & Luca Mora /saksofoni, Monopoli/   

 Gyorgy Gyivicsan /trombons, Budapešta/   

 Jose Manuel Redondo /tuba, Salamanka/  

SITAMINSTRUMENTI   

Massimo Pastore /Padova/   

Christian Martinez /Olborga/   

 Xavier Nandayapa /Meksika/   

DIRIĢĒŠANA Mkrtič Mkrtčjans /Parīze/   

Erik Westberg /Zviedrija/   

 Pauls Megi /Igaunija/   

 Petri Komulainen /Helsinki/   

VOKĀLĀ MĀKSLA   

Virgilijus Visockis/Viļņa/   

Adrija Čepaite /Viļņa/   

Snežana Stamenkovič & Corinna Korff-Wilcox /Manheima/   

 Kornelia Repschleger /Štutgarte/   

SENĀ MŪZIKA Kristin von der Goltz & Saskia Fikentscher /Minhene/     

KOMPOZĪCIJA Gerald Clever, Irvine Arditti, Alvin Lucier  

 (sadarbībā ar “Skaņu mežu”)   

 Carl-Unander Scharin /Zviedrija/   

 Seth Shafer /Omaha/   

 Dimitris Maronidis /Grieķija/   
MŪZIKAS TEHNOLOĢIJAS Seth Shafer /Omaha/   

HOREOGRĀFIJA Ricky Bonavita & Vinicio Colella (Roma)   
ALEKSANDRA TEHNIKA Stephen Parker (Oslo)  
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 Zinātniskās pētniecības raksturojums 

2019. gadu JVLMA uzsāka zinātniskās institūcijas statusā. Tas bija saistīts ar IZM  

politikas iniciatīvu likvidēt mazās zinātniskās institūcijas (JVLMA gadījumā ZPC) un  veicināt 

augstskolu atbilstību zinātnisko institūciju statusam.   

 Zinātniskās pētniecības centrs tādējādi 2019. gadā strādāja kā JVLMA  struktūrvienība, kurā 

ievēlēts JVLMA zinātniskais personāls. Iespēju robežās kāpināta  zinātniskā personāla iesaistes  

dinamika, t.sk., paplašinot tematisko loku, līdzās  muzikoloģijas jomai, iesaistot arī mūzikas 

pedagoģijas un psiholoģijas pētnieku.   

 2020. gada maijā bija paredzēta JVLMA kā zinātniskās institūcijas starptautiskā  izvērtēšana. 

Tika paveikts liels darbs, sagatavojot pašvērtējuma ziņojumu un materiālus  starptautiskajiem 

ekspertiem. Tomēr krīzes dēļ izvērtēšana ir pārcelta uz nenoteiktu laiku.   Viens no pētniecības 

galvenajiem uzstādījumiem 2019.–2020. akadēmiskajā gadā ir  bijis turpināt darbu pie Latvijas 

Mūzikas vēstures projekta. Šī darba rezultāts ir 2019. gada  aprīlī organizētā konference 

JVLMA: Latvijas mūzikas vēstures krustpunkti: 17. un 18.  gadsimts,  

kurā prezentētie pētījumu rezultāti jau publicēti jaunākajā Mūzikas akadēmijas  rakstu numurā.   

 2019.–2020. akadēmiskajā sagatavotas vairākas publikācijas, no kurām izdotas 14:  recenzēti 

zinātniskie raksti, kas publicēti Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos  ar redkolēģiju, 

vai citos rakstu krājumos, t.sk., kas indeksēti Web of Science un/vai  SCOPUS (10); Mācību 

(akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas  paredzētas lietošanai augstākās 

izglītības iestādēs (1); grāmatas (3).   

 JVLMA pētnieki piedalījušies 15 konferencēs Latvijā, Igaunijā, Baltkrievijā,  Krievijā, Vācijā, 

Bosnijā un Hercogovinā, Taizemē.   

           Intensīvs darbs, izstrādājot un realizējot starptautiskos pētniecības projektus:  

  JVLMA starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās  

  Brain-Computer Music Interfacing for Embodied Musical Interaction  

  European Voices – Audiovisuals   

 Sadarbībā ar LMA un LKA izstrādāta un sagatavota licenzēšanai Mākslas doktora  

programma, kas liek pamatus mākslinieciskās pētniecības uzsākšanai JVLMA.    

 

4.4. Norādīt, kā tiek veicināta mācībspēku iesaiste zinātniskajā pētniecībā un/vai mākslinieciskajā 

jaunradē. Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības un/vai mākslinieciskās jaunrades studiju 

virzienam atbilstošajā nozarē raksturojums un novērtējums, sniedzot piemērus un kvantitatīvo datu 

apkopojumu par studiju virzienam atbilstošām zinātniskās pētniecības un/ vai mākslinieciskās 

jaunrades aktivitātēm pārskata periodā – akadēmiskā personāla publikācijām, dalību konferencēs, 

mākslinieciskās jaunrades aktivitātēm, dalību projektos u.c., sakārtojot pēc nozīmīguma.  

Pielikumā pievienot mācībspēku (atsevišķi norādot akadēmiskā personāla) ar studiju programmu 

saistīto zinātnisko publikāciju sarakstu recenzējamos izdevumos vai pētniecības vai mākslinieciskās 

jaunrades sasniegumu un patentu sarakstu pēdējo sešu gadu laikā. 

JVLMA mācībspēku iesaiste zinātniskajā pētniecībā un/vai mākslinieciskajā jaunradē 

notiek atbilstoši Augstskolu likumā noteiktajiem uzdevumiem, kuri konkretizēti JVLMA Darba 

samaksas noteikumos. Darbs notiek plānveidīgi, šo darbības jomu organizē, koordinē un vada 

attiecīgo katedru vadītāji. Par darba izpildi docētāji atskaitās katra akadēmiskā gada beigās, aizpildot 

vienotu Senātā apstiprinātu veidlapu. Veidlapas paraugs ir pieejams JVLMA mājas 

lapā:www.jvlma.lv  



 
 

83 
 

 

 

 

 

Zinātniski pētniecisko un mākslinieciski radošo darbu kontrolē JVLMA zinātniskā un 

radošā darba prorektors. 

Zinātniski pētnieciskā un  mākslinieciski radošo darba uzskaites informācija atrodas 

Personāldaļā mācībspēku Personas lietā. 

 

4.5. Norādīt, kā tiek veicināta studējošo iesaiste zinātniskajā pētniecībā un/ vai 

mākslinieciskajā jaunradē. Novērtēt un raksturot katra studiju programmas līmeņa, kurš 

tiek īstenots studiju virzienā, studējošo iesaisti zinātniskajā pētniecībā un/vai 

mākslinieciskajā jaunradē, sniedzot piemērus studējošajiem piedāvātajām un izmantotajām 

iespējām.  

 

JVLMA studiju programmu satura apguvē nozīmīga vieta ir ierādīta studējošo zinātniskās 

pētniecības darbam. Zinātniskās pētniecības darbu organizē, koordinē un īsteno Zinātniskās pētniecības 

centrs, sadarbībā ar Muzikoloģijas un citu katedru vadītājiem un docētājiem. Atbilstoši studiju 

programmu apguves noslēguma prasībām bakalaura diplomreferātus izstrādāja un aizstāvēja 

profesionālo bakalaura studiju programmu Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs, Profesionālo 

mūzikas priekšmetu skolotājs un Deju un ritmikas skolotājs studenti. Mērķtiecīgi tika izvēlētas 

diplomreferātu tēmas. Zinātniskās pētniecības darbu tematika izriet no JVLMA darbības specializācijas 

un studiju programmas izvirzītajiem mērķiem. Tā pamatā saistīta ar mūzikas un dejas pedagoģijas un 

didaktikas problemātikas pētījumiem. Visi darbi ir aizstāvēti labā, ļoti labā un teicamā līmenī.  

Studējošo sasniegumi.   

Studējošo mākslinieciskā jaunrade tiek īstenota studiju programmas apguves prakses 

daļā visu studiju periodu prakses koncertos, sākot no 1.līdz 8.semestrim. Studiju programmas 

noslēgumā katram instrumenta spēles skolotāja specializācijā studējošajam savas mākslinieciski 

profesionālās prasmes ir jāapliecina Valsts pārbaudījumā, atskaņojot koncertprogrammas daļu.  

Studentu ieteikumos atzīmēts, ka profesionālās specializācijas studiju kursu apguve noris 

teicamā līmenī, taču tiem ir atvēlēts pārāk mazs kontaktstundu skaits, līdz ar to veidojās sajūta, ka 

docētāji savas zināšanas un prasmes var dot vairāk, bet nodarbību skaits jau ir beidzies.  

Studiju programma Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs (turpmāk VIMS) sagatavo 

mūzikas skolotājus, kuriem pieejamas plašas darba iespējas pirmskolas izglītības iestādēs, vispārējās 

pamata izglītības un vidējās izglītības iestādēs, kā arī profesionālās izglītības iestādēs. Studiju 

programma VIMS sniedz iespēju strādāt par mūzikas skolotāju, interešu izglītības skolotāju, bērnu un 

jauniešu centra vokālo ansambļu un koru vadītāju, kā arī saskaņā ar izvēlēto papildkvalifikāciju – par 

mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāju, ritmikas skolotāju, kora diriģentu, profesionālā kora 

dziedātāju, instrumentālā ansambļa vadītāju, orķestra diriģentu. Akadēmiskā gada studiju programmas 

VIMS absolventi strādā profesijā Latvijas vispārizglītojošās skolās un pirmskolas izglītības iestādēs.  

Arkārtējās situācijas laikā Mūzikas pedagoģijas katedras docētāji Edgars Vītols, Liene 

Batņa, Irēna Nelsone, Anna Līduma  sagatavoja studentus Annu Paulu Upīti, Joannu Dārtu Visocku 4. 

kurss , Kārli Taubi un Laumu Kazāku 1.kurss  izglītības un zinātnes ministrijas veidotajā projektā (TV 

izglītojošo raidījumu kanāli) Tava klase mācību nodarbību  filmēšanā, 2020. gada aprīlī un maijā. 

Visi I, II, III, IV kursa Vispārējās izglītības mūzikas izglītības nodaļas studenti un 

maģistrante Mārīte Junita Apsīte sadarbībā ar katedras docētājiem organizēja  Jāzepa Vītola bērnu un 

jauniešu vokālo ansambļu un koru konkurss “Lai skan!” 2020. gada 28. – 29. februārī Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijā.  

     Mūzikas pedagoģijas  un dejas pedagoģijas nodaļas studenti piedalījās JVLMA simtgades svētku 

koncertā un  absolventu pasākuma norisē (11.01.2020.). 
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Profesionālās ievirzes mūzikas skolotāji un topošie dejas pedagogi piedalījās izstādē „Skola 2020”, 

Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala, 28.02.-01.03.2020.  

 

4.6. Augstskolas darbībā, galvenokārt novērtējamā studiju virzienā, piemēroto 

inovāciju formu (piemēram, produktu inovācijas, procesa inovācijas, mārketinga 

inovācijas, organizatoriskās inovācijas) īss raksturojums un novērtējums, sniedzot 

piemērus un novērtējot to ietekmi uz studiju procesu.  

Sakarā ar Civid -19 izsludināto ārkārtējo situāciju, 2019./2020.akadēmiskā gada 2.pusgada 

studijas galvenokārt notika attālināti, kas arī noteica inovatīvu pieeju studiju darba organizācijā. Tika 

organizētas studentu un docētāju mācības IT rīku un programmu pielietošanā.  

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi tika organizēti Blended learning pieejas ietvaros: tie tika  

organizētas online lekcijas Zoom platformā, kur izmantojot Nearpod rīku studentiem (atbilstīgi katra 

studiju kursa specifikai) tiek nodrošinātas mācību ekskursijas, 3D virtuālās realitātes 360 grādu video 

analīze, online testi, online aptaujas, online darbs grupās (breakout room funkcija), atgriezeniskās 

saites metodes) + studentiem ievietoti e-studiju vidē mācību materiāli  (atbilstīgi katras nodarbības 

tematam), pamatzināšanu pašpārbaudes testi un papildu zināšanu pašpārbaudes testi, izveidota 

teminu terminu vārdnīca (tiek pastāvīgi mācību procesā papildināta). Visos docētajos studiju kursos 

Psiholoģija un pedagoģija ir e- studiju vidē izveidotas sadaļas. Uzdevumi pašizziņai un Metodes 

mentālās veselības uzturēšanai krīzes situācijā, lai veicinātu studentu mentālo veselību krīzes 

apstākļos. Papildu docētāja nodrošina online individālās konsultācijas studentiem (krīzes 

menenedžments).  

Mūzikas mācīšanas un metodikas studiju kursi instrumentspēles, vispārējās izglītības  mūzikas 

skolotājiem un deju un ritmikas skoltājiem norisinājās tiešsaistes Zomm meeting platformā, 

kombinējot Zoom darbu ar JVLMA e-studiju vidi: tērzēšana, testi, google forms, prezentācijas, 

videomateriālu analīzi u.c. vienkāršākas studiju procesa formas.   

 

5. Sadarbība un internacionalizācija 

5.1. Novērtēt, kā studiju virziena ietvaros īstenotā sadarbība ar dažādām Latvijas un ārvalstu 

institūcijām (augstskolām/ koledžām, darba devējiem, darba devēju organizācijām, 

pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, zinātnes institūtiem u.c.) nodrošina virziena 

mērķu un studiju rezultātu sasniegšanu. Norādīt, pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlēti studiju 

virzienam un studiju programmām atbilstošie sadarbības partneri un kā sadarbība tiek 

organizēta, raksturojot sadarbību ar darba devējiem, papildus norādīt mehānismu darba 

devēju piesaistei.  
Pielikumā pievienot informāciju par noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar citām 

institūcijām, līguma priekšmetu un darbības termiņu (rekomendējošās formas paraugs 2. 

pielikumā). 

Studiju programmu kvalitatīvas īstenošanas nolūkos, kas sekmētu augstas raudzes mūzikas 

un dejas skolotāju sagatavošanu, JVLMA pievērš lielu uzmanību sadarbības veicināšanai ar 

Latvijas augstskolām, ar darba devējiem, ar profesionālajām nevalstiskajām organizācijām, kā 

arī ar kultūras un kultūrizglītības institūcijām. 

Lai veicinātu starptautisko atpazīstamību, stiprinātu  augstskolas reputāciju, sagatavotu 

studentus būt aktīviem dalībniekiem savstarpēji saistītā pasaulē, t.i. sekmētu studējošo 

mobilitāti, ārvalstu studentu un docētāju piesaisti, JVLMA izmanto dažādus veidus 

internacionalizācijas, t.i.  starptautiskās sadarbības un veicināšanai un attīstībai.   
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 Ar sadarbības un internacionalizācijas mērķu īstenošanu JVLMA galvenokārt nodarbojas 

Ārlietu daļa, sadarbībā ar rektorātu, katedru vadītājiem un to docētājiem. 

  Sadarbību ar Latvijas augstskolām, darba devējiem, profesionālajām nevalstiskajām 

organizācijām, kā arī ar kultūras un kultūrizglītības institūcijām galvenokārt īsteno JVLMA 

vadība un katedras. 

Visu veidu un līmeņu sadarbība ir daudzpusīga, mērķtiecīga, lietderīga un produktīva, tā 

vienmēr ir sekmējusi un sekmē JVLMA Satversmē noteikto mērķu kvalitatīvu īstenošanu. Šādu 

novērtējumu par JVLMA akadēmiskā gada darbību varam lasīt gan studējošo, gan absolventu 

aptaujās. 

Starptautiskā sadarbība tiek veicināta:  

- noslēdzot  divpusējos sadarbības līgumus (noslēgti 105 līgumi),  

- dalība 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) 

- dalība starptautiskajās izglītības, mākslinieciskās jaunrades un pētniecības programmās un 

projektos,  

- dalība studentu un docētāju apmaiņas programmās,  

- vadības, katedru un individuālā līmeņa starptautiskā sadarbībā.  

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

akadēmiju (ir nodibināta Mākslas augstskolu asociācija), Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko 

universitāti, Daugavpils universitāti.  

Sadarbība notiek šādos aspektos: konferenču organizēšana un līdzdalība, studiju kursu 

apguve klausītāju statusā, docētāju pieaicināšana studiju kursu īstenošanai, profesoru piesaiste 

promocijas padomes  darbā, u.c.; 

Piemēram: 

- studenti klausītāja statusā apgūst brīvās izvēles studiju kursus; 

- studējošie klausītāja statusā apgūst atsevišķas studiju programmas daļas studiju kursus (RTU 

– Skaņu režijas specializācijas studenti, LU - akadēmiskās maģistra studiju programmas 

maģistranti un doktoranti, LKA – profesionālo bakalaura studiju programmu studenti brīvās 

izvēles studiju kursus svešvalodās); 

- docētāji profesionālās meistarības pilnveides nolūkā klausās GURU lekcijas; 

- tiek īstenoti kopīgie mākslinieciski radošie projekti; 

- tiek īstenoti kopīgie zinātniskās pētniecības projekti (konferences, publikācijas, promocijas 

darbu priekšaizstāvēšana un aizstāvēšana, docētāju piesaiste doktorantūras studiju kursu 

īstenošanai). 

        JVLMA sadarbības ietvaros augstskolu studentiem ir devusi iespēju kļūt par Bibliotēkas 

apmeklētājiem. Pārskata periodā bija pieejamas divas abonētās datubāzes – Grove Music un 

Letonika, kā arī SCOPUS un Science Direct datubāzes, kuras Latvijas augstskolas saņēma 

Akadēmiskā tīkla ietvaros. Bibliotēkas lietotājiem sadarbojoties ar Kultūras informācijas  

sistēmu centru, tiek nodrošināta iespēja izmēģināt dažādas datubāzes. Datubāzes pieejamas 

JVLMA IP adrešu diapazonā. JVLMA Bibliotēka turpināja sniegt atbalstu Jāzepa Mediņa  

Rīgas mūzikas vidusskolai, kā arī Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolai ļaujot gan skolotājiem, 

gan audzēkņiem lietot bibliotēkas krājumu. 

            

https://www.lu.lv/par/starptautiska-sadarbiba/ligumi/
http://www.aecinfo.org/
http://www.abam.dk/
http://www.elia-artschools.org/
https://www.lu.lv/par/starptautiska-sadarbiba/programmas/
https://www.lu.lv/par/starptautiska-sadarbiba/programmas/


 
 

86 
 

 

 

 

 

Bibliotēkas darbinieki vidēji viena studiju gada laikā katrs vismaz vienu reizi gūst teorētiskas 

zināšanas LATABA, KISC, LNB organizētajos tālākizglītības kursos. 

Produktīvu un mērķtiecīgu sadarbību ar darba devējiem nodrošina noslēgtie sadarbības 

līgumi, kuru sadarbības priekšmets ir pedagoģiskās un mākslinieciski radošās prakses 

īstenošana, koncertprakses un docētāju profesionālās meistarības pilnveides nodrošināšana.  

JVLMA prakses un sadarbības līgumus ir noslēgusi: 

- ar 146 izglītības iestādēm,  

- ar Rīgas Latviešu biedrību;  

- ar Latvijas Nacionālo kultūras centru; 

- ar Valsts aģentūru Kultūras informācijas sistēmas; 

JVLMA ir cieša sadarbība ar profesionālajām nevalstiskajām organizācijām, kuras ir iekļāvušās 

starptautiskajās organizācijās – Klavieru skolotāju asociāciju, stīgu instrumentu skolotāju 

asociāciju, klarnetistu biedrību, dziedāšanas skolotāju asociācija, Latvijas Koru asociācija.  u.c. 

Viņu aktīvas darbības un mūsu sadarbības rezultātā ir notikuši vairāki starptautiskie konkursi - 

Jāzepa Vītola starptautiskais kordiriģentu konkurss, Jāzepa Vītola  starptautiskais pianistu 

konkurs, semināri, metodiskie lasījumi, meistarklases, u.c. 

Kvalitatīva sadarbība ir ar darba devējiem, kas veicina izglītības iestāžu darbinieku 

iesaistīšanu JVLMA darbībā – gan akadēmiskajos amatos, gan docētāju statusā. Ir izveidojusies 

cieša sadarbība ar vispārējās izglītības iestādēm - Rīgas Franču liceju, Rīgas 45.; 47.; 

49.vidusskolu, Rīgas 6.vidusskolu, Rīgas mūzikas internātskolu, ar visām Latvijas 

profesionālajām mūzikas vidusskolām un mūzikas skolām, pašvaldību interešu centriem.   

Sadarbība ir ļoti produktīva, vērsta uz kompetentu speciālistu sagatavošanas pilnveidi, 

JVLMA pedagoģiskā un radošas darbības veicināšanu.  

JVLMA darba devēju pārstāvjus iesaista studiju kursu īstenošanā, prakses darba vietu 

organizēšanā, studiju programmu satura aktualizēšanā, valsts pārbaudījumu komisijās, JVLMA 

darbības novērtēšanā, JVLMA koleģiālajās institūcijās – Simfoniskā orķestra padomē, JVLMA 

Konventa sastāvā. Sadarbība ir ļoti produktīva, vērsta uz kompetentu speciālistu sagatavošanas 

pilnveidi, JVLMA radošas darbības veicināšanu. 

Darba devēju aptaujas notiek galvenokārt katedru sēžu ietvaros, kuros apspriež 

studējošo uzrādītos kompetences rezultātus, valsts pārbaudījumos sniegtās kompetences 

novērtējumā, koleģiālo institūciju sanāksmēs, kā arī konkursu un koncertu vērtējumos. 

 

5.2. Norādīt, kāda sistēma vai mehānismi tiek izmantoti ārvalstu studējošo un mācībspēku 

piesaistei, raksturot piesaistīto ārvalstu studējošo un mācībspēku skaita dinamiku.  

Pielikumā pievienot statistikas datus par ārvalstu studējošajiem un mācībspēkiem pārskata 

periodā, statistiku par studējošo izejošo un ienākošo mobilitāti pārskata periodā pa studiju 

programmām. 

Ārvalstu studējošo un mācībspēku piesaiste notiek saskaņā Erasmus Universitātes hartas 

prasībām, ar augstskolu abpusēji noslēgtajiem līgumiem, izstrādātajiem individuālajiem studiju 

plāniem un studiju kursu darba programmām. 

 Ārvalstu studējošo un mācībspēku ietekme uz JVLMA studiju kvalitāti un studiju pilnveidi ir 

nozīmīga tieši praktiskās svešvalodas kvalitatīvākai apguvei, studiju satura apguves 

daudzveidīgāku paņēmienu piemērošanā, citu valstu studiju organizācijas un prasību izzināšanā.  
2019/2020. māc. gadā partneru augstskolās mācījās 35 mūsu studenti. Arvien  populārāka kļūst 
Erasmus prakse, kaut arī šis pasākums galvenokārt balstās uz personīgo  iniciatīvu – šogad to 
izmantoja (un daži vēl turpinās izmantot Covid pārtraukuma dēļ) 26 studenti un absolventi.   
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Pie mums mācījās 19 studenti un 4 praktikanti ERASMUS programmas ietvaros  – no 

Vācijas, Somijas, Polijas, Itālijas, Turcijas, Igaunijas, Lietuvas un Gruzijas.   
 

5.3. Ja studiju programmā ir paredzēta prakse, raksturot studējošajiem piedāvātās prakses 

iespējas, nodrošinājumu un darba organizāciju. Norādīt, vai augstskola palīdz studējošajiem 

atrast prakses vietu.  

JVLMA nodrošina studējošajiem prakses vietas slēdzot prakses līgumus ar konkrētām prakses 

vietas iestādēm. Prakse notiek studiju procesa laikā. Prakses vadītāji izstrādā katra semestra 

prakses darba programmu, kuras izpildi studējošais atspoguļo prakses darba pārskatā. 

Nolikums par prakses darba organizāciju ir pieejams JVLMA mājas 

lapā:www,jvlma,lv, sadaļā Dokumenti 

Informācija par līgumiem par studējošo prakses nodrošinājumu studējošajiem atrodas 

Studiju daļā, t.i. - Prakses līgumu uzskaites žurnāls, kā arī noslēgto Prakses līgumu oriģināli.  

 

 5.4. Ja studiju virzienā tiek īstenotas kopīgās studiju programmas, kopīgo studiju programmu 

izveides pamatojums un partneraugstskolu izvēles raksturojums un novērtējums, iekļaujot 

informāciju par kopīgo studiju programmu veidošanas un īstenošanas principiem un procesu. 

Ja studiju virzienā netiek īstenotas kopīgās studiju programmas, raksturot un novērtēt 

augstskolas/ koledžas plānus šādu studiju programmu izveidei studiju virziena ietvaros.  

 

2019./2020.akadēmiskajā gadā JVLMA kopīgās studiju programmas neīstenoja 

 

6. Iepriekšējās novērtēšanas procedūrās saņemto rekomendāciju ieviešana 

 

6.1. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā ekspertu sniegto rekomendāciju ieviešanas plāna 

izpildes un sniegto rekomendāciju ietekmes uz studiju kvalitāti vai procesu pilnveidi studiju 

virzienā un tam atbilstošajās studiju programmās novērtējums.  

Studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports iepriekšējā akreditācija notika 2011.gada 

septembrī un novembrī. Studiju programmas izvērtēja starptautiskie eksperti, kuri strādāja 

Augstākās izglītības padomes īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Augstākās izglītības 

studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" ietvaros. Katru studiju 

programmu akreditācijas eksperti vērtēja četrās vērtēšanas grupās: 

 1. Kvalitāte; 

 2. Resursi; 

 3. Ilgtspēja; 

 4. Sadarbība un pārklāšanās  

Katrā no četrām vērtēšanas grupām, iekļāva sešus vērtēšanas aspektus (apakšpunktus):  

• Mērķi un uzdevumi;  

• Studiju saturs un organizācija;  

• Studijas un zināšanu novērtēšana; 

 • Studiju nodrošinājums un vadība;  

• Personāla un studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs;  

• Kvalitātes nodrošinājums un garantijas. 

 Novērtējot studiju programmu īstenošanas procesu un rezultātus, eksperti secināja, ka JVLMA 

studiju programmas tiek uzskatītas par ilgtspējīgām.  
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Studiju programmu kvalitāte virzienā Izglītība, pedagoģija un sports atbilst Latvijas Republikas 

likumdošanai, atbilst Eiropas 76 standartiem un augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas 

vadlīnijām un var tikt īstenotas arī turpmāk.  

Augstākās izglītības padomes studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports novērtējuma  

rezultāti:  
Studiju programmas Vērtējums (I grupa – ilgtspējīgas studiju programmas) 

42141 Vispārējās izglītības mūzikas 

skolotājs 

I 

42141 Profesionālo mūzikas priekšmetu 

skolotājs 

I 

 

 

Ekspertu rekomendācijas: Rekomendāciju izpildes rezultāti 

1) atvērt durvis un piesaistīt ārvalstu studentus  

studijām Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijā, attīstīt labāku sadarbību ar ārvalstu 

augstākās izglītības iestādēm šajās studiju 

jomās 

1.1. Ir piesaistīti 3 ārvalstu studenti studijām 

Erasmus apmaiņas programmās Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kuri 

apguva pedagoģiskos studiju kursus 

Mūzikas mācīšanas metodikā. 

2) ārvalstu studentu vajadzībām būtu 

nepieciešams izveidot un nodrošināt kursu 

aprakstus angļu valodā;  

Studiju kursa saturs Mūzikas mācīšanas 

metodikā ir izstrādāts angļu valodā un 

apmaiņas studiju programmas studentiem  

īstenots angļu valodā. 

3) nepieciešams ievērojami uzlabot docētāju 

svešvalodu zināšanas;  

 

Visi Mūzikas pedagoģijas katedras docētāji 

angļu valodas zināšanas un prasmes 

pilnveidoja JVLMA organizētajos kursos. 

4) lai optimizētu resursu izmantojumu, būtu 

jāmeklē iekšējas iespējas abu studiju 

programmu pedagoģisko bloku kursus 

apvienot.  

Studiju kursus Pedagoģija, Psiholoģija un 

Mūzikas teorētiskos studiju kursus 

studējošie apgūst vienotās grupās. 

 

6.2. Pārskata periodā licencēto studiju programmu vai studiju virzienam atbilstošu 

studiju programmu izmaiņu novērtēšanas, vai procedūras par studiju programmas 

iekļaušanu studiju virziena akreditācijas lapā, ietvaros ekspertu sniegto rekomendāciju 

izpilde (ja piemērojams).  

Pielikumā pievienot pārskatu par rekomendāciju izpildi (rekomendējošās formas 

paraugs 3. pielikumā). 

 

Studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports izmaiņas studiju programmās nav 

veiktas. 
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III. STUDIJU PROGRAMMAS     

RAKSTUROJUMS 
 

Studiju virziena Izglītība, pedagoģijas un sports  

profesionālās bakalaura programmas  

Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs  

RAKSTUROJUMS 

 
Studiju programmas raksturojošie parametri 

1. Studiju programmas “Nosaukums” parametri (norādīt tikai tos parametrus, kuri 

attiecas uz studiju programmu). Studiju programmas “Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs” parametri.  

 
Studiju programmas 

nosaukums 

Profesionālā bakalaura studiju programma 

Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs 

Studiju programmas 

nosaukums  

angļu valodā 

Professional Bachelor's Study Programme 

General Education Music Teacher 

Studiju programmas kods 

saskaņā ar Latvijas izglītības 

klasifikāciju 

42141 

Studiju programmas veids un 

līmenis 

Profesionāla bakalaura studiju programma 

 
Iegūstamais kvalifikācijas 

līmenis (EKI) 

6. līmenis 

 
Profesijas kods profesiju 

klasifikatorā 

2330 01  

Studiju programmas apjoms 

(KP) 

LV 160 KP; ECTS 240 KP 

 
Īstenošanas forma, veids, 

ilgums (ja nepilni gadi, 

norādīt mēnešos) un 

īstenošanas valoda 

 

pilna laika klātiene 

4 gadi 

Latviešu valoda 

Īstenošanas vieta Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 1; LV 1050 

 
Studiju programmas 

direktors/-e 

Liene Batņa  

Uzņemšanas prasības Studiju programmā uzņem personas, kuras ir 

apguvušas vispārējo vidējo izglītību vai 

profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas 

uzņemšanas  papildu prasības:  kolokvijs kora 

mūzikas aktualitātēs, diriģēšana, dziedāšana un 
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klavierspēle; kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā 

(solfedžo, harmonija, forma) mūzikas profesionālās 

vai profesionālās ievirzes vidējās izglītības 

programmas noslēguma prasību apjomā  

Studiju turpināšanas iespējas Tiesības turpināt studijas maģistrantūrā 

Cita attiecīgās augstskolas 

vai citas augstskolas studiju 

programma, kurā studiju 

programmas slēgšanas 

gadījumā augstskola 

nodrošina studējošajiem 

iespēju turpināt izglītības 

ieguvi 

Pielikumā pievienot apliecinošu dokumentu  

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. 

Studiju programmas 

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 
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nemateriālā kultūras mantojuma vērtību 

saglabāšanā 

 

 

Sasniedzamie studiju 

rezultāti 

 

 

Zināšanu kompetence 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

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.  

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.  
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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. 

Prasmju kompetence 

Studiju laikā students 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, 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 
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svešvalodās, nodrošināt darba tiesisko attiecību 

normu ievērošanu, darba aizsardzības, 

ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu 

prasības. 

 
Studiju programmas 

noslēgumā paredzētais 

noslēguma pārbaudījums 

Valsts pārbaudījumi - Diplomeksāmeni:   

Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika  

Bakalaura diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana 

Pedagoģiskā prakse - mācību stunda Mūzika  un 

kolokvijs specialitātē  

Kora diriģēšana (koncertprogrammas daļa)  

Darbs ar skolas kori 

 
Ja, atkarībā no uzņemšanas prasībām, tiek piešķirts atšķirīgs grāds un/vai kvalifikācija, ir 

atšķirīgs studiju ilgums vai studiju programmas apjoms kredītpunktos, jāaizpilda zemāk esošā 

tabula (1.variants). Netiek piemērotas atšķirīgā varianta nosacījumi 
1.variants 

Apjoms kredītpunktos 
 

Studiju ilgums gados 
 

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija 
 

Uzņemšanas prasības 
 

 

Ja studiju virziena ietvaros tiek īstenota kopīgā studiju programma, tad studiju 

virziena novērtēšanas ietvaros tiek izvērtēta novērtējamās augstskolas/ koledžas 

īstenotā kopīgās studiju programmas daļa.  

Pielikumā pievienot tabulu par kopīgo studiju programmu (rekomendējošās 

formas paraugs pielikumā). Netiek īstenotas kopīgas studiju programmas. 

 
1.2. Statistikas dati par studējošajiem studiju programmā, studējošo skaita dinamika, 

skaita izmaiņu ietekmes faktoru analīze un novērtējums. Analizējot, atsevišķi izdalīt 

dažādas studiju formas, veidus, valodas.  

Pielikumā pārskatāmā formā pievienot statistikas datus par studējošajiem pārskata 

periodā (rekomendējošās formas paraugs 5. pielikumā). 

Analizējot studiju programmas studējošo sastāvu un skaitu, jāsecina ka 

studiju programmā valsts budžeta studiju vietu skaits ir nemainīgs, tās ir 35 valsts 

budžeta vietas, kopā ar maksas studiju studentiem, studiju programmā studēja 35 

studenti.  Ņemot vērā to, ka studiju programmā uzņemšanas prasības tika 

paaugstinātas, studētgribētāju skaits ir sarucis. Uzņemšanas pamatlaikā un 

izsludinātajā papilduzņemšanā uz budžeta studiju vietām 1.kursā tika uzņemti 12 

studentu. Uzņemšanas papildprasību paaugstināšana bija nepieciešama, lai studiju 

programmā atlasītu kvalitatīvākas kompetences nākošos deju skolotājus. Tiem 

reflektantiem, kuri konkursa kārtībā netika uzņemti studiju vietās par valsts budžeta 

līdzekļiem, JVLMA piedāvāja studijas par studiju maksu. Studējošo uzņemšana 

studijām par studiju maksu ir viens no faktoriem, kas sekmē studiju kvalitāti, veidojot 

studējošo konkurenci uz studijām par valsts budžeta līdzekļiem. Katra akadēmiskā 

gada beigās notiek arī studējošo kompetences vērtējumu ranžēšana, kuras rezultātā 

tiek mainīts arī finansējuma avots.  Šāda pieeja pozitīvi ietekmē studiju programmu 

apguvi, kas savukārt veicina augstas raudzes mūzikas skolotāju sagatavošanu darbam 

vispārizglītojošajā skolā.  
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    Uz 2019. gada 1. oktobri profesionālajā bakalaura studiju programmā Vispārējās 

izglītības mūzikas skolotājs studējošo skaits:  

Studējošo skaits programmā Par valsts 

budžeta 

līdzekļie

m 

Par 

maks

u 

Studiju 

programm

u 

absolvējuš

i 

Eksmatrikulēt

i  I 

kurs

s 

II 

kurs

s 

III 

kurs

s 

IV 

kurs

s 

Kop

ā 

12 7 9 7 35 35 - 7 3 

 
Uz 2019. gada 1. oktobri profesionālajā bakalaura studiju programmā Mūzikas 

skolotājs studējošo skaits:  

 
Studējošo skaits programmā Par valsts 

budžeta 

līdzekļie

m 

Par 

maks

u 

Studiju 

programm

u 

absolvējuš

i 

Eksmatrikulē

ti I 

kurs

s 

II 

kurs

s 

III 

kurs

s 

IV 

kurs

s 

Kop

ā 

0 0 1 10 11 10 1 11 2 

 

1.3.Analīze un novērtējums par studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda, 

profesionālās kvalifikācijas vai grāda un profesionālās kvalifikācijas mērķu un 

uzdevumu, studiju rezultātu, kā arī uzņemšanas prasību savstarpējo sasaisti.  

Studiju programmas nosaukums Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs, 

studiju programmas mērķi un uzdevumi, uzņemšanas nosacījumi, kā arī programmas 

saturs, kas nodrošina studiju programmā formulēto zināšanu, prasmju un 

kompetences rezultātu sasniegšanu, atbilst piešķiramajam grādam “profesionālā 

bakalaura grāds mūzikas pedagoģijā ” un atbilstoši apgūtajai specializācijai - 

5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas “Mūzikas skolotājs” piešķiršanai. Studiju 

programmas saturs ir izstrādāts un tiek īstenots saskaņā ar  5.līmeņa profesionālās 

kvalifikācijas profesijas standartā Skolotājs formulētajām prasībām.  

Uzņemšanai profesionālajās bakalaura studiju programmās ir nepieciešama 

vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība. Lai konstatētu profesionālās 

sagatavotības atbilstību studiju uzsākšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju 

programmās, visiem reflektantiem ir jākārto papildu prasību pārbaude atbilstoši 

Augstākās izglītības padomē saskaņotajām prasībām. Papildu prasības uzņemšanai 

studiju programmā: kolokvijs kora mūzikas aktualitātēs, diriģēšanā, dziedāšanā un 

klavierspēlē; kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma). 

Lai nodrošinātu satura apguves pēctecību, reflektantu piemērotības un 

profesionālās atbilstības pārbaudes papildu prasību saturs atbilst profesionālās vidējās 

izglītības programmu noslēguma prasībām, kādas ir noteiktas mūzikas mācību 

priekšmetos. 
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2. Studiju saturs un īstenošana 

 
2.1. Studiju kursu/ moduļu satura aktualitātes un atbilstības nozares, darba tirgus 

vajadzībām un zinātnes tendencēm novērtējums. Sniegt informāciju, vai, un kā studiju 

kursu/ moduļu saturs tiek aktualizēts atbilstoši nozares, darba tirgus un zinātnes 

attīstības tendencēm.  

Modulis “Kultūra sabiedrībā” 
1. Māksla, arhitektūra un sabiedrība (pieaicināts docētājs R. Čaupale) 

2. Postmodernisms un hipermodernisms (pieaicināts docētājs R. Čaupale) 

3. Lietišķā etiķete (pieaicināts docētājs L. Rupeika) 

4. Komunikācijas ētika. Prezentācija (pieaicināts docētājs L. Rupeika) 

5. Kultūras analīzes principi un metodes (pieaicināts docētājs A. Mūrnieks) 

6. Eiropas kultūras saknes: antīkā un Bībeles tradīcija (pieaicināts docētājs A. 

Mūrnieks) 

7. Argumentācijas pamati (pieaicināts docētājs L. Rotkale) 

8. Aristoteļa filozofija (pieaicināts docētājs L. Rotkale) 

9. Žurnālistikas pamati (pieaicināts docētājs D. Liepa) 

10. Drāma, teātris un aktiermeistarība (pieaicināts docētājs D. Zālīte) 

Modulis “Uzņēmējdarbības pamati” 
1. Darba tiesiskās attiecības; autortiesības un blakus tiesības (pieaicināts docētājs 

I. J.Mihailovs) 

2. Biznesa modeļi radošajās industrijās (pieaicināts docētājs K. Kārkliņa) 

3. Stratēģija radošajās industrijās (pieaicināts docētājs K. Kārkliņa) 

4. Projekta/pasākuma izstrādes posmi, dokumenti un rīki (pieaicināts docētājs D. 

Ostrovska) 

5. Pasākumu organizācija un procesi, skatuves un aizskatuves prasības (pieaicināts 

docētājs I.Eriņa) 

6. Performanču, semināru un konferenču organizēšana no A līdz Z (pieaicināts 

docētājs I. Eriņa) 

7. Mūzikas projektu menedžments un uzņēmējdarbība (pieaicināts docētājs A. 

Line) 

Modulis “Komunikācija profesionālajā vidē” 

1. Anglofonā literatūra un kultūra - no renesanses līdz mūsdienām (pieaicināts 

docētājs A.Leine) 

2. Angļu valoda un vēstījuma attīstība filmās (pieaicināts docētājs A. Leine) 

3. Angļu valoda (Pre-Intermediate/Intermediate Level) (pieaicināts docētājs V. 

Taturova) 

4. Angļu valoda (Upper Intermediate/Advanced) (pieaicināts docētājs E. 

Medkova) 

5. Krievu valodas fonētika (Vokālās katedras studentiem) (pieaicināts docētājs I. 

Losberga) 

6. Krievu valoda (iesācējiem) (pieaicināts docētājs I. Losberga) 

7. Krievu valoda (ar priekšzināšanām) (pieaicināts docētājs I. Losberga) 

8. Franču valoda (iesācējiem) (pieaicināts docētājs I. Losberga) 

9. Vācu valoda (iesācējiem) (pieaicināts docētājs V. Šiliņa) 
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10. Vācu valoda (ar priekšzināšanām) (pieaicināts docētājs V. Šiliņa) 

11. Lietišķā latviešu valoda (pieaicināts docētājs D. Liepa) 

JVLMA studējošie aptaujā (aptaujas rezultāti pieejami pie Vispārizglītojošo 

studiju kursu katedras vadītājas) norādīja, ka pozitīvi novērtē iespēju izvēlēties savām 

profesionālajām interesēm atbilstošus studiju kursus, kā risku minot studiju kursu 

fragmentāciju. Aptauju rezultāti tika izmantoti, lai veiktu izmaiņas vispārizglītojošo 

studiju kursu saturā. Tika ieviesti jauni moduļi – Humanitāro zinātņu studiju kursi, 

Sociālo zinātņu studiju kursi, kā arī aktualizēti iepriekšējie – Uzņēmējdarbības pamati, 

Komunikācija svešvalodās profesionālajā vidē. Veikto izmaiņu rezultāti būs 

novērojami nākamā gada pārskatā. 

Profesionālas darbības teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju 

kursu mūzikas nozarē, profesionālas darbības specializācijas kursu, prakses, brīvās 

izvēles studiju kursu saturu un valsts pārbaudījumu prasību saturu atbilstoši darba 

tirgus prasībām izstrādā un regulāri atjauno JVLMA iesaistīto katedru docētāji, kuri 

paralēli darbam augstskolā tiešā veidā iesaistīti darba tirgū kā diriģenti profesionālajos 

orķestros un koros, kā arī ir mūzikas institūciju darbinieki.  

Studiju kursu saturs tiek aktualizēts atbilstoši mūzikas profesionālo kolektīvu 

vadītāju, nevalstisko profesionālo organizāciju un asociāciju valžu, kā arī studējošo un 

absolventu priekšlikumiem. Studiju kursu saturi un to īstenošanas kvalitāte tiek 

izvērtēta sistemātiski ar aptauju palīdzību. Ņemot vērā aptaujās izteiktos ierosinājumus, 

attiecīgās katedras izvērtē ierosinājumu aktualitāti un lietderību, izskata priekšlikumu 

ietekmi uz studiju programmas izmaksām, atbilstību profesionālām kompetencēm. 

Pozitīva lēmuma gadījumā studiju programmu satura izmaiņas tiek iesniegtas uz 

apstiprināšanu JVLMA Senātam. 

Kora diriģēšanas katedra aktīvi sadarbojas ar LNKC informācijas apritē par 

diriģentu vakancēm, kā arī informatīva sadarbojas ar skolu vadītājiem par diriģentu 

vakancēm skolā, īpaši aktīvi pēdējos gados, gatavojoties skolu jaunatnes Dziesmu 

svētkos. 

Vispārējo klavieru katedras novitāte studiju kursa aprakstos: studiju kursa 

repertuārs tiek sastādīts docētāja un studenta radošā sadarbībā katram studentam 

individuāli, izvērtējot viņa spēles tehniskās spējas, kā arī tās pieskaņojot specialitātē 

aktuālajam repertuāram. Kopumā studentiem tiek dotas arvien lielākas iespējas 

uzstāties koncertos, kas tik bieži nenotiek viņu specialitātēs. 

Muzikoloģijas katedra kompetencē nodotie studiju kursi pārskata periodā tika 

aktualizēti sekojoši: 

 Praktiskajā studiju kursā Solfedžo 1. studiju gadā studējošie var apgūt četras dažādas 

solfedžo metodes. Studiju kurss joprojām ir vienots, bet ir dažādoti solfedžo apguves 

aspekti. 

 Pārejot uz attālināto studiju procesu 2019./2020. akadēmiskā gada 2. pusgadā tika 

pārskatīti vērtēšanas kritēriji un mācību metodes, kas atspoguļotas studiju kursu 

aprakstos.   

          Mūzikas pedagoģijas katedras kompetencē nodoti pedagoģijas nozares 

teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi. Studiju kursa: Pedagoģiskie 

un psiholoģiskie aspekti atspoguļotais tematu loks:  

- psihes bioloģiskie pamati, attīstības psiholoģija, personības psiholoģija un sociālā 

psiholoģija;  
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- pedagoģijas zinātne un prakse, paradigmu maiņa, attīstības tendences izglītībā;  

- audzināšana, pilsoniskās attieksmes veidošanās;  

- pedagoga komunikatīvā kompetence; 

- mācību procesa modelēšana: didaktiskie modeļi (tradicionāls, multidisciplinārs 

un starpdisciplinārs mācību process) un mācību stratēģijas, lietpratības jēdziens un 

caurviju prasmes; 

- atgriezeniskā saite un vērtēšana, t.sk. pašnovērtēšana; 

- kvalitatīvas, radošas pedagoģiskās darbības veicināšana, īstenojot pedagoģisko 

procesu atbilstoši katra audzēkņa individuālajām vajadzībām; 

- ilgtspējīga attīstība un iekļaujoša izglītība; 

- bērnu tiesību aizsardzība veselība un drošums, vardarbības pret bērnu un vardarbības 

bērna ģimenē atpazīšana un novēršana (plānot vismaz 6 kontaktstundas);  

- jēgpilns informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietojums mūsdienīgām 

mācībām. 

 Izglītības vadība (tematika - mērķtiecīga, uz rezultātu orientēta izglītības procesa 

organizācija, uz profesionālo sadarbību vērsta pedagoģiskā procesa īstenošana, 

līderība, finanšu prasmes, dokumentu pārvaldība, skolvadība, tai skaitā pārmaiņu 

vadība, izglītības kvalitātes monitorings izglītības iestādē, personālvadība). 

 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pedagoģijā; Pedagoģisko pētījumu 

metodoloģija un zinātniskās pētniecības metodes.   

       Pedagoģijas nozares profesionālās darbības teorētiskie pamatkursi un 

informācijas tehnoloģiju studiju kursi: mācību saturs un didaktika konkrētu izglītības 

veidu visās izglītības pakāpēs (mācību saturs nākotnes kompetenču veicināšanai; 

mācību metožu izvēle; radošuma kompetenču veidošana un attīstība, jauninājumi 

mācību priekšmetā un mācību jomas saturā un metodikā).  

        Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika, t.sk. Ritmika metodika, K. Orfa 

instrumentu spēles metodika, aranžēšana, improvizācija (pirmsskolā, pamatskolā, 

vidusskolā), mūzikas vēstures un kultūras vēstures mācīšanas metodika, Mūzikas 

pedagoģija un citi studiju kursi.   

 
2.2. Studiju kursos/ moduļos iekļautās informācijas, sasniedzamo rezultātu, izvirzīto 

mērķu u.c. rādītāju savstarpējās sasaistes, studiju kursu/ moduļu mērķu sasaistes ar 

studiju programmas mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem novērtējums. 

        Studiju programmas struktūra un saturs veidoti ar mērķi atbilst mūzikas skolotāju 

izglītošanas prasībām, kā arī veicināt iegūto zināšanu, zinātniskās izziņas un zinātnisko 

atziņu lietošanu mākslinieciski radošajā darbībā.  Studiju programma izstrādāta 

atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumu Nr.512 “Noteikumi par 

otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” prasībām un saskaņā 

ar 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 plānota kontaktstundu un patstāvīgā darba 

formās. Lai efektivizētu plānoto studiju rezultātu sasniegšanu, saskaņā ar darba tirgus 

pārstāvju ieteikumiem palielināta studējošo patstāvīgā darba nozīme un atbildība 

studiju satura apguvē. 
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Studiju procesa īstenošanas, docēšanas un studiju satura apguves kvalitātes 

kontroli un analīzi regulāri veic atbildīgās struktūrvienības.  

Studiju programmas saturs kārtots 5 daļās. 

“A” daļā (obligātie studiju kursi) iekļauti profesionālās darbības teorētiskie 

pamatkursi mūzikas nozarē un vispārizglītojošie studiju kursi.  

Vispārizglītojošie studiju kursi (moduļa Kultūra sabiedrībā studiju kursi 

Latviešu valodas kultūra, Ievads kultūras analīzē, Literatūras vēsture, Mākslas 

vēsture, Filosofija un estētika, moduļa Uzņēmējdarbība studiju kursi Darba tiesiskās 

attiecības, autortiesību un blakustiesību pamati, Vides aizsardzība, Civilā 

aizsardzība, Projektu vadīšanas pamati, moduļa Komunikācija profesionālajā vidē 

studiju kurss Svešvaloda (angļu, vācu, franču, krievu, itāļu valoda) nodrošina 

padziļinātas zināšanas humanitāro un sociālo zinātņu nozarē, kā arī attīsta profesijā 

nepieciešamās sociālās un komunikatīvās iemaņas. 

Profesionālo studiju cikla apjomu katrā apakšprogrammā nosaka atbilstošās 

specializācijas nepieciešamā teorētisko zināšanu kompetence.  

“B” daļā (ierobežotās izvēles daļa) Profesionālās darbības specializācijas 

kursi nodrošina diriģentam nepieciešamās zināšanas un prasmes. B daļas studiju kursu 

ietvaros studenti apgūst diriģēšanas pedagogam nepieciešamās zināšanas un prasmes, 

t.sk. Diriģēšanas mācīšanas metodiku un pedagoģisko praksi.  

“C” daļā (brīvās izvēles daļa) studiju kursi nodrošina iespējas padziļināt vai 

paplašināt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas darbam diriģenta specializācijas 

jomās – Informātikas tehnoloģijas, Lietišķā svešvaloda, Improvizācija, 

Elektroakustiskā mūzika, Kompozīcija/aranžēšana, Skatuves uzvedības kultūra, 

Džeza mūzika, Senā mūzika – baroka orķestris, senās mūzikas ansamblis, Instrumenta 

spēle u.c.  

Prakse. Prakses periods ir 8 semestri. 

Prakses darba rezultātā students uzkrāj pieredzi profesionāli mākslinieciskā 

darbā. Prakse nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības 

vienotību, akadēmiskā mācībspēka vadībā aprobējot iegūtās zināšanas un iemaņas.   

Prakses laikā plānota diriģēšanas prakse – darbs ar kori vai orķestri, 

koncertprogrammu sagatavošana un atskaņojums. 

 Valsts pārbaudījumi  

Valsts pārbaudījumu studiju kursu saturs tiek izstrādāts atbilstoši studiju 

programmas formulētajiem mērķiem, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem. 

Lai nodrošinātu studiju programmā aprakstīto kopējo zināšanu, prasmju un 

kompetenču sasniedzamos rezultātus, katrā konkrētā studiju kursa aprakstā formulēti 

attiecīgā kursa mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti. Aprakstīti studiju rezultātu 

sasniegšanas veidi, metodes, secība, kompetences pārbaudes formas, veidi un 

vērtējuma kritēriji. 

 
2.3. Studiju īstenošanas metožu (tajā skaitā vērtēšanas) novērtējums, iekļaujot analīzi 

par to, kā tiek izvēlētas studiju kursos/ moduļos izmantotās studiju īstenošanas (tajā 

skaitā vērtēšanas) metodes, kādas tās ir un kā tās veicina studiju kursu rezultātu un 

studiju programmas mērķu sasniegšanu. Iekļaut skaidrojumu, kā studiju procesa 

īstenošanā ņemti vērā studentcentrētas izglītības principi. 
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Studiju īstenošanas metodes, kompetences vērtēšanas metodes, veidi un 

prasības norādīti katra studiju kursa aprakstā. Programmas specializāciju profesionālo 

studiju kursu kontaktstundu un patstāvīgā darba stundu uzdevumi un prasības ir ļoti 

atšķirīgas, tāpēc katra docētāja pienākums ir nodrošināt studiju kursa aprakstu 

pieejamību visiem studējošajiem digitālā formātā vai kā izdales materiālu izdruku 

veidā. 

  Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba 

formās.  Kontaktstundas tiek organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. 

Atbilstoši studiju kursa aprakstā norādītam plānojumam docētāji plūsmu un grupu 

nodarbības strukturē lekciju, semināru, kolokviju formā, bet individuālās nodarbības 

- praktikuma darba formā.  

Respektējot profesionālā bakalaura programmas studējošo vēlmi studiju laikā 

nodarboties ar māksliniecisko vai pedagoģisko praksi un integrēties turpmākajā darba 

vidē, kā arī analizējot kultūras institūciju un kultūrizglītības iestāžu darba plānojumu, 

JVLMA studiju procesu īsteno atbilstoši studentcentrētas izglītības labajai praksei - 

izmanto dažādus programmu īstenošanas veidus, individualizē studiju plānus un studiju 

kursu apguves metodes,  pielāgo mācīšanās ceļus, regulāri izvērtē un uzlabo 

pasniegšanas veidus un metodes, prioritarizē studējošā patstāvību, vienlaicīgi 

nodrošinot docētāju atbalstu konsultāciju formā.  

Studiju programmas apguves noslēgumā studējošo kompetenci vērtē atbilstoši 

nolikumam 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. 

 
2.4. Ja studiju programmā ir paredzēta prakse, sniegt studiju programmā iekļauto 

studējošo prakšu uzdevumu sasaistes ar studiju programmā sasniedzamajiem studiju 

rezultātiem analīzi un novērtējumu. Norādīt, kā augstskola/ koledža studiju programmas 

ietvaros atbalsta studējošos studiju prakses ietvaros izvirzīto uzdevumu sasniegšanai. 

Studiju programmas satura kvalitatīvas apguves galvenais pamatprincips ir 

studiju un prakses vienotība. Prakses darba organizāciju JVLMA nosaka nolikums, kas 

reglamentē kārtību, kādā otrā līmeņa profesionālo augstākās izglītības programmu 

studējošie iegūst praktiskās iemaņas. 

Prakses organizēšana 

Studiju prakses apjomu kredītpunktos, to sadalījumu pa studiju semestriem, kā arī 

kompetences vērtējuma veidus nosaka studiju programma. Prakses saturu nosaka 

studiju kursa apraksts un atbilstoši studiju kursa aprakstam izstrādātā prakses darba 

programma. 

Studiju programmas ietvaros īsteno šādas prakses:  

- mākslinieciski radošā prakse, t.sk. koncertprakse, kolektīvās muzicēšanas prakse, 

- pedagoģiskā prakse (bakalaura līmeņa studiju programmās).  

Par prakses darba organizēšanu un norisi atbild katedru vadītāji, kuru kompetencē ir 

nodota studiju kursa īstenošana.  

Prakses var tikt īstenotas JVLMA vai arī ārpus tās - citās kultūras institūcijās vai 

izglītības iestādēs.  
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Prakses organizācija norit atbilstoši obligātajiem dokumentiem, kuru veidlapas prakses 

vadītājs saņem Studiju programmu direkcijā. Šie dokumenti ietver: 

1) Prakses līgumus, ja prakse notiek ārpus JVLMA;  

2) Pielikumus pie Pedagoģiskās prakses līgumiem – pedagoģiskās prakses vadītāja 

iesniegumus attiecīgās izglītības iestādes vadītājam;  

3) Prakses darba programmas (individuālajām nodarbībām – katram studējošajam 

individuāli izstrādāta katram semestrim, kolektīvās muzicēšanas nodarbībām – 

izstrādāta muzicējošai vienībai katram semestrim; individuālo nodarbību prakses darba 

programmu viens eksemplārs atrodas pie prakses vadītāja, bet otrs - pie studenta); 

4) Prakses pārskats (dienasgrāmata), dokuments, kas atspoguļo prakses darba 

programmā paredzēto uzdevumu izpildi un ir Studiju kartes sastāvdaļa.  

Prakses īstenošanas kārtība 

Mākslinieciski radošā prakse notiek saskaņā ar studiju kursa apraksta prasībām. 

Atbildīgā katedra sastāda mākslinieciski radošās prakses plānu, kas ir katedras darba 

plāna sastāvdaļa. Prakses plāna konkrētos datumus saskaņo katedras vadītājs ar:  

1) JVLMA koncertdaļu, ja prakse notiek JVLMA. Koncertdaļa plānotos prakses 

pasākumus reģistrē Koncertu reģistra grāmatā, nodrošina prakses pasākumu reklāmu, 

saņem no katedras vadītāja un izplata prakses pasākuma programmu un nodrošina 

pasākuma organizēšanu. Programmas un citi reklāmas materiāli tiek uzglabāti JVLMA 

Koncertdaļā un, atbilstoši JVLMA Lietu nomenklatūras prasībām, tiek nodoti 

glabāšanai augstskolas arhīvā; 

2) kultūras vai izglītības institūcijām, ja prakses pasākumi notiek ārpus Akadēmijas. 

Šādu radošo praksi organizē katedras vadītājs sadarbībā ar konkrētās institūcijas 

atbildīgo personu. Prakses informatīvos un reklāmas materiālus katedras vadītājs nodod 

Koncertdaļai, kura veic prakses uzskaiti. Radošās prakses darba rezultātus apspriež un 

novērtē atbilstošās katedras sēdēs. Atbildīgais docētājs studējošā prakses darba 

rezultātus (vērtējumu) fiksē studējošā Sekmju lapā.  

Pedagoģiskā prakse tiek īstenota Vispārizglītojošās skolās, mūzikas 

profesionālajās,  profesionālās ievirzes izglītības iestādēs vai interešu izglītībā. Saskaņā 

ar studiju kursa apraksta saturu, prakses vadītājs izstrādā pedagoģiskās prakses darba 

programmu katram studentam – praktikantam. Saskaņā ar pedagoģiskās prakses darba 

programmā noteiktajiem uzdevumiem pedagoģiskās prakses vadītājs nodrošina 

studentu ar prakses vietu vai akceptē studenta – praktikanta izvēlētu prakses vietu. 

Vadītājs prakses sākumā informē studentus par prakses norises kārtību un prasībām, 

vada praksi, kontrolējot prakses programmas uzdevumu izpildi un studenta ierakstus 

prakses pārskatā, kā arī novērtē prakses norises gaitu. Sakarā ar pandēmijas Covid -19 

uzliesmojumu, tika izmanītas pedagoģiskās prakses veidi un formas.  Studiju kursā 

Darbs ar klasi Mūzika praksē tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Uzskaitīt un aprakstīt, 

cik mūzikas stundas ir vērotas klātienē. Uzskaitīt un aprakstīt, cik mūzikas stundas ir 

vadītas prakses skolās. Izveidot 5 mūzikas mācību stundu plānus un mācību materiālus 

šo stundu realizēšanai. Izveidot 5 mūzikas mācību stundu plānus darbam ar skolēniem 

klātienē un mācību materiālus šo stundu realizēšanai (7.-9.klasei). Izveidot 5 mūzikas 

mācību stundu plānus darbam ar skolēniem attālināti un mācību materiālus šo stundu 

realizēšanai (4.- 6. klasei). Studiju kursā Darbs ar skolas kori studiju uzdevumos 

ietilpa: noskatīties un analizēt bērnu kora iedziedāšanās vingrinājums. Izveidot vienas 

kora stundas konspektu, par pamatu izmantojot dziesmu svētku repertuāru. Patstāvīgi  
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vadīt un iefilmēt pilnu iedziedāšanās vingrinājuma kompleksu. Video nosūtīt 

prakses vadītājam. Kora stundas daļu vadīšana tiek organizēta attālināti, ierakstot 

iedziedāšanās vingrinājumu kompleksu kora stundai, saskaņā ar izveidotu kora stundas 

plānu. Anna Paula Upīte un Joanna Dārta Visocka diplomeksāmena daļu kārtoja vadot 

kora stundas raidījumā “Tava Klase”.  
 

2.5. Analīze un novērtējums par studējošo noslēguma darbu tēmām, to aktualitāti nozarē, 

tajā skaitā darba tirgū, un noslēguma darbu vērtējumiem.  

Pielikumā pievienot: 

tabulu par studiju programmas atbilstību valsts izglītības standartam 3 

(rekomendējošās formas paraugs 6. pielikumā);  

 tabulu par Studiju programmā “Nosaukums” iegūstamās kvalifikācijas atbilstību 

profesijas standartam (rekomendējošās formas paraugs 7. pielikumā);  

 studiju kursu kartējumu studiju programmas studiju rezultātu sasniegšanai 
(rekomendējošās formas paraugs 8. pielikumā);  

 studiju programmas plānu (katram studiju programmas īstenošanas veidam un formai) 

(rekomendējošās formas paraugs 9. pielikumā);  

 studiju programmas studiju kursu (moduļu) aprakstus (studiju kursos/moduļos iekļaujamā 
informācija ir norādīta pielikumā).  

Studiju programmas apguve noslēdzas ar valsts pārbaudījumu. Valsts 

pārbaudījums ir studējošā kompetences vērtējuma galarezultāts, kas iegūts, 

pamatojoties uz studiju programmas aprakstā norādīto studiju kursu satura apguves 

vērtējumu diplomeksāmenos (saīsin. DE). DE ir studiju darba noslēdzošais posms, kurā 

notiek tādu prasmju, teorētisko zināšanu un attieksmju pārbaude, kas atbilst studiju 

programmā noteiktajām kvalifikācijas prasībām un ir nepieciešamas attiecīgās 

profesijas uzdevumu sekmīgai veikšanai. DE saturs ietver teorētisko zināšanu un 

praktisko iemaņu pārbaudi. DE var notikt JVLMA un/vai citās kultūras un izglītības 

institūcijās. DE norises kārtību nosaka attiecīgā studiju kursa katedras vadītājs. 

Profesionālās kvalifikācijas un profesionālā grāda iegūšanai teorētisko zināšanu 

pārbaude notiek kolokvija veidā. Profesionālās kvalifikācijas un profesionālā grāda 

iegūšanai praktisko iemaņu pārbaude notiek atbilstoši studiju programmas prasībām – 

koncerteksāmena un/vai praktiskā darba formās – mācību stundas vadīšana, darbs ar 

orķestri/kori/ansambli, u.c. DE programmas prasmju pārbaudes saturs atbilst studiju 

programmas aprakstā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem un studiju kursa aprakstā 

noteiktajām noslēguma prasībām. DE programmu / repertuāru kopā ar studējošo 

sastāda studiju kursa docētājs. Programmu ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms DE norises 

saskaņo katedras sēdē, ne vēlāk kā divus mēnešus pirms DE norises diplomeksāmena 

saturu apstiprina akadēmiskā darba prorektors. 

Studējošo zināšanas un prasmes DE vērtē komisija pēc 10 ballu sistēmas skalas, 

atbilstoši studiju kursa aprakstā noteiktajiem kritērijiem. Diplomeksāmena komisija ir 

valsts pārbaudījumu komisijas deleģētā institūcija, kura DE norises procesā novērtē 

studējošā kompetenci atbilstošajā studiju kursā. Priekšlikumus DE komisijas sastāvam 

JVLMA Studiju programmu direkcijā iesniedz atbilstošā studiju kursa katedras 

vadītājs. DE komisijas sastāvu apstiprina Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs 

ne vēlāk kā 10 dienas pirms DE norises. DE komisijas sastāvā tiek pieaicināti Latvijas 

vai ārzemju kultūras institūciju attiecīgās nozares vadošie speciālisti. DE noslēgumā  
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komisija pieņem lēmumu par studējošā kompetences vērtējumu, vērtējumu ar 

pamatojumu ieraksta valsts pārbaudījuma protokolā un parakstās par vērtējuma 

objektivitāti. DE komisijas priekšsēdētājs komisijas klātbūtnē paziņo DE rezultātus 

studējošajiem.  

Apelācijas kārtība 

Vienas dienas laikā pēc rezultātu paziņošanas studējošajam ir tiesības iesniegt valsts 

pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājam motivētu rakstisku lūgumu pārskatīt DE 

iegūto vērtējumu. Atkārtotu DE drīkst kārtot tikai Diplomeksāmenu norises noteiktajā 

periodā, bet ne vēlāk kā trīs dienas pirms Valsts pārbaudījumu komisijas sēdes 

izsludinātā datuma. 

Profesionālo bakalaura grādu mūzikā un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju 

Instrumenta mūziķis atbilstoši apgūtajai specializācijai (piem.: pianists, ērģelnieks, 

trompetists, vijolnieks, u.c.) piešķir JVLMA Valsts pārbaudījumu komisija (saīsin. – 

VPK), kuras sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs un vismaz četri komisijas locekļi. VPK 

apstiprina rektors ar rīkojumu katram akadēmiskajam gadam. VPK priekšsēdētājs un 

vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju 

pārstāvji. Lēmumu par atbilstošās profesionālās kvalifikācijas un profesionālā grāda 

piešķiršanu VPK pieņem, pamatojoties uz DE komisijas ierakstiem valsts 

pārbaudījumu protokolos un studiju kartēs sniegtajām ziņām. 

     Ar pandēmijas Covid -19 izsludinātajām izmaiņām, notika būtiskas izmaiņas studiju 

procesa organizācijā. Tika izdots rīkojums Par valsts pārbaudījuma – diplomeksāmena 

norises kārtību kādā norisināsies diplomdarbu aiztāvēšana. Sakarā ar 11.05.2020. 

rektora rīkojumu Par JVLMA darbības nodrošināšanu ārkārtējā situācijā no 

2020.gada 13.maija līdz 22.maijam apstiprināt diplomdarbu aizstāvēšanu studiju 

virziena Mākslas: Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves 

māksla, apakšprogrammas Mūzika, speciālizācijas Mūzika un izglītība, profila 

Instrumenta spēles mācība 2019./2020. akdēmiskā gada 2. jūnijā. Profesionālās 

maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, 

speciālizācijas Mūzika un izglītība, profila Mūzikas mācība 2019./2020. akdēmiskā 

gada 3. jūnijā. Tika apstiprināta cita diplomdarbu nodošanas kārtība: Studenti līdz 

noteiktajam datumam: Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves 

māksla, apakšprogrammas Mūzika, speciālizācijas Mūzika un izglītība, profila 

Instrumenta spēles mācība līdz 19. maijam; Profesionālās maģistra studiju programmas 

Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, speciālizācijas Mūzika un 

izglītība, profila Mūzikas mācība līdz 20. maijam. Līdz noteiktajam datumam studenti 

augšupielādē diplomdarbu PDF (Portable Document Format) formātā, noformētu 

atbilstoši Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (turpmāk JVLMA) 

metodiskajiem norādījumiem par akadēmisko darbu izstrādi un nosūta to savam 

diplomdarba vadītājam uz JVLMA e-pastu, darbam pievienojot 

iesniegumu  (skat.1.pielikums) kā darba pēdējo lapu.  Diplomdarba vadītājs izskata un 

akceptē darbu aizstāvēšanai, apkopo studentu darbus vienā e-pastā un nosūta Mūzikas 

un dejas pedagoģijas nodaļas vadītājai Lienei Batņai e-pastu liene.batna@jvlma.lv un 

atbilstošās katedras vadītājam uz JVLMA e-pastu ar piebildi, ka darbs ir vai nav 

rekomendējams aizstāvēšanai augstāk norādītajā datumā līdz plkst. 23.49. Tika 

apstiprināta jauna diplomdarba aizstāvēšanas kārtība: Mūzikas un dejas pedagoģijas 

nodaļas vadītāja Liene Batņa  trīs darba dienu laikā elektroniski (izmantojot @jvlma e- 

mailto:liene.batna@jvlma.lv
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pastu starpniecību) nosūta diplomdarbus recenzentiem un komisijai izvērtēšanai. 

Recenzents elektroniski apstiprina, ka e-pasts saņemts un divas dienas pirms 

aizstāvēšanas iesūta recenzijas jautājumus studentam elektroniski e-pastā un pilnu 

recenzijas tekstu nosūta vienu dienu iepriekš komisijas priekšsēdētājam. Diplomdarbu 

aizstāvēšanas kārtību organizē un moderē t.i. organizē tiešsaistes piekļuvi -  komisijas 

priekšsēdētājs. Valsts pārbaudījuma norises laikā sudents prezentē diplomdarba 

pētījumu norisi un rezultātus  (līdz 7 minūtēm), students tiek iepazīstināts ar recenziju, 

students atbild uz recenzenta un komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem. 

Aizstāvēšana vienam studentam kopumā ilgst 15 minūtes.  Diplomeksāmens tiek 

ierakstīts, izmantojot Zoom meeting vai Google meet ieraksta rīkus. Ieraksts tiek 

saglabāts līdz attiecīgā studējošā eksmatrikulācijai no JVLMA, par to atbildīgs ir 

komisijas priekšsēdētājs. Diplomeksāmena komisijas locekļi katra studenta 

kompetences vērtēšanu veic diplomeksāmena noslēgumā, ierakstot valsts 

pārbaudījumu protokolos vērtējumu un tā pamatojumu.Komisijas priekšsēdētājs 

studentam vērtējumu dara zināmu 24 stundu laikā elektroniski, izmantojot JVLMA e-

pastu savstarpējo saziņu. Diplomdarbi, kuri tiek novērtēti ar augstāko novērtējumu 9 

(teicami) un 10 (izcili) tiek ievietoti Academia datu bāzē PDF formātā, Academia ir 

bibliotēkas pārvaldīts repozitorijs (www.academia.lndb.lv), kurā digitālie objekti ir 

pieejami gan bibliotēkas lietotājiem, gan globālajā tīmeklī tādā veidā, ka ikviens tiem 

var piekļūt individuāli izraudzītā laikā, individuāli izraudzītā vietā. Academia 

repozitorija mērķis ir veicināt brīvu zinātnisko darbu pieejamību, zinātnes attīstību un 

objektu saglabāšanu. Pēc aizstāvēšanas students veic precizējumus, ja tādi 

nepieciešami, nosūta PDF formātā darba vadītājam, darba vadītājs pārbauda un sniedz 

akceptu, ka darbs atbilst iesniegšanai datu bāzē un nosūta to komisijas priekšsēdētājam 

uz e-pastu. Komisjas priekšsēdētājs apkopo iesūtītos darbus un nosūta tos 

elektroniski  ievietošanai datu bāzē JVLMA bibliotēkas vadītājai Evitai Stankevičai uz 

evita.stankevica@jvlma.lv.  JVLMA bibliotēkas elektroniskajā katalogā 

izveidota sadaļa  Noslēguma darbi, kurā būs pieejama informācija par noslēguma 

darbu  (bibliogrāfiskais apraksts) un saite uz darba pilntekstu. Rīkojuma 3.1.punktā – 

3.6.punktā norādītā saziņa un pieslēgšanās Zoom meeting vai Google meet vietnei 

notiek izmantojot @jvlma e-pasta adreses. Tiešsaistes platformu nosaka komisijas 

priekšsēdētājs. Students un katrs komisijas loceklis ir atbildīgs par pieslēgšanos 

tiešsaistes rīkam Zoom meeting vai  Google meet individuālajā ASIMUT profilā 

attēlotajā laikā, izmantojot ASIMUT profilā publicēto un JVLMA e-pastā nosūtīto saiti 

uz tiešsaistes rīku Zoom meeting. Diplomeksāmena dalībniekiem, t.i. studentiem un 

komisijas locekļiem, līdz š.g. 25. maijam ziņot Mūzikas un dejas pedagoģijas nodaļas 

vadītājai Lienei Batņai, ja sekmīgai dalībai diplomeksāmenā nepieciešams IT 

aprīkojums, kā arī pamācība tiešsaistes rīka Zoom meeting vai Google meet lietošanā. 

Komisijas priekšsēdētājs pēc diplomeksāmena noslēguma valsts pārbaudījumu 

protokolus iesniedz elektroniski, nosūtot no JVLMA e-pasta adreses (@jvlma.lv) 

atbilstošās nodaļas lietvedim. Nodaļas lietvedis izdara atzīmi par protokola 

saskaņojumu ar visiem diplomeksāmena komisijas locekļiem un to pēc saskaņojuma 

uzraksta izvietošanas uz dokumenta, iekļauj protokolu datubāzē PDF formātā. Ar 

rīkojuma saturu tika iepazīstināti visi diplomeksāmena norisē iesaistītie docētāji un 

studenti. Valsts pārbaudījumi Diplomdarba aizstāvēšanā noritēja veiksmīgi. 

2019./2020. akadēmiskajā gadā tika izstrādādāti sekojoši diplomdarbu temati.  

mailto:evita.stankevica@jvlma.lv
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Studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports profesionālā bakalaura studiju 

programmas Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs valsts pārbaudījumu komisijā 

8.semestra studentu kompetences novērtēšanai studiju kursā Bakalaura diplomreferāta 

izstrāde un aizstāvēšana š.g. 3. jūnijā plkst. 10:00 attālināti tiešsaistes platformā Zoom 

darbus izvērtēja šādā sastāvā:  

 
Komisijas priekšsēdētājs:  Dr. art. prof. Guntars Prānis 
Komisijā:  Dr.art. asoc.prof. Valdis Bernhofs  

Dr.paed. doc. Edgars Vītols 
Norises kārtība:   

Students Temats DR vadītājs DR 

recenzents  
Pieslēgšanās, komunikācijas pārbaude 

1 Ketija Davidone Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
vēsturiskā attīstība 

doc. L.Batņa lekt. I.Nelsone 

2 Agate 
Jermaļonoka 

Ritma izjūtas attīstības veicināšana 5 - 6 gadus 
veciem bērniem 

doc. I.Vilde lekt. I.Nelsone 

3 Mārtiņš Kalējs Diferenciācija, individualizācija un 
personalizācija mūzikas stundās vidusskolā 

pieaicin.doc. 
M.Kokare 

prof. D.Medne 

4 Reinis Maurītis Harmonijas uztveres veicināšana  solfedžo 
stundās 8.klases skolēniem 

doc. I.Vilde doc. L.Batņa 

 

5 Līvija Marta 
Reine 

Aleksandras Streļņikovas elpošanas vingrojumu 
sistēma 

doc. L.Batņa doc. E.Vītols 

6 Anna Paula 
Upīte 

Augstskolas docētāja tēls studenta sociālajos 
priekšstatos 

prof. D.Medne doc. L.Batņa 

7 Joanna Dārta 
Visocka 

Jāņa Erenštreita audzināšanas koncepcija 
profesionālajā darbā ar zēnu kori 

prof. D.Medne pieaicin.doc. 
M.Kokare 

 
Studiju virziena Māksla profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un 

skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, specializācijas Mūzika un izglītība, profila 

Mūzikas mācība 4. semestra maģistrantu kompetences izvērtēšanai studiju kursā 

Diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana š.g. 3. jūnijā plkst. 13:00 attālināti tiešsaistes 

platformā Zoom darbus izvērtēja šādā sastāvā:  

 
Komisijas priekšsēdētājs:  Dr. art. prof. Guntars Prānis 
Komisijā:  Dr.art. asoc.prof. Valdis Bernhofs  

Dr.paed. doc.Edgars Vītols 
Norises kārtība:  

Students Temats DR vadītājs DR recenzents 

 
Pieslēgšanās, komunikācijas pārbaude 

1 Lauma 
Kazāka 

Digitālais mācību līdzeklis Solfeg.io ģitārspēles 
pamatu apguvei 

doc. I.Vilde pieaicin.doc. 
M.Kokare 

2 Viktorija 
Jumiķe 

Kombinēto mācību iespējas pašvadības prasmju 
veicināšanai mūzikas stundās pamatizglītības otrajā 

posmā 

pieaicin.doc. 
M.Kokare 

doc. L.Batņa 
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Visi diplomdarbi tika aizstāvēti sekmīgi, darbi, kuri tika aizstāvēti uz 9 (teicami) un 

10 (izcili) ir ievietoti Academia datu bāzē, tie ir:  

 
Lauma Kazāka Digitālais mācību līdzeklis Solfeg.io ģitārspēles pamatu apguvei 

Anna Paula Upīte Augstskolas docētāja tēls studenta sociālajos priekšstatos 

Mārtiņš Kalējs Diferenciācija, individualizācija un personalizācija mūzikas stundās vidusskolā 

Studiju virziena Izglītība pedagoģija un sports profesionālā bakalaura studiju 

programmas Mūzikas skolotājs valsts pārbaudījumu komisiju 8. semestra studentu 

kompetences novērtēšanai studiju kursā Bakalaura diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana š.g. 4. jūnijā plkst. 10:00 attālināti tiešsaistes platformā Zoom darbus 

izvērtēja šādā sastāvā: 

 
Komisijas priekšsēdētājs:  Dr. paed. doc. Edgars Vītols  
Komisijā:  Mag. paed. Iveta Lavrinoviča – Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas 

direktore   
Dr.paed. pieaicinātā docētāja. Maija Kokare – Rīgas Angļu ģimnāzijas 

direktore   
Dr.paed. doc. Liene Batņa 

Mainīgie komisijas 

locekļi: 
Mag. art. Ainars Šablovskis  
Mag. art. lekt. Irēna Nelsone  
Dr.art. asoc.prof. Indriķis Veitners  

Norises kārtība:   
Students Temats DR vadītājs DR recenzents  

Pieslēgšanās, komunikācijas pārbaude 
1 Madara 

Ivanovska 
(MSVS) 

Mācību metodes 7. klases skolēnu motivācijas 
sekmēšanai mūzikas priekšmeta satura apguvē 

pamatskolā 

prof. 
M.Marnauza 

doc. I.Vilde 

2 Rūta Ribele 
(MSVS) 

Rotaļu metode 1-3 gadīgu bērnu muzikālo 
spēju attīstībai interešu izglītībā 

prof. 
M.Marnauza 

asoc.prof. 
L.Mūrniece 

3 Paula Indra 

Žuga (MSVS) 
Mācību metodes 1. kases skolēnu muzikālo 

spēju attīstībai mūzikas stundās 
prof. 

M.Marnauza 
asoc. prof. 

L.Mūrniece 

4 Madara Orola 
(VokPed) 

Jauniešu dziedāšanas prasmju pilnveide 

vokālā ansambļa darbības ietvaros. 
asoc. prof. 

L.Mūrniece 
doc.Z.Krīgere 

11 Jūlija Zakirova 
(PDž) 

Elpošanas tehnikas fizioloģijas izpratnes 
pilnveide dziedāšanas nodarbībās jauniešiem. 

doc. Inga 
Bērziņa 

doc. 
T.Gžibovskis 

 
2.6. Analīze un novērtējums par studējošo, absolventu un darba devēju aptauju 

rezultātiem, to izmantošanu studiju satura un kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus.  

Studējošo aptaujai ir izstrādāta aptaujas anketa, kas ir pieejama JVLMA mājaslapā. Lai 

noskaidrotu studējošo viedokli par studiju programmas vai atsevišķa studiju kursa 

īstenošanas kvalitāti, ņemot vērā aptaujā formulēto mērķi, aptauju var ierosināt 

studējošie, akadēmijas vadība, studiju kursa docētājs, katedras vadītājs. 
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Aptauju rezultātus pārskata periodā apkopo Studiju daļas vadītājs un aptauju 

kopsavilkumus, ņemot vērā aptauju mērķi, nodod atbilstošai katedrai vai rektorātam, 

vai iesniedz Senāta sekretārei (docētāju akadēmisko amatu vēlēšanu periodā). 

Studējošo aptaujās pamatoti izteiktie viedokļi tiek ņemti vērā docētāju amatā 

ievēlēšanas procesā, kā arī docētāju izvēlē pieaicināšanai studiju kursa īstenošanai. 

Sakarā ar Covid-19 pandēmiju JVLMA mainījās studiju kursu pasniegšanas veids. Visi 

studiju kursi tika pasniegti attālinātā studiju procesā, izmantojot Zoom un Googlle 

Meeting platformas. Vairākumā plūsmu jeb grupu nodarbības tika vadītas, izmantojot 

e-studiju materiāltehnisko bāzi. Studentu aptaujās par studiju procesa 

kvalitāti  pandēmijas laikā tika norādītas dažāda veida problēmas, studenti nemācēja 

plānot savu studiju procesu attālinātā mācīšanās laikā. Laika plānojums un darba slodze 

pēc studentu domām palielinājās. Īpaši atzīnīgi tika vērtētas Psiholoģijas un 

Pedagoģijas lekciju kursi, kuros docētāji prasmīgi izmantoja Zoom platformas un 

Moodle vides apvienoto studiju procesu. Studējošo bažas radīja dažu docētāju 

nesagatavotība pielāgoties jaunajai situācijai, kuras rezultāta studiju kursi netika apgūti 

pilnībā. Problēmsituācijas attiecināms uz kolektīvās muzicēšanas un individuālajām 

nodarbībām, bet kopumā apkopojot studējošo aptauju rezultātus, JVLMA konstatē, ka 

studējošie pamatā apmierināti ar mūsu docētāju darbu un saņem zināšanas un prasmes, 

kuras nepieciešamas topošajam speciālistam darba tirgū: 

 - kursu saturs tiek regulāri atjaunināts un atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas 

nepieciešamajām kompetencēm; 

 - docētāji iepazīstina ar kursu apguves prasībām, informējot arī par kompetences 

pārbaudes prasībām un kritērijiem, 

- docētāji ir sagatavojušies nodarbībām,  

- docētāju attieksme pret studentiem ir labvēlīga un motivējoša turpmākam darbam.  

Studenti ļoti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskos festivālos, 

meistarklasēs, konkursos, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  

Galvenie trūkumi, kurus studējošie atzīmē ir: 

- ne visi docētāji nodarbībās aptver visu kursa programmā plānoto saturu / repertuāru, 

kuru studējošie apgūst patstāvīgā darbā; 

- ne visu docētāju svešvalodu zināšanu līmenis atbilst jomas specifikai.  

Analizējot norādītos trūkumus, jāsecina, ka ne vienmēr studiju kursu aprakstā 

norādītās prasības formulētas pietiekami skaidri un fokusēti, tādējādi veidojot 

situācijas, kurās patstāvīgā darba īpatsvars pieaug. 

Turpmākā darba pilnveidei katedru vadītājiem savas kompetences ietvaros 

ieteicams plānot docētāju izglītojošās darbības nepastarpinātu vērtēšanu, t.i. par 

docētāju darba rezultātiem spriest ne tikai no pārbaudījumos iegūtās informācijas, bet 

arī, izvērtējot docētāju darbu lekcijās, nodarbībās un semināros. 

Studējošo aptaujas rezultātā konstatētās JVLMA darbības stiprās un vājās puses 

tiek regulāri izvērtētas katedru sēdēs. Katedru vadītāji sadarbībā ar administratīvā darba 

prorektoru pieņem konstruktīvus lēmumus situācijas uzlabošanai riska jomās. 
2.6.2 Absolventu un darba devēju aptauju rezultātu analīze 

Absolventu aptaujas anketa Studiju vides novērtējums ir pieejama JVLMA 

mājaslapā.  

2019. gada absolventiem organizēta aptauja par studiju programmā īstenoto 

studiju kursu nozīmības (svarīguma) izpēti topošā speciālista zināšanu, iemaņu un  
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kompetenču ieguves kontekstā. Aptaujas galvenais mērķis ir noskaidrot 

absolventu attieksmi pret studiju procesa gaitu un viedokli par mūzikas speciālistu 

sagatavošanas kvalitāti. 

 Absolventu aptauju rezultāti liecina, ka studenti studiju laikā uzstādītos mērķus 

ir sasnieguši, kā arī guvuši vispusīgas iespējas attīstīt mākslinieciskās un pedagoģiskās 

prasmes. Absolventi konstatē, ka studiju programmas apguves laikā iegūtas zināšanas 

un prasmes, lai praktiskajā darbībā sekmīgi veiktu speciālistam uzticētos pienākumus, 

apgūtie studiju kursi un, to pasniegšanas kvalitāte kopumā atbilst specialitātes 

prasībām. 

Absolventi norāda uz dažām nepilnībām studiju kursu docēšanas metodēs un 

studiju kursu saturu aktualizēšanas nepieciešamību. Pozitīvi tiek vērtēta pedagoģiskās 

prakses iespēja un nodrošinājums, apzinoties pedagoģiskās izglītības nepieciešamību. 

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 plašās iespējas iesaistīties 

radošajos projektos. Absolventu aptaujas rezultāti liecina, ka JVLMA studiju 

programmu saturs nodrošina speciālistam nepieciešamo zināšanu un prasmju līmeni.  

JVLMA sistemātiski strādā pie informācijas ieguves par absolventu 

nodarbinātību. Rakstveida un mutvārdu aptauju rezultātā JVLMA secina, ka 

absolventi strādā savā profesijā - ir skolotāji Vispārizglītojošajās skolās un 

profesionālās ievirzes skolās, kā arī strādā par diriģentiem pašdarbības kolektīvos. 

Darba devēju atsauksmes par JVLMA absolventu profesionālo sniegumu savā jomā ir 

pozitīvas. Daļa student turpina studijas, paplašinot savas profesionālās zināšanas. 99% 

studenti turpina strādāt savā specialitātē.   

Profesionālās bakalaura studiju programmas Vispārējās izglītības mūzikas 

skolotājs studentu darba gaitas:  

 Mārtiņš Kalējs – strādā par mūzikas skolotāju Rīgas Angļu ģimnāzijā un Rīgas 

41. vidusskolā un turpina studijas Rīgas Stradiņu Universitātē 1.kursā.  

 Ketija Davidone – strādā par mūzikas skolotāju Majoru vidusskolā un 

Mežmalas vidusskolā 

 Reinis Maurītis - strādā Rīgas 49. vidusskolā par mūzikas skolotāju un Ainažu 

jauktajā korī par diriģentu, Ozolnieku jauktajā korī par kormeistaru un studē 

JVLMA maģistrantūrā.  

 Agate Jermaļonoka – strādā Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā [ar koru 

un ansambļu vadītāju un ir kursa kuratore, Višķu pagasta sieviešu vokālā 

ansambļa  “Anima Corde” un jauktā kora “Vivo” vadītāja, Daugavpils 

Latviešu kultūras centra jauktā kora “Daugava” kormeistare.  

 Anna Paula-Upīte strādā par mūzikas skolotāju Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā, 

ir kormeistare Ādažu k/c jauktajā korī "Mundus" un studē Liepājas 

Universitātē vadības zinību maģistru. Līvija Marta Reine – turpina studijas 

Liepājas Universitātē vadības zinību maģistru. 

 Joanna Dārta Visocka – šobrīd nestrādā un nestudē, ir jaunā māmiņa. 

Maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas 

Mūzika, specializācijas Mūzika un izglītība 

 Viktorija Jumiķe – šobrīd nestrādā un nestudē, ir jaunā māmiņa.  
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 Lauma Kazāka - strādā par privātskolotāju pasniedz ģitārspēli, turpina strādāt 

pie Solfegio aplikācijas uzlabošanas, turpina studijas JVLMA doktorantūrā.  

 
2.7. Sniegt novērtējumu par studējošo ienākošās un izejošās mobilitātes iespējām, 

izmantoto iespēju skaita dinamiku un mobilitātes laikā apgūto studiju kursu 

atzīšanu.  
      JVLMA darbība ir vērsta uz starptautiskās sadarbības attīstību globālā mērogā un 

vispirms uz integrāciju Eiropas mūzikas izglītības sistēmā, lai veicinātu studentu un 

pasniedzēju apmaiņu un nodrošinātu augstu kvalitāti mūzikas izglītībā. JVLMA 

darbība balstās uz īstermiņa aktivitātēm (viesprofesoru meistarklases, semināri, 

lekcijas), studentu un pasniedzēju apmaiņu, dažādiem pasākumiem (koncerti, konkursi, 

festivāli, konferences, individuālie pētījumi), dažādu ES projektu realizāciju, VIAA 

pārvaldītajām programmām, vēstniecību projektiem, kas tiek realizēti ar Eiropas valstu 

diplomātisko pārstāvniecību atbalstu, un transnacionālām programmām – Yamaha, 

USA Fulbright. Studiju kursu atzīšanu nodrošina lietvedības procedūras, kuras ietver 

studējošo konsultēšanu par izvēlēto mobilitātes studiju kursu pielīdzināšanas iespējām 

atbilstoši JVLMA studiju plāniem, studiju līgumu slēgšana ar ārvalstu 

partneraugstskolām, ar rīkojumu pirms mobilitātes perioda uzsākšanās precīzi 

detalizējot studējošajam veicamās darbības kuras nepieciešamas sekmīgam 

pielīdzinājuma procesam, un precīza sekmju izrakstu analīze, salāgojot mobilitātes 

periodā sasniegtos studiju rezultātus ar JVLMA studiju programmu mērķiem un 

uzdevumiem. 

 Studentu un pasniedzēju apmaiņa galvenokārt notiek ES programmas 

ERASMUS + un NORDPLUS ietvaros. JVLMA ir noslēgusi divpusējos līgumus ar 

vairāk nekā 100 Eiropas mūzikas augstskolām. Šajā mācību gadā ERASMUS+ 

programmas sadarbībai ar partnervalstīm JVLMA turpinājusi apmaiņu ar Omahas 

Universitāti Nebraskā. Rudens semestrī JVLMA turpinājuši studijas divi Tbilisi 

Konservatorijas studenti, kaut arī Latvijai iedalītais finansējums sadarbībai ar Gruziju 

un Baltkrieviju bija pārāk mazs, lai izvērstu plašāku sadarbību. 2019./2020. akadēmiskā 

gada laikā partneru augstskolās mācījušies 35 JVLMA studenti. Arvien populārāka 

kļūst Erasmus prakse, kaut arī tā galvenokārt balstās uz personīgo iniciatīvu – to 

izmantojuši 26 studenti un absolventi. JVLMA mācījušies 19 studentu un 4 praktikanti 

ERASMUS programmas ietvaros – no Vācijas, Somijas, Polijas, Itālijas, Turcijas, 

Igaunijas, Lietuvas un Gruzijas. 

 

3. Studiju programmas resursi un nodrošinājums 

 

3.1. Novērtēt resursu un nodrošinājuma (studiju bāzes, zinātnes bāzes (ja attiecināms), 

informatīvās bāzes (tai skaitā bibliotēkas), materiāli tehniskās bāzes un finansiāli bāzes) 

atbilstību studiju programmas īstenošanas nosacījumiem un studiju rezultātu 

sasniegšanai, sniegt piemērus. Veicot novērtējumu iespējams norādīt atsauci uz II. 

daļas 3. nodaļas 3.1.- 3.3. kritērijos sniegto informāciju. 
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Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs, īstenošanai nepieciešamās materiālās bāzes 

raksturojums 
Nr.p.k. Materiālo līdzekļu nosaukums 

(pa veidiem) 
Daudzums 

(uz studējošo skaitu) 
1. Mācību auditorijas ar aprīkojumu – videoiekārtas, 

audioiekārtas, datortehnika, klavieres, tāfeles, 

tāfeles ar nošu līnijām, logu aptumšotāji 

3 mācību telpas 15 – 

20 studentiem; 

1 auditorija 60 

studentiem; 

4 mācību telpas 10 – 

15 studentiem 
2. Mācību telpas ar klavierēm 15 mācību telpas 

individuālajam vai 

mazo grupu darbam. 
3. Informācijas tehnoloģijas iekārtas Datorklase ar 16 

darba vietām 
4. Audioiekārtas, mūzikas ieraksti, videoiekārtas un 

ieraksti 

Audiovizuālo ierakstu 

nodaļa 
5. Bibliotēka (nozares profesionālā un metodiskā 

literatūra, uzskates līdzekļi un izdales materiāli) 

Bibliotēka ar lasītavu 

– grāmatu un nošu 

nodaļa  
6. Telpas un aprīkojums pedagoģiskās prakses 

norisei 

Saskaņā ar prakses 

līgumu –  

katrai nodarbībai 

atbilstoši nozares 

normatīviem  
7. Koncertzāle ar kora/orķestra darbam atbilstošu 

tehnisko aprīkojumu 

Vismaz 60 studējošo 

darba nodrošināšanai 
8 Skaņu ierakstu studija Atbilstošs Skaņu 

ierakstu studijas 

aprīkojums, vismaz 3 

darba vietām  
9.  Sporta zāle (nodrošina iespējas nodarboties ar 

basketbolu, volejbolu, badmintonu, galda tenisu, 

minifutbolu. Vairākās trenažieru zālēs 

interesentiem tiek piedāvāti dažādi vingrinājumu 

kompleksi - koriģējošai vingrošanai, atlētiskajai 

vingrošanai, vispārējai labas fiziskās formas 

uzturēšanai. 

 
Atbilstoši katra sporta 

veida normatīviem  

Citu iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums 

8.2.2. Bibliotēka nodrošina studējošos un docētājus ar studiju programmas satura 

apguvei nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un informāciju.  Sākoties ārkārtas 

situācijai valstī (Covid-19), darbs bibliotēkā netika pārtraukts, tas turpinājās attālināti 

līdz 12. maijam. Darbinieki attālināti veica ikdienas pienākumus saistībā ar Bibliotēkas 

elektroniskā kataloga veidošanu. Kataloga datu bāze papildināta ar jauniem nošu, 

grāmatu un skaņu ierakstiem, kā arī rediģēti ieraksti no LIIS sistēmas. Turpinājās darbs 

pie Autoritatīvo ierakstu datu bāzes un Jāzepa Vītola Piemiņas istabas fondiem.  
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JVLMA mājaslapā izveidota sadaļa “Brīvpieejas datubāzes uz nenoteiktu laiku”. 

Mācībspēkiem un studentiem nodrošināta attālināta brīvpieeja Grove Music datu bāzei. 

Notika nepārtraukta komunikācija ar bibliotēkas lietotājiem. Iespēju robežās tika 

skenēti un izsūtīti nošu izdevumi, zinātniskie raksti, skaņu ieraksti un atsevišķi grāmatu 

izdevumi. 

8.2.3. Informācijas tehnoloģijas daļa nodrošina atbilstošo studiju kursu apguvi ar 

nepieciešamo elektronisko tehnoloģiju un informācijas pieejamību. IT daļa 2019./2020. 

studiju gadā darbojusies saskaņā ar nolikumā iestrādātajām funkcijām un 

pienākumiem, no kuriem būtiskākās norises ir: 

I - Lietotāju atbalsts, datortīkla, sistēmas un tehnikas uzturēšana ikdienā 

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

tai skaitā bezvadu pieejas punktu lietotājiem – pieejas tiesības, konsultācijas, 

lietotāju drošība; 

2) Veikta E-studiju vide Moodle papildināta ar BigBlueButton spraudni video lekcijas 

režīmam 

3) studentu un mācībspēku atbalsts darbā ar lietojuma programmām – Microsoft Office 

365, Sibelius, pakotni G-Suite, ASIMUT, e-pasta klienti utt., u.c. 

4) darbs ar foto un/vai videomateriāliem to pēcapstrāde, dažādu studentu audiovizuālo 

prezentāciju sagatavošana iesniegšana starptautisku konkursu pieteikumiem u.c.; 

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

programmu savietojamības risinājumi, piem., lektora privātā datora saslēgšana vai 

video apskaņošanas tehnikas saslēgšana ar projektoru u.c., mācībspēku tehniskās 

konsultācijas; 

6) darbs ar apskaņošanas tehniku JVLMA rīkotajās prezentācijās, meistarklasēs, 

eksāmenos u.c. akadēmiskajos pasākumos; 

7) datoru tīkla darbības uzturēšana, kas ietver darbības traucējumu operatīvu 

novēršanu; 

8) Bezvadu datortīkla pieslēguma punktu uzturēšana; 

5. Turpinās JVLMA datortīkla stabilitātes un ātrdarbības uzlabošana - novecojušo 

tīkla maršrutētāju nomaiņa, aizstāšana. 

6. Izveidots un aktivizēts VPN (Virtuālais privātais tīkls), lai nodrošinātu JVLMA 

lietotājiem iespēju attālināti pieslēgties JVLMA serveriem vai darba datoriem 

III – IT daļas pārziņā nonākušas jaunas tehnikas vienības: 

Ārkārtas situācijas laikā iegādāti: 

 pieci portatīvie datori, kas paredzēti izsniegšanai docētājiem lekcijām, 

 piecas webkameras, 

 pieci augstas kvalitātes USB mikrofoni, 

 trīs audio / videosignāla rakstītāji, 

 jauns serveris 8 gadu nokalpojušā Norvēģijas projekta servera funkciju 

 aizstāšanai. 

Kvalifikācijas celšanas kursi, līdzdalība semināros, pieredzes apmaiņa 

- Oline semināri - Esi drošs, BiSmart, LMT Biznesa brokastis u.c. Pilnveidot un 

modernizēt JVLMA IT un audiovizuālās tehnikas un programmatūras nodrošinājumu, 

balstoties uz studentu un mācībspēku pieprasījumiem, kā arī ārvalstu mūzikas 

augstskolās gūto pieredzi. 
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8.2.4. Studiju programmu direkcija (Studiju daļa, Mūzikas un dejas pedagoģijas nodaļa, 

Studiju virzienu vadītājs) 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.  

8.2.5. Zinātniskās pētniecības centrs nodrošina saites starp izglītību un zinātni, nacionālā 

kultūras mantojuma saglabāšanu, izpēti, zinātnieku iekļaušanos mūsdienu mūzikas 

pētniecībā, starpdisciplinārus pētījumus.  

8.2.6. Sporta centrs nodrošina studējošajiem iespējas nodarboties ar sportu. 
 

4. Mācībspēki 
4.1. Mācībspēku sastāva izmaiņu analīze un novērtējums par pārskata periodu, to ietekme 

uz studiju kvalitāti. Studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku (akadēmiskā 

personāla, viesprofesoru, asociēto viesprofesoru, viesdocentu, vieslektoru un 

viesasistentu) kvalifikācijas atbilstības studiju programmas īstenošanas nosacījumiem un 

normatīvo aktu prasībām novērtējums. Sniegt informāciju par to, kā mācībspēku 

kvalifikācija palīdz sasniegt studiju rezultātus. 

1. Studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku kvalifikācijas atbilstības studiju 

programmai novērtējums  

Studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku kvalifikācijas novērtējums, 

sniedzot informāciju par to, kā tā palīdz sasniegt studiju programmas izvirzītos mērķus. 

Mācībspēku sadarbības novērtējums studiju kursu/moduļu savstarpējās sasaistes 

nodrošināšanā. Norādīt arī studējošo un mācībspēku skaita attiecību studiju 

programmas ietvaros (pašnovērtējuma ziņojuma iesniegšanas brīdī).  

Izvērtējot akadēmiskā personāla zinātniskās un mākslinieciskās jaunrades 

biogrāfijas, Senāta sēžu protokolus, kuri atspoguļo akadēmiskajā amatā ievēlēšanai 

personas iesniegtos dokumentus, vēlēšanu procesu un rezultātus, akadēmiskā personāla 

pašnovērtēšanas ziņojumus, studējošo darba rezultātus un studējošo atsauksmes, studiju 

programmas īstenošanā iesaistītās katedras atzīst, ka akadēmiskā personāla kvalifikācija 

atbilst struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai.  

JVLMA misijas izpildi nodrošina augstas kvalifikācijas akadēmiskais personāls, 

kuru veido kodols - profesori un asociētie profesori, kā arī kvalificēti mācībspēki 

(docenti) un akadēmiskās atjaunotnes rezerve - pieaicinātie docētāji. JVLMA izmanto 

dažādas iespējas starptautiski atpazīstamu speciālistu piesaistei. Akadēmiskā personāla 

vēlēšanām izvirzīti vienoti izvērtējamie kritēriji, no kuriem nozīmīgākie ir starptautiskie 

panākumi mūzikas profesionālajā mākslinieciskajā darbībā. JVLMA personāla 

struktūra izriet no JVLMA darbības uzdevumiem un var būt atšķirīga pa 

specializācijām. Darbojoties brīvas konkurences izglītības un akadēmisko pakalpojumu 

tirgū, JVLMA sekmē elastīgu un atraktīvu personāla piesaistes politiku. Tiek izmantots 

arī pieredzējušu, bet zinātnisko grādu neieguvušu praktiķu darbs.  

Vispārējās izglītības mūzikas skolotāju studiju kursus docē sekojoši pedagogi:  

Edgars Vītols - docents /Doktora grāds pedagoģijā  

Ilze Vilde - docente /Doktora grāds pedagoģijā 

Ginta Pētersone - docente /Doktora grāds pedagoģijā 
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Dace Medne profesore /Doktora grāds pedagoģijā 

Liene Batņa – docente /Doktora grāds pedagoģijā 

Maija Kokare - pieaicinātā docētāja /Doktora grāds pedagoģijā 

Anna Līduma - pieaicinātā docētāja /Doktora grāds pedagoģijā 

Irēna Nelsone lektors /Mākslas maģistra grāds Mūzikas pedagoģijā 

Ieva Nīmane pieaicinātais docētājs/ Maģistra grāds mūzikā 

Andra Fenhane - pieaicinātā docētāja /Mākslas maģistra grāds mūzikas 

pedagoģijas specialitātē 

Ilze Arne - pieaicinātā docētāja Mākslas maģistra grāds mūzikas pedagoģijas 

specialitātē. 
 

4.5. Sniegt piemērus akadēmiskā personāla iesaistei zinātniskajā pētniecībā un/vai 

mākslinieciskajā jaunradē gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī (studiju programmas 

saturam atbilstošajās jomās) un iegūtās informācijas pielietojumam studiju procesā. 

Mūzikas pedagoģijas katedras docētāju radoši mākslinieciskā darbība. 

Liene Batņa ar kori Via Stella aktīvi koncertē dažādās Latvijas koncertzālēs: 

Koncertprojekts PATEICĪBAS PSALMS koris Via Stella, ērģelniece Digna 

Markule un koklētāju ansamblis Raksti, Koncerti 2019. gada 9.11. Rīgas Domā, 

24.11. Pakrojes Romas katoļu baznīcā (Lietuvā).  2019. gada 30.06 – 8.07. sieviešu 

kora VIA STELLA dalība XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI deju svētkos, 

koru skatē iegūstot augsto 1. pakāpes diplomu.  2019. gada 11.01.– 13.01. bērnu 

koris VIA STELLA iegūst II pakāpes diplomu Starptautiskajā koru konkursā 

“Sudraba Zvani”. 2019. gada aprīlī sieviešu koris Via Stella iegūst 2. vietu 

Starptautiskajā koru konkursā Budapeštā sieviešu koru kategorijā.  

       Mūzikas pedagoģijas katedras vadītājs Edgars Vītols aktīvi koncertē un piedalās 

Latvijas skolu koru attīstībā: Kora mūzikas koncerts “Latvijas pērles” Aulejas tautas 

namā, 25.08.2019. Koncerts Ungurmuižā, vīru koris Absolventi, 17.08.2019. 

Koncertprogramma “Dzīvības mūžīgais vārds”, R. Pauls, J.Peters, I.Lisovska, 

D.Kalniņš, LU FMOF jauktais koris AURA, RV2Ģ jaukais koris, vīru koris 

Absolventi, Latvijas Universitātes Lielajā aulā 20.03.2019.  Koncertprogramma “Manā 

sirdī, LU FMOF, jauktais koris Aura, Madonas pūtēju orķestris, Lizuma Kultūras nams 

23.02. 2019.Koncertbrauciens Vācijā (Hamburga, Wupertāle, Dīrene), LU FMOF koris 

Aura un Ārensburgas simfoniskais orķestris, 15.12. – 22.12.2018. Lāčplēša dienas 

koncerts, LU FMOF jauktais koris Aura, Zemessardzes orķestris, Piemiņas memoriālā 

Sudrabkalniņā, 11.11.2018. Paula Kveldes grāmatas atklāšana, vīru koris Absolventi, 

Lielvārdes A. Pumpura muzejā, 23.09.2018. Dziesmu cikls, “Jaunība mana” (Raimonds 

Pauls, Jānis Peters) pirmatskaņojums, 2019. gada 20. martā Latvijas Universitātes 

Lielajā aulā. Edgars Vītols ir XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

noslēguma koncerta mākslinieciskais vadītājs. Mākslinieciskā vadītāja pienākumos ir 

piedalīties svētku atlases skatēs Latvijā: Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, 

gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, žūrijas 

priekšsēdētājs: Latgalē - 2019.gada 3.aprīlī Daugavpils Latviešu kultūras centrā , 

Vidzemē -  2019.gada 5.aprīlī Valmieras 5.vidusskolā, Rīgā - 2019.gada 10.aprīlī Rīgas 

6.vidusskolā, Kurzemē - 2019.gada 11.aprīlī Kuldīgas Kultūras namā, Kurzemē - 

2019.gada 18.aprīlī Ventspils Jaunrades namā, Rīgā - 2019.gada 17.aprīlī, 23.aprīlī,  
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Vidzemē - 2019.gada 25.aprīlī Cēsu Valsts ģimnāzijā, Zemgalē - 2019.gada 26.aprīlī 

Jelgavas 4.vidusskolā. Latvijas Nacionālā Kultūras centra noteiktā Jelgavas, Dobeles 

un Saldus apriņķa koru skate, darbs žūrijā: Saldū 2019. gada 23. martā Saldus Jauniešu 

kultūras centrā, Dobelē 2019. gada 24. martā Dobeles Kultūras namā, Jelgavā 2019. 

gada 31. martā Zaļenieku kultūras namā, Jelgavā 2019. gada 7. aprīlī Jelgavas pils aulā. 
Igaunijas koru asociācijas rīkots jaukto koru konkurss “Tuljak”, darbs žūrijā, Tartu, 

Igaunija, 2019. gada 16. februārī.  

Būtisks aspekts ir docētāju pedagoģiski metodiskā darbība. Mūzikas skolotāju 

katedras darbībā kā nozīmīga tiek uzskatīta Latvijas Mūzikas olimpiādes organizēšana 

un satura izstrāde (I. Nelsone, I.Vilde, E. Vītols), profesionālās pilnveides kursu 

organizēšana (I.Vilde, I. Nelsone), kā arī mācību programmu izstrādē mācību 

priekšmetā Mūzika sadarbībā ar VISC projekta Kompetenču pieeju mācību saturā 

“Skola 2030” ietvaros. 

      Īpaši akcentējama ir Mūzikas pedagoģijas katedras docētāju dalība tālākizglītības 

kursu vadīšanā, kas sekmē teorijas un prakses vienotības pārnesi inovācijās metodiskajā 

pieejā skolēniem, studentiem. Mūzikas pedagoģijas katedras docētāji ir vadoši mūzikas 

mācīšanas un skolas kora darba metodikas vadošie speciālisti Latvijā.  

         Edgars Vītols - Rīgas pilsētas interešu izglītības metodiskais centrs – Metodiskā 

diena mūzikas skolotājiem. Lekcija “Aktualitātes un metodiskie paņēmieni kompetenču 

pieejā balstītā mūzikas mācīšanas procesā vidusskolas posmā”, 2019. gada 11. martā. 

Valsts Izglītības satura centrs – Profesionālās pilnveides kursi mūzikas skolotājiem. 

Lekcija “Kustību izmantošanas priekšrocības kolektīvajā muzicēšanā personības 

pilnveidei” 2018. gada. 22. novembrī. 

        Liene Batņa  - 2019. g. septembrī dalība Talsu novada skolu koru diriģentu 

seminārā ar tematu “Kompetencēs balstīts mācību saturs kora nodarbībās”. 

      Ilze Vilde - Dalība 8 stundu pedagogu profesionālās pilnveides audzināšanas kursos 

ar lekcijām: Kompetenču pieejas īstenošana mūzikas teorētiskajos priekšmetos. Mācību 

stratēģijas un metodes mūzikas literatūras stundās, PIKC NMV Rīgas Doma kora skola, 

2019.gada 4.aprīlī. Dalība Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētajā 

seminārā Pierīgas novadu PII un skolu mūzikas skolotājiem ar lekciju “Kompetenču 

izglītības pieeja mūzikas nodarbībās pirmsskolā”, Rīga, 2019.gada 5.aprīlī. Piedalīšanās 

6 stundu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides audzināšanas kursos Skolēnu 

noturīgums, pārliecība par saviem spēkiem un elastīgums (angliski: resilience), PIKC 

NMV Rīgas Doma kora skola, 2018.gada 27.augustā. 

       Dace Medne - 2019. SAM 8.2.2. projekts “Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā 

personāla kapacitātes stiprināšana” (Nr.8.2.2.0/18/A/013) asociētā viesprofesore 

Pedagoģiskās izaugsmes centrā. 2019. ESF projekts “mūzikas, mākslas, dejas un 

kultūras studiju skolotāju studiju programmu jaunveide” Nr. 8.2.1.0/18/I/001. Eksperts. 

SAM 8.2.1. Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena 

“Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas, projektā Nr. 8.2.1.0./18/I/004, 

projekts finansēts ar ESF specifiskā atbalsta mērķa 8.2.1. samazināt studiju programmu 

fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu. Eksperts. Teilnahmebestätigung an der 

internationalen Projektwoche und am Sumposium zum Thema “Inklusion und Umgang 

mit Heterogenität in Schule und Unterricht”. Latvijas Universitātes un Leipcigas 

Universitātes Projekta nedēļa un simpozijs par iekļaujošo izglītību. 40 stundas. 

Apliecinājums. 2017.–2019. Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.4. specifiskā atbalsta  
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mērķa Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un 

intervences pasākumus projekta Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai Nr.8.3.4.0/16/I/001, vecākais eksperts. 2018. Eiropas Sociālā fonda 

projekta Nr.8.5.3.0/16/I/001 “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un 

personāla kompetences pilnveide” studiju kursa “Vispārējā, personības un attīstības 

psiholoģija”  docēšana (12 stundas) pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B 

programmas pedagoģijā Pedagoģiskās darbības pamati mūzikas, dejas un mākslas 

nozarēs” kursos. 2017. – 2018. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2. /16/I/021 

“Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi” (PVS ID 3634). Psihologs. 2019. Eiropas Sociālā fonda projekts 

8.2.1.0/18/I/001 “Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras studiju skolotāju studiju 

programmu jaunveide”, eksperts. 2018.-2019. Eiropas Sociālā fonda projekts 

8.2.1.0/18/I/004 "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena 

"Izglītība, pedagoģija un sports" studiju programmas eksperts, apakšdarbība 1.1., 2.4. 

     Mūzikas pedagoģijas katedras docētāju grupa (Irēna Nelsone, Ilze Vilde, Edgars 

Vītols, Liene Batņa) aktīvi piedalās dažādos ESF finansētos projektos: Līdzdalība ESF 

projekta Kompetenču pieeja mācību saturā “Skola 2030” ietvaros, mācību standarta, 

mācību programmas un mācību materiālu izstrādes mūzikā vispārizglītojošā skolā 

mūzikas grupas vadīšana. Piedalīšanās 72 stundu pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides B programmas pedagoģijā "Pedagoģiskās darbības pamati mūzikas, dejas un 

mākslas nozarēs" ar lekcijām: Mācību priekšmeta mācīšanas metodika, mācību 

metodes un paņēmieni, Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā „Profesionālās 

izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Nr. 

8.5.3.0/16/I/001) ietvaros, JVLMA, 2018.gada oktobra, novembra mēneša 

ietvaros.   Dalība EAS un ISME organizētajā starptautiskajā mūzikas skolotāju 

konferencē “The school I’d like – Music Education meeting the needs of the children 

and young people Today”, Zviedrija, Malmes Mūzikas akadēmija, 2019. gada 15.-

18.maijam. 

            Mūzikas pedagoģijas katedras docētāji 2018./2019. akadēmiskajā gadā aktīvi 

piedalījušies zinātniskajās konferencēs, veikuši vairākas zinātniskās publikācijas. 

Zinātniskās publikācijas – 5, visas starptautiskos izdevumos, (D.Medne – 5). Dalība 

starptautiskās zinātniskās konferencēs ar referātu – 7, (D.Medne – 4, I.Vilde – 2, 

E.Vītols – 1). Publicētās monogrāfijas - Bērncentrēta pieeja audzināšanā (D.Medne) 

Būtisks aspekts Mūzikas skolotāju katedras darbībā ir docētāju pedagoģiski 

metodiskā darbība. Kā nozīmīga tiek uzskatīta Latvijas Mūzikas olimpiādes 

organizēšana un satura izstrāde (I. Nelsone, I.Vilde, E. Vītols), profesionālās pilnveides 

kursu organizēšana (I.Vilde, I. Nelsone), kā arī mācību programmu izstrādē mācību 

priekšmetā Mūzika sadarbībā ar VISC projekta Kompetenču pieeju mācību saturā 

“Skola 2030” ietvaros (I. Nelsone, I.Vilde, E.Vītols, A. Fenhane)). Ievērības cienīgs ir 

Mūzikas skolotāju katedras organizētais Jāzepa Vītola Bērnu un jauniešu koru un 

vokālo ansambļu konkurss “Lai skan” (L.Batņa, E.Vītols), kura norisē iesaistās visi 

katedras docētāji un studiju programmas VIMS studenti, kā arī tiek pieaicināti 

profesionālākie JVLMA mācībspēki konkursa žūrijā. Katedras docētāji turpina 

pedagoģiski praktisko darbību Rīgas Doma kora skolā, Vecumnieku mūzikas skolā, 

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā.  

Mūzikas skolotāju katedras docētāji ir atzīti eksperti, līdz ar to tiek aicināti kā 

lektori profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursos, kā arī tiek pieaicināti  
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Izglītības satura un eksaminācijas centra ārštata metodiķu darbam un dalībai 

konkursu izvērtēšanas komisijās.  

2019./2020. akadēmiskajā gadā uzsākta sadarbība ar JVLMA realizēto studiju 

programmu Deju un ritmikas skolotājs. Uzsākot sadarbību, tika organizēts atraktīvs 

Ziemassvētku pasākums ar koncerta un rotaļu daļu ar aktīvu bērnu iesaisti un 

līdzdarbošanos. 

Kā būtiska tiek atzīta iniciatīva darboties izstādē Skola 2020 Ķīpsalas hallē, 

nodrošinot vienu konkurētspējīgākiem stendiem starp visām Latvijas universitātēm un 

akadēmijām. 

Mūzikas skolotāju katedras radošās darbības virzieni ir saistīti ar māksliniecisko 

darbību un iesaisti dažādos projektos. Docētāju vadībā iegūti augsti rezultāti 

starptautiskos koru konkursos ar saviem mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, II 

pakāpes diploms starptautiskajā koru konkursā “Sudraba Zvani” (L.Batņa), 2. vieta 

sieviešu koru kategorijā starptautiskajā koru konkursā Budapeštā (L.Batņa), Zelta 

diploms sakrālās mūzikas kategorijā un Zelta diploms jaukto koru A kategorijā 

starptautiskajā koru konkursā “Riga Sings”. Koru vadītāju augstie rezultāti Latvijā un 

ārzemēs apliecina docētāju profesionalitāti un pamatojumu studiju kursu docēšanā: 

Skolas kora darba metodika (L.Batņa) un Koris un kora darba prakse (E. Vītols).  

 
4.6. Mācībspēku sadarbības novērtējums, norādot mehānismus sadarbības veicināšanai, 

studiju kursu/ moduļu savstarpējās sasaistes nodrošināšanā. Norādīt arī studējošo un 

mācībspēku skaita attiecību studiju programmas ietvaros (pašnovērtējuma ziņojuma 

iesniegšanas brīdī).  

Studiju programmas saturs veidots tā, lai studiju kursu saturs būtu sabalansēts 

ar un atbilstu attiecīgās profesijas standartos izvirzītajām kompetencēm. Studiju 

programmas A-daļas saturs pamatā vērsts uz humanitāro un sociālo zinātņu studiju 

kursiem, tai skaitā studiju kursiem, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās pamatiemaņas, kuras tieši attiecināmas uz profesionālajā darbībā 

nepieciešamo vispārējo prasmju attīstību. 

 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 2019./2020.akadēmiskajā gadā 

augstskolas personālu sastādīja 216 personas*. Piesaistīti kopumā 8 ārvalstu 

viesprofesori. 33 akadēmiskā personāla pārstāvjiem ir zinātniskais grāds. 

Akadēmiskajos amatos ievēlēti – 146 docētāji, no tiem: 
Profesori: 27 
Asociētie profesori: 27 
Docenti: 45 
Lektori: 42 
Asistenti: 0 
Vadošie pētnieki un pētnieki: 5 

Pieaicinātie docētāji: 70 
* Dati no Augstskolas pārskata 2019./2020. akadēmiskā gada sākumā. 
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III. STUDIJU PROGRAMMAS     

RAKSTUROJUMS 

Studiju virziena Izglītība, pedagoģijas un sports  
 

profesionālās bakalaura programmas  

Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs  

RAKSTUROJUMS 

 

Studiju programmas raksturojošie parametri 
1. Studiju programmas “Nosaukums” parametri (norādīt tikai tos parametrus, kuri 

attiecas uz studiju programmu). Studiju programmas “Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs” parametri.  

Norādīt tikai tos parametrus, kuri attiecas uz studiju programmu. 

Studiju programmas 

nosaukums 

Profesionālā bakalaura studiju programma 
Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs 

Studiju programmas 

nosaukums  

angļu valodā 

Professional Bachelor's Study Programme 

Professional Music Subject Teacher 

Studiju programmas kods 

saskaņā ar Latvijas izglītības 

klasifikāciju 

42141 

Studiju programmas veids un 

līmenis 

Profesionāla bakalaura studiju programma 

 
Iegūstamais kvalifikācijas 

līmenis (EKI) 

6. līmenis 

 
Profesijas kods profesiju 

klasifikatorā 

2320 01 (02) 

Studiju programmas apjoms 

(KP) 

LV 160 KP; ECTS 240 KP 

 
Īstenošanas forma, veids, 

ilgums (ja nepilni gadi, 

norādīt mēnešos) un 

īstenošanas valoda 

 

pilna laika klātiene 

4 gadi 

Latviešu valoda 

Īstenošanas vieta Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 1; LV 1050 

 
Studiju programmas 

direktors/-e 

Liene Batņa  

Uzņemšanas prasības Studiju programmā uzņem personas, kuras ir 

apguvušas vispārējo vidējo izglītību vai 

profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas 
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uzņemšanas  papildu prasības:  instrumenta spēle, 

kolokvijs instrumenta spēlē, kolokvijs mūzikas 

literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, 

forma)  mūzikas profesionālās vai profesionālās 

ievirzes vidējās izglītības programmas noslēguma 

prasību apjomā  

Studiju turpināšanas iespējas Tiesības turpināt studijas maģistrantūrā 

Cita attiecīgās augstskolas vai 

citas augstskolas studiju 

programma, kurā studiju 

programmas slēgšanas 

gadījumā augstskola 

nodrošina studējošajiem 

iespēju turpināt izglītības 

ieguvi 

Pielikumā pievienot apliecinošu dokumentu  

 
Studiju programmas 

mērķis 

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 

Studiju programmas 

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.  

 
Sasniedzamie 

studiju rezultāti 

Zināšanu kompetence 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 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: 

 - zināšanas pedagoģiskā procesa specifikā mūzikas 

profesionālajās izglītības iestādēs, t.sk.: mācību un  
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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. 

Prasmju kompetence 

Studiju laikā students ieguvis prasmes: 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 
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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. 

 
Studiju programmas 

noslēgumā 

paredzētais 

noslēguma 

pārbaudījums 

Valsts pārbaudījumi - Diplomeksāmeni:   

Instrumenta spēles  metodika  

Pedagoģiskā prakse (mācību stunda)  

Instrumenta spēle –koncertprogrammas daļa  

Bakalaura diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana 

  

Ja atkarībā no uzņemšanas prasībām tiek piešķirts atšķirīgs grāds un/vai 

kvalifikācija, ir atšķirīgs studiju ilgums vai studiju programmas apjoms 

kredītpunktos, jāaizpilda zemāk esošā tabula (1.variants). Netiek piemēroti 

atšķirīgā varianta nosacījumi 
1.variants 

Apjoms kredītpunktos 
 

Studiju ilgums gados 
 

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija 
 

Uzņemšanas prasības 
 

 

 
Ja studiju virziena ietvaros tiek īstenota kopīgā studiju programma, tad studiju 

virziena novērtēšanas ietvaros tiek izvērtēta novērtējamās augstskolas/ koledžas 

īstenotā kopīgās studiju programmas daļa.  

Pielikumā pievienot tabulu par kopīgo studiju programmu (rekomendējošās formas 

paraugs pielikumā). Netiek īstenotas kopīgas studiju programmas. 

 
1.2. Statistikas dati par studējošajiem studiju programmā, studējošo skaita dinamika, 

skaita izmaiņu ietekmes faktoru analīze un novērtējums. Analizējot, atsevišķi izdalīt 

dažādas studiju formas, veidus, valodas.  

Pielikumā pārskatāmā formā pievienot statistikas datus par studējošajiem pārskata 

periodā (rekomendējošās formas paraugs 5. pielikumā). 

Analizējot studiju programmas studējošo sastāvu un skaitu, jāsecina, ka 

studiju programmā valsts budžeta studiju vietu skaits ir nemainīgs, tās ir 56 valsts 

budžeta vietas, kopā ar maksas studiju studentiem, studiju programmā studēja 56 

studenti.  Ņemot vērā to, ka studiju programmā uzņemšanas prasības tika 

paaugstinātas. Uzņemšanas pamatlaikā un izsludinātajā papilduzņemšanā uz budžeta 

studiju vietām 1.kursā tika uzņemti 21 studenti. Uzņemšanas papildprasību 

paaugstināšana bija nepieciešama, lai studiju programmā atlasītu kvalitatīvākas 

kompetences nākošos deju skolotājus. Tiem reflektantiem, kuri konkursa kārtībā 

netika uzņemti studiju vietās par valsts budžeta līdzekļiem, JVLMA piedāvāja 

studijas par studiju maksu. Studējošo uzņemšana studijām par studiju maksu ir viens 

no faktoriem, kas sekmē studiju kvalitāti, veidojot studējošo konkurenci uz studijām 

par valsts budžeta līdzekļiem. Katra akadēmiskā gada beigās notiek arī studējošo 

kompetences vērtējumu ranžēšana, kuras rezultātā tiek mainīts arī finansējuma avots.  
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Šāda pieeja pozitīvi ietekmē studiju programmu apguvi, kas savukārt veicina 

augstas raudzes profesionālās ievirzes mūzikas skolotāju sagatavošanu.  

              Uz 2019. gada 1. oktobri profesionālajā bakalaura studiju programmā 

Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs studējošo skaits:  

 
Studējošo skaits programmā Par valsts 

budžeta 

līdzekļiem 

Par 

maksu 
Studiju 

programmu 

aboslvējuši 

Eksmatrikulēti 
I 

kurss 
II 

kurss 
III 

kurss 
IV 

kurss 
Kopā 

21 15 7 13 56 47 9 12 6 

Studiju programmas nosaukums Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs, 

studiju programmas mērķi un uzdevumi, uzņemšanas nosacījumi, kā arī programmas 

saturs, kas nodrošina studiju programmā formulēto zināšanu, prasmju un 

kompetences rezultātu sasniegšanu, atbilst piešķiramajam grādam “profesionālā 

bakalaura grāds mūzikas pedagoģijā ” un atbilstoši apgūtajai specializācijai - 

5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas “konkrēta instrumenta spēles skolotājs”, t.i. 

klavierspēles skolotājs, vijoļspēles skolotājs, u.t.t. piešķiršanai. Studiju programmas 

saturs ir izstrādāts un tiek īstenots saskaņā ar  5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas 

profesijas standartā Skolotājs formulētajām prasībām.  

Uzņemšanai profesionālajās bakalaura studiju programmās ir nepieciešama 

vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība. Lai konstatētu profesionālās 

sagatavotības atbilstību studiju uzsākšanai JVLMA profesionālajās bakalaura 

studiju programmās, visiem reflektantiem ir jākārto papildu prasību pārbaude 

atbilstoši Augstākās izglītības padomē saskaņotajām prasībām. Papildu prasības 

uzņemšanai studiju programmā: instrumenta spēle, kolokvijs instrumenta spēlē, 

kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma).   

Lai nodrošinātu satura apguves pēctecību, reflektantu piemērotības un 

profesionālās atbilstības pārbaudes papildu prasību saturs atbilst profesionālās 

vidējās izglītības programmu noslēguma prasībām, kādas ir noteiktas mūzikas 

mācību priekšmetos. 

 

2. Studiju saturs un īstenošana 

 
2.1. Studiju kursu/ moduļu satura aktualitātes un atbilstības nozares, darba tirgus 

vajadzībām un zinātnes tendencēm novērtējums. Sniegt informāciju, vai, un kā studiju 

kursu/ moduļu saturs tiek aktualizēts atbilstoši nozares, darba tirgus un zinātnes 

attīstības tendencēm.  

Modulis “Kultūra sabiedrībā” 
1. Māksla, arhitektūra un sabiedrība (pieaicināts docētājs R. Čaupale) 

2. Postmodernisms un hipermodernisms (pieaicināts docētājs R. Čaupale) 

3. Lietišķā etiķete (pieaicināts docētājs L. Rupeika) 

4. Komunikācijas ētika. Prezentācija (pieaicināts docētājs L. Rupeika) 

5. Kultūras analīzes principi un metodes (pieaicināts docētājs A. Mūrnieks) 

6. Eiropas kultūras saknes: antīkā un Bībeles tradīcija (pieaicināts docētājs A. 

Mūrnieks) 

7. Argumentācijas pamati (pieaicināts docētājs L. Rotkale) 

8. Aristoteļa filozofija (pieaicināts docētājs L. Rotkale) 
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9. Žurnālistikas pamati (pieaicināts docētājs D. Liepa) 

10. Drāma, teātris un aktiermeistarība (pieaicināts docētājs D. Zālīte) 

Modulis “Uzņēmējdarbības pamati” 
1. Darba tiesiskās attiecības; autortiesības un blakus tiesības (pieaicināts docētājs 

I. J.Mihailovs) 

2. Biznesa modeļi radošajās industrijās (pieaicināts docētājs K. Kārkliņa) 

3. Stratēģija radošajās industrijās (pieaicināts docētājs K. Kārkliņa) 

4. Projekta/pasākuma izstrādes posmi, dokumenti un rīki (pieaicināts docētājs D. 

Ostrovska) 

5. Pasākumu organizācija un procesi, skatuves un aizskatuves prasības (pieaicināts 

docētājs I.Eriņa) 

6. Performanču, semināru un konferenču organizēšana no A līdz Z (pieaicināts 

docētājs I. Eriņa) 

7. Mūzikas projektu menedžments un uzņēmējdarbība (pieaicināts docētājs A. 

Line) 

Modulis “Komunikācija profesionālajā vidē” 

1. Anglofonā literatūra un kultūra - no renesanses līdz mūsdienām (pieaicināts 

docētājs A.Leine) 

2. Angļu valoda un vēstījuma attīstība filmās (pieaicināts docētājs A. Leine) 

3. Angļu valoda (Pre-Intermediate/Intermediate Level) (pieaicināts docētājs V. 

Taturova) 

4. Angļu valoda (Upper Intermediate/Advanced) (pieaicināts docētājs E. 

Medkova) 

5. Krievu valodas fonētika (Vokālās katedras studentiem) (pieaicināts docētājs I. 

Losberga) 

6. Krievu valoda (iesācējiem) (pieaicināts docētājs I. Losberga) 

7. Krievu valoda (ar priekšzināšanām) (pieaicināts docētājs I. Losberga) 

8. Franču valoda (iesācējiem) (pieaicināts docētājs I. Losberga) 

9. Vācu valoda (iesācējiem) (pieaicināts docētājs V. Šiliņa) 

10. Vācu valoda (ar priekšzināšanām) (pieaicināts docētājs V. Šiliņa) 

11. Lietišķā latviešu valoda (pieaicināts docētājs D. Liepa) 

JVLMA studējošie aptaujā (aptaujas rezultāti pieejami pie Vispārizglītojošo 

studiju kursu katedras vadītājas) norādīja, ka pozitīvi novērtē iespēju izvēlēties savām 

profesionālajām interesēm atbilstošus studiju kursus, kā risku minot studiju kursu 

fragmentāciju. Aptauju rezultāti tika izmantoti, lai veiktu izmaiņas vispārizglītojošo 

studiju kursu saturā. Tika ieviesti jauni moduļi – Humanitāro zinātņu studiju kursi, 

Sociālo zinātņu studiju kursi, kā arī aktualizēti iepriekšējie – Uzņēmējdarbības pamati, 

Komunikācija svešvalodās profesionālajā vidē. Veikto izmaiņu rezultāti būs 

novērojami nākamā gada pārskatā. 

Profesionālas darbības teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju 

kursu mūzikas nozarē, profesionālas darbības specializācijas kursu, prakses, brīvās 

izvēles studiju kursu saturu un valsts pārbaudījumu prasību saturu atbilstoši darba 

tirgus prasībām izstrādā un regulāri atjauno JVLMA iesaistīto katedru docētāji, kuri 

paralēli darbam augstskolā tiešā veidā iesaistīti darba tirgū kā diriģenti profesionālajos 

orķestros un koros, kā arī ir mūzikas institūciju darbinieki.  
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Studiju kursu saturs tiek aktualizēts atbilstoši mūzikas profesionālo kolektīvu 

vadītāju, nevalstisko profesionālo organizāciju un asociāciju valžu, kā arī studējošo un 

absolventu priekšlikumiem. Studiju kursu saturi un to īstenošanas kvalitāte tiek 

izvērtēta sistemātiski ar aptauju palīdzību. Ņemot vērā aptaujās izteiktos ierosinājumus, 

attiecīgās katedras izvērtē ierosinājumu aktualitāti un lietderību, izskata priekšlikumu 

ietekmi uz studiju programmas izmaksām, atbilstību profesionālām kompetencēm. 

Pozitīva lēmuma gadījumā studiju programmu satura izmaiņas tiek iesniegtas uz 

apstiprināšanu JVLMA Senātam. 

Diriģēšanas katedra kā lielāko izaicinājumu un inovāciju min modeļa izstrādi 

attālinātā apmācība orķestra diriģēšanā, kas rezultējusies jaunās metodikas atziņu 

atklāsmēs. Perspektīvā radusies motivācija izstrādāt attālinātās apmācības modeli 

studiju kursa Orķestris apguvē. 

Kora diriģēšanas katedra aktīvi sadarbojas ar LNKC informācijas apritē par 

diriģentu vakancēm, kā arī informatīva sadarbojas ar skolu vadītājiem par diriģentu 

vakancēm skolā, īpaši aktīvi pēdējos gados, gatavojoties skolu jaunatnes Dziesmu 

svētkos. 

Vispārējo klavieru katedras novitāte studiju kursa aprakstos: studiju kursa 

repertuārs tiek sastādīts docētāja un studenta radošā sadarbībā katram studentam 

individuāli, izvērtējot viņa spēles tehniskās spējas, kā arī tās pieskaņojot specialitātē 

aktuālajam repertuāram. Kopumā studentiem tiek dotas arvien lielākas iespējas 

uzstāties koncertos, kas tik bieži nenotiek viņu specialitātēs. 

Muzikoloģijas katedra kompetencē nodotie studiju kursi pārskata periodā tika 

aktualizēti sekojoši: 

 Praktiskajā studiju kursā Solfedžo 1. studiju gadā studējošie var apgūt četras 

dažādas solfedžo metodes, tostarp stilistisko, improvizatorisko, kognitīvo un džeza. 

Studiju kurss joprojām ir vienots, bet ir dažādoti solfedžo apguves aspekti. 

 Pārejot uz attālināto studiju procesu 2019./2020. akadēmiskā gada 2. pusgadā tika 

pārskatīti vērtēšanas kritēriji un mācību metodes, kas atspoguļotas studiju kursu 

aprakstos. 

Mūzikas pedagoģijas katedras kompetences nodoti pedagoģijas nozares teorētiskie 

pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi  Studiju kursa: Pedagoģiskie un 

psiholoģiskie aspekti atspoguļotais tematu loks:  

- psihes bioloģiskie pamati, attīstības psiholoģija, personības psiholoģija un sociālā 

psiholoģija;  

- pedagoģijas zinātne un prakse, paradigmu maiņa, attīstības tendences izglītībā;  

- audzināšana, pilsoniskās attieksmes veidošanās;  

- pedagoga komunikatīvā kompetence; 

- mācību procesa modelēšana: didaktiskie modeļi (tradicionāls, multidisciplinārs 

un starpdisciplinārs mācību process) un mācību stratēģijas, lietpratības jēdziens un 

caurviju prasmes; 

- atgriezeniskā saite un vērtēšana, t.sk. pašnovērtēšana; 

- kvalitatīvas, radošas pedagoģiskās darbības veicināšana, īstenojot pedagoģisko 

procesu atbilstoši katra audzēkņa individuālajām vajadzībām; 

- ilgtspējīga attīstība un iekļaujoša izglītība; 

- bērnu tiesību aizsardzība veselība un drošums, vardarbības pret bērnu un vardarbības 

bērna ģimenē atpazīšana un novēršana (plānot vismaz 6 kontaktstundas);  



 
 

123 
 

 

 

 

 

- jēgpilns informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietojums mūsdienīgām mācībām. 

 Izglītības vadība (tematika - mērķtiecīga, uz rezultātu orientēta izglītības procesa 

organizācija, uz profesionālo sadarbību vērsta pedagoģiskā procesa īstenošana, 

līderība, finanšu prasmes, dokumentu pārvaldība, skolvadība, tai skaitā pārmaiņu 

vadība, izglītības kvalitātes monitorings izglītības iestādē, personālvadība). 

 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pedagoģijā; Pedagoģisko pētījumu 

metodoloģija un zinātniskās pētniecības metodes.   

   Pedagoģijas nozares profesionālās darbības teorētiskie pamatkursi un informācijas 

tehnoloģiju studiju kursi: mācību saturs un didaktika konkrētu izglītības veidu visās 

izglītības pakāpēs (mācību saturs nākotnes kompetenču veicināšanai; mācību metožu 

izvēle; radošuma kompetenču veidošana un attīstība, jauninājumi mācību priekšmetā 

un mācību jomas saturā un metodikā).  

 
2.2. Studiju kursos/ moduļos iekļautās informācijas, sasniedzamo rezultātu, izvirzīto 

mērķu u.c. rādītāju savstarpējās sasaistes, studiju kursu/ moduļu mērķu sasaistes ar 

studiju programmas mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem novērtējums. 

 Studiju programmas struktūra un saturs veidoti ar mērķi atbilst mūzikas 

skoltoāju izglītošanas prasībām, kā arī veicināt iegūto zināšanu, zinātniskās izziņas un 

zinātnisko atziņu lietošanu mākslinieciski radošajā darbībā.  

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 26. 

augusta noteikumu Nr.512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu” prasībām un saskaņā ar 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 plānota kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 

Lai efektivizētu plānoto studiju rezultātu sasniegšanu, saskaņā ar darba tirgus pārstāvju 

ieteikumiem palielināta studējošo patstāvīgā darba nozīme un atbildība studiju satura 

apguvē. 

Studiju procesa īstenošanas, docēšanas un studiju satura apguves kvalitātes 

kontroli un analīzi regulāri veic atbildīgās struktūrvienības.  

Studiju programmas saturs kārtots 5 daļās. 

“A” daļā (obligātie studiju kursi) iekļauti profesionālās darbības teorētiskie 

pamatkursi mūzikas nozarē un vispārizglītojošie studiju kursi.  

Vispārizglītojošie studiju kursi (moduļa Kultūra sabiedrībā studiju kursi 

Latviešu valodas kultūra, Ievads kultūras analīzē, Literatūras vēsture, Mākslas vēsture, 

Filosofija un estētika, moduļa Uzņēmējdarbība studiju kursi Darba tiesiskās attiecības, 

autortiesību un blakustiesību pamati, Vides aizsardzība, Civilā aizsardzība, Projektu 

vadīšanas pamati, moduļa Komunikācija profesionālajā vidē studiju kurss Svešvaloda 

(angļu, vācu, franču, krievu, itāļu valoda) nodrošina padziļinātas zināšanas humanitāro 

un sociālo zinātņu nozarē, kā arī attīsta profesijā nepieciešamās sociālās un 

komunikatīvās iemaņas. 

Profesionālo studiju cikla apjomu katrā apakšprogrammā nosaka atbilstošās 

specializācijas nepieciešamā teorētisko zināšanu kompetence.  

“B” daļā (ierobežotās izvēles daļa) Profesionālās darbības specializācijas kursi 

nodrošina diriģentam nepieciešamās zināšanas un prasmes. B daļas studiju kursu  
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ietvaros studenti apgūst diriģēšanas pedagogam nepieciešamās zināšanas un 

prasmes, t.sk. Diriģēšanas mācīšanas metodiku un pedagoģisko praksi.  

“C” daļā (brīvās izvēles daļa) studiju kursi nodrošina iespējas padziļināt vai 

paplašināt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas darbam diriģenta specializācijas 

jomās – Informātikas tehnoloģijas, Lietišķā svešvaloda, Improvizācija, Elektroakustiskā 

mūzika, Kompozīcija/aranžēšana, Skatuves uzvedības kultūra, Džeza mūzika, Senā 

mūzika – baroka orķestris, senās mūzikas ansamblis, Instrumenta spēle u.c.  

Prakse. Prakses periods ir 8 semestri. 

Prakses darba rezultātā students uzkrāj pieredzi profesionāli mākslinieciskā 

darbā. Prakse nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības 

vienotību, akadēmiskā mācībspēka vadībā aprobējot iegūtās zināšanas un iemaņas.   

Prakses laikā plānota diriģēšanas prakse – darbs ar kori vai orķestri, 

koncertprogrammu sagatavošana un atskaņojums. 

 Valsts pārbaudījumi  

Valsts pārbaudījumu studiju kursu saturs tiek izstrādāts atbilstoši studiju 

programmas formulētajiem mērķiem, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem. 

Lai nodrošinātu studiju programmā aprakstīto kopējo zināšanu, prasmju un kompetenču 

sasniedzamos rezultātus, katrā konkrētā studiju kursa aprakstā formulēti attiecīgā kursa 

mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti. Aprakstīti studiju rezultātu sasniegšanas 

veidi, metodes, secība, kompetences pārbaudes formas, veidi un vērtējuma kritēriji. 

 
2.3. Studiju īstenošanas metožu (tajā skaitā vērtēšanas) novērtējums, iekļaujot analīzi par 

to, kā tiek izvēlētas studiju kursos/ moduļos izmantotās studiju īstenošanas (tajā skaitā 

vērtēšanas) metodes, kādas tās ir un kā tās veicina studiju kursu rezultātu un studiju 

programmas mērķu sasniegšanu. Iekļaut skaidrojumu, kā studiju procesa īstenošanā 

ņemti vērā studentcentrētas izglītības principi. 

Studiju īstenošanas metodes, kompetences vērtēšanas metodes, veidi un 

prasības norādīti katra studiju kursa aprakstā. Programmas specializāciju profesionālo 

studiju kursu kontaktstundu un patstāvīgā darba stundu uzdevumi un prasības ir ļoti 

atšķirīgas, tāpēc katra docētāja pienākums ir nodrošināt studiju kursa aprakstu 

pieejamību visiem studējošajiem digitālā formātā vai kā izdales materiālu izdruku 

veidā. 

  Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba 

formās.  Kontaktstundas tiek organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. 

Atbilstoši studiju kursa aprakstā norādītam plānojumam docētāji plūsmu un grupu 

nodarbības strukturē lekciju, semināru, kolokviju formā, bet individuālās nodarbības - 

praktikuma darba formā.  

Respektējot profesionālā bakalaura programmas studējošo vēlmi studiju laikā 

nodarboties ar māksliniecisko vai pedagoģisko praksi un integrēties turpmākajā darba 

vidē, kā arī analizējot kultūras institūciju un kultūrizglītības iestāžu darba plānojumu, 

JVLMA studiju procesu īsteno atbilstoši studentcentrētas izglītības labajai praksei - 

izmanto dažādus programmu īstenošanas veidus, individualizē studiju plānus un studiju 

kursu apguves metodes,  pielāgo mācīšanās ceļus, regulāri izvērtē un uzlabo 

pasniegšanas veidus un metodes, prioritarizē studējošā patstāvību, vienlaicīgi 

nodrošinot docētāju atbalstu konsultāciju formā.  
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Studiju programmas apguves noslēgumā studējošo kompetenci vērtē atbilstoši 

nolikumam 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. 

 
2.4. Ja studiju programmā ir paredzēta prakse, sniegt studiju programmā iekļauto 

studējošo prakšu uzdevumu sasaistes ar studiju programmā sasniedzamajiem studiju 

rezultātiem analīzi un novērtējumu. Norādīt, kā augstskola/ koledža studiju programmas 

ietvaros atbalsta studējošos studiju prakses ietvaros izvirzīto uzdevumu sasniegšanai. 

Studiju programmas satura kvalitatīvas apguves galvenais pamatprincips ir 

studiju un prakses vienotība. Prakses darba organizāciju JVLMA nosaka nolikums, kas 

reglamentē kārtību, kādā otrā līmeņa profesionālo augstākās izglītības programmu 

studējošie iegūst praktiskās iemaņas. 

Prakses organizēšana 

Studiju prakses apjomu kredītpunktos to sadalījumu pa studiju semestriem, kā arī 

kompetences vērtējuma veidus nosaka studiju programma. Prakses saturu nosaka 

studiju kursa apraksts un atbilstoši studiju kursa aprakstam izstrādātā prakses darba 

programma. 

Studiju programmas ietvaros īsteno šādas prakses:  

- mākslinieciski radošā prakse, t.sk. koncertprakse, kolektīvās muzicēšanas prakse, 

operdziedāšana, 

- pedagoģiskā prakse (bakalaura līmeņa studiju programmās).  

Par prakses darba organizēšanu un norisi atbild katedru vadītāji, kuru kompetencē ir 

nodota studiju kursa īstenošana.  

Prakses var tikt īstenotas JVLMA vai arī ārpus tās - citās kultūras institūcijās vai 

izglītības iestādēs.  

Prakses organizācija norit atbilstoši obligātajiem dokumentiem, kuru veidlapas prakses 

vadītājs saņem Studiju programmu direkcijā. Šie dokumenti ietver: 

1) Prakses līgumus, ja prakse notiek ārpus JVLMA;  

2) Pielikumus pie Pedagoģiskās prakses līgumiem – pedagoģiskās prakses vadītāja 

iesniegumus attiecīgās izglītības iestādes vadītājam;  

3) Prakses darba programmas (individuālajām nodarbībām – katram studējošajam 

individuāli izstrādāta katram semestrim, kolektīvās muzicēšanas nodarbībām – 

izstrādāta muzicējošai vienībai katram semestrim; individuālo nodarbību prakses darba 

programmu viens eksemplārs atrodas pie prakses vadītāja, bet otrs - pie studenta); 

4) Prakses pārskats (dienasgrāmata), dokuments, kas atspoguļo prakses darba 

programmā paredzēto uzdevumu izpildi un ir Studiju kartes sastāvdaļa.  

Prakses īstenošanas kārtība 

Mākslinieciski radošā prakse notiek saskaņā ar studiju kursa apraksta prasībām. 

Atbildīgā katedra sastāda mākslinieciski radošās prakses plānu, kas ir katedras darba 

plāna sastāvdaļa. Prakses plāna konkrētos datumus saskaņo katedras vadītājs ar:  

1) JVLMA koncertdaļu, ja prakse notiek JVLMA. Koncertdaļa plānotos prakses 

pasākumus reģistrē Koncertu reģistra grāmatā, nodrošina prakses pasākumu reklāmu, 

saņem no katedras vadītāja un izplata prakses pasākuma programmu un nodrošina 

pasākuma organizēšanu. Programmas un citi reklāmas materiāli tiek uzglabāti JVLMA  
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Koncertdaļā un, atbilstoši JVLMA Lietu nomenklatūras prasībām, tiek nodoti 

glabāšanai augstskolas arhīvā; 

2) kultūras vai izglītības institūcijām, ja prakses pasākumi notiek ārpus Akadēmijas. 

Šādu radošo praksi organizē katedras vadītājs sadarbībā ar konkrētās institūcijas 

atbildīgo personu. Prakses informatīvos un reklāmas materiālus katedras vadītājs nodod 

Koncertdaļai, kura veic prakses uzskaiti. Radošās prakses darba rezultātus apspriež un 

novērtē atbilstošās katedras sēdēs. Atbildīgais docētājs studējošā prakses darba 

rezultātus (vērtējumu) fiksē studējošā Sekmju lapā.  

Pedagoģiskā prakse tiek īstenota Vispārizglītojošās skolās, mūzikas 

profesionālajās,  profesionālās ievirzes izglītības iestādēs vai interešu izglītībā. Saskaņā 

ar studiju kursa apraksta saturu, prakses vadītājs izstrādā pedagoģiskās prakses darba 

programmu katram studentam – praktikantam. Saskaņā ar pedagoģiskās prakses darba 

programmā noteiktajiem uzdevumiem pedagoģiskās prakses vadītājs nodrošina 

studentu ar prakses vietu vai akceptē studenta – praktikanta izvēlētu prakses vietu. 

Vadītājs prakses sākumā informē studentus par prakses norises kārtību un prasībām, 

vada praksi, kontrolējot prakses programmas uzdevumu izpildi un studenta ierakstus 

prakses pārskatā, kā arī novērtē prakses norises gaitu.  

Pārskata periodā JVLMA apzinājusi pedagoģiskās prakses vietas, kurās studiju 

process iespējams ar svešvalodās runājošiem bērniem un jauniešiem. 

Sakarā ar pandēmijas Covid -19 uzliesmojumu, tika izmanītas pedagoģiskās 

prakses veidi un formas.  

         Studiju kursos instrumentspēlē prakses mācību stunda organizēta attālināti, 

iekļaujot dažādus uzdevumus skolēniem, gūstot atgriezenisko saiti video 

formā.  Stunda tiek ierakstīta video versijā, nosūtīta prakses vadītājam. Mācību 

nodarbība tiek analizēta, veikta salīdzinošā analīze. Tika analizēti dažādi 

meistarklašu videomateriāli, tika veikta analīze un izrakstīti metodisko paņēmienu 

daudzveidība. Rakstīti mācību stundu plāni un apkopota metodika.  

 
2.5. Analīze un novērtējums par studējošo noslēguma darbu tēmām, to aktualitāti 

nozarē, tajā skaitā darba tirgū, un noslēguma darbu vērtējumiem.  

Pielikumā pievienot: 

tabulu par studiju programmas atbilstību valsts izglītības standartam 3 

(rekomendējošās formas paraugs 6. pielikumā);  

 tabulu par Studiju programmā “Nosaukums” iegūstamās kvalifikācijas atbilstību 

profesijas standartam (rekomendējošās formas paraugs 7. pielikumā);  

 studiju kursu kartējumu studiju programmas studiju rezultātu sasniegšanai 
(rekomendējošās formas paraugs 8. pielikumā);  

 studiju programmas plānu (katram studiju programmas īstenošanas veidam un formai) 

(rekomendējošās formas paraugs 9. pielikumā);  

 studiju programmas studiju kursu (moduļu) aprakstus (studiju kursos/moduļos iekļaujamā 
informācija ir norādīta pielikumā).  

Studiju programmas apguve noslēdzas ar valsts pārbaudījumu. Valsts 

pārbaudījums ir studējošā kompetences vērtējuma galarezultāts, kas iegūts, 

pamatojoties uz studiju programmas aprakstā norādīto studiju kursu satura apguves 

vērtējumu diplomeksāmenos (saīsin. DE). DE ir studiju darba noslēdzošais posms, kurā  
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notiek tādu prasmju, teorētisko zināšanu un attieksmju pārbaude, kas atbilst 

studiju programmā noteiktajām kvalifikācijas prasībām un ir nepieciešamas attiecīgās 

profesijas uzdevumu sekmīgai veikšanai. DE saturs ietver teorētisko zināšanu un 

praktisko iemaņu pārbaudi. DE var notikt JVLMA un/vai citās kultūras un izglītības 

institūcijās. DE norises kārtību nosaka attiecīgā studiju kursa katedras vadītājs. 

Profesionālās kvalifikācijas un profesionālā grāda iegūšanai teorētisko zināšanu 

pārbaude notiek kolokvija veidā. Profesionālās kvalifikācijas un profesionālā grāda 

iegūšanai praktisko iemaņu pārbaude notiek atbilstoši studiju programmas prasībām – 

koncerteksāmena un/vai praktiskā darba formās – mācību stundas vadīšana, darbs ar 

orķestri/kori/ansambli, u.c. DE programmas prasmju pārbaudes saturs atbilst studiju 

programmas aprakstā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem un studiju kursa aprakstā 

noteiktajām noslēguma prasībām. DE programmu / repertuāru kopā ar studējošo 

sastāda studiju kursa docētājs. Programmu ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms DE norises 

saskaņo katedras sēdē, ne vēlāk kā divus mēnešus pirms DE norises diplomeksāmena 

saturu apstiprina akadēmiskā darba prorektors. 

Studējošo zināšanas un prasmes DE vērtē komisija pēc 10 ballu sistēmas skalas, 

atbilstoši studiju kursa aprakstā noteiktajiem kritērijiem. 

Diplomeksāmena komisija ir valsts pārbaudījumu komisijas deleģētā institūcija, 

kura DE norises procesā novērtē studējošā kompetenci atbilstošajā studiju kursā. 

Priekšlikumus DE komisijas sastāvam JVLMA Studiju programmu direkcijā iesniedz 

atbilstošā studiju kursa katedras vadītājs. DE komisijas sastāvu apstiprina Valsts 

pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs ne vēlāk kā 10 dienas pirms DE norises. DE 

komisijas sastāvā tiek pieaicināti Latvijas vai ārzemju kultūras institūciju attiecīgās 

nozares vadošie speciālisti.   

 DE noslēgumā komisija pieņem lēmumu par studējošā kompetences vērtējumu, 

vērtējumu ar pamatojumu ieraksta valsts pārbaudījuma protokolā un parakstās par 

vērtējuma objektivitāti. DE komisijas priekšsēdētājs komisijas klātbūtnē paziņo DE 

rezultātus studējošajiem.  

Apelācijas kārtība 

Vienas dienas laikā pēc rezultātu paziņošanas studējošajam ir tiesības iesniegt valsts 

pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājam motivētu rakstisku lūgumu pārskatīt DE 

iegūto vērtējumu. Atkārtotu DE drīkst kārtot tikai Diplomeksāmenu norises noteiktajā 

periodā, bet ne vēlāk kā trīs dienas pirms Valsts pārbaudījumu komisijas sēdes 

izsludinātā datuma. 

Profesionālo bakalaura grādu mūzikā un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju 

Instrumenta mūziķis atbilstoši apgūtajai specializācijai (piem.: pianists, ērģelnieks, 

trompetists, vijolnieks, u.c.) piešķir JVLMA Valsts pārbaudījumu komisija (saīsin. – 

VPK), kuras sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs un vismaz četri komisijas locekļi. VPK 

apstiprina rektors ar rīkojumu katram akadēmiskajam gadam. VPK priekšsēdētājs un 

vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju 

pārstāvji. Lēmumu par atbilstošās profesionālās kvalifikācijas un profesionālā grāda 

piešķiršanu VPK pieņem, pamatojoties uz DE komisijas ierakstiem valsts 

pārbaudījumu protokolos un studiju kartēs sniegtajām ziņām. 

     Ar pandēmijas Covid -19 izsludinātajām izmaiņām, notika būtiskas izmaiņas studiju 

procesa organizācijā. Tika izdots rīkojums Par valsts pārbaudījuma – diplomeksāmena 

norises kārtību kādā norisināsies diplomdarbu aiztāvēšana. Sakarā ar 11.05.2020. 

rektora rīkojumu Par JVLMA darbības nodrošināšanu ārkārtējā situācijā no  
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2020.gada 13.maija līdz 22.maijam apstiprināt diplomdarbu aizstāvēšanu studiju 

virziena Mākslas: Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves 

māksla, apakšprogrammas Mūzika, speciālizācijas Mūzika un izglītība, profila 

Instrumenta spēles mācība 2019./2020. akdēmiskā gada 2. jūnijā. Profesionālās 

maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, 

speciālizācijas Mūzika un izglītība, profila Mūzikas mācība 2019./2020. akdēmiskā 

gada 3. jūnijā.  Tika apstiprināta cita diplomdarbu nodošanas kārtība: Studenti līdz 

noteiktajam datumam: Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves 

māksla, apakšprogrammas Mūzika, speciālizācijas Mūzika un izglītība, profila 

Instrumenta spēles mācība līdz 19. maijam; Profesionālās maģistra studiju programmas 

Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, speciālizācijas Mūzika un 

izglītība, profila Mūzikas mācība līdz 20. maijam. Līdz noteiktajam datumam studenti 

augšupielādē diplomdarbu PDF (Portable Document Format) formātā, noformētu 

atbilstoši Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (turpmāk JVLMA) 

metodiskajiem norādījumiem par akadēmisko darbu izstrādi un nosūta to savam 

diplomdarba vadītājam uz JVLMA e-pastu, darbam pievienojot 

iesniegumu  (skat.1.pielikums) kā darba pēdējo lapu.  Diplomdarba vadītājs izskata un 

akceptē darbu aizstāvēšanai, apkopo studentu darbus vienā e-pastā un nosūta Mūzikas 

un dejas pedagoģijas nodaļas vadītājai Lienei Batņai e-pastu liene.batna@jvlma.lv un 

atbilstošās katedras vadītājam uz JVLMA e-pastu ar piebildi, ka darbs ir vai nav 

rekomendējams aizstāvēšanai augstāk norādītajā datumā līdz plkst. 23.49.  Tika 

apstiprināta jauna diplomdarba aizstāvēšanas kārtība: Mūzikas un dejas pedagoģijas 

nodaļas vadītāja Liene Batņa  trīs darba dienu laikā elektroniski (izmantojot @jvlma e-

pastu starpniecību) nosūta diplomdarbus recenzentiem un komisijai izvērtēšanai. 

Recenzents elektroniski apstiprina, ka e-pasts saņemts un divas dienas pirms 

aizstāvēšanas iesūta recenzijas jautājumus studentam elektroniski e-pastā un pilnu 

recenzijas tekstu nosūta vienu dienu iepriekš komisijas priekšsēdētājam. Diplomdarbu 

aizstāvēšanas kārtību organizē un moderē t.i. organizē tiešsaistes piekļuvi -  komisijas 

priekšsēdētājs. Valsts pārbaudījuma norises laikā sudents prezentē diplomdarba 

pētījumu norisi un rezultātus  (līdz 7 minūtēm), students tiek iepazīstināts ar recenziju, 

students atbild uz recenzenta un komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem. 

Aizstāvēšana vienam studentam kopumā ilgst 15 minūtes.  Diplomeksāmens tiek 

ierakstīts, izmantojot Zoom meeting vai Google meet ieraksta rīkus. Ieraksts tiek 

saglabāts līdz attiecīgā studējošā eksmatrikulācijai no JVLMA, par to atbildīgs ir 

komisijas priekšsēdētājs. Diplomeksāmena komisijas locekļi katra studenta 

kompetences vērtēšanu veic diplomeksāmena noslēgumā, ierakstot valsts 

pārbaudījumu protokolos vērtējumu un tā pamatojumu.Komisijas priekšsēdētājs 

studentam vērtējumu dara zināmu 24 stundu laikā elektroniski, izmantojot JVLMA e-

pastu savstarpējo saziņu. Diplomdarbi, kuri tiek novērtēti ar augstāko novērtējumu 9 

(teicami) un 10 (izcili) tiek ievietoti Academia datu bāzē PDF formātā, Academia ir 

bibliotēkas pārvaldīts repozitorijs (www.academia.lndb.lv), kurā digitālie objekti ir 

pieejami gan bibliotēkas lietotājiem, gan globālajā tīmeklī tādā veidā, ka ikviens tiem 

var piekļūt individuāli izraudzītā laikā, individuāli izraudzītā vietā. Academia 

repozitorija mērķis ir veicināt brīvu zinātnisko darbu pieejamību, zinātnes attīstību un 

objektu saglabāšanu. 
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Pēc aizstāvēšanas students veic precizējumus, ja tādi nepieciešami, nosūta PDF formātā 

darba vadītājam, darba vadītājs pārbauda un sniedz akceptu, ka darbs atbilst 

iesniegšanai datu bāzē un nosūta to komisijas priekšsēdētājam uz e-pastu. Komisjas 

priekšsēdētājs apkopo iesūtītos darbus un nosūta tos elektroniski  ievietošanai datu bāzē 

JVLMA bibliotēkas vadītājai Evitai Stankevičai uz 

evita.stankevica@jvlma.lv.  JVLMA bibliotēkas elektroniskajā katalogā 

izveidota sadaļa  Noslēguma darbi, kurā būs pieejama informācija par noslēguma 

darbu  (bibliogrāfiskais apraksts) un saite uz darba pilntekstu. Rīkojuma 3.1.punktā – 

3.6.punktā norādītā saziņa un pieslēgšanās Zoom meeting vai Google meet vietnei 

notiek izmantojot @jvlma e-pasta adreses. Tiešsaistes platformu nosaka komisijas 

priekšsēdētājs. Students un katrs komisijas loceklis ir atbildīgs par pieslēgšanos 

tiešsaistes rīkam Zoom meeting vai  Google meet individuālajā ASIMUT profilā 

attēlotajā laikā, izmantojot ASIMUT profilā publicēto un JVLMA e-pastā nosūtīto saiti 

uz tiešsaistes rīku Zoom meeting. Diplomeksāmena dalībniekiem, t.i. studentiem un 

komisijas locekļiem, līdz š.g. 25. maijam ziņot Mūzikas un dejas pedagoģijas nodaļas 

vadītājai Lienei Batņai, ja sekmīgai dalībai diplomeksāmenā nepieciešams IT 

aprīkojums, kā arī pamācība tiešsaistes rīka Zoom meeting vai Google meet lietošanā. 

Komisijas priekšsēdētājs pēc diplomeksāmena noslēguma valsts pārbaudījumu 

protokolus iesniedz elektroniski, nosūtot no JVLMA e-pasta adreses (@jvlma.lv) 

atbilstošās nodaļas lietvedim. Nodaļas lietvedis izdara atzīmi par protokola 

saskaņojumu ar visiem diplomeksāmena komisijas locekļiem un to pēc saskaņojuma 

uzraksta izvietošanas uz dokumenta, iekļauj protokolu datubāzē PDF formātā. Ar 

rīkojuma saturu tika iepazīstināti visi diplomeksāmena norisē iesaistītie docētāji un 

studenti. Valsts pārbaudījumi Diplomdarba aizstāvēšanā noritēja veiksmīgi. 

2019./2020. akadēmiskajā gadā tika izstrādādāti sekojoši diplomdarbu temati.  

Studiju virziena Izglītība pedagoģija un sports profesionālā bakalaura studiju 

programmas Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs valsts pārbaudījumu komisiju 

8. semestra studentu kompetences novērtēšanai studiju kursā Bakalaura diplomreferāta 

izstrāde un aizstāvēšana š.g. 2. jūnijā plkst. 10:00 attālināti platformā Zoom darbus 

izvērtēja šādā sastāvā 
Komisijas priekšsēdētājs:  Dr. paed. prof. Dace Medne  
Komisijā:  Mag.art. asoc.prof. Toms Ostrovskis   

Dr.paed. doc. Liene Batņa  
Norises kārtība:   

Students Temats DR vadītājs DR recenzents 

 
Pieslēgšanās, komunikācijas pārbaude 

1 Viktorija 
Bodunova 

Friderika Šopēna klavierdarbu apguves 
problēmas mūzikas skolā 

prof. L.Fūrmane prof. T.Bogdanova 

2 Anna 
Kovaļova 

Tehnisko iemaņu attīstība Arvīda Žilinska 
klavierskaņdarbu iestudēšanas procesā 

prof. 
T.Bogdanova 

prof. L.Fūrmane 

3 Renāte 
Kurtiša 

Ansambļa spēles iemaņu veidošanās 
klavierspēles apguves sākumposmā 

prof. 
T.Bogdanova 

prof. L.Fūrmane 

4 Ramona 
Lasmane 

Toivo Nahkurs-atskaņotājmākslinieks un 
pedagogs 

pieaicin.doc. 
Dz.Erliha 

prof. T.Bogdanova 

mailto:evita.stankevica@jvlma.lv
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Kristiāna 
Podniece 

 
 
 
 

Jāņa Ķepīša tautasdziesmu apdares 
klavierspēles apguvē: stilistika un spēles 

paņēmieni krājumā Koklētājs 

 
 
 
 

 
prof. L.Fūrmane 

 
 
 
 

 
prof. T.Bogdanova 

Neliels pārtraukums 
6 Renāte 

Vanaga 
Uztraukuma pārvarēšanas metodiskie 

ieteikumi klavierspēles iestudēšanas 

procesā 

prof. 

T.Bogdanova 
prof. L.Fūrmane 

7 Marta 

Zvirbule 
Jāņa Maļecka pedagoģiskās darbības 

raksturiezīmes 
pieaicin.doc. 

Dz.Erliha 
prof. 

T.Bogdanova 

8 Zane 

Pakalne 
Helmera Pavasara krājums Mazais 

vijolnieks: metodiskie paņēmieni un 

pielietojums vijoļspēles apguvē 

doc. 

I.Rozenbaha 
asoc.prof.  

T.Zīberte – Ījaba 

9 Vivita Ose Sīkās motorikas attīstība flautas spēles 

apguves procesā 
pieaicin.doc 

D.Bičkovska 
pieaicin.doc. 

L.Straupe-

Denisjuka 

 
Studiju virziena Māksla profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un 

skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, specializācijas Mūzika un izglītība, profila 

Instrumenta spēles mācība 4. semestra maģistrantu kompetences izvērtēšanai studiju 

kursā Diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana š.g. 2. jūnijā plkst. 14:00 attālināti 

tiešsaistes platformā Zoom darbus izvētēja šādā sastāvā: 
Komisijas priekšsēdētājs:  Dr. paed. prof. Dace Medne  
Komisijā:  Mag.art. asoc.prof. Toms Ostrovskis   

Dr.paed. doc. Liene Batņa  
Norises kārtība:   

Students Temats DR vadītājs DR 

recenzents  
Pieslēgšanās, komunikācijas pārbaude 

1 Jana Bārtula 
klavierspēle 

Ilzes Arnes klavierskaņdarbi bērniem: interpretācijas 
problēmas un risinājumi 

lekt. 
D.Zandberga 

prof. V. 
Zilberts 

2 Inese 
Fedorovska 
vijoļspēle 

Apmācības tehnikas mehāniskās pārslodzes 
novēršanai vijoļspēles procesā 

lekt. 
L.Burmistrova 

asoc. prof. 
Terēze 

Zīberte-Ijaba 

3 Marija 
Kudrina  

klavierspēle 

Indras Rišes klaviercikla " Rudentiņš" iestudēšanas 
metodiskie ieteikumi muzikālās atmiņas veicināšanas 

aspektā 

prof. 
T.Bogdanova 

prof. V. 
Zilberts 

4 Egija Puzule 
klavierspēle 

Muzikālās atmiņas attīstības metodiskie ieteikumi 
klavierspēles apguvē 

prof. 
T.Bogdanova 

prof. V. 
Zilberts 

5 Lūcija 
Sičevska 
ģitārspēle 

Publiskās uzstāšanās uztraukuma prevencijas 
iespējas instrumentspēles apguves procesā 

jauniešiem 

doc. 
I.Rozenbaha 

lekt. 
K.Zemītis 
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Studiju virziena Izglītība pedagoģija un sports profesionālā bakalaura studiju 

programmas Mūzikas skolotājs valsts pārbaudījumu komisiju 8. semestra studentu 

kompetences novērtēšanai studiju kursā Bakalaura diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana š.g. 4. jūnijā plkst. 11:00 attālināti tiešsaistes platformā Zoom darbus 

izvētēja šādā sastāvā: 
Komisijas priekšsēdētājs:  Dr. paed. doc. Edgars Vītols  
Komisijā:  Mag. paed. Iveta Lavrinoviča – Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas 

direktore   
Dr.paed. pieaicinātā docētāja. Maija Kokare – Rīgas Angļu ģimnāzijas 

direktore   
Dr.paed. doc. Liene Batņa 

Mainīgie komisijas 

locekļi: 
Mag. art. Ainars Šablovskis  
Mag. art. lekt. Irēna Nelsone  
Dr.art. asoc.prof. Indriķis Veitners  

Norises kārtība:   
Students Temats DR vadītājs DR recenzents 

1 Anna Katrīna 
Deņisova (ISpS) 

Pianista Lang Langa radošā darbība 
klavierspēles māksliniecisko vērtību un 

tehnisko spēju atklāsmē 

prof. 
T.Bogdanova 

doc. I.Vilde 

2 Marita Gaidaša 
(ISpS) 

Vingrinājumi flautas spēles 5. klases 
audzēkņu pirkstu tehnikas pilnveidei mūzikas 

skolā 

prof. 
M.Marnauza 

asoc. prof. 
L.Mūrniece 

3 Sigita Kuzmina 
(ISpS) 

Mūzikas skolas jaunāko klašu klarnetes 
spēles audzēkņu mācīšānās prasmju apguve 

asoc. prof. 
L.Mūrniece 

prof. 
M.Marnauza 

 
Neliels pārtraukums 

4 Arta Romānova 
(PDž) 

Elpas pielietojuma pilnveide džeza saksofona 
spēles apguves procesā pusaudžiem. 

asoc. prof. 
L.Mūrniece 

asoc. prof. 
I.Veitners 

5 Alīse Kante 

Onzule 
(PDž) 

Ķermeņa saspringuma mazināšanas iespējas 

dziedāšanas apguvē jauniešiem. 
doc. Inga Bērziņa doc. 

Z.Žukovksis 

6 Alekss Leščinskis 
(PDž) 

Peta Martino ieguldījums džeza ģitārspēles 
pedagoģijā 

pieaicin. doc. 
B.Avramecs 

doc. 
Z.Žukovksis 

7 Jūlija Zakirova 
(PDž) 

Elpošanas tehnikas fizioloģijas izpratnes 
pilnveide dziedāšanas nodarbībās jauniešiem. 

doc. Inga Bērziņa doc. 
T.Gžibovskis 

Visi diplomdarbi tika aizstāvēti sekmīgi, darbi, kuri tika aizstāvēti uz 9 (teicami) un 

10 (izcili) ir ievietoti Academia datu bāzē, tie ir:  
Jana Bārtula 
klavierspēle 

Ilzes Arnes klavierskaņdarbi bērniem: interpretācijas problēmas un risinājumi 

Inese Fedorovska 
vijoļspēle 

Apmācības tehnikas mehāniskās pārslodzes novēršanai vijoļspēles procesā 

 
2.6. Analīze un novērtējums par studējošo, absolventu un darba devēju aptauju 

rezultātiem, to izmantošanu studiju satura un kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus.  

              Studējošo aptaujai ir izstrādāta aptaujas anketa, kas ir pieejama JVLMA mājaslapā. 

Lai noskaidrotu studējošo viedokli par studiju programmas vai atsevišķa studiju kursa 

īstenošanas kvalitāti, ņemot vērā aptaujā formulēto mērķi, aptauju var ierosināt 

studējošie, akadēmijas vadība, studiju kursa docētājs, katedras vadītājs.Aptauju  
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rezultātus pārskata periodā apkopo Studiju daļas vadītājs un aptauju kopsavilkumus, 

ņemot vērā aptauju mērķi, nodod atbilstošai katedrai vai rektorātam, vai iesniedz Senāta 

sekretārei (docētāju akadēmisko amatu vēlēšanu periodā). Studējošo aptaujās pamatoti 

izteiktie viedokļi tiek ņemti vērā docētāju amatā ievēlēšanas procesā, kā arī docētāju 

izvēlē pieaicināšanai studiju kursa īstenošanai. Sakarā ar Covid-19 pandēmiju JVLMA 

mainījās studiju kursu pasniegšanas veids. Visi studiju kursi tika pasniegti attālinātā 

studiju procesā, izmntojot Zoom un Googlle Meeting platformas. Viarākumā plūsmu 

jeb grupu nodarbības tika vadītas izmantojot e-studiju materiāltehnisko bāzi. Studentu 

aptaujās par studiju procesa kvalitāti  pandēmijas laikā tika norādītas dažāda veida 

problēmas, studenti nemācēja plānot savu studiju procesu attālinātā mācīšanās laikā. 

Laika plānojums un darba slodze pēc studentu domām palielinājās. Īpaši atzīnīgi tika 

vērtētas Psiholoģijas un Pedagoģijas lekciju kursi, kuros docētāji prasmīgi izmantoja 

Zoom platformas un Moodle vides apvienoto studiju procesu. Studējošo bažas radīja 

dažu docētāju nesagatavotība pielāgoties jaunajai situācijai, kuras rezultāta studiju 

kursi netika apgūti pilnībā. Problēmsituācijas attiecināms uz kolektīvās muzicēšanas un 

individuālajām nodarbībām, bet kopumā apkopojot studējošo aptauju rezultātus, 

JVLMA konstatē, ka studējošie pamatā apmierināti ar mūsu docētāju darbu un saņem 

zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas topošajam speciālistam darba tirgū: 

 - kursu saturs tiek regulāri atjaunināts un atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas 

nepieciešamajām kompetencēm; 

 - docētāji iepazīstina ar kursu apguves prasībām, informējot arī par kompetences 

pārbaudes prasībām un kritērijiem, 

- docētāji ir sagatavojušies nodarbībām,  

- docētāju attieksme pret studentiem ir labvēlīga un motivējoša turpmākam darbam.  

Studenti ļoti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskos festivālos, 

meistarklasēs, konkursos, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  

Galvenie trūkumi, kurus studējošie atzīmē ir: 

- ne visi docētāji nodarbībās aptver visu kursa programmā plānoto saturu / repertuāru, 

kuru studējošie apgūst patstāvīgā darbā; 

- ne visu docētāju svešvalodu zināšanu līmenis atbilst jomas specifikai.  

Analizējot norādītos trūkumus, jāsecina, ka ne vienmēr studiju kursu aprakstā 

norādītās prasības formulētas pietiekami skaidri un fokusēti, tādējādi veidojot 

situācijas, kurās patstāvīgā darba īpatsvars pieaug. 

Turpmākā darba pilnveidei katedru vadītājiem savas kompetences ietvaros 

ieteicams plānot docētāju izglītojošās darbības nepastarpinātu vērtēšanu, t.i. par 

docētāju darba rezultātiem spriest ne tikai no pārbaudījumos iegūtās informācijas, bet 

arī, izvērtējot docētāju darbu lekcijās, nodarbībās un semināros. 

Studējošo aptaujas rezultātā konstatētās JVLMA darbības stiprās un vājās puses 

tiek regulāri izvērtētas katedru sēdēs. Katedru vadītāji sadarbībā ar administratīvā darba 

prorektoru pieņem konstruktīvus lēmumus situācijas uzlabošanai riska jomās. 
2.6.2 Absolventu un darba devēju aptauju rezultātu analīze 

Absolventu aptaujas anketa Studiju vides novērtējums ir pieejama JVLMA 

mājaslapā.  

2019. gada absolventiem organizēta aptauja par studiju programmā īstenoto 

studiju kursu nozīmības (svarīguma) izpēti topošā speciālista zināšanu, iemaņu un 

kompetenču ieguves kontekstā. Aptaujas galvenais mērķis ir noskaidrot absolventu  
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attieksmi pret studiju procesa gaitu un viedokli par mūzikas speciālistu 

sagatavošanas kvalitāti. 

 Absolventu aptauju rezultāti liecina, ka studenti studiju laikā uzstādītos mērķus 

ir sasnieguši, kā arī guvuši vispusīgas iespējas attīstīt mākslinieciskās un pedagoģiskās 

prasmes. Absolventi konstatē, ka studiju programmas apguves laikā iegūtas zināšanas 

un prasmes, lai praktiskajā darbībā sekmīgi veiktu speciālistam uzticētos pienākumus, 

apgūtie studiju kursi un, to pasniegšanas kvalitāte kopumā atbilst specialitātes 

prasībām. 

Absolventi norāda uz dažām nepilnībām studiju kursu docēšanas metodēs un 

studiju kursu saturu aktualizēšanas nepieciešamību. Pozitīvi tiek vērtēta pedagoģiskās 

prakses iespēja un nodrošinājums, apzinoties pedagoģiskās izglītības nepieciešamību. 

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 plašās iespējas iesaistīties 

radošajos projektos. Absolventu aptaujas rezultāti liecina, ka JVLMA studiju 

programmu saturs nodrošina speciālistam nepieciešamo zināšanu un prasmju līmeni.  

JVLMA sistemātiski strādā pie informācijas ieguves par absolventu 

nodarbinātību. Rakstveida un mutvārdu aptauju rezultātā JVLMA secina, ka 

absolventi strādā savā profesijā - ir skolotāji Vispārizglītojošajās skolās un 

profesionālās ievirzes skolās, kā arī strādā par diriģentiem pašdarbības kolektīvos. 

Darba devēju atsauksmes par JVLMA absolventu profesionālo sniegumu savā jomā ir 

pozitīvas. Daļa student turpina studijas paplašinot savas profesonālās zināšanas. 99 % 

instrumentspēles skolotāji turpina strādāt profesionlās ievirzes skolās savā specialitātē 

par skolotājiem.  

 
2.7. Sniegt novērtējumu par studējošo ienākošās un izejošās mobilitātes iespējām, 

izmantoto iespēju skaita dinamiku un mobilitātes laikā apgūto studiju kursu atzīšanu.  

 JVLMA darbība ir vērsta uz starptautiskās sadarbības attīstību globālā mērogā 

un vispirms uz integrāciju Eiropas mūzikas izglītības sistēmā, lai veicinātu studentu un 

pasniedzēju apmaiņu un nodrošinātu augstu kvalitāti mūzikas izglītībā. JVLMA 

darbība balstās uz īstermiņa aktivitātēm (viesprofesoru meistarklases, semināri, 

lekcijas), studentu un pasniedzēju apmaiņu, dažādiem pasākumiem (koncerti, konkursi, 

festivāli, konferences, individuālie pētījumi), dažādu ES projektu realizāciju, VIAA 

pārvaldītajām programmām, vēstniecību projektiem, kas tiek realizēti ar Eiropas valstu 

diplomātisko pārstāvniecību atbalstu, un transnacionālām programmām – Yamaha, 

USA Fulbright. Studiju kursu atzīšanu nodrošina lietvedības procedūras, kuras ietver 

studējošo konsultēšanu par izvēlēto mobilitātes studiju kursu pielīdzināšanas iespējām 

atbilstoši JVLMA studiju plāniem, studiju līgumu slēgšana ar ārvalstu 

partneraugstskolām, ar rīkojumu pirms mobilitātes perioda uzsākšanās precīzi 

detalizējot studējošajam veicamās darbības kuras nepieciešamas sekmīgam 

pielīdzinājuma procesam, un precīza sekmju izrakstu analīze, salāgojot mobilitātes 

periodā sasniegtos studiju rezultātus ar JVLMA studiju programmu mērķiem un 

uzdevumiem. 

 Studentu un pasniedzēju apmaiņa galvenokārt notiek ES programmas 

ERASMUS + un NORDPLUS ietvaros. JVLMA ir noslēgusi divpusējos līgumus ar  
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vairāk nekā 100 Eiropas mūzikas augstskolām. Šajā mācību gadā ERASMUS+ 

programmas sadarbībai ar partnervalstīm JVLMA turpinājusi apmaiņu ar Omahas 

Universitāti Nebraskā.  

Liela nozīme Klavieru katedras mobilitātē ir projektam “Crossing Keybords”, kura ietvaros 

šogad tika plānota starptautiska koncertprakse vairāk nekā pusei katedras studējošo, kā arī 

astoņu profesoru vizītes JVLMA ar meistarklasēm. Nozīmīgu ieguldījumu katedras darbā 

šogad sniegušas jaunākās paaudzes docētājas D. Zandberga un A. Suhanova – D. 

Zandberga paralēli radošajām un pedagoģiskajām aktivitātēm veikusi apjomīgu darbu pie 

monogrāfijas tapšanas par JVLMA Klavieru katedras vēsturi, savukārt A. Suhanova 

paralēli lielai radošai noslodzei Lielbritānijā aktīvi strādājusi pie studiju kursa 

“Klavierspēles metodika” pielāgošanas starptautiskai praksei. 

Džeza mūzikas katedrā ir aktīvi mūziķi, pasniedzēju profesionālais līmenis ir ļoti augsts. 

Katedras pasniedzēji visi tiek iesaistīti katedras aktivitātēs – projektos, koncertos, utt., bet 

sevišķa vērība tiek pievērsta pasniedzēju dalībai starptautiskos semināros un konferencēs, 

kas ceļ to kvalifikāciju, šeit jāmin A.Jevsjukova dalība starptautiskajā ģitāristu konferencē 

Ālborgā, Dānijā, Z.Žukovska dalība projektā Sjēnā, Itālijā, I.Bērziņas dalība AEC 

konferencē Trondheimā (Norvēgijā) un džeza vokālistu konferencēs Somijā, M.Kalniņa un 

citu pasniedzēju dalība IASJ konferencēs utt. 

Dalība šajos pasākumos nodrošina mūsu pasniedzēju informētību par džeza pedagoģijas 

aktualitātēm pasaulē. Turpmāk plānots pēc iespējas piesaistīt Latvijas jaunās paaudzes 

džeza mūziķus un komponistus, kā M.Čudaru, T.Rudzinski, R.Martinovski, u.c., veidojot 

un attīstot 

tieši mūsdienīgu un inovatīvu pieeju mācību procesam džeza katedrā. Problēma šajā 

aspektā ir 

mazā apmaksa, kā arī esošās mācību struktūras neelastīgums un pārblīvētība, kas ļoti 

apgrūtina daudzveidīgu mācību formu izmantošanu un līdz ar to arī jaunu pasniedzēju 

piesaisti. 

Tieši tās pašas problēmas arī attiecas uz ārvalstu pasniedzēju piesaisti. Kaut arī džeza 

katedrā patlaban ir trīs ārvalstu pasniedzēji (Taavo Remmel – Igaunija, Dominykas 

Višniauskas – Lietuva, Tuomo Uusitalo – ASV/Latvija/Somija), tomēr pamata problēma 

ir neadekvāti zemais atalgojums. Vēl viens aspekts ir daudzveidīgākas iespējas veikt 

mācību procesu, tai skaitā attālināti, kas līdz pat pēdējam laikam nebija izplatīta prakse 

Latvijā. Džeza katedrā ārzemju pasniedzēju piesaiste ir viens no pašiem svarīgākajiem 

faktoriem, kas nodrošina Latvijas džeza izglītības kvalitāti, tās konkurētspēju un 

starptautisko sasaisti, kas džeza mūzikā ir īpaši svarīga. Ja būtu iespējams kaut daļēji 

atrisināt iepriekš minētos jautājumus, džeza katedrai ir plašas un daudzveidīgas iespējas 

un plāni ārzemju pasniedzēju piesaistē. 
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3. Studiju programmas resursi un nodrošinājums 

3.1. Novērtēt resursu un nodrošinājuma (studiju bāzes, zinātnes bāzes (ja attiecināms), 

informatīvās bāzes (tai skaitā bibliotēkas), materiāli tehniskās bāzes un finansiāli bāzes) 

atbilstību studiju programmas īstenošanas nosacījumiem un studiju rezultātu sasniegšanai, 

sniegt piemērus. Veicot novērtējumu iespējams norādīt atsauci uz II. daļas 3. nodaļas 3.1.- 

3.3. kritērijos sniegto informāciju. 

Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs  īstenošanai nepieciešamās materiālās bāzes 

raksturojums 
Nr.p.k. Materiālo līdzekļu nosaukums 

(pa veidiem) 
Daudzums 

(uz studējošo skaitu) 
1. Mācību auditorijas ar aprīkojumu – videoiekārtas, 

audioiekārtas, datortehnika, klavieres, tāfeles, 

tāfeles ar nošu līnijām, logu aptumšotāji 

3 mācību telpas 15 – 

20 studentiem; 

1 auditorija 60 

studentiem; 

4 mācību telpas 10 – 

15 studentiem 
2. Mācību telpas ar klavierēm 15 mācību telpas 

individuālajam vai 

mazo grupu darbam. 
3. Informācijas tehnoloģijas iekārtas Datorklase ar 16 

darba vietām 
4. Audioiekārtas, mūzikas ieraksti, videoiekārtas un 

ieraksti 

Audiovizuālo ierakstu 

nodaļa 
5. Bibliotēka (nozares profesionālā un metodiskā 

literatūra, uzskates līdzekļi un izdales materiāli) 

Bibliotēka ar lasītavu 

– grāmatu un nošu 

nodaļa  
6. Telpas un aprīkojums pedagoģiskās prakses 

norisei 

Saskaņā ar prakses 

līgumu –  

katrai nodarbībai 

atbilstoši nozares 

normatīviem  
7. Koncertzāle ar kora/orķestra darbam atbilstošu 

tehnisko aprīkojumu 

Vismaz 60 studējošo 

darba nodrošināšanai 
8 Skaņu ierakstu studija Atbilstošs Skaņu 

ierakstu studijas 

aprīkojums, vismaz 3 

darba vietām  
9.  Sporta zāle (nodrošina iespējas nodarboties ar 

basketbolu, volejbolu, badmintonu, galda tenisu, 

minifutbolu. Vairākās trenažieru zālēs 

interesentiem tiek piedāvāti dažādi vingrinājumu 

kompleksi - koriģējošai vingrošanai, atlētiskajai 

vingrošanai, vispārējai labas fiziskās formas 

uzturēšanai. 

 
Atbilstoši katra sporta 

veida normatīviem  
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Citu iesiastīto struktūrvienību uzskaitījums 

8.2.2. Bibliotēka nodrošina studējošos un docētājus ar studiju programmas satura 

apguvei nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un informāciju. Sākoties ārkārtas 

situācijai valstī (Covid-19), darbs bibliotēkā netika pārtraukts, tas turpinājās attālināti 

līdz 12. maijam. Darbinieki attālināti veica ikdienas pienākumus saistībā ar Bibliotēkas 

elektroniskā kataloga veidošanu. Kataloga datu bāze papildināta ar jauniem nošu, 

grāmatu un skaņu ierakstiem, kā arī rediģēti ieraksti no LIIS sistēmas. Turpinājās darbs 

pie Autoritatīvo ierakstu datu bāzes un Jāzepa Vītola Piemiņas istabas fondiem. 

JVLMA mājaslapā izveidota sadaļa “Brīvpieejas datubāzes uz nenoteiktu laiku”. 

Mācībspēkiem un studentiem nodrošināta attālināta brīvpieeja Grove Music datu bāzei. 

Notika nepārtraukta komunikācija ar bibliotēkas lietotājiem. Iespēju robežās tika 

skenēti un izsūtīti nošu izdevumi, zinātniskie raksti, skaņu ieraksti un atsevišķi grāmatu 

izdevumi. 

8.2.3. Informācijas tehnoloģijas daļa nodrošina atbilstošo studiju kursu apguvi ar 

nepieciešamo elektronisko tehnoloģiju un informācijas pieejamību. IT daļa 2019./2020. 

studiju gadā darbojusies saskaņā ar nolikumā iestrādātajām funkcijām un 

pienākumiem, no kuriem būtiskākās norises ir: 

I - Lietotāju atbalsts, datortīkla, sistēmas un tehnikas uzturēšana ikdienā 

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

tai skaitā bezvadu pieejas punktu lietotājiem – pieejas tiesības, konsultācijas, 

lietotāju drošība; 

2) Veikta E-studiju vide Moodle papildināta ar BigBlueButton spraudni video lekcijas 

režīmam 

3) studentu un mācībspēku atbalsts darbā ar lietojuma programmām – Microsoft Office 

365, Sibelius, pakotni G-Suite, ASIMUT, e-pasta klienti utt., u.c. 

4) darbs ar foto un/vai videomateriāliem to pēcapstrāde, dažādu studentu audiovizuālo  

prezentāciju sagatavošana iesniegšana starptautisku konkursu pieteikumiem u.c.; 

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

programmu savietojamības risinājumi, piem., lektora privātā datora saslēgšana vai 

video apskaņošanas tehnikas saslēgšana ar projektoru u.c., mācībspēku tehniskās 

konsultācijas; 

6) darbs ar apskaņošanas tehniku JVLMA rīkotajās prezentācijās, meistarklasēs, 

eksāmenos u.c. akadēmiskajos pasākumos; 

7) datoru tīkla darbības uzturēšana, kas ietver darbības traucējumu operatīvu 

novēršanu; 

8) Bezvadu datortīkla pieslēguma punktu uzturēšana; 

5. Turpinās JVLMA datortīkla stabilitātes un ātrdarbības uzlabošana - novecojušo 

tīkla maršrutētāju nomaiņa, aizstāšana. 

6. Izveidots un aktivizēts VPN (Virtuālais privātais tīkls), lai nodrošinātu JVLMA 

lietotājiem iespēju attālināti pieslēgties JVLMA serveriem vai darba datoriem 

III – IT daļas pārziņā nonākušas jaunas tehnikas vienības: 

Ārkārtas situācijas laikā iegādāti: 

 pieci portatīvie datori, kas paredzēti izsniegšanai docētājiem lekcijām, 

 piecas webkameras, 

 pieci augstas kvalitātes USB mikrofoni, 

 trīs audio / videosignāla rakstītāji, 
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 jauns serveris 8 gadu nokalpojušā Norvēģijas projekta servera funkciju 

 aizstāšanai. 

Kvalifikācijas celšanas kursi, līdzdalība semināros, pieredzes apmaiņa 

- Oline semināri - Esi drošs, BiSmart, LMT Biznesa brokastis u.c. Pilnveidot un 

modernizēt JVLMA IT un audiovizuālās tehnikas un programmatūras nodrošinājumu, 

balstoties uz studentu un mācībspēku pieprasījumiem, kā arī ārvalstu mūzikas 

augstskolās gūto pieredzi. 

8.2.4. Studiju programmu direkcija (Studiju daļa, Mūzikas un dejas pedagoģijas nodaļa, 

Studiju virzienu vadītājs) 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.  

8.2.5. Zinātniskās pētniecības centrs nodrošina saites starp izglītību un zinātni, 

nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu, izpēti, zinātnieku iekļaušanos mūsdienu 

mūzikas pētniecībā, starpdisciplinārus pētījumus.  

8.2.6. Sporta centrs nodrošina studējošajiem iespējas nodarboties ar sportu. 
 

4. Mācībspēki 
4.1. Mācībspēku sastāva izmaiņu analīze un novērtējums par pārskata periodu, to 

ietekme uz studiju kvalitāti. Studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku 

(akadēmiskā personāla, viesprofesoru, asociēto viesprofesoru, viesdocentu, vieslektoru un 

viesasistentu) kvalifikācijas atbilstības studiju programmas īstenošanas nosacījumiem un 

normatīvo aktu prasībām novērtējums. Sniegt informāciju par to, kā mācībspēku 

kvalifikācija palīdz sasniegt studiju rezultātus. 

1. Studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku kvalifikācijas atbilstības studiju 

programmai novērtējums  

Studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku kvalifikācijas novērtējums, 

sniedzot informāciju par to, kā tā palīdz sasniegt studiju programmas izvirzītos mērķus. 

Mācībspēku sadarbības novērtējums studiju kursu/moduļu savstarpējās sasaistes 

nodrošināšanā. Norādīt arī studējošo un mācībspēku skaita attiecību studiju 

programmas ietvaros (pašnovērtējuma ziņojuma iesniegšanas brīdī).  

Izvērtējot akadēmiskā personāla zinātniskās un mākslinieciskās jaunrades 

biogrāfijas, Senāta sēžu protokolus, kuri atspoguļo akadēmiskajā amatā ievēlēšanai 

personas iesniegtos dokumentus, vēlēšanu procesu un rezultātus, akadēmiskā personāla 

pašnovērtēšanas ziņojumus, studējošo darba rezultātus un studējošo atsauksmes, studiju 

programmas īstenošanā iesaistītās katedras atzīst, ka akadēmiskā personāla kvalifikācija 

atbilst struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai.  

JVLMA misijas izpildi nodrošina augstas kvalifikācijas akadēmiskais personāls, 

kuru veido kodols - profesori un asociētie profesori, kā arī kvalificēti mācībspēki 

(docenti) un akadēmiskās atjaunotnes rezerve - pieaicinātie docētāji. JVLMA izmanto 

dažādas iespējas starptautiski atpazīstamu speciālistu piesaistei. Akadēmiskā personāla 

vēlēšanām izvirzīti vienoti izvērtējamie kritēriji, no kuriem nozīmīgākie ir starptautiskie 

panākumi mūzikas profesionālajā mākslinieciskajā darbībā. JVLMA personāla 

struktūra izriet no JVLMA darbības uzdevumiem un var būt atšķirīga pa  
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specializācijām. Darbojoties brīvas konkurences izglītības un akadēmisko 

pakalpojumu tirgū, JVLMA sekmē elastīgu un atraktīvu personāla piesaistes politiku. 

Tiek izmantots arī pieredzējušu, bet zinātnisko grādu neieguvušu praktiķu darbs.  

Džeza katedras docētāju sastāvs ir pastāvīgs kopš katedras dibināšanas. Pasniedzēji ir 

vadošie Latvijas džeza mūziķi, kuri aktīvi darbojas Latvijas mūzikas tirgū gan kā 

izpildītāji, gan komponisti, aranžētāji, orķestru vadītāji utt. Pēdējos gados katedrā kā 

mācībspēki pievienojušies arī katedras absolventi – Dāvis Jurka un Evilena Protektore, 

kā arī vairāki ārvalstu pasniedzēji – Dominykas Višņauskas un Tuomo Uusitalo.  

Klavieru katedras docētāju sastāvs ir radoši un akadēmiski aktīvs, demonstrējot 

profesionalitāti uz visdažādākajām Latvijas skatuvēm. Šogad Klavieru katedra 

meistarklašu sniegšanai piesaistījusi vairākus ārvalstu docētājus – Florians Koltuns 

(Vācija), Xin Wan (Ķīna), Eliso Virsaladze (Gruzija), Stafans Bojstens (Zviedrija), 

Svens Birčs (Austrija), Libors Novačeks (Čehija), Washington Garcia (ASV) un 

Graham Scott (Lielbritānija), faktiski 56 nodrošinot ārvalstu speciālista konsultācijas 

studējošajiem vairāk nekā reizi mēnesī. Šāda apjoma meistarklašu aktivitāte faktiski 

līdzvērtīga ārvalstu docētāju klātbūtnei JVLMA pastāvīgā statusā, kuru diemžēl nav 

iespējams īstenot salīdzinoši nelielā pieejamā finansu resursa dēļ.  

Kameransambļa un klavierpavadījuma katedrā bakalaura studiju programmas 

Instrumentālā mūzika apakšprogrammu Taustiņinstrumentu spēle un Stīgu instrumentu 

spēle studiju kursu Kameransamblis nodrošināja docētāji: pianisti prof. A. Liepiņš, prof. 

J. Maļeckis, prof. G. Rasa, asoc. prof. H. Hansena, doc. M. Zilberts, akordeonists lekt. 

A. Noviks, vijolnieks viesprof. G. Larsens /Šveice/, doc. D. Ozoliņa, doc. Ē. Kiršfelds. 

Tādējādi tika panākts, ka profesionāli tiek strādāts ar visu specialitāšu studentiem, kas 

kameransamblī nodrošina augstu profesionālo līmeni. Studiju kurss Kameransamblis ir 

daļa no kopējās bakalaura apmācības programmas, un studenti saņem diplomu savā 

specialitātē. Papildu finansējums no valsts budžeta nav nepieciešams, jo 

kameransambļu sastāvi tiek veidoti no dažādu specialitāšu studentiem. Profesionālās 

maģistra studiju programmas Mūzika apakšprogrammas Instrumentālā mūzika 

specializācijas Taustiņinstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu 

spēle (ansambļi ar klavierēm, akordeonu vai arfu) profila Kameransamblis studiju 

kursu  

Ārvalstu viesprofesoru piesaiste akadēmijai ir ļoti atbalstāma - tā ir vienlīdz noderīga 

kā studējošajiem, tā docētājiem. Viesprofesors Gunārs Larsens katedrā ar teicamiem 

panākumiem strādā jau sešus gadus. Prof. Jānis Maļeckis ir viesprofesors F. Šopēna 

Mūzikas universitātē Varšavā. Asoc. prof. Dace Kļava vadīja meistarklases F. Lista 

Veimāras Mūzikas akadēmijā Vācijā. 

Kokles un ģitāras klases docētāju sastāva nākotnes redzējumā ir domas par jauna 

docētāja piesaisti teorētisko priekšmetu jomā kokles spēles specialitātē. Akūta ir 

nepieciešamība kaut vai caur meistarklasēm aicināt ārzemju docētājus ģitāras un kokles 

jomā – rīkojot gan seminārus, gan meistarklases instrumenta spēlē. 

Akordeona klasē šobrīd ir 3 docētāji. Pasniedzēju skaits ir pilnībā pietiekams attiecībā 

pret studējošo skaitu. Akordeona klases docētāji ir žūrijas locekļi dažādos reģionālajos, 

valsts un starptautiskajos konkursos, apmeklē seminārus un meistarklases. Turpmāk 

plānots saglabāt līdzšinējo docētāju sastāvu un skaitu. Ārvalstu mācībspēku piesaiste 

notiek, caur meistarklasēm 

uzklausot studējošo vēlmes un ierosinājumus. 
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Stīgu instrumentu katedrā papildus pieredzējušajiem mācībspēkiem tikuši pieaicināti 

vairāki augsti profesionāli speciālisti, kuri strādā studiju kursu īstenošanai atbilstošā 

specialitātē (studiju kurss Orķestra repertuārs, Pedagoģiskā prakse un 

atskaņotājmākslinieki). JVLMA Stīgu instrumentu katedrā kā viesprofesors turpina 

darbu Lucernas Mūzikas augstskolas un Lozannas Mūzikas augstskolu profesors 

Gunārs Larsens (vijoles klase). No 2019. gada 1. septembra Stīgu instrumentu katedrā 

pieaicināta Sinfonietta Rīga koncertmeistare Marta Spārniņa. Katedrā tiek veicināta 

ārvalstīs studējošo labu izglītību guvušo mūziķu pieaicināšana 

(M. Spārniņa G. Sarkisjans, T. Zīberte-Ijaba, E. Bindere, S. Šteinbergs, S. Zariņa, Ē. 

Kiršfelds), 

jaunos docētājus iespējami ievēl akadēmiskajos amatos. Vienlaikus tiek veikts darbs 

mūžizglītības veicināšanā, apmeklējot citvalstu viesprofesoru meistarklases un 

pasniedzēju apmaiņu Erasmus un Nordplus programmu ietvaros utt. 

 
4.5. Sniegt piemērus akadēmiskā personāla iesaistei zinātniskajā pētniecībā un/vai 

mākslinieciskajā jaunradē gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī (studiju programmas 

saturam atbilstošajās jomās) un iegūtās informācijas pielietojumam studiju procesā. 

Profesionālo priekšmetu docētāju radoši māklsinieciskā darbība.   

         Instrumentspēles katedras vadītājs Normunds Vīksne aktīvi koncertē duetā 

Antra un Normunds Vīksnes Latvijas koncertzālēs, Rīgas Latviešu biedrības Zelta 

zālē, Latvijas Valsts Prezidenta pilī, JVLMA, Juglas Mūzikas Sskolā un Klaipēdas 

koncerzālē. Agnesei Egliņai ir aktīva, plaša spektra koncertdarbība solo un 

kameransambļu sastāvos Latvijā un ārzemēs. Docētājas Liene Denisjuka – Straupe, 

Dace Bičkovska regulāri koncertē orķestra „Rīga” sastāvā un kameransambļos.  

Docētāja Dzintra Erliha aktīvi koncertē Latvijā (Tukuma Mūzikas skolā, 

Siguldas koncerzālē “Baltais flīģelis”, Jāņa. Akuratera muzejā kopā ar Kristīni Gailīti. 

Vairāki solo koncerti Islandē REYKJAVIK NORDIC HOUSE kopā ar Ilonu Meiju 

un Amerikas Savienotajās Valstīs plaša koncerttūre kopā ar Maiju Kovaļevsku. 

          

           Instrumentu spēles katedras docētāju metodiskās profesionālās darbības 

novērtējums novērojas kā dalība zūrijas komisijā:  

            Normunds Vīksne – dalība 1) II Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā 

Muzikuojantys Berniukai 22.03.2019. Klaipēdā, žurijas priekšsēdētājs; 2) 

Starptautiskajā Brāļu Mediņu jauno pianistu konkursā 03.2019., žūrijas priekšsēdētājs; 

3) VI Starptautiskajā klavierspēles audzēkņu klavieru duetu un kameransambļu 

konkursā 04.2019 Liepājā, žūrijas priekšsēdētājs; 3) dalība 02.03.2019. Vispārējo 

klavieru konkursā Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolā.  

           Antra Vīksne - darbs žūrijā 1) XVI Jauno pianistu etīžu konkursā 21.11.2018. 

Saldus Mūzikas Skolā; 2) Vispārējo klavieru konkursā Pārdaugavas Mūzikas un 

mākslas skolā 02.03.2019.; 3) XII Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursā 

13.04.2019., Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā.  

           Dace Bičkovska - vadītas meistarklases 1) Bēthovena vasaras projektā 

Freiburgas Pedagoģijas augstskolā 21.-30.06.2019.; 2) XI Starptautiskajā Broņus 

Jonuša pūšaminstrumentu Solistu, Ansambļu un orķestru festivāla ietvaros Viļnā 21.-

23.02.2019. Dalība pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursos Liepājas 

mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā 11.01.2019. Darbs žūrijā 1) konkursā  
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Elektrenu žiburiukai Elektrenas mākslu skolā; Lietuvā, 24.05.2019., 2) III Mazpilsētu 

un lauku mūzikas skolu Flautas spēles konkursā (žūrijas priekšsēdētāja) 08.05.19.; 2) 

XI Starptautiskajā B.Jonuša pūšaminstrumentu Solistu, Ansambļu un orķestru 

festivālā21.-23.02.2019.; Dalība Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības 

iestāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa II 

kārtā Liepājā un Jelgavā. Lasītās lekcijas pedagogu tālākizglītības kursos, festivālos, 

Baltijas valstu Pūtēju orķestru diriģentu un ansambļa vadītāju X Forumā JVLMA.  
 

4.6. Mācībspēku sadarbības novērtējums, norādot mehānismus sadarbības veicināšanai, 

studiju kursu/ moduļu savstarpējās sasaistes nodrošināšanā. Norādīt arī studējošo un 

mācībspēku skaita attiecību studiju programmas ietvaros (pašnovērtējuma ziņojuma 

iesniegšanas brīdī).  

Studiju programmas saturs veidots tā, lai studiju kursu saturs būtu sabalansēts 

ar un atbilstu attiecīgās profesijas standartos izvirzītajām kompetencēm. Studiju 

programmas A-daļas saturs pamatā vērsts uz humanitāro un sociālo zinātņu studiju 

kursiem, tai skaitā studiju kursiem, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās pamatiemaņas, kuras tieši attiecināmas uz profesionālajā darbībā 

nepieciešamo vispārējo prasmju attīstību. 

 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 2019./2020.akadēmiskajā gadā 

augstskolas personālu sastādīja 216 personas*. Piesaistīti kopumā 8 ārvalstu 

viesprofesori. 33 akadēmiskā personāla pārstāvjiem ir zinātniskais grāds. 

Akadēmiskajos amatos ievēlēti – 146 docētāji, no tiem: 
Profesori: 27 
Asociētie profesori: 27 
Docenti: 45 
Lektori: 42 
Asistenti: 0 
Vadošie pētnieki un pētnieki: 5 

Pieaicinātie docētāji: 70 
* Dati no Augstskolas pārskata 2019./2020. akadēmiskā gada sākumā. 
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III. STUDIJU PROGRAMMAS 

RAKSTUROJUMS 

 

Studiju virziena Izglītība, pedagoģijas un sports  

profesionālās bakalaura programmas  

Deju un ritmikas skolotājs 

RAKSTUROJUMS 

 

1. Studiju programmas raksturojošie parametri 
1. Studiju programmas “Nosaukums” parametri (norādīt tikai tos parametrus, kuri 

attiecas uz studiju programmu). Studiju programmas “Profesionālā 

bakalaura studiju programma Deju un ritmikas skolotājs” parametri.  

Norādīt tikai tos parametrus, kuri attiecas uz studiju programmu. 

Studiju programmas nosaukums Profesionālā bakalaura studiju 

programma Deju un ritmikas skolotājs 

Studiju programmas nosaukums  

angļu valodā 
Professional Bachelor's Study 

Programme 

Dance and Rhytmics Teacher 

Studiju programmas kods saskaņā ar 

Latvijas izglītības klasifikāciju 

42141 

Studiju programmas veids un līmenis Profesionāla bakalaura studiju 

programma 

 
Iegūstamais kvalifikācijas līmenis 

(EKI) 
6. līmenis 

 
Profesijas kods profesiju klasifikatorā 2320 02; 2359 06 

Studiju programmas apjoms (KP) LV 160 KP; ECTS 240 KP 

 
Īstenošanas forma, veids, ilgums (ja 

nepilni gadi, norādīt mēnešos) un 

īstenošanas valoda 

 

pilna laika klātiene 

4 gadi 

Latviešu valoda 

Īstenošanas vieta Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 1; LV 1050 

 
Studiju programmas direktors/-e Liene Batņa  
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Uzņemšanas prasības 

 

 

 

Studiju programmā uzņem personas, kuras 

ir apguvušas vispārējo vidējo izglītību vai 

profesionālo vidējo izglītību un 

nokārtojušas uzņemšanas  papildu 

prasības:   

 dejas demonstrējums 

 ritma izjūtas demonstrējums 
 kolokvijs dejas mākslas jautājumos 

Studiju turpināšanas iespējas Tiesības turpināt studijas maģistrantūrā 

Cita attiecīgās augstskolas vai citas 

augstskolas studiju programma, kurā 

studiju programmas slēgšanas 

gadījumā augstskola nodrošina 

studējošajiem iespēju turpināt 

izglītības ieguvi 

Pielikumā pievienot apliecinošu dokumentu  

 

Studiju programmas 

mērķis 

Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām 

augstākā līmeņa deju un ritmikas skolotāju sagatavošanu, 

kuri ir apguvuši deju 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 

Studiju programmas 

uzdevumi 

- motivēt studentus iegūt sistematizētas zināšanas un 

prasmes, kas ir nepieciešamas deju un ritmikas skolotāja 

pienākumu veikšanai interešu izglītības vai profesionālās 

ievirzes izglītības programmās; 

- sniegt deju un ritmikas skolotāja pienākumu veikšanai 

nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes, lai deju 

skolotāja radošā darbība sekmētu koncerttradīciju 

saglabāšanu un attīstību, kas ir katra novada kultūrvides 

veidošanas vizītkarte; 

- motivēt studentus apgūt pamatzināšanas un iemaņas 

zinātniskās pētniecības darbā dejas pedagoģijas nozarē.  

Sasniedzamie studiju 

rezultāti 

Zināšanu kompetence 

Profesionālās bakalaura studiju programmas apguves 

rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā 

līmenī, lai veiktu deju un ritmikas skolotāja pienākumus: 

 - zināšanas dejas mācības pedagoģiskajā procesā 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  
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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 dejas apguves metodēs,  dejas vēsturē, dejas 

attīstības aspektos,  izpratni par dejas pedagoģijas nozares 

profesionālajiem terminiem, izteiksmes līdzekļu nozīmi 

dejas tēla atklāsmē, dejas interpretācijas paņēmieniem un to 

daudzveidību, dejas mākslas attīstības likumsakarībām, 

atbilstoši interešu vai profesionālās ievirzes izglītības 

pakāpei, klasei (kursam) un  noslēguma prasībām, lai 

izglītojamais būtu spējīgs sekmīgi un radoši apgūt dejas 

saturu un  turpināt izglītību nākošajā izglītības pakāpē. 

Prasmju kompetence 

Studiju laikā students ieguvis prasmes: Iegūto prasmju 

rezultātā absolvents spēj atbildīgi un patstāvīgi veikt dejas 

un ritmikas skolotāja pienākumus, analizēt, vērtēt un 

izstrādāt dejas izglītības programmas, deju nodarbību 

mācību saturu, atlasīt un veidot mācību līdzekļus, kā arī 

plānot, organizēt un vadīt mācību nodarbības, mācīšanas un 

mācīšanās procesu, vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības 

procesā iegūtās zināšanas un prasmes, patstāvīgi iestudēt, 

demonstrēt vai vadīt  dažādu laikmetu, stilu un žanru dejas, 

iemācīt izglītojamajam dažādu laikmetu un stilu dejas, 

izskaidrot dejas apguves paņēmienus, salīdzināt deju 

interpretācijas, attīstīt dejas tehniskās un mākslinieciskās 

prasmes, formulēt deju nodarbību satura mērķus un 

uzdevumus, analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un 

risinājumus dejas pedagoģijas nozarē un deju 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. 
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Studiju programmas 

noslēgumā 

paredzētais 

noslēguma 

pārbaudījums 

 

 

 

 

Valsts pārbaudījums  

Bakalaura diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana 

Ja atkarībā no uzņemšanas prasībām tiek piešķirts atšķirīgs grāds un/vai kvalifikācija, 

ir atšķirīgs studiju ilgums vai studiju programmas apjoms kredītpunktos, jāaizpilda 

zemāk esošā tabula (1.variants). Netiek piemēroti atšķirīgā varianta nosacījumi 
1.variants 

Apjoms kredītpunktos 
 

Studiju ilgums gados 
 

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija 
 

Uzņemšanas prasības 
 

 

 
Ja studiju virziena ietvaros tiek īstenota kopīgā studiju programma, tad studiju 

virziena novērtēšanas ietvaros tiek izvērtēta novērtējamās augstskolas/ koledžas 

īstenotā kopīgās studiju programmas daļa.  

Pielikumā pievienot tabulu par kopīgo studiju programmu (rekomendējošās formas 

paraugs pielikumā). Netiek īstenotas kopīgas studiju programmas. 
 

1.2. Statistikas dati par studējošajiem studiju programmā, studējošo skaita dinamika, 

skaita izmaiņu ietekmes faktoru analīze un novērtējums. Analizējot, atsevišķi izdalīt 
dažādas studiju formas, veidus, valodas.  

Pielikumā pārskatāmā formā pievienot statistikas datus par studējošajiem pārskata 

periodā (rekomendējošās formas paraugs 5. pielikumā). 

Analizējot studiju programmas studējošo sastāvu un skaitu, jāsecina ka studiju 

programmā valsts budžeta studiju vietu skaits ir nemainīgs, tās ir 35valsts budžeta 

vietas, kopā ar maksas studiju studentiem, studiju programmā studēja 35 

studenti.  Ņemot vērā to, ka studiju programmā uzņemšanas prasības tika paaugstinātas, 

studētgribētāju skaits ir pieaudzis. Uzņemšanas pamatlaikā uz budžeta studiju vietām 1. 

kursā tika uzņemti 12 studentu.  

Studējošo uzņemšana studijām par studiju maksu ir viens no faktoriem, kas 

sekmē studiju kvalitāti, veidojot studējošo konkurenci uz studijām par valsts budžeta 

līdzekļiem. Katra akadēmiskā gada beigās notiek arī studējošo kompetences vērtējumu 

ranžēšana, kuras rezultātā tiek mainīts arī finansējuma avots.  

Šāda pieeja pozitīvi ietekmē studiju programmu apguvi, kas savukārt veicina 

augstas raudzes deju skolotāju sagatavošanu.  

Uz 2019. gada 1. oktobri profesionālajā bakalaura studiju programmā Deju un ritmikas 

skolotājs studējošo skaits:  

Studējošo skaits programmā Par valsts 

budžeta 

līdzekļie

m 

Par 

maksu 

Studiju 

programm

u 

absolvējuši 

Eksmatrikulēt

i I 

kurss 

II 

kurss 

III 

kurss 

IV 

kurss 

Kopā 

12 10 1 12 35 34 1 12 7 

Studiju programmas nosaukums Deju un ritmikas skolotājs, studiju programmas 

mērķi un uzdevumi, uzņemšanas nosacījumi, kā arī programmas saturs, kas nodrošina 

studiju programmā formulēto zināšanu, prasmju un kompetences rezultātu sasniegšanu,  
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atbilst piešķiramajam grādam “profesionālā bakalaura grāds izglītībā ” un 

atbilstoši apgūtajai specializācijai - 5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas “deju un 

ritmikas skolotājs” piešķiršanai. Studiju programmas saturs ir izstrādāts un tiek īstenots 

saskaņā ar  5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas profesijas standartā Skolotājs 

formulētajām prasībām.  

Uzņemšanai profesionālajās bakalaura studiju programmās ir nepieciešama 

vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība. Lai konstatētu profesionālās 

sagatavotības atbilstību studiju uzsākšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju 

programmās, visiem reflektantiem ir jākārto papildu prasību pārbaude atbilstoši 

Augstākās izglītības padomē saskaņotajām prasībām - Papildu prasības uzņemšanai 

studiju programmā: dejas demonstrējums, ritma izjūtas demonstrējum, kolokvijs dejas 

mākslas jautājumos. 

Lai nodrošinātu satura apguves pēctecību, reflektantu piemērotības un profesionālās 

atbilstības pārbaudes papildu prasību saturs atbilst vispārējās vidējās un atbilstošās 

interešu izglītības programmu prasībām. 

 

2. Studiju saturs un īstenošana 

2.1. Studiju kursu/ moduļu satura aktualitātes un atbilstības nozares, darba tirgus 

vajadzībām un zinātnes tendencēm novērtējums. Sniegt informāciju, vai, un kā studiju 

kursu/ moduļu saturs tiek aktualizēts atbilstoši nozares, darba tirgus un zinātnes attīstības 

tendencēm.  

Modulis “Kultūra sabiedrībā” 
1. Māksla, arhitektūra un sabiedrība (pieaicināts docētājs R. Čaupale) 

2. Postmodernisms un hipermodernisms (pieaicināts docētājs R. Čaupale) 

3. Lietišķā etiķete (pieaicināts docētājs L. Rupeika) 

4. Komunikācijas ētika. Prezentācija (pieaicināts docētājs L. Rupeika) 

5. Kultūras analīzes principi un metodes (pieaicināts docētājs A. Mūrnieks) 

6. Eiropas kultūras saknes: antīkā un Bībeles tradīcija (pieaicināts docētājs A. 

Mūrnieks) 

7. Argumentācijas pamati (pieaicināts docētājs L. Rotkale) 

8. Aristoteļa filozofija (pieaicināts docētājs L. Rotkale) 

9. Žurnālistikas pamati (pieaicināts docētājs D. Liepa) 

10. Drāma, teātris un aktiermeistarība (pieaicināts docētājs D. Zālīte) 

Modulis “Uzņēmējdarbības pamati” 

1. Darba tiesiskās attiecības; autortiesības un blakus tiesības (pieaicināts docētājs 

I. J.Mihailovs) 

2. Biznesa modeļi radošajās industrijās (pieaicināts docētājs K. Kārkliņa) 

3. Stratēģija radošajās industrijās (pieaicināts docētājs K. Kārkliņa) 

4. Projekta/pasākuma izstrādes posmi, dokumenti un rīki (pieaicināts docētājs D. 

Ostrovska) 

5. Pasākumu organizācija un procesi, skatuves un aizskatuves prasības (pieaicināts 

docētājs I.Eriņa) 

6. Performanču, semināru un konferenču organizēšana no A līdz Z (pieaicināts 

docētājs I. Eriņa) 

7.  
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8. Mūzikas projektu menedžments un uzņēmējdarbība (pieaicināts docētājs A. 

Line) 

Modulis “Komunikācija profesionālajā vidē” 
1. Anglofonā literatūra un kultūra - no renesanses līdz mūsdienām (pieaicināts 

docētājs A.Leine) 

2. Angļu valoda un vēstījuma attīstība filmās (pieaicināts docētājs A. Leine) 

3. Angļu valoda (Pre-Intermediate/Intermediate Level) (pieaicināts docētājs V. 

Taturova) 

4. Angļu valoda (Upper Intermediate/Advanced) (pieaicināts docētājs E. 

Medkova) 

5. Krievu valodas fonētika (Vokālās katedras studentiem) (pieaicināts docētājs I. 

Losberga) 

6. Krievu valoda (iesācējiem) (pieaicināts docētājs I. Losberga) 

7. Krievu valoda (ar priekšzināšanām) (pieaicināts docētājs I. Losberga) 

8. Franču valoda (iesācējiem) (pieaicināts docētājs I. Losberga) 

9. Vācu valoda (iesācējiem) (pieaicināts docētājs V. Šiliņa) 

10. Vācu valoda (ar priekšzināšanām) (pieaicināts docētājs V. Šiliņa) 

11. Lietišķā latviešu valoda (pieaicināts docētājs D. Liepa) 

   Studiju kursu nosaukumi un to saturs, kursu apjoms, īstenošanas periods ir saistīts 

ar deju un ritmikas skolotājam nepieciešamajām kompetencēm, lai viņš spētu 

kvalitatīvi veikt interešu izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības deju skolotāja 

pienākumus.  

Vispārizglītojošo studiju kursu saturs un apjoms ir izstrādāts, pamatojoties uz otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā norādītajām prasībām. 

Profesionālas darbības teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju kursu dejas 

un dejas pedagoģijas nozarē, kā arī profesionālas darbības specializācijas kursu, 

prakses, brīvās izvēles studiju kursu saturu un valsts pārbaudījumu prasību saturu, 

ņemot vērā darba tirgus prasības, izstrādāja JVLMA attiecīgo katedru docētāji, kuri, 

daudzos gadījumos, vienlaikus ir arī skolotāji izglītības iestādēs. Studiju kursu saturs 

tiek aktualizēts, ņemot vērā izglītības iestāžu vadītāju, deju kolektīvu vadītāju, 

nevalstisko profesionālo asociāciju, studējošo un absolventu priekšlikumus. Studiju 

kursu saturs, to īstenošanas kvalitāte tiek izvērtēta sistemātiski, organizējot aptaujas. 

Ņemot vērā aptaujās izteiktos ierosinājumus, attiecīgās katedras izvērtē ierosinājumu 

aktualitāti un mērķtiecību, izskata priekšlikumu izmaksu ietekmi, atbilstību 

profesionālām kompetencēm, un pozitīva lēmuma gadījumā, studiju programmu 

satura izmaiņas iesniedz Senātam apstiprināšanai.  

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta 

noteikumu Nr.512 “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. 
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Salīdzinot programmas stundu apjomu un studiju programmas apguves darba formu 

procentuālās attiecības, jāsecina, ka aizvadītajā akadēmiskajā gadā kontaktstundu 

attiecības pret patstāvīgā darba apjomu viena kredītpunkta ietvaros bija vidēji 

0,45%  pret 0,55%, t.i. no 40 darba stundām nedēļā studējošais kontaktstundās strādāja 

vidēji 18 stundas, bet patstāvīgajā darbā studiju kursa saturu apguva 22 stundu apmērā. 

Studiju procesa īstenošanas, docēšanas un studiju satura apguves kvalitātes kontroli 

un analīzi regulāri veica atbildīgās struktūrvienības.  

   Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 

“A” daļā (obligātie studiju kursi) ir iekļauti Vispārizglītojošie studiju kursi, kā arī 

Profesionālās darbības teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju studiju kursi 

dejas pedagoģijas nozarē, kas nodrošina zināšanu padziļināšanu humanitāro un sociālo 

zinātņu nozarē, attīsta sociālās, komunikatīvās un pedagoģiskās pamatiemaņas.  

“B” daļa – ierobežotās izvēles daļa - Profesionālās darbības specializācijas kursi 

dejas nozarē, kuru satura apguve nodrošina dejas un ritmikas skolotājam 

nepieciešamās zināšanas un prasmes. B daļas studiju kursu ietvaros, studenti apgūst 

Klasisko deju, Vēsturisko deju, Moderno deju, Latviešu deju, Cittautu deju, Režijas 

pamatus, Aktiermeistarības pamatus, u.c. 

 “C” daļas - brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas 

specializācijas un profesijas standarta prasībās noteiktajām kompetencēm, 

 Prakse tiek īstenota, apgūstot studiju kursus, kas nodrošina praktiskās darbības 

pamatus, t.sk. notiek dažādu veidu pedagoģiskā prakse un profesionālās specializācijas 

prakse. 

         Valsts pārbaudījumos studenti apliecina iegūto kompetenci bakalaura darba 

izstrādē un aizstāvēšanā.  

 
2.2. Studiju kursos/ moduļos iekļautās informācijas, sasniedzamo rezultātu, izvirzīto 

mērķu u.c. rādītāju savstarpējās sasaistes, studiju kursu/ moduļu mērķu sasaistes ar 

studiju programmas mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem novērtējums. 

 Studiju programmas struktūra un saturs veidoti ar mērķi atbilst mūzikas 

skolotāju izglītošanas prasībām, kā arī veicināt iegūto zināšanu, zinātniskās izziņas un 

zinātnisko atziņu lietošanu mākslinieciski radošajā darbībā.  

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta 

noteikumu Nr.512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu” prasībām un saskaņā ar 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 plānota kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. Lai 

efektivizētu plānoto studiju rezultātu sasniegšanu, saskaņā ar darba tirgus pārstāvju 

ieteikumiem palielināta studējošo patstāvīgā darba nozīme un atbildība studiju satura 

apguvē. 

Salīdzinot programmas stundu apjomu un studiju programmas apguves darba formu 

attiecību procentuāli, secināms, ka 2018./2019. akadēmiskajā gadā kontaktstundu un 

patstāvīgā darba stundu attiecība viena kredītpunkta ietvaros bijusi vidēji 35% pret 

65%, t.i. no 40 darba stundām nedēļā studējošais saņēmis vidēji 15 kontaktstundas, bet 

25 stundas veltījis patstāvīgai satura apguvei. 
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Studiju procesa īstenošanas, docēšanas un studiju satura apguves kvalitātes kontroli 

un analīzi regulāri veic atbildīgās struktūrvienības.  

 
2.3. Studiju īstenošanas metožu (tajā skaitā vērtēšanas) novērtējums, iekļaujot analīzi 

par to, kā tiek izvēlētas studiju kursos/ moduļos izmantotās studiju īstenošanas (tajā 

skaitā vērtēšanas) metodes, kādas tās ir un kā tās veicina studiju kursu rezultātu un 

studiju programmas mērķu sasniegšanu. Iekļaut skaidrojumu, kā studiju procesa 

īstenošanā ņemti vērā studentcentrētas izglītības principi. 

Studiju īstenošanas metodes, kompetences vērtēšanas metodes, veidi un prasības 

norādīti katra studiju kursa aprakstā. Programmas specializāciju profesionālo studiju 

kursu kontaktstundu un patstāvīgā darba stundu uzdevumi un prasības ir ļoti atšķirīgas, 

tāpēc katra docētāja pienākums ir nodrošināt studiju kursa aprakstu pieejamību visiem 

studējošajiem digitālā formātā vai kā izdales materiālu izdruku veidā. 

  Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba 

formās.  Kontaktstundas tiek organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. 

Atbilstoši studiju kursa aprakstā norādītam plānojumam docētāji plūsmu un grupu 

nodarbības strukturē lekciju, semināru, kolokviju formā, bet individuālās nodarbības - 

praktikuma darba formā.  

Respektējot profesionālā bakalaura programmas studējošo vēlmi studiju laikā 

nodarboties ar māksliniecisko vai pedagoģisko praksi un integrēties turpmākajā darba 

vidē, kā arī analizējot kultūras institūciju un kultūrizglītības iestāžu darba plānojumu, 

JVLMA studiju procesu īsteno atbilstoši studentcentrētas izglītības labajai praksei - 

izmanto dažādus programmu īstenošanas veidus, individualizē studiju plānus un 

studiju kursu apguves metodes,  pielāgo mācīšanās ceļus, regulāri izvērtē un uzlabo 

pasniegšanas veidus un metodes, prioritarizē studējošā patstāvību, vienlaicīgi 

nodrošinot docētāju atbalstu konsultāciju formā.  

Studiju programmas apguves noslēgumā studējošo kompetenci vērtē atbilstoši 

nolikumam 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. 

 
2.4. Ja studiju programmā ir paredzēta prakse, sniegt studiju programmā iekļauto 

studējošo prakšu uzdevumu sasaistes ar studiju programmā sasniedzamajiem studiju 

rezultātiem analīzi un novērtējumu. Norādīt, kā augstskola/ koledža studiju 

programmas ietvaros atbalsta studējošos studiju prakses ietvaros izvirzīto uzdevumu 

sasniegšanai. 

Studiju programmas satura kvalitatīvas apguves galvenais pamatprincips ir studiju 

un prakses vienotība. Prakses darba organizāciju JVLMA nosaka nolikums, kas 

reglamentē kārtību, kādā otrā līmeņa profesionālo augstākās izglītības programmu 

studējošie iegūst praktiskās iemaņas. Prakses organizēšana. Studiju prakses apjomu 

kredītpunktos to sadalījumu pa studiju semestriem, kā arī kompetences vērtējuma 

veidus nosaka studiju programma. Prakses saturu nosaka studiju kursa apraksts un 

atbilstoši studiju kursa aprakstam izstrādātā prakses darba programma. Studiju 

programmas ietvaros īsteno pedagoģiskā prakse, kuras ietvaros apgūst dejas un  
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ritmikas skolotājam nepieciešamo mācību nodarbību vadīšanas praksi.  Par prakses 

darba organizēšanu un norisi atbild katedru vadītāji, kuru kompetencē ir nodota studiju 

kursa īstenošana. Prakses var būt īstenotas Akadēmijā vai arī ārpus tās - citās kultūras 

institūcijās vai izglītības iestādēs. Prakses organizācijai ir noteikti obligātie 

dokumenti, kuru veidlapas prakses vadītājs saņem Studiju programmu direkcijā, t.sk.: 

1) Prakses līgums, ja prakse notiek ārpus Akadēmijas.  

2) Pielikums pie Pedagoģiskās prakses līguma – pedagoģiskās prakses vadītāja 

iesniegums izglītības iestādes vadītājam;  

3) Prakses darba programma prakses darba programmas viens eksemplārs atrodas pie 

prakses vadītāja, otrs - pie studenta; 

4) Prakses pārskats (dienasgrāmata), dokuments, kas atspoguļo prakses darba 

programmā paredzēto uzdevumu izpildi un ir Studiju kartes sastāvdaļa.  

      Pedagoģiskā prakse tiek īstenota interešu centros un profesionālās ievirzes dejas 

izglītības programmās. Atbilstoši pedagoģiskās prakses darba programmā noteiktajiem 

uzdevumiem, pedagoģiskās prakses vadītājs nodrošina studentu ar prakses vietu vai 

akceptē studenta – praktikanta izvēlētu prakses vietu. Prakses sākumā informē studentus 

par prakses norises kārtību un prasībām, vada praksi, kontrolē prakses programmas 

uzdevumu izpildi un studenta ierakstus prakses pārskatā, novērtē prakses norises gaitu.  

Sakarā ar pandēmijas Covid -19 uzliesmojumu, tika izmanītas pedagoģiskās 

prakses veidi un formas. Profesionālās bakalaura studiju programmas Deju un ritmikas 

skolotājs rīkoja šādi.   Vērojumu prakse noritēja Latvijas Kultūras akadēmijā studenti 

vēroja nodarbības topošajiem 2. kursa aktieriem studiju kursā “Skatuves deja” un 

topošajiem 2.kursa laikmetīgās dejas horeogrāfiem studiju kursā “Klasiskā deja”. Rīgas 

Horeogrāfijas skolā studenti vēroja nodarbības topošajiem 3.kursa baleta māksliniekiem 

studiju kursā “Raksturdeja” un topošajiem 5. klases baleta māksliniekiem mācību 

priekšmetā “Vēsturiskā deja”. Studenti iepazinās ar nepieciešamo dokumentāciju deju 

kolektīva darbības nodrošināšanai, atbilstoši savai izvēlētajai prakses vietai – 

pirmsskolas izglītības iestādē, skolā, kultūras namā, privātā deju studijā u.c. Studenti 

skatās online pieejamos kultūras pasākumus un klasiskās dejas treniņstundas, analizē 

redzēto; apkopo praksē paveikto prakses darba mapē, un elektroniski iesūta materiālus 

prakses vadītājai. Vērojumu prakses aizstāvēšana, izmantojot tiešsaisti – studenti, 

prezentē vērojumu prakses laikā paveikto, izvērtējot gūtās zināšanas, prakses vadītāja 

sniedz analīzi par paveikto. 

       Kvalifikācijas prakse: gala pārbaudījumos tiek plānots organizēts un izveidots deju 

koncerts: kvalifikācijas eksāmenam dejā studenti sāk gatavoties jau pedagoģiskās 

prakses laikā; visiem studentiem ir apstiprināti gala pārbaudījuma norises datumi, laiks 

un vieta (šobrīd daļa studentu ir jau arī sarunājuši un pārcēluši aprīlī plānotos eksāmenus 

uz maiju) studentes Agnese Ļebedina, Aļona Tarasova, Madara Rone, Madara 

Podniece, Kristīne Znotiņa elektroniski iesūtījušas kvalifikācijas eksāmena dejā 

scenārijus; iesūtītie kvalifikācijas eksāmena dejā scenāriji apstiprināti Dejas 

pedagoģijas katedras sēdē tiešsaistē, izmantojot platformu Skype. 

Kvalifikācijas eksāmena dejā scenārijus elektroniski iesūta studenti Aleksejs Ļivčaks, 

Mārcis Zeibots, Evelīna Lapa, Igors Ustinova, Elīna Čukure, Jānis Salzirnis, Laura 

Strēlniece; iesūtītie kvalifikācijas eksāmena dejā scenāriji tiek apstiprināti Dejas 

pedagoģijas katedras sēdē, studenti, atbilstoši paredzētajiem kvalifikācijas eksāmena 

dejā datumiem, elektroniski iesūta prakses darba mapi kvalifikācijas eksāmena dejā  
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komisijai (G.Bāliņai, A.Skrastiņai, S.Vītolai), kurā ir apkopoti un ievietoti: precizēts 

koncerta scenārijs; prakses darba plāns – praksē paveiktais līdz ārkārtas situācijas 

ieviešanai; studenta divu deju horeogrāfiju – paša veidoto dejas kompozīciju apraksti; 

studenta patstāvīgi iestudēto cita autora divu deju apraksti;  studenta pašnovērtējums 

par praksē paveikto prakses vietas mentora rakstisks izvērtējums par praksē paveikto un 

tā novērtējums ballēs. Kvalifikācijas eksāmena dejā komisijas locekļi (G.Bāliņa, 

A.Skrastiņa, S.Vītola) izvērtē iesniegtos materiālus un izliek vērtējumu. Ņemot vērā, ka 

prakses vadītāja S. Vītola zina katra studējošā paveikto jau pedagoģiskās prakses laikā, 

to varētu daļēji pielīdzināt/ integrēt kvalifikācijas prakses vērtējumā.  

 
2.5. Analīze un novērtējums par studējošo noslēguma darbu tēmām, to aktualitāti nozarē, 

tajā skaitā darba tirgū, un noslēguma darbu vērtējumiem.  

Pielikumā pievienot: 

tabulu par studiju programmas atbilstību valsts izglītības standartam 3 

(rekomendējošās formas paraugs 6. pielikumā);  

 tabulu par Studiju programmā “Nosaukums” iegūstamās kvalifikācijas atbilstību profesijas 

standartam (rekomendējošās formas paraugs 7. pielikumā);  

 studiju kursu kartējumu studiju programmas studiju rezultātu sasniegšanai 

(rekomendējošās formas paraugs 8. pielikumā);  
 studiju programmas plānu (katram studiju programmas īstenošanas veidam un formai) 

(rekomendējošās formas paraugs 9. pielikumā);  

 studiju programmas studiju kursu (moduļu) aprakstus (studiju kursos/moduļos iekļaujamā 
informācija ir norādīta pielikumā).  

Studiju programmas apguve noslēdzas ar valsts pārbaudījumu. Valsts 

pārbaudījums ir studējošā kompetences vērtējuma galarezultāts, kas iegūts, 

pamatojoties uz studiju programmas aprakstā norādīto studiju kursu satura apguves 

vērtējumu diplomeksāmenos (saīsin. DE). DE ir studiju darba noslēdzošais posms, kurā 

notiek tādu prasmju, teorētisko zināšanu un attieksmju pārbaude, kas atbilst studiju 

programmā noteiktajām kvalifikācijas prasībām un ir nepieciešamas attiecīgās 

profesijas uzdevumu sekmīgai veikšanai. DE saturs ietver teorētisko zināšanu un 

praktisko iemaņu pārbaudi. DE var notikt JVLMA un/vai citās kultūras un izglītības 

institūcijās. DE norises kārtību nosaka attiecīgā studiju kursa katedras vadītājs. 

Profesionālās kvalifikācijas un profesionālā grāda iegūšanai teorētisko zināšanu 

pārbaude notiek kolokvija veidā. Profesionālās kvalifikācijas un profesionālā grāda 

iegūšanai praktisko iemaņu pārbaude notiek atbilstoši studiju programmas prasībām – 

koncerteksāmena un/vai praktiskā darba formās – mācību stundas vadīšana, darbs ar 

orķestri/kori/ansambli, u.c. DE programmas prasmju pārbaudes saturs atbilst studiju 

programmas aprakstā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem un studiju kursa aprakstā 

noteiktajām noslēguma prasībām. DE programmu / repertuāru kopā ar studējošo sastāda 

studiju kursa docētājs. Programmu ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms DE norises saskaņo 

katedras sēdē, ne vēlāk kā divus mēnešus pirms DE norises diplomeksāmena saturu 

apstiprina akadēmiskā darba prorektors. 

Studējošo zināšanas un prasmes DE vērtē komisija pēc 10 ballu sistēmas skalas, 

atbilstoši studiju kursa aprakstā noteiktajiem kritērijiem. Diplomeksāmena komisija ir 

valsts pārbaudījumu komisijas deleģētā institūcija, kura DE norises procesā novērtē 

studējošā kompetenci atbilstošajā studiju kursā. Priekšlikumus DE komisijas sastāvam  
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JVLMA Studiju programmu direkcijā iesniedz atbilstošā studiju kursa katedras 

vadītājs. DE komisijas sastāvu apstiprina Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs 

ne vēlāk kā 10 dienas pirms DE norises. DE komisijas sastāvā tiek pieaicināti Latvijas 

vai ārzemju kultūras institūciju attiecīgās nozares vadošie speciālisti.   DE noslēgumā 

komisija pieņem lēmumu par studējošā kompetences vērtējumu, vērtējumu ar 

pamatojumu ieraksta valsts pārbaudījuma protokolā un parakstās par vērtējuma 

objektivitāti. DE komisijas priekšsēdētājs komisijas klātbūtnē paziņo DE rezultātus 

studējošajiem.  

Apelācijas kārtība. Vienas dienas laikā pēc rezultātu paziņošanas studējošajam ir 

tiesības iesniegt valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājam motivētu rakstisku 

lūgumu pārskatīt DE iegūto vērtējumu. Atkārtotu DE drīkst kārtot tikai 

Diplomeksāmenu norises noteiktajā periodā, bet ne vēlāk kā trīs dienas pirms Valsts 

pārbaudījumu komisijas sēdes izsludinātā datuma. 

Profesionālo bakalaura grādu mūzikā un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju 

Instrumenta mūziķis atbilstoši apgūtajai specializācijai (piem.: pianists, ērģelnieks, 

trompetists, vijolnieks, u.c.) piešķir JVLMA Valsts pārbaudījumu komisija (saīsin. – 

VPK), kuras sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs un vismaz četri komisijas locekļi. VPK 

apstiprina rektors ar rīkojumu katram akadēmiskajam gadam. VPK priekšsēdētājs un 

vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju 

pārstāvji. Lēmumu par atbilstošās profesionālās kvalifikācijas un profesionālā grāda 

piešķiršanu VPK pieņem, pamatojoties uz DE komisijas ierakstiem valsts pārbaudījumu 

protokolos un studiju kartēs sniegtajām ziņām. 

     Ar pandēmijas Covid -19 izsludinātajām izmaiņām, notika būtiskas izmaiņas studiju 

procesa organizācijā. Tika izdots rīkojums Par valsts pārbaudījuma – diplomeksāmena 

norises kārtību kādā norisināsies diplomdarbu aiztāvēšana. Sakarā ar 11.05.2020. 

rektora rīkojumu Par JVLMA darbības nodrošināšanu ārkārtējā situācijā no 2020.gada 

13.maija līdz 22.maijam tika apstiprināta cita diplomdarbu nodošanas kārtība: Līdz 

noteiktajam datumam studenti augšupielādē diplomdarbu PDF (Portable 

Document Format) formātā, noformētu atbilstoši Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas (turpmāk JVLMA) metodiskajiem norādījumiem par akadēmisko darbu 

izstrādi un nosūta to savam diplomdarba vadītājam uz JVLMA e-pastu, darbam 

pievienojot iesniegumu  (skat.1.pielikums) kā darba pēdējo lapu.  Diplomdarba vadītājs 

izskata un akceptē darbu aizstāvēšanai, apkopo studentu darbus vienā e-pastā un nosūta 

Mūzikas un dejas pedagoģijas nodaļas vadītājai Lienei Batņai e-pastu 

liene.batna@jvlma.lv un atbilstošās katedras vadītājam uz JVLMA e-pastu ar piebildi, 

ka darbs ir vai nav rekomendējams aizstāvēšanai augstāk norādītajā datumā līdz plkst. 

23.49.  

        Tika apstiprināta jauna diplomdarba aizstāvēšanas kārtība: Mūzikas un dejas 

pedagoģijas nodaļas vadītāja Liene Batņa  trīs darba dienu laikā elektroniski 

(izmantojot @jvlma e-pastu starpniecību) nosūta diplomdarbus recenzentiem un 

komisijai izvērtēšanai. Recenzents elektroniski apstiprina, ka e-pasts saņemts un divas 

dienas pirms aizstāvēšanas iesūta recenzijas jautājumus studentam elektroniski e-pastā 

un pilnu recenzijas tekstu nosūta vienu dienu iepriekš komisijas priekšsēdētājam. 

Diplomdarbu aizstāvēšanas kārtību organizē un moderē t.i. organizē tiešsaistes piekļuvi 

-  komisijas priekšsēdētājs. Valsts pārbaudījuma norises laikā sudents prezentē 

diplomdarba pētījumu norisi un rezultātus  (līdz 7 minūtēm), students tiek iepazīstināts  
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ar recenziju, students atbild uz recenzenta un komisijas locekļu uzdotajiem 

jautājumiem. Aizstāvēšana vienam studentam kopumā ilgst 15 

minūtes.  Diplomeksāmens tiek ierakstīts, izmantojot Zoom meeting vai Google meet 

ieraksta rīkus. Ieraksts tiek saglabāts līdz attiecīgā studējošā eksmatrikulācijai no 

JVLMA, par to atbildīgs ir komisijas priekšsēdētājs. Diplomeksāmena komisijas locekļi 

katra studenta kompetences vērtēšanu veic diplomeksāmena noslēgumā, ierakstot valsts 

pārbaudījumu protokolos vērtējumu un tā pamatojumu.Komisijas priekšsēdētājs 

studentam vērtējumu dara zināmu 24 stundu laikā elektroniski, izmantojot JVLMA e-

pastu savstarpējo saziņu. Diplomdarbi, kuri tiek novērtēti ar augstāko novērtējumu 9 

(teicami) un 10 (izcili) tiek ievietoti Academia datu bāzē PDF formātā, Academia ir 

bibliotēkas pārvaldīts repozitorijs (www.academia.lndb.lv), kurā digitālie objekti ir 

pieejami gan bibliotēkas lietotājiem, gan globālajā tīmeklī tādā veidā, ka ikviens tiem 

var piekļūt individuāli izraudzītā laikā, individuāli izraudzītā vietā. Academia 

repozitorija mērķis ir veicināt brīvu zinātnisko darbu pieejamību, zinātnes attīstību un 

objektu saglabāšanu. 

         Pēc aizstāvēšanas students veic precizējumus, ja tādi nepieciešami, nosūta PDF 

formātā darba vadītājam, darba vadītājs pārbauda un sniedz akceptu, ka darbs atbilst 

iesniegšanai datu bāzē un nosūta to komisijas priekšsēdētājam uz e-pastu. Komisjas 

priekšsēdētājs apkopo iesūtītos darbus un nosūta tos elektroniski  ievietošanai datu bāzē 

JVLMA bibliotēkas vadītājai Evitai Stankevičai uz 

evita.stankevica@jvlma.lv.  JVLMA bibliotēkas elektroniskajā katalogā 

izveidota sadaļa  Noslēguma darbi, kurā būs pieejama informācija par noslēguma 

darbu  (bibliogrāfiskais apraksts) un saite uz darba pilntekstu. Rīkojuma 3.1.punktā – 

3.6.punktā norādītā saziņa un pieslēgšanās Zoom meeting vai Google meet vietnei notiek 

izmantojot @jvlma e-pasta adreses. Tiešsaistes platformu nosaka komisijas 

priekšsēdētājs. Students un katrs komisijas loceklis ir atbildīgs par pieslēgšanos 

tiešsaistes rīkam Zoom meeting vai  Google meet individuālajā ASIMUT profilā 

attēlotajā laikā, izmantojot ASIMUT profilā publicēto un JVLMA e-pastā nosūtīto saiti 

uz tiešsaistes rīku Zoom meeting. Diplomeksāmena dalībniekiem, t.i. studentiem un 

komisijas locekļiem, līdz š.g. 25. maijam ziņot Mūzikas un dejas pedagoģijas nodaļas 

vadītājai Lienei Batņai, ja sekmīgai dalībai diplomeksāmenā nepieciešams IT 

aprīkojums, kā arī pamācība tiešsaistes rīka Zoom meeting vai Google meet lietošanā. 

Komisijas priekšsēdētājs pēc diplomeksāmena noslēguma valsts pārbaudījumu 

protokolus iesniedz elektroniski, nosūtot no JVLMA e-pasta adreses (@jvlma.lv) 

atbilstošās nodaļas lietvedim. Nodaļas lietvedis izdara atzīmi par protokola 

saskaņojumu ar visiem diplomeksāmena komisijas locekļiem un to pēc saskaņojuma 

uzraksta izvietošanas uz dokumenta, iekļauj protokolu datubāzē PDF formātā. Ar 

rīkojuma saturu tika iepazīstināti visi diplomeksāmena norisē iesaistītie docētāji un 

studenti.  Valsts pārbaudījumi Diplomdarba aizstāvēšanā noritēja 

veiksmīgi.  2019./2020. akadēmiskajā gadā tika izstrādādāti sekojoši diplomdarbu 

temati.  

Studiju virziena Izglītība pedagoģija un sports profesionālā bakalaura studiju 

programmas Deju un ritmikas skolotājs studentu kompetences novērtēšanai Valsts 

pārbaudījuma – bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijā piedalījās:  
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Komisijas 
priekšsēdētāja: 

 

 

 

 

Dr. paed Gunta Bāliņa - baletdejotāja, Latvijas Kultūras akadēmijas 
profesore 

 
Komisijā:  

 

 

Mag. paed. Katrīne Vīksniņa - Privātās Montessori sākumskolas metodiķe, 

deju skolotāja; 
Mag.paed Aleksandra Kolidzeja - Analte, Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas 

pedagoģe, deju studijas Movimento vadītāja 
Dr. paed. docente Ginta Pētersone - ritmikas skolotāja, Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas docētāja   
Dr.paed. prof. Sandra Vītola - Latvijas Nacionālās operas un baleta 

māksliniece 

 
N. 

p.k.  
Studenta vārds, 

uzvārds 
 

Diplomdarba nosaukums Darba 

vadītājs 
Recenzents 

1. Elīna Čukure  Kustību koordinācijas veicināšana pusaudžiem tautas deju 

nodarbībās 
Lektore  
A. Skrastiņa 

Docente  
G. Pētersone 

2. Evelīna Lapa Ritma izjūtas attīstīšana pirmsskolas vecuma bērniem deju 

nodarbībās 
Docente  
G. Pētersone  

Asoc. prof. 
S. Vītola 

3. Agnese Ļebedina Kustību atmiņas veicināšana pusaudžiem deju nodarbībās Lektore  
A. Skrastiņa  

Docente  
G. Ezermale 

4. Madara Podniece Emocionalitātes veicināšana jauniešiem tautas deju 

nodarbībās 
Asoc. prof. 
S. Vītola 

Lektore  
A. Skrastiņa 

5. Madara Rone  Jauniešu nacionālās identitātes veicināšana folkloras deju 

kopā 
Lektore  
A. Skrastiņa 

Asoc. prof. 
S. Vītola 

6. Jānis Salzirnis  Pusaudžu mācīšanās motivācijas veicināšana tautas deju 

nodarbībās 
Docente  
G. Pētersone 

Asoc. prof. 
S. Vītola 

7. Laura Strēlniece Emocionalitātes veicināšana pusaudžiem džeza dejas 

nodarbībās 
Asoc. prof. 
S. Vītola 

Docente  
G. Pētersone 

8. Aļona Tarasova  Improvizācijas prasmes pilnveide pieaugušajiem stepa deju 

nodarbībās 
Docente  
G. Pētersone 

Lektore  
A. Skrastiņa 

9. Igors Ustinovs  Ritma izjūtas attīstīšana sākumskolas vecuma bērniem sporta 

deju nodarbībās 
Docente  
G. Pētersone 

Lektore  
A. Skrastiņa 

10. Kristīne Znotiņa  Emocionalitātes veicināšana jauniešiem laikmetīgās dejas 

nodarbībās 
Asoc. prof. 
S. Vītola 

Lektore  
A. Skrastiņa 

11. Mārcis Zeibots Mācīšanās motivācijas veicināšana jauniešiem latviešu dejas 

nodarbībās 
Docente  
G. Ezermale 

Docente  
G. Pētersone 

12. Aleksejs Ļivčaks Sākumskolas vecuma bērnu līdzsvara attīstības veicināšana 

sporta deju nodarbībās 
Docente  
G. Pētersone 

Asoc. prof. 
S. Vītola 

 
Visi diplomdarbi tika aizstāvēti sekmīgi, darbi, kuri tika aizstāvēti uz 9 (teicami) un 10 

(izcili) ir ievietoti Academia datu bāzē, tie ir:  

 
Elīna Čukure  Kustību koordinācijas veicināšana pusaudžiem tautas deju nodarbībās 

Madara Podniece Emocionalitātes veicināšana jauniešiem tautas deju nodarbībās 

Madara Rone  Jauniešu nacionālās identitātes veicināšana folkloras deju kopā 

Evelīna Lapa Ritma izjūtas attīstīšana pirmsskolas vecuma bērniem deju nodarbībās 
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2.6. Analīze un novērtējums par studējošo, absolventu un darba devēju aptauju 

rezultātiem, to izmantošanu studiju satura un kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus.  

             Studējošo aptaujai ir izstrādāta aptaujas anketa, kas ir pieejama JVLMA mājaslapā. Lai 

noskaidrotu studējošo viedokli par studiju programmas vai atsevišķa studiju kursa 

īstenošanas kvalitāti, ņemot vērā aptaujā formulēto mērķi, aptauju var ierosināt 

studējošie, akadēmijas vadība, studiju kursa docētājs, katedras vadītājs. Sakarā ar 

Covid-19 pandēmiju JVLMA mainījās studiju kursu pasniegšanas veids. Visi studiju 

kursi tika pasniegti attālinātā studiju procesā, izmantojot Zoom un Googlle Meeting 

platformas. Vairākumā plūsmu jeb grupu nodarbības tika vadītas, izmantojot e-studiju 

materiāltehnisko bāzi. Studentu aptaujās par studiju procesa kvalitāti pandēmijas laikā 

tika norādītas dažāda veida problēmas, studenti nemācēja plānot savu studiju procesu 

attālinātā mācīšanās laikā. Laika plānojums un darba slodze pēc studentu domām 

palielinājās. Īpaši atzīnīgi tika vērtēti Psiholoģijas un Pedagoģijas lekciju kursi, kuros 

docētāji prasmīgi, izmantoja Zoom platformas un Moodle vides apvienoto studiju 

procesu. Problēmsituācijas attiecināmas uz kolektīvās muzicēšanas un individuālajām 

nodarbībām, bet, kopumā apkopojot studējošo aptauju rezultātus, JVLMA konstatē, ka 

studējošie pamatā apmierināti ar mūsu docētāju darbu un saņem zināšanas un prasmes, 

kuras nepieciešamas topošajam speciālistam darba tirgū: 

 - kursu saturs tiek regulāri atjaunināts un atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas 

nepieciešamajām kompetencēm; 

 - docētāji iepazīstina ar kursu apguves prasībām, informējot arī par kompetences 

pārbaudes prasībām un kritērijiem, 

- docētāji ir sagatavojušies nodarbībām,  

- docētāju attieksme pret studentiem ir labvēlīga un motivējoša turpmākam darbam.  

Studenti ļoti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskos festivālos, 

meistarklasēs, konkursos, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  

Galvenie trūkumi, kurus studējošie atzīmē ir: 

- ne visi docētāji nodarbībās aptver visu kursa programmā plānoto saturu / repertuāru, 

kuru studējošie apgūst patstāvīgā darbā; 

- ne visu docētāju svešvalodu zināšanu līmenis atbilst jomas specifikai.  

Analizējot norādītos trūkumus, jāsecina, ka ne vienmēr studiju kursu aprakstā 

norādītās prasības formulētas pietiekami skaidri un fokusēti, tādējādi veidojot situācijas, 

kurās patstāvīgā darba īpatsvars pieaug. 

Turpmākā darba pilnveidei katedru vadītājiem savas kompetences ietvaros 

ieteicams plānot docētāju izglītojošās darbības nepastarpinātu vērtēšanu, t.i. par 

docētāju darba rezultātiem spriest ne tikai no pārbaudījumos iegūtās informācijas, bet 

arī, izvērtējot docētāju darbu lekcijās, nodarbībās un semināros. 

Studējošo aptaujas rezultātā konstatētās JVLMA darbības stiprās un vājās puses 

tiek regulāri izvērtētas katedru sēdēs. Katedru vadītāji sadarbībā ar administratīvā darba 

prorektoru pieņem konstruktīvus lēmumus situācijas uzlabošanai riska jomās. 
 

2.6.2 Absolventu un darba devēju aptauju rezultātu analīze 

Studējošo aptaujai ir izstrādāta aptaujas anketa, kas ir pieejama JVLMA 

mājaslapā.  
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Lai noskaidrotu studējošo viedokli par studiju programmas vai atsevišķa studiju kursa 

īstenošanas kvalitāti, ņemot vērā aptaujā formulēto mērķi, aptauju var ierosināt studējošie, 

akadēmijas vadība, studiju kursa docētājs, katedras vadītājs. Aptauju rezultātus apkopo 

Studiju programmu direkcijas vadītājs un kopsavilkumu, ņemot vērā aptaujas mērķi, nodod 

atbilstošai katedrai vai rektorātam, vai docētāju amatā ievēlēšanas nolūkos iesniedz Senāta 

sekretārei.   

Studējošo aptaujā pamatoti izteiktais viedoklis tiek ņemts vērā docētāju amatā 

ievēlēšanas procesā, kā arī docētāju izvēlē pieaicināšanai studiju kursa īstenošanai.  

Studenti pēc katedras vadītāja lūguma raksta atsauksmes par studiju 

programmas studiju kursu saturu un tā īstenošanas kvalitāti. Aptauju rezultāti tiek fiksēti un 

ņemti vērā nākamā studiju gada organizācijā. Tas attiecas galvenokārt uz docētāju 

personālijām, kā arī uz studiju procesa realizācijas gaitu. Daudzi no priekšlikumiem ir tikuši 

realizēti, piemēram, savlaicīga studentu informēšana, starpdisciplināro projektu 

organizēšana, priekšlikumi telpu lietderīgas izmantošanas organizēšanai utt. 

Lai noskaidrotu studējošo viedokli par studiju programmas atsevišķa studiju kursa 

īstenošanas kvalitāti, tika veikta studējošo aptauja. Studējošo aptaujai ir izstrādāta aptaujas 

anketa, kas ir pieejama JVLMA mājaslapā. Aptauju rezultāti tiek fiksēti un ņemti vērā 

nākamā studiju gada studiju procesa realizācijas organizācijā.  

Studentu ieteikumos atzīmēts, ka profesionālās specializācijas studiju kursu apguve 

noris teicamā līmenī, taču tiem ir atvēlēts pārāk mazs kontaktstundu skaits, līdz ar to veidojās 

sajūta, ka docētāji savas zināšanas un prasmes var dot vairāk, bet nodarbību skaits jau ir 

beidzies. Studentu ieteikums ir vairāk iekļaut studiju programmas realizācijas procesā 

profesionālos studiju kursus dejā, pagarināt un paplašināt tos. 

JVLMA sistemātiski strādā pie informācijas ieguves par absolventu 

nodarbinātību. Rakstveida un mutvārdu aptauju rezultātā JVLMA secina, ka absolventi 

strādā savā profesijā - ir skolotāji Vispārizglītojošajās skolās un profesionālās ievirzes 

skolās, kā arī strādā par diriģentiem pašdarbības kolektīvos. Darba devēju atsauksmes 

par JVLMA absolventu profesionālo sniegumu savā jomā ir pozitīvas.  99% absolventi 

strādā savā specialitātē.  

Profesionālās bakalaura studiju programmas Deju un ritmikas skolotājs studentu 

darba gaitas:  

 Elīna Čukure – TDA “Zelta sietiņš” – deju skolotāja, pasniedz zaļumballes dejas 

pieaugušajiem, iestudē pāriem pirmo kāzu deju. 

 Evelīna Lapa – Sporta deju klubs “Zīle” – deju skolotāja. 

 Agnese Ļebedina – Rīgas Angļu ģimnāzijas un TDA Līgo bērnu un jauniešu 

studija – vadītāja asistente/ repetitore  

 Aleksejs Ļivčaks – Privātā vidusskola “Klasika”’, PII  Nr.256, PII “Zolitūde”, 

PII “Zvaniņš” – sporta deju skolotājs. 

 Madara Podniece – JDK “Imanta” – repetitore, PII “Riekstiņš” – skolotāja 

palīdze. 

 Madara Rone – Ropažu novada PII “Annele” – folkloras skolotāja, Latvijas 

Radio 3 programma “Klasika” – raidījuma “Etnovēstis” korespondente.  

 Jānis Salzirnis – Bērnu deju kolektīvs “Ieviņa”, TDA “Dzērve” – repetitors. 

 Laura Strēlniece – Lietuviešu vidusskola, Rīgas Ķengaraga vidusskola – deju 

skolotāja. 

 Aļona Tarasova – Flamenko deju studija “Duende” – deju skolotāja. 
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 Igors Ustinovs – Privātā Montesori sākumskola – sākumskolas skolotājs. 

 Kristīne Znotiņa – nestrādā (veselības problēmas). 

 Mārcis Zeibots – JDK “Kalējs” – mākslinieciskais vadītājs, VPDK “Arnika” – 

repetitors. 

 
2.7. Sniegt novērtējumu par studējošo ienākošās un izejošās mobilitātes iespējām, 

izmantoto iespēju skaita dinamiku un mobilitātes laikā apgūto studiju kursu atzīšanu.  

 JVLMA darbība ir vērsta uz starptautiskās sadarbības attīstību globālā mērogā 

un vispirms uz integrāciju Eiropas mūzikas izglītības sistēmā, lai veicinātu studentu un 

pasniedzēju apmaiņu un nodrošinātu augstu kvalitāti mūzikas izglītībā. JVLMA darbība 

balstās uz īstermiņa aktivitātēm (viesprofesoru meistarklases, semināri, lekcijas), 

studentu un pasniedzēju apmaiņu, dažādiem pasākumiem (koncerti, konkursi, festivāli, 

konferences, individuālie pētījumi), dažādu ES projektu realizāciju. 

 Studentu un pasniedzēju apmaiņa galvenokārt notiek ES programmas 

ERASMUS + un NORDPLUS ietvaros. JVLMA ir noslēgusi divpusējos līgumus ar 

vairāk nekā 100 Eiropas mūzikas augstskolām.  

 

3. Studiju programmas resursi un nodrošinājums 

3.1. Novērtēt resursu un nodrošinājuma (studiju bāzes, zinātnes bāzes (ja 

attiecināms), informatīvās bāzes (tai skaitā bibliotēkas), materiāli tehniskās bāzes 

un finansiāli bāzes) atbilstību studiju programmas īstenošanas nosacījumiem un 

studiju rezultātu sasniegšanai, sniegt piemērus. Veicot novērtējumu iespējams 

norādīt atsauci uz II. daļas 3. nodaļas 3.1.- 3.3. kritērijos sniegto informāciju. 

 Deju un ritmikas skolotāju programmas īstenošanai nepieciešamās materiālās 

bāzes raksturojums:  
Nr.p.k. Materiālo līdzekļu nosaukums 

(pa veidiem) 
Daudzums 
(uz studējošo skaitu) 

1. Deju zāle ar aprīkojumu – deju grīdas segums, stieņi, 

spoguļi, klavieres, mūzikas atskaņošanas aparatūra, 

DVD atskaņošanas iekārta, TV, tāfele  

2 deju zāles 15 – 20 

studentiem 

2. Mācību auditorija ar aprīkojumu – videoiekārta, 

audioiekārta, datortehnika, tāfele, logu aptumšotāji 

3 mācību telpas 15 – 20 

studentiem; 

1 auditorija 60 studentiem; 

4 mācību telpas 10 – 15 

studentiem 
3. Informācijas tehnoloģijas iekārtas Datorklase ar 16 darba 

vietām 

4. Audioiekārtas, mūzikas ieraksti, videoiekārtas un 

ieraksti 

Audiovizuālo ierakstu nodaļa 

5. Bibliotēka (nozares profesionālā un metodiskā literatūra, 

uzskates līdzekļi un izdales materiāli) 

Bibliotēka ar lasītavu – 

grāmatu nodaļa  

6. Telpas un aprīkojums pedagoģiskās prakses norisei Saskaņā ar prakses līgumu –  

katrai nodarbībai atbilstoši 

nozares normatīviem  
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7. 

 

 

 

 

Trenažieru zāles – koriģējošai vingrošanai, atlētiskajai 

vingrošanai, vispārējai labas fiziskās formas uzturēšanai 

 

 

 

 

Atbilstoši katra sporta veida 

normatīviem  
8. Sporta zāle (nodrošina iespējas nodarboties ar 

basketbolu, volejbolu, badmintonu, galda tenisu, 

minifutbolu. Vairākās trenažieru zālēs interesentiem tiek 

piedāvāti dažādi vingrinājumu kompleksi - koriģējošai 

vingrošanai, atlētiskajai vingrošanai, vispārējai labas 

fiziskās formas uzturēšanai. 

 
Atbilstoši katra sporta veida 

normatīviem  

 
Citu iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums 

8.2.2. Bibliotēka nodrošina studējošos un docētājus ar studiju programmas satura 

apguvei nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un informāciju. Sākoties ārkārtas 

situācijai valstī (Covid-19), darbs bibliotēkā netika pārtraukts, tas turpinājās attālināti 

līdz 12. maijam. Darbinieki attālināti veica ikdienas pienākumus saistībā ar Bibliotēkas 

elektroniskā kataloga veidošanu. Kataloga datu bāze papildināta ar jauniem nošu, 

grāmatu un skaņu ierakstiem, kā arī rediģēti ieraksti no LIIS sistēmas. Turpinājās darbs 

pie Autoritatīvo ierakstu datu bāzes un Jāzepa Vītola Piemiņas istabas fondiem. JVLMA 

mājaslapā izveidota sadaļa “Brīvpieejas datubāzes uz nenoteiktu laiku”. Mācībspēkiem 

un studentiem nodrošināta attālināta brīvpieeja Grove Music datu bāzei. Notika 

nepārtraukta komunikācija ar bibliotēkas lietotājiem. Iespēju robežās tika skenēti un 

izsūtīti nošu izdevumi, zinātniskie raksti, skaņu ieraksti un atsevišķi grāmatu izdevumi. 

8.2.3. Informācijas tehnoloģijas daļa nodrošina atbilstošo studiju kursu apguvi ar 

nepieciešamo elektronisko tehnoloģiju un informācijas pieejamību. IT daļa 2019. /2020. 

studiju gadā darbojusies saskaņā ar nolikumā iestrādātajām funkcijām un pienākumiem, 

no kuriem būtiskākās norises ir: 

I - Lietotāju atbalsts, datortīkla, sistēmas un tehnikas uzturēšana ikdienā 

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

tai skaitā bezvadu pieejas punktu lietotājiem – pieejas tiesības, konsultācijas, 

lietotāju drošība; 

2) Veikta E-studiju vide Moodle papildināta ar BigBlueButton spraudni video lekcijas 

režīmam 

3) studentu un mācībspēku atbalsts darbā ar lietojuma programmām – Microsoft Office 

365, Sibelius, pakotni G-Suite, ASIMUT, e-pasta klienti utt., u.c. 

4) darbs ar foto un/vai videomateriāliem to pēcapstrāde, dažādu studentu audiovizuālo  

prezentāciju sagatavošana iesniegšana starptautisku konkursu pieteikumiem u.c.; 

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

programmu savietojamības risinājumi, piem., lektora privātā datora saslēgšana vai 

video apskaņošanas tehnikas saslēgšana ar projektoru u.c., mācībspēku tehniskās 

konsultācijas; 

6) darbs ar apskaņošanas tehniku JVLMA rīkotajās prezentācijās, meistarklasēs, 

eksāmenos u.c. akadēmiskajos pasākumos; 

7) datoru tīkla darbības uzturēšana, kas ietver darbības traucējumu operatīvu 

novēršanu; 

8) Bezvadu datortīkla pieslēguma punktu uzturēšana; 

5. Turpinās JVLMA datortīkla stabilitātes un ātrdarbības uzlabošana - novecojušo 

tīkla maršrutētāju nomaiņa, aizstāšana. 
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6. Izveidots un aktivizēts VPN (Virtuālais privātais tīkls), lai nodrošinātu JVLMA 

lietotājiem iespēju attālināti pieslēgties JVLMA serveriem vai darba datoriem 

III – IT daļas pārziņā nonākušas jaunas tehnikas vienības: 

Ārkārtas situācijas laikā iegādāti: 

 pieci portatīvie datori, kas paredzēti izsniegšanai docētājiem lekcijām, 

 piecas webkameras, 

 pieci augstas kvalitātes USB mikrofoni, 

 trīs audio / videosignāla rakstītāji, 

 jauns serveris 8 gadu nokalpojušā Norvēģijas projekta servera funkciju 

 aizstāšanai. 

Kvalifikācijas celšanas kursi, līdzdalība semināros, pieredzes apmaiņa 

- Oline semināri - Esi drošs, BiSmart, LMT Biznesa brokastis u.c. Pilnveidot un 

modernizēt JVLMA IT un audiovizuālās tehnikas un programmatūras nodrošinājumu, 

balstoties uz studentu un mācībspēku pieprasījumiem, kā arī ārvalstu mūzikas 

augstskolās gūto pieredzi. 

8.2.4. Studiju programmu direkcija (Studiju daļa, Mūzikas un dejas pedagoģijas nodaļa, 

Studiju virzienu vadītājs) 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.  

8.2.5. Zinātniskās pētniecības centrs nodrošina saites starp izglītību un zinātni, 

nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu, izpēti, zinātnieku iekļaušanos mūsdienu 

mūzikas pētniecībā, starpdisciplinārus pētījumus.  

8.2.6. Sporta centrs nodrošina studējošajiem iespējas nodarboties ar sportu. 

4. Mācībspēki 
4.1. Mācībspēku sastāva izmaiņu analīze un novērtējums par pārskata periodu, to ietekme 

uz studiju kvalitāti. Studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku (akadēmiskā 

personāla, viesprofesoru, asociēto viesprofesoru, viesdocentu, vieslektoru un 

viesasistentu) kvalifikācijas atbilstības studiju programmas īstenošanas nosacījumiem un 

normatīvo aktu prasībām novērtējums. Sniegt informāciju par to, kā mācībspēku 

kvalifikācija palīdz sasniegt studiju rezultātus. 

    Studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku kvalifikācijas atbilstības 

studiju programmai novērtējums  

Studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku kvalifikācijas novērtējums, 

sniedzot informāciju par to, kā tā palīdz sasniegt studiju programmas izvirzītos mērķus. 

Mācībspēku sadarbības novērtējums studiju kursu/moduļu savstarpējās sasaistes 

nodrošināšanā. Norādīt arī studējošo un mācībspēku skaita attiecību studiju 

programmas ietvaros (pašnovērtējuma ziņojuma iesniegšanas brīdī).  

Izvērtējot akadēmiskā personāla zinātniskās un mākslinieciskās jaunrades 

biogrāfijas, Senāta sēžu protokolus, kuri atspoguļo akadēmiskajā amatā ievēlēšanai 

personas iesniegtos dokumentus, vēlēšanu procesu un rezultātus, akadēmiskā personāla 

pašnovērtēšanas ziņojumus, studējošo darba rezultātus un studējošo atsauksmes, studiju 

programmas īstenošanā iesaistītās katedras atzīst, ka akadēmiskā personāla kvalifikācija 

atbilst struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai.  
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JVLMA misijas izpildi nodrošina augstas kvalifikācijas akadēmiskais personāls, 

kuru veido kodols - profesori un asociētie profesori, kā arī kvalificēti mācībspēki 

(docenti) un akadēmiskās atjaunotnes rezerve - pieaicinātie docētāji. JVLMA izmanto 

dažādas iespējas starptautiski atpazīstamu speciālistu piesaistei. Akadēmiskā personāla 

vēlēšanām izvirzīti vienoti izvērtējamie kritēriji, no kuriem nozīmīgākie ir starptautiskie 

panākumi mūzikas profesionālajā mākslinieciskajā darbībā. JVLMA personāla 

struktūra izriet no JVLMA darbības uzdevumiem un var būt atšķirīga pa 

specializācijām. Darbojoties brīvas konkurences izglītības un akadēmisko pakalpojumu 

tirgū, JVLMA sekmē elastīgu un atraktīvu personāla piesaistes politiku. Tiek izmantots 

arī pieredzējušu, bet zinātnisko grādu neieguvušu praktiķu darbs.  

Deju un ritmikas skolotāju docētāji:  

Guna Ezermale - docente/ Mākslas maģistra grāds horeogrāfijas specialitātē 

Alda Skrastiņa - lektore /Profesionālais maģistra grāds dejas pedagoģijā 

Sandra Vītola asociētā profesore/ Doktora grāds pedagoģijā un citi pieaicinātie 

docētāji:  

Ramona Galkina, Rita Lūriņa, Una Rēķe.  

 
4.5. Sniegt piemērus akadēmiskā personāla iesaistei zinātniskajā pētniecībā un/vai 

mākslinieciskajā jaunradē gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī (studiju programmas 

saturam atbilstošajās jomās) un iegūtās informācijas pielietojumam studiju procesā. 

         Katedru docētāju intensīvā radošā darbība ir viens no galvenajiem 

docētāju   profesionalitātes apliecinājumiem, kas būtiski ietekmē docēšanas līmeni un 

kvalitāti. Deju un ritmikas docētāju radoši mākslinieciskā darbība:  

 Guna Ezermale - jaundarbu radīšana un atskaņojumi koncertos, 

oriģinālhoreogrāfiju, deju kompozīciju radīšana un uzvedumi, jaundarbu iestudēšana 

un atskaņošana koncertos   izrādei “Mazā raganiņa”, Mihaela dienas izrādei “Gaismas 

cīņa ar tumsu”. Kustību režija, horeogrāfija, baroka deju iestudējums “Martas ballei” 

Rēzeknē . Horeogrāfija Jaunauces pils Dārza svētkiem 2019.  

Sandra Vītola - dalība LNOB 21 izrādē – baletos „Gulbju ezers”, „Apburtā 

princese”, „Žizele”, „Raimonda”, operā „Klīstošais holandietis”. Latvijas 

Universitātes  Tautas Deju Ansambļa  „Dancis”  daudzveidīga, radoša  baletmeistara 

– repetitora darbība. LU dalība Rīgas deju kolektīvu skatē, Kultūras pils 

“Ziemeļblāzma”, 02.03.2019., iegūta Augstākā pakāpe, festivālā “Laba daba” ar dejas 

kamerizrādi “No miglas”, Līgatnes pagasta “Ratnieki”, 02.08.2019. Dalība Mūzikas 

un mākslas festivāla „Bildes 2018” izstādē „Nošu raksti”. 

Ramona Galkina - 1)līdzautore un dejotāja izrādē / performancē „Varētu likties, ka 

esam māsas” (autors Oļegs Suļimenko /Austrija/ Krievija/, līdzautore, dejotāja O. 

Žitluhina), pirmizrāde - Rīga, Zirgu ielas koncertzāle, 15.09.2018. 2) Horeogrāfs 

kustību performancei „Zonde”, Baltā nakts, galerija „Istaba”, Rīga. 07.09.2019. 3)

 Horeogrāfs dejas izrādei „(Ž)ALŪZIJAS”" (Projekts „Rezonanse Trīs”). Rīga, 

Zirgu pats. Pirmizrāde 20.03.2019. kā arī dalībniece starptautiskā dejas mākslas 

projektā “Lifelong Dance Practice: Project 45+” (2018.-2020.), Pērnava, 

Hammerfesta, Rīga. Mākslinieciskās programmas izveidotāja un realizētāja Latvijas 

Kultūras Akadēmijas Laikmetīgās dejas programmas studentu dalībai Studentu teātra 

festivālā Vīlandē (Igaunija) 15.-17.02.2019.   Kā būtiska iniciatīva tiek atzīta Deju un 

ritmikas skolotāju katedras dalība izstādē Skola 2019 Ķīpsalas hallē, nodrošinot vienu  
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konkurētspējīgākiem stendiem starp visām Latvijas universitātēm un akadēmijām. 

Docētāji ir pilnveidojuši savu individuālo meistarību, piedaloties semināros un kursos, 

dalījušies ar savu pieredzi un zināšanām, vadot meistarklases un darbseminārus. Ir 

radīti jaundarbi, oriģinālhoreogrāfijas, deju kompozīcijas un uzvedumi koncertiem, 

izrādēm un daudzveidīgiem pasākumiem.  Dejas pedagoģijas klases vadītāja S.Vītola 

kā uzaicinātā eksperte piedalījās LR Kultūras ministrijas un Latvijas Dejas padomes 

rīkotajā sēdē, kurā tika iekļauts un apspriests jautājums par latviešu skatuviskās dejas 

kolektīvu vadītāju un horeogrāfu trūkumu. Dejas pedagoģijas klases docētāja 

G.Pētersone ir apbalvota ar Latvijas Nacionālā kultūras centra Goda rakstu par 

ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā. Lektore A.Skrastiņa 

saņēmusi Pateicības rakstus no Latvijas Nacionālā kultūras centra  un Valsts izglītības 

satura centra.  
 

4.6. Mācībspēku sadarbības novērtējums, norādot mehānismus sadarbības veicināšanai, 

studiju kursu/ moduļu savstarpējās sasaistes nodrošināšanā. Norādīt arī studējošo un 

mācībspēku skaita attiecību studiju programmas ietvaros (pašnovērtējuma ziņojuma 

iesniegšanas brīdī).  

Studiju programmas saturs veidots tā, lai studiju kursu saturs būtu sabalansēts ar 

un atbilstu attiecīgās profesijas standartos izvirzītajām kompetencēm. Studiju 

programmas A-daļas saturs pamatā vērsts uz humanitāro un sociālo zinātņu studiju 

kursiem, tai skaitā studiju kursiem, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās pamatiemaņas, kuras tieši attiecināmas uz profesionālajā darbībā 

nepieciešamo vispārējo prasmju attīstību. 

  

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 2019./2020.akadēmiskajā gadā augstskolas 

personālu sastādīja 216 personas*. Piesaistīti kopumā 8 ārvalstu viesprofesori. 33 

akadēmiskā personāla pārstāvjiem ir zinātniskais grāds. Akadēmiskajos amatos ievēlēti 

– 146 docētāji, no tiem: 
Profesori: 27 
Asociētie profesori: 27 
Docenti: 45 
Lektori: 42 
Asistenti: 0 
Vadošie pētnieki un pētnieki: 5 

Pieaicinātie docētāji: 70 
* Dati no Augstskolas pārskata 2019./2020. akadēmiskā gada sākumā. 
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