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P rskats
par veiktaj m darb b m studiju virziena Mākslas
pilnveidei
2016./2017.akad miskaj gad
I daļa Inform cija par augstskolu
1. Pamatinform cija par augstskolu un t s strat ģiskajiem att st bas virzieniem
 ss augstskolas raksturojums
J zepa V tola Latvijas M zikas akad mija (turpm k tekst sa sin. - JVLMA) ir Latvijas
valsts dibin ta augst k s izgl t bas un zin tnes instit cija, kas steno profesion l s bakalaura,
akad misk s un profesion l s ma istra studiju programmas m zik un skatuves m ksl ,
pedagogu izgl t b un doktora studiju programmas muzikolo ij , k ar nodarbojas ar zin tni,
p tniec bu un m ksliniecisko jaunradi.
JVLMA s kotne ir saist ta ar 1919.gada 20.august dibin to un 1920.gada 11.janv r
ofici li atkl to Latvijas Konservatoriju. Latvijas Konservatorija dibin ta ar Ministru kabineta
l mumu, iece ot par Konservatorijas direktoru profesoru J zepu V tolu.
Latvijas Konservatorijas pirm Satversme tika apstiprin ta Saeim 1923. gada
12.novembr .
Saska ar Latvijas Republikas Augst k s Padomes 1992.gada 18.j nija l mumu "Par
Latvijas M zikas akad mijas Satversmes apstiprin šanu" augstskolas nosaukums ir J zepa
V tola Latvijas M zikas akad mija. Satversmes groz jumus saska ar Augstskolu likumu
pie musi J zepa V tola Latvijas M zikas akad mijas Satversmes sapulce 1996.gada
11.decembr , Satversme apstiprin ta Latvijas Republikas Ministru kabinet 1998.gada
26.maij ar r kojumu Nr.273.
Satversmes groz jumus saska ar Augstskolu likuma groz jumiem pie musi J zepa
V tola Latvijas M zikas akad mijas Satversmes sapulce 2001.gada 4.maij , Satversmes
groz jumi apstiprin ti Latvijas Republikas Ministru kabinet 2001.gada 14.septembr ar
r kojumu Nr.446.
2006.gada 10.maij J zepa V tola Latvijas M zikas akad mijas Satversmes sapulce
pie musi jaunu J zepa V tola Latvijas M zikas akad mijas Satversmi.
Satversmes groz jumus saska ar Augstskolu likuma groz jumiem pie musi J zepa
V tola Latvijas M zikas akad mijas Satversmes sapulce 2011.gada 30.novembr un
2012.gada 9.maij .
 Misija
JVLMA misija ir izgl tot kompetentus, m kslinieciski radošus, piepras tus,
starptautiski konkur tsp j gus speci listus m zikas, horeogr fijas, m zikas izgl t bas un
zin tnes jom s, nodrošinot augstas kvalit tes inov ciju, radošuma un p tniec bu att stošu
augst k s izgl t bas vidi.
JVLMA ir starptautisk s akad misk s, m kslinieciski radoš s un zin tniski p tniecisk s
darb bas akt va dal bniece, t sekm kult ru sakarus, zin tnes nozaru
sadarb bu un zin šanu izmantošanu.
JVLMA pan kumus veido doc t ju un stud jošo zin šanas, talants un darbs.
JVLMA r p jas par stud jošo un darbinieku profesion lo un m kslinieciski radošo
sp ju izaugsmi, vienojot studijas un p tniec bu, klasisk s kult ras trad cijas un dinamisku
att st bu, kalpojot sabiedr bai un nesot Latvijas v rdu pasaul .
 V zija
JVLMA ir vadošais m zikas izgl t bas centrs Latvij un viens no vadošajiem l deriem m zikas
izgl t b Baltijas re ion . Akad mija ir atv rta radošo industriju jaun m starpdisciplin r m
studiju programm m, m kslinieciski radošiem un zin tnisko p t jumu projektiem. Moderna,
augstas kvalit tes, starptautiski konkur tsp j ga akad misk un zin tnes vide nodrošina
JVLMA b t par vienu no noz m g kajiem Eiropas m zikas izgl t bas centriem.
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 stenotie studiju virzieni un studiju programmu skaits tajos
JVLMA steno studiju programmas divos virzienos:
1. Studiju virziens M kslas, kur atskaites period tika stenotas 11 studiju programmas, t.sk.
- septi as profesion l s bakalaura studiju programmas;
- divas profesion l ma istra studiju programmas;
- viena akad misk ma istra studiju programma;
- viena doktora studiju programma.
2. Studiju virziens Izgl t ba, pedagoģija un sports, kur tiek stenotas divas profesion l
bakalaura studiju programmas.
 Visp r j inform cija par augstskolas fili l m
JVLMA studiju programmas fili l s ne steno.
 Stud jošo skaits augstskol un pa studiju virzieniem par nov rt šanas periodu:
- stud jošo skaits augstskol – 501; no tiem par valsts budžeta l dzek iem - 440
stud jošie, par studiju maksu - 61 stud jošais
- studiju virzien M kslas – 427 stud jošie; no tiem par valsts budžetu 380 stud jošie,
par studiju maksu 47 stud jošie
- studiju virzien Izgl t ba, pedagoģija un sports – 74 stud jošie, no tiem par valsts
budžetu 60 stud jošie, par studiju maksu 14 stud jošie
 Augstskolas att st bas strat ija
JVLMA Att st bas strat ija ir izstr d ta un pie emta Satversmes sapulc laika periodam
no 2016. l dz 2020. gadam
- galvenie att st bas m rķi ir uztur t radošas darb bas veicinošu vidi, sav ikdienas
darb b , izvirzot š das pamatv rt bas:
* izcil ba
- ilgtsp j ga un nep rtraukta att st ba procesu un resursu vad b ;
* akad misk br v ba - akad misk person la un stud jošo ties bas br vi izv l ties savas
akad misk s darb bas virzienus, metodes, rad t un publiskot jaunas zin šanas, atkl ti diskut t
par to saturu, mekl t iesp jas to izmantošanai;
* akad misk kult ra - kole i la, uz akad misk s tikas principiem balst ta, savstarp jas
cie as, pras guma, ieinteres t bas un atbalsta veidota sadarb bas vide;
* atbild ba par savu darb bu sabiedr bas un valsts priekš - kvalit tes vad bas sist ma un
kvalit tes kult ra visos procesos un ikviena JVLMA stud još un darbinieka darb ;
- darb bas virzieni
* JVLMA noteiktie att st bas virzieni 2016. - 2020.gadam ir kvalitat vs, starptautiski
konkur tsp j gs m zikas, skatuves m kslas un m zikas pedago ijas studiju
un m kslinieciski radoš s darb bas izcil bas centrs;
* kult ras mantojuma v rt b s balst ta un inov ciju att st bu veicinoša p tniec ba.
Pievienota elektroniska saikne uz vietni, kur pieejama att st bas strat ģija (gan latviešu, gan
angļu valod ) www.jvlma.lv. Sada a Dokumenti
2. Augstskolas p rvald bas struktūra
Studiju virziena p rvald ba ietilpst JVLMA visu sf ru darb bas p rvald bas strukt r (skat t
JVLMA m jas lap :www.jvlma.lv sada Dokumenti apakšsada a JVLMA strukt ra)
JVLMA galven s l m jinstit cijas ir: Satversmes sapulce, Sen ts, Rektors, Akad misk
šķ r jtiesa.
JVLMA person la augst k p rst v bas un vad bas instit cija un l m jinstit cija
akad miskajos un zin tniskajos jaut jumos ir Satversmes sapulce. Sapulce pie em un izdara
groz jumus Akad mijas Satversm , iev l un atce Rektoru, noklaus s un v rt Rektora
p rskatu, iev l Sen tu un atce t locek us, iev l Akad misko šķ r jtiesu un atce t s
locek us, apstiprina Satversmes sapulces, Sen ta, Akad misk s šķ r jtiesas un Rektora
v l šanu nolikumus, noklaus s un v rt Sen ta p rskatu, pie em l mumus par t darb bu,
izskata un izlemj konceptu lus akad mijas darb bas un att st bas jaut jumus. Satversmes
sapulci 40 personu sast v iev l uz tr s gadiem. Proporcion las p rst vniec bas
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nodrošin šanai person la p rst vju grupas, aizkl ti balsojot, iev l : 24 p rst vjus no
akad misk person la, 8 - no stud jošajiem, 8 - no visp r j person la.
Satversmes sapulce darbojas, pamatojoties uz Satversmes sapulces apstiprin to nolikumu.
Person la kole i la vad bas l m jinstit cija JVLMA ir Sen ts. Sen ts apstiprina k rt bu
un noteikumus vis m akad mijas darb bas jom m, piedal s Satversmes sapulces apstiprin to
darb bas strat isko m rķu stenošan , k ar veic citas funkcijas. Sen tu, aizkl ti balsojot,
iev l uz trim gadiem. Akad misk un visp r j person la p rst vjus Sen t v l Satversmes
sapulce, stud jošo p rst vjus Sen t iev l Stud jošo pašp rvalde. Sen t ir 20 senatori, no
kuriem 15 ir akad misk person la p rst vji, t.sk. 10 profesori un asoci tie profesori, 4
stud jošo p rst vji, 1 visp r j person la p rst vis. JVLMA Sen t p rst v tajiem
stud jošajiem ir veto ties bas jaut jumos, kas saist ti ar stud jošo interes m. Sen ta darb bu
reglament Satversmes sapulces apstiprin ts nolikums.
JVLMA augst k amatpersona ir rektors. Rektors steno akad mijas visp r jo
administrat vo vad bu un bez paša pilnvarojuma p rst v akad miju. JVLMA par rektoru iev l
profesoru vai personu, kurai ir doktora zin tniskais gr ds. JVLMA Satversmes sapulc iev l to
rektoru apstiprina Ministru kabinets.
Rektors veicina augstskolas att st bu, atbild par akad mijas strat ijas stenošanu, nodrošina
akad misk person la un stud jošo akad misko br v bu iev rošanu, atbild par akad mijas
darb bas atbilst bu Latvijas Republikas likumiem, citiem normat vajiem aktiem un JVLMA
Satversmei, atbild par JVLMA ieg stam s izgl t bas, veikto zin tnisko p t jumu un stenot s
m ksliniecisk s jaunrades kvalit ti, nodrošina piešķirto valsts budžeta l dzek u, k ar
akad mijas mantas likum gu, ekonomisku un m rķtiec gu izmantojumu.
Akad misk person la un stud jošo iesniegumus par JVLMA Satversm noteikto
akad misko br v bu un ties bu ierobežojumiem izskata un pie em atbilstošus l mumus
JVLMA Akad misk šķ r jtiesa. Akad misko šķ r jtiesu piecu personu sast v iev l uz trim
gadiem. Satversmes sapulce aizkl t balsošan iev l tr s p rst vjus no akad misk person la
vidus, un t s sast v nedr kst b t Akad mijas administrat v person la p rst vji, bet stud jošo
pašp rvalde iev l divus stud jošo p rst vjus. Akad misk s šķ r jtiesas l mumus izpilda
administr cija.
Studiju virziena M kslas studiju programmu strat isko vad bu, studiju programmu
vad bas darba p rraudz bu un kontroli nodrošina akad misk darba, zin tnisk un radoš
darba, k ar administrat vi saimniecisk darba prorektors.
Studiju virziena studiju programmu satura izstr di, k ar programmu stenošanas norisi
pl no un koordin Studiju programmu direkcija. Direkcija izveido un uztur informat vo b zi par
stud jošajiem, studiju programm m, analiz studiju programmu apguves sasniegumus, sekm
doc t ju t l kizgl t bu un profesion l s meistar bas pilnveidi. Studiju programmu direkcija
str d akad misk darba prorektora pak aut b .
Studiju virziena akad misko pamatstrukt ru veido katedras, Zin tnisk s p tniec bas centrs,
bibliot ka, Koncertda a.
JVLMA katedra (atskaites period darboj s 18 katedras, katedru nosaukumus un to
darb bas funkcijas skat t pielikum ) ir studiju, zin tnisk , radoš , m ksliniecisk un metodisk
darba pamatvien ba, kura p rst v apstiprin ta studiju virziena noteiktu apakšprogrammu
specializ ciju vai profilu un apvieno katedras kompetenc nodoto studiju kursu stenošan
iesaist to akad misko person lu, pieaicin tos m c bsp kus un stud jošos.
Profesion li atšķir gu specializ ciju vai profilu studiju kursu stenošanas vad bai var b t
izveidota katedras apakšstrukt ra – klase (atskaites period darboj s 13 klases).
Katedras galvenais uzdevums ir veidot akad mijas m rķiem un l menim atbilstošas
programmas studiju kursu saturu, nodrošin t satura kvalitat vu stenošanu un kontrol t t s
kompetenc ietilpstošo studiju kursu att st bu.
Katedras darb bu reglament Sen ta apstiprin ts nolikums.
Zin tnisk s p tniec bas centrs nodrošina saites starp izgl t bu un zin tni, nacion l
kult ras mantojuma saglab šanu, izp ti, zin tnieku iek aušanos m sdienu m zikas p tniec b ,
starpdisciplin rus p t jumus. Zin tnisk s p tniec bas centra darb bu reglament Sen ta
apstiprin ts nolikums.
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JVLMA Bibliot ka ir sen k specializ t nošu un m zikas literat ras kr tuve Latvij ,
kur atrodami reti iespieddarbi, notis, gr matas, ska u ieraksti, video materi li, periodika.
Bibliot kas kr jumi nemit gi tiek papildin ti: no dažiem desmitiem nošu materi lu Bibliot ka ir
izaugusi par bag tu m zikas kr tuvi. Noz m ga da a ir ieg ta d vin jumu ce - no Latvijas
kult ras darbiniekiem, partneriem un draugiem rzem s.
JVLMA bibliot ka ir Latvijas Akad misko bibliot ku asoci cijas (LATABA) un Latvijas
M zikas bibliot ku asoci cijas locekle.
Bibliot kas strukt ru veido tr s noda as: Nošu noda a, Gr matu noda a un las tava,
Audiovizu lo ierakstu noda a un klaus tava.
JVLMA Koncertda a ir viena no t m Akad mijas strukt rvien b m, kas piedz vojusi
oti strauju att st bu un pilnveidi – no s kotn ji tikai dažiem desmitiem koncertu l dz vair kiem
simtiem pas kumu akad misk gada laik . K vienota strukt rvien ba Koncertda a apstiprin ta
2004. gad . Šobr d t s galvenais m rķis ir nodrošin t m ksliniecisk s prakses iesp jas gan
stud jošajiem, gan m c bsp kiem, k ar kalpot sabiedr bas interes m, veidojot saikni starp
augstskolu un plaš k m klaus t ju aprind m.
Studiju virziena p tniecisk s darb bas konsultat vo p rvald bu veic akad mijas
Zin tnisk padome, Profesoru padome un Doktorant ras padome.
Zin tnisk padome veido akad mijas p tniecisk s darb bas strat iju un veic organizatorisko
darbu JVLMA zin tnisk s p tniec bas vad šan . Zin tnisk padome risina ar akad mijas
doktorant ru un akad misk person la zin tnisko darb bu saist tus jaut jumus.
JVLMA Uz emšanas procesu pl no, organiz un vada JVLMA Uz emšanas komisija,
bet reflektantu kompetenci iest jp rbaud jumos v rt
Iest jp rbaud jumu komisijas.
Uz emšanas komisijas un Iest jp rbaud jumu komisiju sast vu apstiprina rektors ar r kojumu.
Studij s ieg stamos gr dus un profesion l s kvalifik cijas JVLMA ir ties bas piešķirt:
Studiju virziena M kslas Valsts p rbaud jumu komisijai
- profesion lo bakalaura gr du m zik vai horeogr fij un atbilstošu piekt l me a
profesion lo kvalifik ciju;
- profesion lo ma istra gr du m zik vai horeogr fij ;
Akad miskai padomei - humanit ro zin t u ma istra gr du m ksl ;
Promocijas padomei - m kslas zin tnes doktora (Dr.art.) zin tnisko gr du.
Stud jošo intereses akad misk s, soci l s un kult ras dz ves jaut jumos JVLMA un
cit s valsts instit cij s p rst v stud jošo pašp rvalde. Stud jošo pašp rvaldes p rst vjiem ir
ties bas l dzdarboties JVLMA l m jinstit cij s, sa emt inform ciju no jebkuras amatpersonas
jaut jumos, kas skar stud jošo intereses.
Papildus ir pievienoti:
- pielikums, kur nor d ti galvenie iekš jie normat vie akti un regul jumi – Satversme, tikas
kodekss, Kvalit tes politika, studiju programmu stenošanas nolikums, u.c., k ar nor d tas
instit cijas, kas regul jumu apstiprin jušas;
- pielikums: augstskolas p rvald bas strukt ra shematiski.
Nor d to daokumentu saraksts un saturs ir pieejams JVLMA m jas lap , adrese: www.jvlma.lv,
sada s “Dokumenti”:
3. Augstskolas kvalit tes politika un sist ma
JVLMA Kvalit tes politiku izstr d ja ar rektora r kojumu apstiprin t darba grupa,
kuras sast v bija katedru vad t ji, visp r j person la p rst vji, stud jošo pašp rvaldes
p rst vji un profesion lo kult ras instit ciju p rst vji no Latvijas Nacion l simfonisk
orķestra, Latvijas Nacion l Operas un baleta, Akad misk kora “Latvija”, p rst vji no
M zikas vidusskol m.
JVLMA kvalit tes vad bas sist ma tiek uztur ta un att st ta atbilstoši Eiropas izcil bas
modelim (EIM), kas ir balst ts uz sabiedr bas, augstskolas person la interešu izzin šanu un
iev rošanu, partnerattiec b m, uz izpratni par kvalit tes pilnveidošanu, person la izgl tošanu un
iesaist šanu kvalit tes pilnveidošanas procesos JVLMA m rķu sasniegšanai. EIM ieviešana
nodrošina iesp ju JVLMA darb bas sistem tiskai pašnov rt šanai, ieg stot inform ciju gan par
neatbilst b m, gan par augstskolas b tiski uzlabojamaj m darb b m. Pamatojoties uz p rskat
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uzr d to inform ciju, var nov rt t re lo situ ciju, k d atskaites period attiec b pret izcil bu
atrodas augstskola.
Papildus augstskolas kvalit tes politikai ir izstr d ta un ar JVLMA Sen ta s des
l mumu apstiprin ta Studiju programmu iekš j s kvalit tes nodrošin šanas strat ija.
Studiju programmu iekš j s kvalit tes nodrošin šanas strat ija ir izstr d ta atbilstoši
Eiropas asoci cijas kvalit tes nodrošin šanai augst kaj izgl t b dokument Standarti un
vadl nijas kvalit tes nodrošin šanai Eiropas augst k s izgl t bas telp 1.da as Eiropas
standarti un vadl nijas iekš jai kvalit tes nodrošin šanai augst k s izgl t bas iest d s
iestr d taj m pras b m un aktualiz ta (ESG-2015).
Iekš j s kvalit tes sist mas veidošana ir JVLMA visu strukt rvien bu un profesion l s
r c bas hierarhijas saska ota sak rtošana, kur iesaist s viss augstskolas person ls. Kvalit tes
vad bas sist mas pilnveidošanas process ir nep rtraukts.
Augstskolas kvalit tes politikas izvirz tos m rķus steno visas strukt rvien bas, to
darb bas kvalit ti p rrauga hierarhiski izveidot p rvald bas sist ma (skat t JVLMA strukt ru).
Strukt rvien bu darb bas rezult tus analiz , izv rt un pie em l mumus par darb bas
pilnveidi JVLMA Sen ts.
Pievienot elektronisko saiti uz vietni, kur š politika ir pieejama latviešu un angļu valod ;
www.jvlma.lv. Sada a Dokumenti, Iekš jie dokumenti
II daļa Studiju virziena Mākslas raksturojums
K1. Studiju virziena k vienota veseluma un tam atbilstošo studiju programmu
aktualit te, m rķi un uzdevumi, to skaidr ba, sasniedzam ba, saskaņot ba ar augstskolas
kop jo strat ģisko att st bu
1. Studiju virziena un taj iek auto studiju programmu izveides pamatojums, nov rt jums
studiju programmu sasaistei sav starp , k ar studiju programmu noz me (unikalit te)
sal dzin jum ar cit m l dz g m studiju programm m Latvij un rvalst s anal ze.
Studiju virzien M kslas ietilpst studiju programmu grupa M zika un skatuves m ksla,
kas atbilst Latvijas izgl t bas klasifik cijas izgl t bas tematiskajai jomai M kslas.
JVLMA ir vien g m kslas augstskola Latvij , kura studiju programmu grup M zika un
skatuves m ksla sekm gi steno septi as unik las profesion l s bakalaura studiju programmas,
t.sk. - Instrument l m zika, Diriģ šana, Kompoz cija, Vok l m zika, M zika un skatuves
m ksla ar apakšprogrammu Skaņu rezija, M zikas v sture un teorija, Horeogr fija.
Studiju virzien M kslas iek aut s septi as profesion l bakalaura studiju programmas
nodrošina m zikas un horeogr fijas speci listu sagatavošanu Latvijas visiem profesion lajiem
un amatieru kolekt viem, kult ras un kult rizgl t bas instit cij m.
emot v r Augstskolu likuma 55.panta “Studiju programmas”, otr l me a
profesion l s augst k s izgl t bas valsts standarta un atbilstošo profesiju standarta pras bas,
studiju programmu strukt ra un saturs ir veidots t , lai sasniedzam s kop g s kompetences
stud jošie apg tu apvienotaj s m rķgrup s, t dej di nodrošinot studiju programmu sasaisti
sav starp , k rezult t racion li ir izmantotas studiju auditorijas, doc t ju person ls,
m rķtiec gi izmantoti finanšu l dzek i.
Profesion lo bakalaura studiju programmu absolventiem ir nodrošin ta iesp ja studijas
turpin t ma istrant r . JVLMA steno profesion l ma istra studiju programmu M zika un
skatuves m ksla ar apakšprogramm m M zika un Horeogr fija, k ar akad misk ma istra
studiju programmu M zika, kuru absolventiem ir iesp ja studijas turpin t akad misk doktora
studiju programm Muzikoloģija.
Lai nodrošin tu Bolo as deklar cijas pras bas, kas saist tas ar diplomatz šanas
procesiem, sekm tu stud jošo mobilit ti, k ar veicin tu studijas Erasmus apmai as studiju
programm s, JVLMA, izv rt jot katra akad misk gada studiju programmu stenošanas
rezult tus sal dzina ar studiju programm m, kuras steno JVLMA partneraugstskolas rvalst s.
Sal dzin jum ar tematiski radniec g m programm m citu valstu izgl t b varam atrast
gan l dz bas, gan atšķir bas. Sal dzin jumam JVLMA izv l j s Igaunijas un Lietuvas
10

M zikas un Te tra akad mij s stenojam s studiju programmas, kur s ir senas trad cijas
m ziķu izgl tošanas jom . Šo izgl t bas iest žu studiju programmas ir starptautiski
akredit tas un diplomi ir starptautiski atz ti, kas liecina par pied v to programmu augstu
kvalit ti. T pat k JVLMA studiju programmas apjoms abu valstu augst k s izgl t bas
sist m tiek noteikts saska ar European Credit Transfer System (ECTS). Studiju perioda
ilgums bakalaura studiju l men ar ir četri gadi, studiju programmas apjoms ar ir ECTS 240
KP. Atšķir bas ir studiju kursu nosaukumos. Min taj s augstskol s pamat apg st
galvenok rt profesion los un profesion l s specializ cijas kursus ar oti šauru
visp rizgl tojošo un pedago isko kursu ievirzi.
Lai studenti apg tu k du no pied v taj m studiju programmas da m, ar vi iem j b t
iepriekš jam sagatavot bas l menim atbilstošajos m c bu priekšmetos, kuri nor d ti attiec gi
izv l t s programmas da .
Veikt anal ze auj secin t, ka kopum JVLMA pied v t s profesion l s bakalaura
studiju programmas sav pašreiz j veidol ir saturiski daudzpus g kas, jo JVLMA
absolventi ieg st ne tikai m ziķa instrument lista, diri enta, muzikologa, ska u režisora,
vok lista, komponista vai horeogr fa 5.l me a profesion lo kvalifik ciju, kuru
sagatavot bas l menis atbilst Eiropas izgl t bas telp pie emtajiem standartiem , bet
vienlaic gi ar profesion l bakalaura gr du m zik vai horeogr fij , k rezult t absolventi
dr kst turpin t studijas ma istra studiju programm s.
JVLMA profesion lo bakalaura studiju programmu beidz jiem ir nodrošin tas
iesp jas str d t par pedagogiem profesion laj s vai profesion l s ievirzes m zikas un
horeogr fijas izgl t bas iest d s, jo ierobežot s izv les da studenti apg st pedagoga
darbam nepieciešam s zin šanas un prasmes.
2. Studiju virziena m rķi un to atbilst ba augstskolas/koledžas darb bas jomai, strat isk s
att st bas virzieniem, sabiedr bas un tautsaimniec bas att st bas vajadz b m un att st bas
tendenc m.
Papildus sniegt m rķu izstr des procesa raksturojumu un nov rt jumu, nor d t m rķu izstr d
iesaist t s puses.
JVLMA studiju virziena M kslas sekm ga studiju programmu stenošana ir
priekšnoteikums Latvijas profesion l s m zikas, dejas un horeogr fijas, kult rizgl t bas
sist mas past v šanai
un izaugsmei, k ar kult ras sabiedr bas ilgtsp j gai att st bai.
Studiju virziena M kslas m rķi ir nodrošin t valsts kult ras un soci laj m vajadz b m
augst k l me a profesion lo instrumenta m ziķu, diri entu, vok listu, komponistu,
muzikologu, ska u režisoru un horeogr fu sagatavošanu, kuri ir apguvuši m zikas un
horeogr fijas zin t u teor tiskajos pamatos sak otas, 5.l me a profesijas standartam atbilstošas,
praktiski piem rojamas profesion l s zin šanas, ir sp j gi konkur t m ziķu un horeogr fu
profesion laj vid Latvij un rvalst s, motiv ti profesion lai att st bai un t l kizgl t bai
vienotaj Eiropas izgl t bas telp , kuri, pildot savu pamatuzdevumu, respekt Latvijas tautas
intereses, iek aujoties starptautiskaj kult ras aprit , saglab un att st ta nacion l s m zikas
kult ras sasniegumus.
Izv rt jot JVLMA strukt rvien bu vad t ju iesniegtos gada darba p rskatus, ar
gandar jumu varam secin t, ka Studiju virziena att st bas strat ij , kas ir JVLMA Att st bas
strat ijas sast vda a, defin tie m rķi un uzdevumi atskaites period ir veikti profesion li,
m kslinieciski augstv rt g l men vis s darb bas jom s gan studij s, gan m kslinieciski
radošaj praks , doc t ju un stud jošo kvalitat v sast va piesaist , p tniec b , mobilit tes un
internacionaliz cijas sekm šan .
JVLMA iek auta Starptautiskaj augstskolu reiting «U-Multirank» un ieguvusi augst ko
v rt jumu A seš s v rt šanas kategorij s.
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Piem rojot pirm rektora profesora J zepa V tola iedibin tos un m sdienu
m kslinieciskaj , k ar pedago iskaj praks radoši att st tos principus, iek aujoties
starptautiskaj kult ras aprit , esam centušies saglab t un t l k att st t nacion l s m zikas
kult ras mantojumu.
M su darba rezult ti:
 ir nodrošin tas studijas m zikas, horeogr fijas un m zikas izgl t bas jom s visu l me u
11 studiju programm s, sekm ta m kslinieciski radoš darb ba - stenoti 316 projekti,
t.sk. klavierm zikas koncerti, r e m zikas koncerti, st gu instrumentu katedras
koncerti, p šaminstrumentu katedras koncerti, džeza m zikas koncerti, vok l s m zikas
koncerti, horeogr fijas katedras koncerti, operklases izr des, simfonisk orķestra
koncerti, 7 konkursi, konferences, 63 meistarklases, 29 koncerti rpus JVLMA, u.c.
pas kumi.
No uzskait to m kslinieciski radošo pas kumu kl sta paši j atz m
* JVLMA un Swedbank Gada balva,
* II m sdienu m zikas festiv ls deciBels,
* J zepam V tolam velt ts b rnu un jauniešu koru un ansamb u konkurss Lai skan,
* M zikas skolot ju katedras 55. jubilejas pas kumi;
 m kslas zin tnes nozares muzikolo ijas apakšnozar ir stenoti 17 noz m gi projekti,
 sagatavoti kvalific ti m ziķi un m zikas nozares pedagogi -128 absolventi,
 studijas ir veidotas nep rtraukt saist b un vienot b ar notiekošajiem kult rprocesiem
Latvij un citur pasaul , par to liecina m su sadarb ba ar:
mūzikas skol m un vidusskol m (doc t ji ir akredit cijas komisiju pieaicin tie
izgl t bas iest žu darb bas nov rt šanas eksperti, doc t ji ir m zikas vidusskolu valsts
kvalifik cijas centraliz to eks menu komisijas priekšs d t ji),
pašvald b m – JVLMA studiju - m ksliniecisku vien bu, k ar individu lo
atska ot jm kslinieku un stud jošo koncerti re ionos – Al ksne, C sis, Jelgava, Limbaži,
Ventspils, Liep ja, Madona, Gulbene, Valmiera, Daugavpils, Kuld ga, R zekne, u.c.
profesion laj m nevalstiskaj m organiz cij m, kuras ir iek vuš s starptautiskaj s
organiz cij s – Klavieru skolot ju asoci ciju, St gu instrumentu skolot ju asoci ciju,
Klarnetistu biedr bu, Dzied šanas skolot ju asoci cija, Latvijas Koru asoci cija, u.c.
rvalstu augstskol m (nosl gti vair k k 100 sadarb bas l gumi) notiek meistarklases un
koncerti - rvalstu augstskolu profes ra pie mums (vair k k 40 projekti), bet m su profes ra
rvalstu augstskol s (35 projekti), savstarp ji apmai as proces veicam ar p rbaud jumu
komisijas pien kumus diplomeks menos.
Studiju virziena M kslas visu studiju programmu saturs izstr d ts sadarb b ar
profesion lo kult ras instit ciju (Latvijas Nacion lais simfoniskais orķestris, Liep jas
simfoniskais orķestris, Latvijas Nacion l opera un balets, akad miskais koris “Latvija”, Radio
koris, Latvijas Nacion lais kult ras centrs), profesion laj m nevalstiskaj m organiz cij m –
M zikas izgl t bas iest žu direktoru asoci ciju, Klavieru skolot ju asoci ciju, Br u Jurj nu
fondu, u.c.. Studiju satura nov rt šan tiek iesaist ti stud jošo pašp rvaldes p rst vji, darba
dev ju eksperti.
3. Studiju virziena SVID anal ze attiec b uz izvirz tajiem m rķiem.
Detaliz ta SVID anal ze, ietverot skaidrojumus, k augstskola/ koledža pl no nov rst/uzlabot
v j s puses, izvair ties no draudiem, izmantot iesp jas u.c.
Veicot SVID anal zi, tika izv rt tas iekš jo un r jo faktoru sniegt s priekšroc bas un
probl mas. Pamatojoties uz SVID anal zi, ir defin tas JVLMA att st bas iesp jas un noteikti
past vošie draudi JVLMA past v šanai.
Iekš jie faktori
Stipr s puses
V j s puses
Vien g augst k s izgl t bas un zin tnes
Materi li tehnisk b ze ir nepietiekoša,
instit cija valst , kas steno m zikas un
bieži vien apr kojums ir nepiem rots un
horeogr fijas studiju programmas visos tr s
neatbilst studiju programmu kvalitat vai
augst k s izgl t bas l me os: bakalaurs, ma istrs
apguvei. L dzek i, kurus JVLMA g st savas
un zin t u doktors un kas nodrošina ar
darb bas nodrošin jumam (r ķinot uz vienu
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zin tnisko p tniec bu m zikas nozar .

stud jošo), ir nepietiekoši.

JVLMA ir b tiska noz me sabiedr bas
intelektu las soci l s vides un kult rvides
nodrošin šan , sagatavojot augsta l me a
profesion us ar m ziku un skatuves m kslu
saist t s specialit t s, vienlaikus att stot izgl t bas
pieejam bu, infrastrukt ru, sabiedr bas
t l kizgl t bu, amatieru m ksliniecisko
darb bu, sabiedr bas dz ves uztveres pilnveidi.
Darb ba un t s ietekme, stenojot kvalitat vas
studijas, zin tniski p tniecisko darb bu un
m ksliniecisko darb bu, tiek nodrošin ta gan
starptautisk , gan nacion l , gan re ion l l men .

Nepietiekama infrastrukt ra m c bu telpu,
administrat v person la, bibliot kas un
bibliot kas kr juma izvietošanai.

JVLMA v rds Latvijas sabiedr b tiek uztverts
pozit vi un asoci ts ar kvalitat vu izgl t bu,
M rķtiec gu p tniec bu un akt vu m ksliniecisku
darb bu.
JVLMA studijas un p tniec bas darbs
orient ts p rsvar uz Latvijas tirgus piepras jumu.
JVLMA sniedz Latvij visplaš ko pied v jumu
m zikas, horeogr fijas un m zikas pedago ijas
studiju un p tniec bas jomu daudzveid bas zi .
Studijas JVLMA ir saist tas ar m ksliniecisko,
pedago isko un p tniecisko darb bu.
JVLMA str d augsti kvalific ts akad miskais un
pieaicin to doc t ju person ls:
Latvijas izcil kie m ziķi, horeogr fi, kas ir savu
nozaru profesion i, k ar m zikas zin tnieki.
Ir plašas mobilit tes iesp jas, att st s
internacionaliz cija.
JVLMA ir plaša un ilgtermi notur ga
starptautisk sadarb ba, nosl gti sadarb bas l gumi
ar partneriem un tiek stenoti projekti vis pasaul .
JVLMA pasaul ir paz stama ar t s person la
augstu m ksliniecisko, radošo, akad misko un
zin tniski p tniecisko l meni.

JVLMA akad misk un p rvaldes darba
kvalit tes vad bas sist ma tikai da ji
nodrošina funkciju pietiekami efekt vu
izpildi.
Person la atalgojuma un darba apjoma
noteikšanas sadrumstalot ba.
Darba snieguma vad ba ir nesistem tiska un
netieši noteikta daž dos iekš jos
normat vajos aktos.
Netiek motiv tas atska ot jm kslinieku un
radošo profesiju p rst vju studijas
doktorant r . Latvij nav iesp jas ieg t
profesion l doktora gr du m zik vai
horeogr fij .
Nepietiekami apzin tas un realiz tas
iesp jas p tniec bas darba orient šanai uz
starptautiskiem sadarb bas projektiem un
att st bas finans juma (3. p l rs) piesaisti.
JVLMA ir nepietiekama akad misk
person la un studentu mobilit te, ir mazs
rzemju past v go studentu un
viesprofesoru skaits.
JVLMA person lam pietr kst motiv cijas
svešvalodu prasmju pilnveidošanai, kas
sekm tu akt vu darbošanos starptautiskaj
akad miskaj aprit , k ar nodrošin tu
studiju kursu kvalitat vu apguvi svešvalod .
Sam rojot ar ES valstu vid jiem r d t jiem,
JVLMA akad misk darba un paši
p tniec bas finans jums ir nepietiekams.

JVLMA potenci lu kop j Eiropas izgl t bas telp
un konkur tsp ju apliecina JVLMA doc t ju un
stud jošo sasniegumi starptautiskajos projektos,
konkursos, u.c., piepras jums Eiropas
valstu darba tirg .
JVLMA tr spak pju akad misk s izgl t bas
sist ma (bakalaurs, ma istrs, doktors) ir
sal dzin ma ar ES valstu izgl t bas sist m m. Tiek
izmantotas kred tpunktu p rneses iesp jas,
vienotais diploma pielikums. Piešķirtie gr di un
kvalifik cijas tiek atz tas ES valst s.
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JVLMA ir ties ga patst v gi izlemt daudzus savas
att st bas jaut jumus.
Sadarb ba ar valsts un nozaru instit cij m kop gas
nozares att st bas pl nošan .Sadarb ba ar profesion laj m organiz cij m, radošaj m industrij m un
nevalstiskaj m organiz cij m stud jošo
kvalifik cijas nodrošin šanai un konkur tsp jas
darba tirg nodrošin šanai.
Stabila finanšu pl nošana un naudas
pl sma.
r jie faktori
Iesp jas
Draudi
Jaunu studiju programmu izveide:
Politikas, likumdošanas un r jo l mumu
- profesion l doktorant ra m zik un
ietekme uz JVLMA t l ku att st bu,
horeogr fij sadarb b ar k du no Eiropas m zikas ierobežotas iesp jas savas att st bas
augstskol m,
pl nošan un l mumu pie emšan .
- ma istrant ras studiju programmas ang u valod .
JVLMA veidošana par vadošo centru m zik ,
Profesion l s izgl tošan s motiv cijas
horeogr fij un p tniec b , att stot gan sava
tr kums JVLMA nodrošin taj s studiju
pied v juma kvalit ti, gan stud jošo skaita
programm s, stud jošo skaita
pieaugumu.
samazin jums.
Modu u studiju sist mas ieviešana.
Att st t izcil bu kult rizgl t b un sekm t kult ras
speci listu konkur tsp ju.
JVLMA sav darb b ir autonoma, ir ties ga
patst v gi izlemt daudzus savas att st bas
jaut jumus.
JVLMA ir ties ga r koties ar pašumiem
Satversmes noteikto uzdevumu izpildes lab .
Materi ltehnisk s b zes un infrastrukt ras att st ba
JVLMA studiju programmu un p tniecisk darba
kvalit tes un konkur tsp jas nodrošin šanai, t.sk.
piesaistot ES un citu rvalstu finanšu instrumentu
finans jumu.
Uz rezult tiem balst ta, vienota atalgojuma
sist mas ieviešana akad miskajam,
p tnieciskajam, un administrat vajam person lam,
vienk ršojot un centraliz jot atalgojuma
un darba apjoma noteikšanas sist mu.
Noteikta, sistem tiska darba snieguma
vad ba, kas saist ta ar atalgojuma sist mu
un augstskolas noteikto m rķu sasniegšanu.
Akt va sadarb ba ar kult rizgl t bas iest d m
re ionos un profesion l s izgl t bas kompetenču
centriem topošo un esošo stud jošo motiv cijas un
profesion l s kvalifik cijas celšanai.

Budžeta vietu skaita samazin jums.
Budžeta dot cijas piešķiršana nepiln
apm r .
Eiropas vienot s izgl t bas telpai atbilstošu
ma istra un doktora studiju programmu
zem konkur tsp ja, nepietiekamu visu
veidu resursu un piepras jumam
neatbilstošas infrastrukt ras d .
Nepietiekama person la, vad bas sist mas
un infrastrukt ras att st ba ietekm sp ju
konkur t ar cit m augstskol m vienotaj
Eiropas akad miskaj aprit studentu,
person la, p t jumu un att st bas projektu
piesaist .
Lok l att st b v rsta perspekt va,
norobežojoties no Eiropas un pasaules
akad misk s aprites, nesam rojot savu
devumu un potenci lu ar starptautiskajiem
krit rijiem.
Nepietiekams finans jums normat vajos
aktos noteikt atalgojuma doc t jiem
nodrošin šanai.

Kvalitat vu studiju programmu nodrošin šana
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rvalstu studentiem svešvalod s un pieejamo
studiju programmu skaita paplašin šana.
Jaunu nacion li noz m gu un starptautisku
konkur tsp j gu iniciat vu un p tniecisko projektu
att st ba, piesaistot ES un citus rvalstu finanšu
instrumentus.
Rad t labv l gus apst k us priv t finans juma
piesaistei kult ras mantojuma saglab šanai,
t l knodošanai un radoš procesa atbalstam.
Skaidrojumus, k JVLMA pl no nov rst/uzlabot v j s puses, izvair ties no draudiem, izmantot
iesp jas u.c.
JVLMA darb bas v j s puses
Darb bas v jo pušu nov ršanas pas kumi
Materi li tehnisk b ze ir nepietiekoša,
JVLMA iesaist s daudzveid gajos ES fonda
bieži vien apr kojums ir nepiem rots un
projektos, piesaistot ES un citu rvalstu finanšu
neatbilst studiju programmu kvalitat vai
instrumentu finans jumu.
apguvei. L dzek i, kurus JVLMA g st
savas darb bas nodrošin jumam (r ķinot
uz vienu stud jošo), ir nepietiekoši.
JVLMA akad misk un p rvaldes darba Noteikta, sistem tiska darba snieguma
kvalit tes vad bas sist ma tikai da ji
vad ba, kas saist ta ar atalgojuma sist mu
nodrošina funkciju pietiekami efekt vu
un augstskolas noteikto m rķu sasniegšanu.
izpildi.
Darba snieguma vad ba ir nesistem tiska Ir apstiprin ts darba kvalit tes vad t js, kura
un netieši noteikta daž dos iekš jos
pien kumos sadarb b ar attiec go strukt ru
normat vajos aktos.
vad t jiem ietilpst ar iekš jo normat vo aktu
izstr de.
Netiek motiv tas atska ot jm kslinieku
JVLMA sadarb b ar Kult ras ministriju ir
un radošo profesiju p rst vju studijas
izstr d jusi Augstskolu likuma groz jumus
doktorant r . Latvij nav iesp jas ieg t
jaut jum par profesion lo doktorant ru
profesion l doktora gr du m zik vai
m ksl s. Augstskolu likuma groz jumu
horeogr fij .
projektu ir izv rt jis LP Saeimas Juridiskais
birojs, pie musi Izgl t bas, kult ras un
zin tnes komisija, groz jumu projekts
2017.gada novembr iesniegts Saeimas
1.las jumam.
JVLMA ir nepietiekama akad misk
Pateicoties JVLMA rlietu darba prorektora
person la un studentu mobilit te, ir mazs produkt vai sadarb bai ar IZM Izgl t bas
rzemju past v go studentu un
att st bas a ent ru, katru gadu palielin s
viesprofesoru skaits.
akad misk person la, stud jošo un
viesprofesoru skaits, kopum ir pan kta
Augstskolu likum noteikto pras bu normat vs.
Draudu faktori
Darb bas draudu nov ršanai
Profesion l s izgl tošan s motiv cijas
Izveidojusies akt va sadarb ba ar
tr kums JVLMA nodrošin taj s studiju
kult rizgl t bas iest d m re ionos un
programm s, stud jošo skaita
profesion l s izgl t bas kompetenču centriem
samazin jums.
topošo un esošo stud jošo motiv cijas un
profesion l s kvalifik cijas celšanai.
Stiprin ta sadarb ba ar m zikas vidusskol m,
m zikas skol m. Sistam tiski tiek organiz ti
prakses koncerti, organiz ti radošie pas kumi,
organiz ti pas kumi uz emšanas reklam šanai
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Nepietiekams finans jums normat vajos
aktos noteikt atalgojuma doc t jiem
nodrošin šanai.

- ieviestas konsult cijas uz emšanas
p rbaud jumu satur , tiek organiz tas atv rto
durvju dienas, lektoriji, u.c.
Rad ti labv l g ki apst k i priv t finans juma
piesaistei.
Ir noteikta darba snieguma vad ba, kas saist ta
ar atalgojuma sist mu un augstskolas noteikto
m rķu sasniegšanas motiv ciju.
Tiek sekm ta noz m gu un starptautisku
konkur tsp j gu iniciat vu un p tniecisko
projektu att st ba, piesaistot ES un citus
rvalstu finanšu instrumentus.

4. Studiju virziena att st bas pl ns

V rt jums par studiju virziena att st bas pl nu n kamajiem sešiem gadiem un att st bas pl na izstr des
procesu. Ja att st bas pl ns nav izstr d ts vai m rķi/ uzdevumi izstr d ti s kam laika periodam, sniegt
inform ciju par studiju virziena att st bas pl na izstr di n kamajam periodam.

Pielikumā pievienot studiju virziena attīstības plānu (ja piemērojams).
Skaidrojums: Studiju virziena plānu skatīt JVLMA interneta vietn ,
m jas lapa: www.jvlma.lv sadaļa Dokumenti - “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
Attīstības stratēģija 2016.-2020.” 32.lpp.
Studiju virziena pl ns n kamajiem sešiem gadiem ir izstr d ts vienlaic gi ar JVLMA
Att st bas strat iju 2016.-2020. un ir Att st bas strat ijas neat emama sast vda a. Jaun
Studiju virziena pl na izstr d bija iesaist tas visas akad misk s strukt rvien bas - 18 katedras,
rektor ts, Studiju programmu direkcija, bibliot ka, IT da a, stud jošo padome.
Lai vispus gi, lietprat gi un m rķtiec gi izstr d tu jauno Studiju virziena pl nu, visas
darba grup iesaist t s strukt rvien bas izanaliz ja iepriekš j Studiju virziena pl na paredz to
pas kumu stenošanas gaitu un sasniegtos rezult tus, izv rt ja turpm k s darb bas procesus,
darb bas att st bas virzienus, att st bas virzienu atbilst bu izgl t bas un kult rpolitikas
dokumentos iestr d taj m nost dn m.
Studiju virziena att st bas pl nošan JVLMA piem roja š dus pamatprincipus:
- Latvijas valstisk s att st bas intereses saist b ar kult rvides att st bas tendenc m Latvij un
pasaul , darba tirgus piepras juma un pied v juma prognozes, kuras tiek izteiktas valsts
pas t juma veid ;
- darba dev ju pras bas - sadarb ba ar kult ras un kult rizgl t bas instit cij m nepieciešamo
speci listu skaita un kvalit tes nodrošin šan ;
- nodrošinot kvalitat vu izgl t bu m zikas un skatuves m kslas jom s, augsti kvalific tu
m zikas, horeogr fijas un m zikas pedago ijas speci listu sagatavošan , JVLMA piem ro
starptautiskaj aprit sak otas labas prakses piem rus, izmantojot mobilit tes iesp jas, tiek
pilnveidota un att st ta akad misk vide, studiju programmu satura apguves inovat v s metodes,
piesaist ti rvalstu viesprofesori, sekm ta studiju vides internacionaliz cija.
Izstr d to Studiju virziena pl na projektu kop ar P rskatu par iepriekš j perioda
darb bas pilnveidi izv rt ja JVLMA Sen ts. Sen t pie emto Studiju virziena pl nu, k
JVLMA Att st bas strat ijas sast vda u apstiprin ja JVLMA Satversmes sapulce.
Studiju virziena M kslas att st bas glob lais m rķis ir nodrošin t, ka JVLMA ir
kvalitat vs, starptautiski konkur tsp j gs m zikas, skatuves m kslas un m zikas pedago ijas
studiju un m kslinieciski radoš s darb bas izcil bas centrs.
Izvirz tie m rķi un sagaid mie rezult ti studiju virziena M kslas stenošanai 2016.-2020.
gadam:
Izvirz tie m rķi
Sagaid mie rezult ti
1.

Nodrošin t studiju pieejam bu
ikvienam, kam ir v lme, sp jas un
atbilstoša sagatavot ba

Valsts finans to studiju vietu skaits pilna
laika stud jošiem ir noteikts atbilstoši
kult rvides att st bas prognoz tajam
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2.

3.

4.

piepras jumam, pieejamie finanšu resursi
atbilst kvalitat vu studiju nodrošin šanas
kapacit tei.
Nodrošin t kvalitat vas studijas,
Iekš j un r j studiju virzienu un studiju
izvirzot to k visu iesaist to personu
programmu kvalit te ir piel gota main gajai
galveno priorit ti.
glob l s vides ietekmei, un t s
nov rt šana un akredit cija atbilst Eiropas
vienot s augst k s izgl t bas telpas
vadl nij m. Studiju kvalit te atbilst
stud jošo m rķiem, uzs kot studijas, un
nodrošin ta JVLMA absolventu individu l
konkur tsp ja darba tirg .
Nodrošin t studiju
JVLMA ir konkur tsp j ga piesaist t
konkur tsp ju.
sp j g kos un talant g kos studentus Latvij ;
kompetentu, m kslinieciski radošu
akad misko person lu no Latvijas un
rvalst m; diversific tu (daž du avotu)
finans jumu studij m, radošai un
p tnieciskai darb bai, rad t jaunas,
neatkar gu ekspertu atz tas zin šanas un
nodrošin t zin šanu p rnesi un inov cijas.
JVLMA ilgtsp j gas darb bas un
Studiju virziena stenojamo studiju
att st bas nodrošin šana, m rķtiec g k programmu satura izstr d ir piedal jušies
izmantojot internacionaliz cijas
profesion lo kult ras instit ciju p rst vji,
procesu iesp jas.
saturs atbilst nozares speci listiem profesiju
standartos izvirz taj m pras b m.
Studiju satura apguv tiek izmantoti modu i,
to raksturojums ir skaidrs un saprotams.
Eks meni, p t jumi, projekti ir savstarp ji
saska oti un tiek atbilstoši izmantoti.
Akad misk
person la
kvalifik cijas
pilnveidošanas sist ma darbojas efekt vi, par
to liecina mobilit te, radoš s darb bas un
p t jumu rezult ti.
Izveidota akad misk person la vecuma
strukt rai atbilstoša akad misk person la
kvalifik cijas nodrošin šanas sist ma.
stenots internacionaliz cijas pl ns,
nodrošinot Latvijas kult ras populariz šanu
pasaul un ien kumu vairošanu.
K2. Studiju virziena vad ba

1. Studiju virziena vad bas (p rvald bas) strukt ras, taj skait studiju virziena vad t ja un studiju
programmu vad t ju lomas, atbild bas un sadarb bas ar citiem stukt rvien bu vad t jiem
nov rt jums
Studiju virziena vad bas (p rvald bas) efektivit tes anal ze un nov rt jums.
Pielikum pievienot studiju virziena p rvald bas strukt ru shematiski.
Studiju virzienu un Studiju programmu strat isko vad bu, darba p rraudz bu un kontroli
nodrošina akad misk darba prorektors.
Studiju virzienu M kslas un bakalaura un ma istra l me a devi u studiju programmu taktisko
vad bu, studiju programmu stenošanas tiesiskumu, atbilstoši normat vo aktu pras b m, nodrošina
viens studiju programmu direktors.
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Studiju programmu direktors organiz studiju virzienu konkr tas studiju programmas izstr di un
aktualiz šanu atbilstoši Augstskolu likuma un valsts izgl t bas standarta pras b m, sagatavo studiju
programmu apraksta apstiprin šanu JVLMA Sen t , atbilstoši Ministru kabineta noteikumu
pras b m sagatavo dokumentus studiju programmas licenc šanai, k ar studiju virziena
akredit cijai.
Studiju programmu direktors apkopo akad misko un citu strukt rvien bu vad t ju p rskatus par
iepriekš j akad misk gada darb bu, izstr d studiju virziena un studiju programmu p rskatu
darb bas pilnveidei un iesniedz tos izv rt šanai un apstiprin šanai Sen t .
Sadarb b ar katedru vad t jiem organiz studiju kursu aprakstu izstr di atbilstoši Augstskolu
likuma pras b m, izstr des gait konsult doc t jus, izv rt studiju kursa strukt ras un satura
atbilst bu iekš jo un r jo normat vo aktu pras b m.
Sagatavo un iesniedz apstiprin šanai studiju programmu izmaksas un studiju maksas t mes.
Izstr d studiju vietu skaita piepras juma projektu, sagatavo atskaiti par studiju vietu skaita izpildi.
Sadarb b ar katedru vad t jiem izstr d kontaktstundu resursus doc t ju tarifik ciju
sast d šanai, izstr d studiju kalend ru, uz emšanas noteikumu un uz emšanas p rbaud jumu
pras bu satura projektus. Veic JVLMA vai cit s augstskol s apg to studiju kursu apjoma, satura,
v rt juma piel dzin šanu atbilstošajai studiju programmai, sagatavo atzinumus par ieinteres to
personu studiju iesp j m v l kajos studiju posmos, k ar sniedz konsult cijas un sagatavo personu
iesniegtos dokumentus par iepriekš j izgl t b vai profesion laj pieredz sasniegtu studiju
rezult tu atz šanu un iesniedz tos izv rt šanai.
P rrauga iekš jo normat vo dokumentu satura atbilst bu r jo ties baktu pras b m, kas tieši
saist ti ar augst k s izgl t bas jomu, t.sk. diplomu veidlapu uzskaite un atskaites, ierakstu
atbilst ba diplomos un pielikumos pie diplomiem, stud jošo personas lietu noform šana un
ierakstu veikšana.
Studiju virziena M kslas akad misk doktora studiju programmas Muzikoloģija direktora
pien kumus veic zin tnisk un radoš darba prorektors.
Strudiju virziena M kslas desmit studiju programmu stenošanas norisi pl no un koordin
Studiju programmu direkcija. Direkcija izveido un uztur informat vo b zi par stud jošajiem, studiju
programm m, analiz studiju programmu apguves sasniegumus, sekm doc t ju t l kizgl t bu un
profesion l s meistar bas pilnveidi. Studiju programmu direkcija str d akad misk darba
prorektora pak aut b .
Studiju, zin tnisk , radoš , m ksliniecisk un metodisk darba veikšanai ir izveidotas katedras un
noda as. L mumu par katedras vai noda as dibin šanu, reorganiz ciju vai likvid šanu pie em
Sen ts.
Katedra p rst v apstiprin ta studiju virziena noteiktu apakšprogrammu/specializ ciju vai
profilu un apvieno katedras kompetenc nodoto studiju kursu stenošan iesaist to akad misko
person lu, pieaicin tos m c bsp kus un stud jošos. Katedru vada katedras vad t js, kurš ir atbild gs
par strukt rvien bas uzdevumu kvalitat vu izpildi, k ar strukt rvien bas r c b esošo resursu
m rķtiec gu izmantošanu. Katedras vad t js nodrošina studiju kursu aprakstu izstr di, individu lo
nodarb bu studiju kursu darba programmu izstr di stud jošajiem (profesion lie specializ cijas
studiju kursi un pedago isk /asistenta prakse), sadarb b ar studiju programmu direktoru izstr d
studiju kursu kontaktstundu resursus katram akad miskam gadam, sast da tarifik cijas, sast da
stud jošo sarakstus konkr ta studiju kursa apguvei un inform doc t jus, saska o pieaicin to
m c bsp ku kandid tus, inform katedras m c bsp kus par studiju satura apguves organiz cijas
pras b m un k rt bu, stud jošo kompetences p rbaudes krit rijiem, form m, veidiem un metod m,
iesaista m c bsp kus darba kvalit tes pašnov rt jum , nodrošina studiju un radoš s darb bas
objekt vu nov rt šanu, piedal s reflektantu un stud jošo kompetences nov rt šan : uz emšanas
papildu pras bu p rbaud s, uz emšanas eks menos, studiju programmas apguves proces , studiju
programmas vai studiju kursa programmas apguves nosl guma p rbaud jumos, nodrošina studiju
kursa satura kvalitat vu doc šanu, sekm zin tniski p tniecisk , radoš un m ksliniecisk darba
veikšanu; piesaista l dzek us apr kojuma nodrošin šanai studiju kursu stenošanai, kontrol un
atbild par studiju kursu kvalitat vu stenošanu, akad misk person la profesion lo pilnveidi, studiju
programmu apguves gaitu un kvalit ti, p rbaud jumu norisi, sadarbojas ar JVLMA citu
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strukt rvien bu vad t jiem, Latvijas un rvalstu augstskol m, profesion laj m organiz cij m studiju
programmas/studiju kursu stenošanas jaut jumos,
Katedras vad t ji par savu darbu atskait s akad misk darba prorektoram. Atskaites darba
forma ir katedras darba pašnov rt jums.
Noda a ir strukt rvien ba, kas izveidota stud jošo viena l me a studiju programmu
akad misk s darb bas organiz šanai vien vai vair k s specializ cij s vai profilos. Noda as
uzdevums ir organiz t un vad t stud jošo studiju procesu.
Noda u vada noda as vad t js, kura pien kumi ir sniegt konsult cijas stud jošajiem un
nodrošin t inform cijas sa emšanu jaut jumos, kas reglament JVLMA darb bu: JVLMA
Satversme, Sen ta apstiprin tie Stud jošo iekš j s k rt bas noteikumi, studiju programmas apguves
pl nojums, br v s izv les studiju kursu apguves k rt ba, studijas rvalstu augstskol s, bibliot kas,
fonot kas, videot kas, instrumentu un telpu lietošanas noteikumi, u.c; sekm t stud jošo ties bu
iev rošanas nodrošin šanu, sadarbojas ar stud jošajiem, lai nodrošin tu godpr t gu JVLMA
noteikto studiju, p tniecisk , m ksliniecisk un jaunrades darba ties bu izmantošanu; iesaist t
stud jošos studiju pašnov rt šanas proces ; sadarbojas ar JVLMA citu strukt rvien bu vad t jiem,
Latvijas un rvalstu augstskol m, profesion laj m organiz cij m stud jošo radošo projektu
stenošanas jaut jumos.
Studiju virziena M kslas p tniecisk darba joma ir nodota Zin tnisk s p tniec bas centra
kompetenc . Zin tnisk s p tniec bas centra darb bu reglament Sen ta apstiprin ts nolikums.
Studiju virziena M kslas studiju programmu satura apguves nodrošin šanai b tiska noz me ir
JVLMA Bibliot kai. Bibliot kas darb ba noris atbilstoši Sen ta apstiprin tajam nolikumam.
Inform ciju par Zin tnisk s p tniec bas centra un Bibliot kas darb bu var ieg t JVLMA
m jas lap : www.jvlma.lv.
Pielikum JVLMA strukt ra, kur ietilpst ar studiju virzienu vad bas strukt ra,
Lai pilnveidotu studiju virziena vad bas darbu, nepieciešams veikt studiju programmu
direktora funkciju p rdali, izveidojot atsevišķi studiju virziena vad t ja un studiju programmu
direktora amatu. Studiju programmas direkcij izveidot divas da as – Studiju satura da a, kuras
kompetenc b tu studiju virzienu un studiju programmu vad ba un, Studiju da a, kuras kompetenc
b tu studiju programmu stenošanas nodrošin šana. Studiju programmu direkcijas vad bu nodot
akad misk darba prorektora kompetenc . Š das studiju virzienu p rvald bas strukt ras ieviešana
sekm tu l dzsvarotu darba pien kumu p rdali, nodrošin tu kompetentu un korektu studiju virzienu
procesu p rraudz bu un kontroli, kopum veicin tu studiju virzienu procesu stenošanas kvalit ti.
2. Studiju programmu izveides un p rskat šanas procesa nov rt jums
Anal ze un nov rt jums, sniedzot piem rus, par:
− jaunu studiju programmu izveides procesu studiju virzien ;
− studiju programmu p rskat šanas procesu (pievienot elektronisko saiti uz iekš jo normat vo
regul jumu);
− studiju programmu p rskat šanas m rķi;
− studiju programmu p rskat šanas regularit ti;
− studiju programmu p rskat šan iesaist taj m pus m un to atbild bu;
− atgriezenisk s saites ieg šanas un sniegšanas meh nismu, taj skait darb ar stud jošajiem,
absolventiem un darba dev jiem.
Studiju programmu izveidi un p rskat šanas procesu reglament JVLMA Sen ta s d
2016. gada 17. febru r , protokols Nr.3 apstiprin tais J zepa V tola Latvijas M zikas akad mijas
STUDIJU PROGRAMMU NOLIKUMS, kas izstr d ts pamatojoties uz r jiem normat vajiem
aktiem – Augstskolu likuma, Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akredit cijas un Studiju
programmu licenc šanas noteikumu pras b m.
Studiju programmu p rskat šanas m rķus, regularit ti, studiju programmu p rskat šanas
proces iesaist to pušu un to atbild bu nosaka katra akad misk gada nosl gum veikto studiju
proces iesaist to pušu (stud jošo, absolventu un darba dev ju) iesniegto aptauju rezult tu anal zes
kontekst pie emtie l mumi. Studiju programmu saturs, satura apguves v rt juma krit riji,
p rbaudes formas un veidi tiek p rskat ti, aktualiz ti un ieviesti sistem tiski, bet izmai as
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attiecin tas pamat tikai uz jaunuz emtajiem, p r jie stud jošie studiju programmas apg st
atbilstoši t m pras b m, kuras darboj s, uzs kot studiju programmu apguvi.
emot v r nolikum iestr d t s pras bas, studiju virziena darb bas p rskata period
JVLMA ir izveidojusi jaunu profesion l ma istra studiju programmu M zika un skatuves m ksla
ar div m apakšprogramm m M zika un Horeogr fija, apvienojot divas atsevišķas profesion l
ma istra studiju programmas M zika un Horeogr fija vien studiju programm .
Pamatojums: Studiju programmu izmai as ir saist tas ar Augst k s izgl t bas padomes
atbalst tajiem principiem, veidojot valsts budžeta finans to studiju vietu sadal juma projektu.
Atbalst to principu starp ir ieviests princips, kas reglament no valsts budžeta l dzek iem finans to
minim lo kop jo stud jošo skaitu studiju programm , t.sk. ma istra studiju programm , kur ir
noteikti 15 stud jošie visos vienas studiju programmas studiju gados kop .
T k JVLMA profesion laj ma istra studiju programm Horeogr fija vid jais stud jošo
skaits gad kop bija tikai 5 – 6 ma istranti, Sen ts izv rt ja profesion l s ma istra studiju
programmas Horeogr fija stenošanas perspekt vas, t.sk. darba tirgus specifiku un speci listu
sagatavošanas skaita atbilst bu darba tirgus piepras jumam un pie ma l mumu profesion lo
ma istra studiju programmu Horeogr fija pievienot profesion lajai ma istra studiju programmai
M zika, t dej di izveidojot vienu studiju programmu ar nosaukumu - profesion l ma istra studiju
programma M zika un skatuves m ksla, kur visos vienas studiju programmas studiju gados kop
minim lais stud jošo vid jais skaits ir 77 stud jošie.
Izmai as studiju virzien M kslas ir akcept jusi Akad misk s inform cijas centra Akredit cijas
komisija, izsniedzot jaunu Studiju virziena Akredit cijas lapu.
Atgriezenisk s saites ieg šanai un sniegšanai darb ar stud jošajiem, absolventiem un darba
dev jiem galven izzi as forma JVLMA ir aptaujas.
JVLMA past v gi uztur kontaktus ar m su sadarb bas partneru – kult ras un kult rizgl t bas
instit ciju vad t jiem – m su absolventu darba dev jiem un to p rst vjiem, nodrošinot inform cijas
atgriezenisko saikni. Darba dev ji un absolventi, raksturojot konkr taj specialit t ieg to
kompetenci - zin šanas, prasmes un atbild bu, atz m absolventu augstu profesionalit ti, v lmi sav
darb b b t inovat viem, papildin t savu profesion lo meistar bu, akt vi iek auties radošajos
projektos. Liel kais vair kums doc t ji ir noda as studentu esošie vai potenci lie darba dev ji.
Absolventi un studenti jau studiju laik str d profesion lajos kolekt vos - Latvijas Nacion laj
oper un balet par kora m ksliniekiem, solistiem, orķestra m ziķiem, diri entiem, baleta
trupas m ksliniekiem, Latvijas Nacion laj simfoniskaj orķestr , Liep jas simfoniskaj
orķestr , kamerorķestr Sinfonietta R ga, R gas p t ju orķestr , Latvijas Radio kor , Valsts
Akad miskaj kor Latvija, Latvijas Radio un telev zij , m zikas un horeogr fijas izgl t bas
iest d s, m ksliniecisk s pašdarb bas (amatieru) kolekt vos. JVLMA absolventi - Latvijas
m ziķi, baletdejot ji, horeogr fi un pedagogi ir sasnieguši izcilu m ksli niecisko l meni, vi u
m kslinieciskais devums ir atz ts gan Latvij , gan pasaul . JVLMA studentiem, kuri apg st
m ziķa vai horeogr fa profesion l s zin šanas un prasmes, studiju programmu ierobežot s
izv les da ir dotas iesp jas apg t pedago iskos studiju kursus, kas dod ties bas str d t par
pedagogiem profesion l s ievirzes m zikas vai dejas izgl t bas programm s, vai profesion laj s
m zikas un horeogr fijas vidusskol s. Š da pieeja nodrošina Latvijas kult rizgl t bas iest žu
pedago isko darbinieku atjaunotni, triju izgl t bas pak pju (m zikas /dejas skolas –
m zikas/horeogr fijas vidusskolas – M zikas augstskola (JVLMA) izgl t bas programmu satura
p ctec bu, apd vin t ko un sp j g ko m ziķu/dejas speci listu atlasi studij m augstskol ,
pedago isk s un m ksliniecisk s prakses m rķtiec gu organiz ciju, inovat vo metožu ieviešanu
izgl t bas proces (JVLMA sistem tiski organiz rvalstu augstskolu profesoru meistarklases,
kur s profesion l s meistar bas pilnveides nol k piedal s visu kult rizgl t bas iest žu
pedagogi). Valst darbojas vair k ne k 150 kult rizgl t bas iest des, kas m su absolventiem
paver plašas iesp jas savienot m ksliniecisko darb bu ar pedagoga darbu, t dej di sekm jot
vi u soci l s garantijas.
Atbilstoši Augstskolu likuma 01.08.2011. groz jumiem, kas saist s ar 5.panta Augstskolu
uzdevumi kompetences paplašin šanu augstskol m, JVLMA v c un analiz inform ciju par
absolventu nodarbin t bu. Ir izstr d ti sadarb bas l gumi starp JVLMA un absolventiem, iek rtots
absolventu nodarbin t bas re istrs.
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3. Stud jošo uz emšanas pras bu nov rt jums
Raksturot un nov rt t sist mu, kas nosaka stud jošo uzņemšanas k rt bu un pras bas, nor dot
normat vo regul jumu, kur t noteikta
Uz emšana JVLMA notiek atbilstoši Uz emšanas noteikumiem J zepa V tola Latvijas
M zikas akad mijas Uzņemšanas noteikumi studiju programm s ......./........ akad miskajam
gadam, kas izdoti pamatojoties uz Augstskolu likuma 46. panta otro da u, izstr d ti saska ar
Augstskolu likuma 45., 46., 47., 52., 83., 83.¹ un 85. panta pras b m, Izgl t bas likuma 3. un 12.
panta pras b m, JVLMA Satversmi, iev rojot Ministru kabineta noteikumus par pras b m,
krit rijiem un k rt bu uz emšanai studiju programm s un apstiprin ti JVLMA Sen ta s d .
Noteikumus veido divas satura zi
patst v gas da as. Noteikumu pirmo da u veido
uz emšanas noteikumi studiju programm s. Noteikumu otr da a ir Uz emšanas p rbaud jumu
pras bu saturs. Uz emšanu studiju programm nodrošina JVLMA izveidot Uz emšanas
komisija, kas darbojas saska ar JVLMA Sen ta apstiprin to nolikumu.
Lai konstat tu profesion l s sagatavot bas atbilst bu studiju uzs kšanai JVLMA
studiju programm s, konkursa k rt b
atlas tu talant g kos pretendentus, visiem
reflektantiem ir j k rto iest jp rbaud jumi:
- profesion laj s bakalaura studiju programm s ir j k rto papildu pras bu p rbaude
atbilstoši Augst k s izgl t bas padom saska otaj m pras b m;
- profesion l ma istra, akad misk ma istra un doktora studiju programmu
reflektantiem ir j k rto iest jp rbaud jumi.
Uz emšanas noteikumus un Uz emšanas p rbaud jumu saturu n kamajam
akad miskajam gadam JVLMA izstr d , apstiprina un publisko (ar m jaslap internet ,
adrese: www.jvlma.lv) l dz k rt j gada 1. novembrim.
Reflektantu piem rot bas un profesion l s atbilst bas p rbaud jumu pras bu saturs ir
p ctec gs un atbilst iepriekš j izgl t bas pak p apg t s programmas saturam.
J zepa V tola Latvijas M zikas akad mijas Uzņemšanas noteikumus studiju
programm s 2016./2019. akad miskajam gadam un Uzņemšanas p rbaud jumu saturu skat t
JVLMA m jas lap : www.jvlma.lv
emot v r to, ka izgl t bas programmu saturs ir main gs, JVLMA p rbaud jumu
pras bu saturu p rskata katru gadu. Ar Uz emšanas noteikumu saturs tiek p rskat ts un
nereti aktualiz ts, emot v r doc t ju, m zikas vidusskolu vad bas un pedagogu
priekšlikumus. Izmai as galvenok rt ir attiecin mas uz reflektantu uz emšanas vietu skaitu
studiju programmas konkr taj specializ cij , uz konkursa krit riju piem rošanu , uz
p rbaud jumu laiku, form m un ilgumu.
Lai konstat ju uz emšanas procesa stipr s un v j s puses, Uz emšanas komisija
Uz emšanas procesa nosl gum organiz doc t ju, eksamin t ju un reflektantu aptaujas, aptauju
rezult tus apkopo, analiz un par rezult tiem inform gan JVLMA vad bu, Sen tu, k ar
m zikas skolu, vidusskolu vad t jus. Aptauju rezult ti liecina, ka uz emšanas noteikumi, saturs,
uz emšanas sagatavošanas gaita un norises process reflektantus un uz emšan iesaist t s
personas kopum apmierina.
4. Studiju perioda, profesion l s pieredzes, iepriekš ieg t s form l s un neform l s izgl t bas
atz šanas proced ras studiju virziena ietvaros nov rt jums
Studiju perioda, profesion l s pieredzes, iepriekš ieg t s form l s un neform l s izgl t bas
atz šanas proced ras raksturojums un nov rt jums, sniedzot konkr tus proced ru piem rošanas
piem rus.
Studiju perioda, profesion l s pieredzes, iepriekš ieg t s form l s un neform l s
izgl t bas atz šanu studiju virziena ietvaros JVLMA piem ro k divas piln gi atšķir gas
proced ras, t.i. – atsevišķa k rt ba studiju perioda atz šanai studij m v l kajos studiju posmos un
atsevišķa k rt ba iepriekš j izgl t b vai profesion laj pieredz sasniegtu studiju rezult tu
atz šanai.
1) Studiju perioda atz šanu studij m v l kajos studiju posmos JVLMA veic atbilstoši
k rt bai, k da ir noteikta JVLMA dokument Studiju uzs kšanas k rt ba v l kos studiju posmos
J zepa V tola Latvijas M zikas akad mij . K rt ba ir izstr d ta, emot v r Augstskolu likuma
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47.pant un Ministru kabineta 16.11.2004. noteikumos Nr. 932 “Studiju uzs kšanas k rt ba
v l kos studiju posmos” formul taj s pras bas.
Studijas v l kos studiju posmos var uzs kt stud jošie un personas (turpm k –
pretendents), kuras ir apguvušas normat vajos aktos noteiktaj k rt b licenc tu vai akredit tu
augst k s izgl t bas studiju programmu vai t s da u vismaz divu semestru jeb 40 kred tpunktu
(60 ECTS) apjom .
Studijas v l kos posmos var uzs kt:
- p rejot no citas augst k s izgl t bas iest des uz JVLMA t paša l me a studiju programmu;
- p rejot uz citu JVLMA studiju programmu vai apakšprogrammu/ specializ ciju/ profilu t paša
l me a studiju programm ;
- ats kot studijas JVLMA p c eksmatrikul cijas;
- turpinot studijas p c kvalifik cijas/ gr da ieguves t paša l me a studiju programm citas
kvalifik cijas ieg šanai, š d gad jum priekšroka studij m par valsts budžeta l dzek iem ir t m
person m, kuras attiec go kvalifik ciju vai gr du par valsts budžeta l dzek iem v las ieg t pirmo
reizi;
- savienojot studijas kvalifik cijas/ gr da ieguvei t paša l me a vai daž du l me u studiju
programm s. Par valsts budžeta l dzek iem vienlaikus var stud t tikai vien studiju programm /
apakšprogramm / specializ cij / profil ;
- studiju turpin šanai studiju programmas nosl guma p rbaud jumu k rtošanai.
Dokuments “Studiju uzs kšanas k rt ba v l kos studiju posmos J zepa V tola Latvijas M zikas
akad mij ” ir pieejams JVLMA m jas lap :www.jvlma.lv
2) Iepriekš j izgl t b vai profesion laj pieredz sasniegtu studiju rezult tu atz šanu JVLMA
veic atbilstoši JVLMA Sen ta apstiprin tajam nolikumam Nolikums par iepriekš j izgl t b vai
profesion laj pieredz sasniegtu studiju rezult tu atz šanu. Nolikums izstr d ts pamatojoties uz
Ministru kabineta 2012.gada 10.janv ra noteikumu Iepriekš j izgl t b vai profesion laj
pieredz sasniegtu studiju rezult tu atz šanas noteikumi Nr.36 formul taj m pras b m.
Nolikums nosaka k rt bu, k d JVLMA nov rt un atz st iepriekš j izgl t b vai
profesion laj pieredz sasniegtus studiju rezult tus, un atz šanas krit rijus personai, kura v las,
lai tiktu atz ti t s iepriekš j izgl t b vai profesion laj pieredz sasniegtie studiju rezult ti.
Persona, kura v las, lai tiktu atz ti t s iepriekš j izgl t b vai profesion laj pieredz
sasniegtie studiju rezult ti, iesniedz JVLMA kancelej iesniegumu par sasniegto studiju rezult tu
atz šanu. Persona iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina iepriekš j izgl t b vai
profesion laj pieredz sasniegtos studiju rezult tus.
Personas iesniegumu ar JVLMA rektora rezol ciju un iesniegumam pievienotajiem
dokumentiem kancelejas vad t js nodod JVLMA studiju rezult tu atz šanas komisijas
sekret ram, kurš ned as laik izv rt dokumentu form lo atbilst bu konkr tajai studiju
programmai, sniedz savu atzinumu, dokumentus pavairo un nodod tos komisijai izv rt šanai.
L mumu par iepriekš j izgl t b vai profesion laj pieredz sasniegtu studiju rezult tu
atz šanu pie em komisija.
Atbilstoši JVLMA stenojamaj m studiju programm m, kuras atbilst Latvijas izgl t bas
klasifik cij noteiktaj m „M kslas” un „Pedagogu izgl t ba un izgl t bas zin tnes” izgl t bas
tematiskaj m jom m, JVLMA izveido vienu kop gu komisiju, komisijas person lsast vu
apstiprina rektors. Komisija m neša laik p c iesnieguma sa emšanas izskata to un pie em
l mumu par iepriekš j izgl t b vai profesion laj pieredz sasniegto studiju rezult tu atz šanu
vai par atteikumu atz t sasniegtos studiju rezult tus. L mumu nos ta iesniedz jam. Komisija ir
ties ga p rbaud t sniegt s inform cijas un zi u atbilst bu faktiskajiem apst k iem. Ja
nepieciešams, komisija var noteikt p rbaud jumus iepriekš j izgl t b vai profesion laj
pieredz sasniegto studiju rezult tu nov rt šanai.
JVLMA komisijas darbam, kura izv rt iepriekš j izgl t b vai profesion laj pieredz
sasniegtus studiju rezult tus un pie em l mumu par to atz šanu ir izstr d jusi vadl nijas,
pamatojoties uz Eiropas profesion l s izgl t bas att st bas centra (CEDEFOP), kas ir Eiropas
Savien bas uzzi u centrs profesion laj izgl t b , dokumentu VADL NIJAS NEFORM L S un
IKDIENAS IZGL T BAS V RT ŠANAI. Vadl nij s ir aprakst ta proced ru veikšanas
metodolo ija, v rt t ju pien kumi, v rt šanas sist ma, k ar visa procesa vad t ju pien kumi.
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5. Stud jošo sasniegumu un studiju rezult tu v rt šanas sist mas raksturojums un nov rt jums,
taj skait nov rt šanas metožu un proced ru apraksts un nov rt jums

Stud jošo sasniegumu v rt šan izmantoto metožu un proced ru nov rt jums, principi, k t s
tiek izv l tas, k tiek analiz ta nov rt šanas metožu un proced ru atbilst ba studiju programmu m rķu
sasniegšanai un stud jošo vajadz b m. Ja studiju virzienam atbilstoš s studiju programmas tiek stenotas
t lm c bas studiju form , raksturota to sasniegumu v rt šanas un p rbaud jumu k rtošanas sist ma
(metodes un proced ras).

Stud jošo sasniegumu un studiju rezult tu v rt šanas sist ma ir aprakst ta JVLMA
Sen ta apstiprin taj nolikum JVLMA Nolikums par studiju kursu p rbaud jumu organiz šanas
un stud jošo kompetences v rt šanas k rt bu. Valsts p rbaud jumu, gala p rbaud jumu un
promocijas eks menu norises k rt bu un pras bas nosaka speci lie dokumenti:
- JVLMA Nolikums par valsts p rbaud jumiem un p rbaud jumu komisiju;
- JVLMA Nolikums par gala p rbaud jumiem;
- JVLMA Doktora studiju nolikums.
Studiju kursu p rbaud jumu organiz šanas un stud jošo kompetences v rt šanas k rt ba
piem rojama visu l me u studiju programm s re istr tajiem pilna laika stud jošajiem. Studiju
kursa apguvi v rt atbilstoši studiju kursa aprakst nor d tajam saturam, v rt šanas krit rijiem
un pras b m.
Nolikum par studiju kursu p rbaud jumu organiz šanas un stud jošo kompetences
v rt šanas k rt bu ir aprakst ti p rbaud jumu veidi, formas un to norise, k ar noteikti stud jošo,
doc t ju un lietvežu ties bas un pien kumi studiju kursa apguves rezult tu v rt šanas proces .
V rt jot studiju programmu satura apguvi, iev ro š dus pamatprincipus:
- zin šanu un prasmju v rt šanas atkl t ba – atbilstoši izvirz tajiem programmas m rķiem un
uzdevumiem, k ar studiju kursu m rķiem un uzdevumiem ir noteikts pras bu kopums
pozit vai izgl t bas sasniegumu v rt šanai;
- v rt juma oblig tuma princips – nepieciešams ieg t pozit vu v rt jumu studiju pl na A
da as, B da as, prakses un valsts p rbaud jumos studiju pl n noteiktajos studiju kursos.
P rbaud jumu veidi un p rbaud jumu pl nošana
P rbaud jumu veidi ir ieskaites un eks meni, kas notiek k :
- starpp rbaud jumi;
- semestra p rbaud jumi;
- studiju kursa vai studiju programmas nosl guma p rbaud jumi - Diplomeks meni.
Starpp rbaud jumu veidi ir: kontroldarbs, semin rs, sp les tehnisko prasmju p rbaudes ieskaite,
akad miskais/prakses koncerts, zi ojums, refer ts, cits darba veids atbilstoši studiju kursa
specifikai.
Starpp rbaud jumi (kontroldarbi, semin ri u.c.), k ar ieskaites notiek katra semestra 15
studiju ned u perioda teor tisko un praktisko nodarb bu – kontaktstundu – ietvaros:
- ja studiju kursa satura apguves kompetenci v rt tikai studiju kursa doc t js, tad studiju kursa
starpp rbaud jumu un ieskaišu datumus pl no attiec g studiju kursa doc t js;
- ja studiju kursa satura apguves kompetenci starpp rbaud jum vai ieskait v rt komisija, tad
studiju kursa starpp rbaud jumu un ieskaišu datumus pl no attiec g studiju kursa katedras
vad t js;
- par starpp rbaud jumu, ieskaišu laikiem un pras b m doc t js stud jošos inform , uzs kot
studiju kursa stenošanu. Stud jošie, kuri nodarb b nav piedal jušies, par studiju kursa pras bu
inform cijas ieg šanu ir atbild gi person gi;
- lai nodrošin tu p rbaud juma protokola un stud jošo Sekmju lapu savlaic gu sagatavošanu,
studiju kursa doc t js vai katedras vad t js ieskaites datumu pazi o studiju programmu direktora
vietniekam darb ar doc t jiem vismaz vienu ned u pirms ieskaites pl not datuma.
Semestra p rbaud jumu, studiju kursa vai studiju programmas nosl guma p rbaud jumu
veidi ir noteikti studiju pl n . P rbaud jumu un starpp rbaud jumu satura pras bas, k ar
p rbaud juma forma, kompetences v rt šanas krit riji un metodes ir konkretiz tas studiju kursa
aprakst .
Eks meni notiek semestra p d jo piecu ned u period , t.i. p c studiju teor tisko un
praktisko nodarb bu norises, vai ar semestra laik p c studiju kursa satura apguves:
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- eks menu sarakstu publisko vismaz vienu m nesi pirms eks menu norises;
- eks menus pl no studiju programmu direktora vietnieks darb ar doc t jiem sadarb b ar
doc t jiem, ja stud još kompetenci eks men v rt viens doc t js, ar katedras vad t ju, ja
stud još kompetenci eks men v rt eks mena komisija;
- vienas darba dienas laik parasti dr kst pl not vienu eks menu, bet, pamatojoties uz stud još
rakstisku l gumu, kas saska ots ar attiec g studiju kursa katedras vad t ju, var tikt organiz ti
vair ki eks meni;
- eks menu sarakstu apstiprina JVLMA akad misk darba prorektors.
Lai ieg tu ties bas k rtot ieskaiti vai eks menu un sa emtu pozit vu v rt jumu,
stud jošajam j nok rto starpp rbaud jumu visas pras bas un j izpilda studiju kursa aprakst
noteiktais studiju darba apjoms. Atbilstoši studiju kursa specifikai studiju kursa aprakst
doc t js var noteikt pras bas ar nodarb bu apmekl jumam.
P rbaud juma formas
P rbaud juma formas ir:
- rakstisks p rbaud jums, kur doc t js vai p rbaud juma komisija v rt stud još rakstveid vai
e-vid izpild tu p rbaud juma uzdevumu;
- mutv rdu p rbaud jums, kur doc t js vai p rbaud juma komisija v rt stud još mutisk s
atbildes un skaidrojumus, demonstr jumus;
- kombin ts p rbaud jums, kur doc t js vai p rbaud juma komisija v rt gan stud još mutisk s
atbildes, gan rakstveid izpild tus uzdevumus. Mutv rdu un rakstveida da u patsvars
p rbaud jum tiek noteikts studiju kursa aprakst ;
- m kslinieciski radošais p rbaud jums, kur doc t js vai p rbaud juma komisija v rt stud još
m ksliniecisk s prasmes: ska darbu atska ojums/izpild jums, uzveduma veidošana, deju
kompoz cijas, horeogr fijas veidošana, partit ru sp le, darbs ar orķestri vai kori, kompoz cijas,
instrument cijas, aranž jumu, improviz cijas, ska u ierakstu, apska ošanas u.c. m kslinieciski
radošu p rbaud jumu formas.
Stud još kompetences v rt juma pamatdokumenti un v rt juma atspogu ošana
Stud još kompetences v rt juma pamatdokumenti ir P rbaud juma v rt juma protokols un
Sekmju lapa. Sekmju lapa ir stud još Studiju kartes dokuments, kur tiek atspogu oti studiju
programmas katra semestra studiju darba rezult ti. Sekmju lapu katram semestrim izveido
atbilstoš s studiju programmas studiju lietvedis viena m neša laik no katra semestra s kuma,
pamatojoties uz stud još Studiju kart iek aut studiju pl na zi m un doc t ju kontaktstundu
uzskaites resursiem tarifik ciju sast d šanai. P rbaud juma rezult tus Sekmju lap ieraksta
studiju kursa doc t js vai p rbaud juma komisijas priekšs d t js atbilstoši tiem ierakstiem, kas ir
ierakst ti P rbaud juma v rt juma protokol .
rpus JVLMA pl not datuma p rbaud jumu k rtošana
K rtot p rbaud jumus rpus JVLMA pl not p rbaud jumu datuma, t.sk. ar doc t ja noteikt
p rbaud juma - ieskaites datuma, ir iesp jams tikai ar akad misk darba prorektora at auju.
Pl not p rbaud juma datumu dr kst main t, ja ir radušies objekt vi apst k i, kas kav
p rbaud juma nok rtošanu JVLMA noteiktaj laik , un Studiju programmu direkcij ir iesniegti
apliecinošie dokumenti.
Par apliecinošiem dokumentiem tiek uzskat ti: kursa doc t ja vai p rbaud juma komisijas
priekšs d t ja motiv ts iesniegums, stud još motiv ts iesniegums ar pievienotu attaisnojošu
dokumentu (medic nisk s iest des izsniegta izzi a, pašvald bas iest des vai kult ras instit cijas
izsniegta izzi a, r kojums par studij m rvalstu augstskol s, r kojums par studiju turpin šanu p c
studiju p rtraukuma izmantošanas).
Ja stud jošais bez attaisnojoša iemesla nav k rtojis p rbaud jumu JVLMA noteiktaj laik
vai nav sa mis studiju kursa satura apguves sekm gu v rt jumu, stud jošais p rbaud jumu
dr kst k rtot komisijas kl tb tn par maksu, bet ne vair k k divas reizes p c k rtas.
Ja stud jošais studiju programmas apguves nosl gum v las uzlabot savas kompetences
nov rt jumu k d no studiju kursiem, stud jošais p rbaud jumu dr kst k rtot par studiju kursa
visu satura apjomu, saska ar studiju kursa aprakstu.
Visus iepriekš j semestr nenok rtotos p rbaud jumus ir j nok rto ne v l k k m nesi
p c n koš semestra studiju s kuma.
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Pl not p rbaud juma datuma mai u, atk rtota p rbaud juma vai rpus pl not datuma
p rbaud juma k rtošanu stud jošais piesaka rakstiska iesnieguma form ne v l k k tr s
darbadienu laik no br ža, kad stud jošais ir sa mis inform ciju par p rbaud juma datuma
mai as nepieciešam bu.
P rbaud juma norise
P rbaud jumi notiek saska
ar JVLMA noteikt k rt b sagatavotu un apstiprin tu
p rbaud jumu grafiku. Starpp rbaud jumi notiek saska ar studiju kursa pl nu, kas ir kursa
apraksta sast vda a.
Studiju kursa apguves rezult tus v rt studiju kursa doc t js vai p rbaud jumu komisija.
P rbaud juma komisijas skaitu, k ar p rbaud juma norises ilgumu nosaka Sen ta apstiprin tais
dokuments „Studiju programmu stenošanai nepieciešamo papildresursu normat vi”, bet konkr ta
p rbaud juma person lijas
tiek apstiprin tas atbilstoš s katedras dokument „Doc t ju
kontaktstundu uzskaite tarifik ciju sast d šanai”.
P rbaud juma saturu, p rbaud juma pras bas, v rt šanas krit rijus un metodes nosaka
studiju kursa apraksts, bet katra p rbaud juma norises k rt bu nosaka studiju kursa doc t js vai
p rbaud juma komisijas priekšs d t js.
Zin šanu un prasmju v rt šana krit riji
Eks men studiju kursa satura apguve tiek v rt ta 10 ballu skal :
- oti augsts apguves l menis (10 — "izcili", 9 — "teicami");
- augsts apguves l menis (8 — " oti labi", 7 — "labi");
- vid js apguves l menis (6 — "gandr z labi", 5 — "viduv ji", 4 — "gandr z viduv ji");
- zems apguves l menis (3 — "v ji", 2 — " oti v ji", 1 — " oti, oti v ji").
Ieskait studiju kursa apguves l me a un prakses sasniegumu v rt jums ir "ieskait ts" vai
"neieskait ts", vai ar v rt jums 10 ballu skal .
Par katru studiju kursu, studiju darbu, bakalaura, ma istra darbu (diplomdarbu/diplomprojektu),
valsts p rbaud jumu vai sasniegto prakses m rķi ieskaita kred tpunktus, ja to apguves l menis ir
pozit vs vai ir sa emts v rt jums "ieskait ts".
Zin šanu un prasmju v rt juma skaidrojums

V rt juma “balles”
apz m jums cipariem un
v rdiem

10

izcili

9

teicami

8

oti labi

7
6
5
4
3
2
1

Zin šanu un prasmju l menis

Zin šanas, prasmes un iema as, kas p rsniedz studiju kursa pras bas, liecina par spilgtu
talantu, m kslinieciskumu.
Piln m r apg tas studiju kursa pras bas, ieg ta prasme patst v gi realiz t iem c to, radoša
pieeja.

Piln m r apg tas studiju kursa pras bas, taču reiz m tr kst prasmes patst v gi realiz t
iem c to, att st t to.
labi
Apg tas studiju kursa pras bas, taču vienlaikus konstat jami ar atsevišķi nesvar gi tr kumi
zin šan s un iema s.
gandr z labi Apg tas studiju kursa pras bas, taču atsevišķ s noz m g s zin šanu un iema u jom s
sniegums ir nepietiekoši stabils un p rliecinošs.
viduv ji
Pamatvilcienos apg tas studiju kursa pras bas, kaut ar konstat jama vair ku noz m gu
zin šanu un iema u jomu nepietiekoša stabilit te un rezultativit te.
gandr z viduv ji Pamatvilcienos apg tas studiju kursa pras bas, tom r konstat jama vair ku noz m gu
zin šanu un iema u jomu nepiln ga p rvald šana, iev rojami robi taj s.
v ji
Zin šanas, prasmes un iema as dotaj studiju kurs apg tas virspus ji, nav sp ju t s
praktiski pielietot.
oti v ji
Apg tas tikai atsevišķas zin šanas un prasmes, taču kopum tr kst orient cijas un izpratnes
studiju kursa pras b s.
oti, oti v ji Nav priekšstata par studiju kursa b t bu.

Lai starptautisk s sadarb bas ietvaros b tu iesp jams izmantot ECTS atz mju v rt šanas sist mas
skalu, tiek izmantota abu v rt šanas sist mu sal dzin šanas k rt ba.
Kompetences v rt juma sal dzin jums ar ECTS
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Apguves l menis

Atz me

Skaidrojums

Aptuven ECTS atz me

oti augsts

10
9
8
7
6
5
4
3–1

izcili (with distinction)
teicami (excellent)
oti labi (very good)
labi (good)
gandr z labi (almost good)
viduv ji (satisfactory)
gandr z viduv ji (almost satisfactory)
negat vs v rt jums (unsatisfactory)

A
A
B
C
D
E
E/FX
Fail

augsts
vid js
zems

Stud još ties bas un pien kumi
Ties bas:
- sa emt inform ciju par p rbaudes norises k rt bu, v rt šanas saturu un v rt šanas krit rijiem;
- apliecin t savas zin šanas, prasmes un iema as, br vi demonstr t savu kompetenci;
- sa emt objekt vu v rt jumu saska ar konkr tas izgl t bas programmas vai studiju kursa satura
pras b m;
- sa emt kompetences v rt juma pamatojumu;
- ties bas uz vien diem p rbaudes norises apst k iem;
- iesniegt apel ciju, ja konstat p rk pumu stud još ties bu neiev rošan .
Pien kumi: iev rot p rbaud juma norises k rt bu un pras bas.
P rbaud juma komisijas (doc t ja) ties bas un pien kumi
Ties bas:
- p c stud još atbildes uzdot jaut jumus, lai preciz tu atbildes saturu;
- nepie emt stud još kompetences demonstr jumu, ja vi š nav iev rojis p rbaudes norises k rt bu
un pras bas;
- no stud još piepras t rakstisku paskaidrojumu par konstat tajiem p rbaudes norises k rt bas un
pras bu p rk pumiem.
Pien kumi:
- sniegt inform ciju par p rbaudes norises k rt bu;
- aut stud jošajam apliecin t savas zin šanas, prasmes un iema as, br vi demonstr t savu
kompetenci;
- objekt vi nov rt t stud još kompetenci saska ar studiju kursa satura pras b m;
- sniegt stud jošajam kompetences v rt juma pamatojumu;
- nodrošin t stud jošajiem p rbaudes norises vien dus apst k us;
- zi ot akad misk darba prorektoram par konstat tajiem p rk pumiem p rbaudes noris ;
- nekav joties inform t akad misk darba prorektoru, ja konstat ta interešu konflikta iesp jam ba
vai var tikt p rk ptas tikas normas.
Apel cijas k rt ba
Stud jošajiem, kuriem ir pamatotas pretenzijas par p rbaud jum sa emto zin šanu un
prasmju v rt jumu, vienas darbadienas laik p c p rbaudes rezult tu pazi ošanas ir ties bas
iesniegt motiv tu rakstisku l gumu p rskat t ieg to v rt jumu. Iesniegum aprakst to situ ciju
izv rt akad misk darba prorektors un uzdod p rbaud juma komisijai vai doc t jam divu
darbadienu laik izv rt t t s l mumu par stud još zin šanu un prasmju v rt jumu un iesniegt
motiv tu skaidrojumu. Skaidrojumu paraksta visi atbilstoš s p rbaudes komisijas locek i.
Akad misk darba prorektors izv rt p rbaud juma komisijas vai doc t ja skaidrojumu un par
savu l mumu pazi o stud jošajam divu darbadienu laik . Ja akad misk darba prorektors ir
pie mis l mumu par atk rtota p rbaud juma k rtošanu apel cijas k rt b , tad l mums tiek
noform ts ar r kojumu, kur tiek nor d ts p rbaud juma datums, laiks, apstiprin ta p rbaud juma
komisija, kuras sast v ir vismaz viens doc t js, kurš nav piedal jies iepriekš j p rbaud juma
v rt šan , k ar p rbaud juma komisijas darba samaksas nosac jumi.
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Lai noskaidrotu stud jošo viedok us par studiju rezult tu v rt šanas sist mas efektivit ti,
sa emtu par to objekt vu nov rt jumu, JVLMA organiz absolventu aptauju. Aptaujas rezult tus
apkopo, apspriež to katedru atkl taj s s d s un pie em l mumus sist mas pilnveidei.
Aptaujas rezult ti liecina, ka stud jošie kopum ar kompetences v rt šanas sist mu ir
apmierin ti, katedru vad t ji, k ar liel kais vairums studiju kursu doc t ji par kompetences
p rbaud jumu pras b m, krit rijiem un termi iem inform jau studiju kursa apguves s kum .
Pras bas ir skaidras, atbilst gas studiju kursa satura aprakstam. Stud jošo neapmierin t ba,
galvenok rt, ir izpaudusies jaut jum par v rt juma pamatot bu m kslinieciski radošo uzdevumu
nov rt jumos. T p c, lai pilnveidotu š du p rbaud jumu stud jošo kompetences v rt jumu, tiek
organiz ta p rbaud juma programmas atska ojuma ieraksti.
Studiju virziena M kslas studiju programmas netiek stenotas t lm c bas studiju form .

6. Stud jošo s dz bu un priekšlikumu iesniegšanas un izskat šanas nov rt jums
Stud jošo s dz bu un priekšlikumu iesniegšanas un izskat šanas proced ru un/vai sist mas
(izņemot stud jošo aptauju veikšanu) raksturojums un nov rt jums, nor dot, vai un k d veid
stud jošajiem ir pieejama inform cija par iesp j m iesniegt s dz bas un priekšlikumus, k d
veid tiek paziņots par s dz bu un priekšlikumu izskat šanas rezult tiem un uzlabojumiem,
sniedzot piem rus.
Stud jošo s dz bu un priekšlikumu iesniegšanas un izskat šanas k rt bu JVLMA nosaka:
- Likums par J zepa V tola Latvijas M zikas akad mijas Satversmi;
- Nolikums par JVLMA Akad misko Šķ r jtiesu;
- Nolikums par JVLMA tikas komisiju;
- JVLMA Iekš j s k rt bas noteikumi stud jošajiem.
Stud jošie konkr tu inform ciju var ieg t JVLMA Inform cijas ce ved Stud još rokasgr mata.
Stud jošo s dz bu un priekšlikumu iesniegšanas un izskat šanas k rt ba ir noteikta, emot
v r Iesniegumu likum noteikt s pras bas.
Stud jošo s dz bas JVLMA ir oti reta par d ba, jo raduš s probl msitu cijas parasti tiek
risin tas un labv l gi atrisin tas sarunu ce .
Aizvad taj akad miskaj gad bija ien kusi s dz ba no studentes par doc t ja saskarsmes
jaut jumiem. S dz bu atbilstoši piekrit bai izskat ja tikas komisija.
7. Akad misk god guma principu iev rošanas studiju proces nov rt jums
Akad misk god guma principu studiju virzien un to iev rošanas meh nismu, k ar iesaist to
pušu informa šanas veidu raksturojums un nov rt jums, izmantotie pretplaģi ta r ki, sniedzot r ku
un meh nismu piem rošanas piem rus.
Akad miskais god gums ir JVLMA m c bsp ku, studentu un p tnieku savstarp jas
uzved bas princips, kas ir aprakst ts JVLMA tikas kodeks . Akad misk god guma principi ir
objektivit te, atbild ba, savstarp ja cie a un uztic šan s, tie izsl dz maldin šanu un kr pšanos.
Ar akad misk god guma principiem, to iev rošanu studiju laik , k ar neiev rošanas
gad jum sankcij m, JVLMA stud jošos iepaz stina jau studiju procesa s kum . Šos principus
studentiem, uzs kot studiju kursa apguvi, skaidro ar doc t ji.
Par akad misko god gumu, par p rk pumu atkl šanas metod m tiek izgl toti ar doc t ji.
JVLMA nav izstr d ts nolikuma par akad misko god gumu, bet katra katedra pie em savu
noteikumu un sankciju kopumu un doc t ji, k ar studenti konsekventi to iev ro.
Darb bas, kuras v rstas uz studiju procesa sasaisti ar akad misk god guma principiem:
- studenti katra studiju kursa beig s aizpilda doc t ju darba un studiju kursu satura nov rt juma
anketas, kuras tiek analiz tas un emtas v r , pl nojot studiju darbu n kotn , lai uzlabotu doc t ju
darba kvalit ti;
- pl smas lekcij s. kur s ir gr ti organiz t front lus p rbaudes darbus, un tas dod iesp ju
negodpr t giem studentiem “špikot”, tiek optimiz ts vai ar samazin ts studentu skaitu auditorij s;
- studiju kursa gala v rt jums sast v no vair k m da m – apmekl juma, aktivit tes nodarb b s,
patst v gajiem darbiem, starpp rbaud jumiem; eks mena atz me veido tikai 70 - 80 % no gala
atz mes;
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- stingri tiek iev roti rakstisko darbu noteiktie iesniegšanas laiki un netiek pie emti darbi p c
nor d t termi a;
- ir izstr d ts nolikums par stud jošo kompetences nov rt šanas pras b m, k rt bu, rezult tu
atspogu ošanu, apel cijas iesp j m;
2016. gada ietvaros ir nodrošin ta akad misk integrit te, JVLMA Zin tniskajai Padomei
sadarb b ar stud jošo pašp rvaldi vair kk rt diskut jot un izv rt jot pla i tisma jaut jumus
m ksl un m zik , t.sk., m zikas p tniec b , kas rezult jies normat vo aktu uzlabošan , veicot
groz jumus JVLMA Metodiskajos nor d jumos akad misko darbu izstr dei, iestr d jot sada u
“Akad miskais god gums”. Izstr d jot akad misk god guma principus un pras bas, JVLMA
izmantoja J.Buholca p t jumu Plaģi ts akad misk vid (http://www.lu.lv/studentiem/studijas/kastudet/akademiska-etika/petijumi/plagiats-akademiska-vide/).
Stud jošie par pla i tismu, viltojumu un cita veida ne tisku p tniecisko darb bu tiek
izgl toti studiju kursa Uzņ m jdarb bas pamati tematiskaj da Autorties bas un blakusties bas,
k ar studiju kurs Ievads p tniec b .
Stud jošajiem, iesniedzot p tnieciskos darbus (bakalaura, ma istra un doktora) ar savu
parakstu ir j apliecina, ka darbs nav viltojums vai pla i ts. Ar savu parakstu to apliecina ar darba
zin tniskais vad t js.
Ar akad misko person lu attiec gie jaut jumi tiek risin ti kole i lo instit ciju apspried s.
Tehnisku l dzek u un proced ru, kas nov rš stud jošo un person la pla i tisma gad jumus,
ieviešana diskusiju un padzi in tas izv rt šanas rezult t tika atz ta par mazefekt vu un
ekonomiski nelietder gu ierobežot speci listu un studentu skaita d , k ar p t jumu specifikas un
augst ekspert zes l me a d , ko var nodrošin t JVLMA eksperti sadarb b ar saviem kol iem
cit s valst s.
K3. Iekš j s kvalit tes nodrošin šanas sist mas efektivit te
/Studiju virziena att st bas m rķu sasniegšanai, izv rt jot iekš j s kvalit tes
nodrošin šanas sist mas aspektus/
1. Iekš j s kvalit tes nodrošin šanas sist mas efektivit tes nov rt jums studiju virziena ietvaros
un indikatori studiju virziena m rķu sasniegšanai un uzdevumu stenošanai.
Nov rt jums, sniedzot piem rus konkr t m darb b m studiju virzien iekš j s kvalit tes
nodrošin šanas sist mas ietvaros. Indikatori (un to nov rt jums) studiju virziena m rķu
sasniegšanai un uzdevumu stenošanai.
Iekš j s kvalit tes nodrošin šanai, 2012.gad ir izstr d ta Kvalit tes rokasgr mata.
JVLMA kvalit tes vad bu steno, piem rojot Eiropas izcil bas modeli (EIM).
Kvalit tes vad bu nodrošina JVLMA rektors. Rektors apstiprina kvalit tes vad t ju, ku rš ir
atbild gs par kvalit tes stenošanu. Kvalit tes vad t js sadarb b ar strukt rvien bu vad t jiem
identific un dokument procesus.
Lai nodrošin tu akad mijas darb bas kvalit ti, vad ba ir veikusi virkni pas kumus,
sekm jusi akad mijas kop gas kvalit tes politikas izstr di, k ar b tisk ku atsevišķu procesu
politikas un m rķu izstr di. Ir izstr d tas un atbilstoši apstiprin tas:
J zepa V tola Latvijas M zikas akad mijas Kvalit tes politika
J zepa V tola Latvijas M zikas akad mijas Studiju programmu iekš j s kvalit tes
nodrošin šanas strat ija, kur ir formul ti gan politikas m rķi, gan kvalit tes nodrošin šanas
principi, gan iekš j s kvalit tes nodrošin šanas pas kumi un to apraksts.
Kvalit tes politikas m rķis ir JVLMA k t par vienu no noz m g kaj m m zikas
augstskol m Eirop , nodrošinot stud jošo un m c bsp ku mobilit ti un konkur tsp ju
m klinieciskaj jaunrad , p tniec b un izgl tojošaj darb b .
Savas starptautisk s atpaz stam bas un prestiža nostiprin šanai JVLMA steno atbilstošu
kvalit tes vad bas sist mu, kas atbilst starptautiski atz tiem m kslas augstskolu akredit cijas
standartiem.
stenojamo studiju programmu aktualit tes nodrošin šana un nep rtraukta pilnveidošana, k ar
jaunu studiju programmu izstr d šana notiek iev rojot visu m zikas, horeogr fijas un m zikas
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pedago ijas augst kaj izgl t b ieinteres to pušu intereses, sistem tiski izzinot un nov rt jot
š dus aspektus:
- topošo stud jošo un absolventu vajadz bas;
- esošo stud jošo v lmes un to apmierin t bas l meni;
- darba dev ju pras bas;
- kult rvides att st bas tendences Latvij un pasaul ;
- labas prakses piem rus augsti kvalific tu m zikas, horeogr fijas un m zikas
pedago ijas speci listu sagatavošanai.
Lai nodrošin tu kvalit tes politiku JVLMA:
- nodrošina studiju procesu ar augsti kvalific tiem Latvijas un rvalstu doc t jiem;
- pilnveido vad bas sist mas procesus, veicinot augstskolas person la iesaist šanos
studiju un administrat vo procesu nep rtraukt pilnveidošan ;
- pl no un nodrošina studiju un augstskolas darb bai nepieciešamos finanšu,
person la un materi los resursus;
- veicina akad misk un visp r j person la nep rtrauktu izgl tošanos un profesion l s
meistar bas pilnveidi;
- regul ri nov rt augstskolas strat isko m rķu sasniegšanas progresu;
- m rķtiec gi sadarbojas ar stud jošajiem, absolventiem, darba dev jiem, izgl t bas
iest d m, valsts un profesion laj m nevalstiskaj m organiz cij m, rvalstu m kslas augstskol m
un cit m kult ras instit cij m;
- sekm stud jošo un doc t ju apmai as un sadarb bas programmu stenošanu ar rvalstu
augstskol m;
- akt vi piedal s nacion lo un starptautisko kult ras izgl t bas organiz ciju darb .
Kvalit tes vad bas sist ma ietver kvalit tes nodrošin šanas nepieciešamo posmu stenošanu:
- akad mijas darb bas pl nošanu, aptverot k akad misko, t zin tnisko, administrat vo un
saimniecisko darb bu;
- darb bas pl nu stenošanu: lai sasniegtu v lamos rezult tus, tiek izmantoti pieejamie resursi un
piesaist ti jauni, veidotas aizvien jaunas sadarb bas formas ar cit m akad miskaj m instit cij m,
valsts p rvaldes iest d m, priv t m instit cij m un citiem sadarb bas partneriem;
- ieg to rezult tu nov rt jumu, kas pamatots uz past v gas saiknes nodrošin jumu starp
akad mijas vad bu un konkr tu v lamo rezult tu sasniegšanas proces iesaist to akad mijas
person lu;
- vadoties no veikt nov rt juma, tiek pie emti l mumi par nepieciešamaj m izmai m
akad mijas darb bas proces ar m rķi nodrošin t past v gu kvalit ti, kas atbilstu augst m
akad miskaj m, zin tniskaj m un iest des administrat v s un saimniecisk s vad bas pras b m.
Administrat v s un saimniecisk s darb bas kvalit tes nodrošin šanas pamat ir:
- kvalitat va person la vad ba;
- papildus finanšu piesaiste akad mijas saimnieciskajai darb bai un p rskat ms finanšu izlietojums
konkr tiem m rķiem, atbilstoši v lamajiem rezult tiem;
- akad mijas studentu aptaujas, ieg stot viedokli par studiju stenošanas saimniecisko
nodrošin jumu un atbilst bu studiju kvalit tes pras b m;
- akad mijas ikgad ju p rskatu sagatavošana par akad mijas saimniecisko darb bu, sniedzot
nepieciešamu inform cijas apkopojumu un saimniecisk s darb bas izv rt jumu t l kai l mumu
pie emšanai.
Iekš j s kvalit tes nodrošin šanas sist mas darb bas kontroli veic JVLMA audita komisija, kura
str d atbilstoši apstiprin tajai iekš j audita veikšanas k rt bai un audita pl nam.
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Indikatori studiju virzienu m rķu sasniegšanai un uzdevumu stenošanai
Indikators
Stud jošo skaits
Absolv jušo stud jošo
patsvars (sal dzinot ar
absolv jušo stud jošo
uz emto kop jo skaitu) ,
t.i. paredz taj laik
ieg to diplomu patsvars
Stud jošo studiju
p rtraukšanas iemesli

Stud jošo un absolventu
v rt jums par studiju
kvalit ti
Darba dev ju v rt jums
par absolventu
sagatavot bas l meni
Doktoru patsvars

Stud jošo kompetences
v rt juma rezult ti
Diplomeks menos

Profesion l s pilnveides
aktivit tes

Apraksts
Stud jošo kop jais skaits, k ar
nodalot pirm , otr , treš u.c.gadu
studentus/ma istrantus/doktorandus
Stud jošo procents, kuri pabeidz
studijas, ieg stot diplomu
Tiek uzskait ts ar stud jošo procents,
kuri ieg st diplomu programmas
aprakst pl notaj laik
Indikatora nor da procentu lo
sadal jumu starp galvenajiem
iemesliem, kuru d stud jošie
atskait ti vai izst jušies no studiju
programmas. Tiek kontrol tas š das
iemeslu kategorijas:
- nesp ja izpild t akad misk s
pras bas;
- person gi/ imenes apst k i;
- finansi li iemesli;
- programma neatbilst gaid m (t.sk.
tie, kuri aiziet stud t citur);
- jaunas darba iesp jas;
- nesp ja apvienot studijas ar esošo
darbu
Indikators raksturo stud jošo
v rt jums par studiju kvalit ti
Indikators raksturo absolventu
kompetenci – sagatavošanas l meni
darba pien kumu veikšanai
Tiek uzskait ts akad misk person la
ar doktora gr du (m kslas jom ar
profesoru) nostr d tu stundu
patsvars no kop j akad misk
person la nostr d to stundu skaita
Tiek uzskait ti stud jošo – studiju
programmu beidz ju kompetences
v rt juma rezult ti no kop j
beidz ju skaita ar v rt jumu:
– izcili;
– teicami;
– oti labi;
– labi;
– gandr z labi;
– vid ji;
– gandr z vid ji;
– v ji (neapmierinoši)
Indikators nor da uz akad misk
person la skaitu, kas p d jo 6 gadu
laik ir iesaist jušies didaktisko
prasmju un profesion l s meistar bas
pilnveides pas kumos
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M rvien ba
Skaits

Datu avots
Dati tiek ieg ti no
LUIS

%

Dati tiek ieg ti no
LUIS

%

Dati tiek ieg ti no
LUIS, iemeslus
skat t atbilstošaj
r kojum

V rt jums punktu
skal

Stud jošo,
absolventu aptaujas

V rt jums raksturojums par
darba pien kumu
izpildi (zin šanas
prasmes, attieksmes)

Darba dev ju
aptaujas

%

Katra atsevišķa
v rt juma
%

%

Dati tiek ieg ti no
kontaktstundu
uzskaites Tarifik ciju
kopsavilkuma
saraksta.

Valsts
p rbaud jumu
(diplomeks menu)
protokoli

Dati no CV
Eiropass

Akad misk person la
vecuma strukt ra

Sasaiste ar darba vidi

in tniski p tniecisk
darb ba

Akad misk person la
m ksliniecisk s
jaunrades r d t ji
Stud jošo p tniec bas
/m ksliniecisk s
jaunrades r d t ji
Indikators
Studiju programmas
svešvalod s
rvalstu akad miskais
person ls

Ien kušo stud jošo
mobilit te
Izejošo stud jošo
mobilit te
Akad misk person la
mobilit te
Infrastrukt ras
kvalit te

Indikators reprezent akad misk
person la sadal jumu pa vecuma
grup m. Kaut ar akad misk
person la vecums nav viennoz m gi
interpret jams aust k s izgl t bas
kvalit tes kontekst , strukt ras
dinamika laik liecina par augstskolas
sp ju atjaunin t m c bsp ku resursus
Šis kombin tais indikators reprezent
studiju procesa sasaisti ar darba vidi.
Tiek v rt tas š das kategorijas:
 vai studiju programma
paredz prakses veikšanu? (0
– 1)
 Studentu patsvars, kuri
dodas praks ; (%);
 Doc t ju patsvars, kuri
papildus saist ti ar darba tirgu
profesij (%);
 Promocijas, gala, valsts
p rbaud jumu darbi, kas
veikti sadarb b ar darba
dev jiem (cit m instit cij m)
Indikators uzskaita zin tnisk s
p tniec bas darb b sasniegtos rezult tus
(publik ciju/ monogr fiju/ zin tnisko
rakstu/ skaits, dal ba konferenc s ar
priekšlas jumiem u.c.
Indikators m ksliniecisk s jaunrades
noz m g kos projektus

Indikators uzskaita p tniec bas darbu
skaitu/ m ksliniecisk s jaunrades
noz m g kos projektus (t.sk. konkursu
rezult ti, u.c.)

Apraksts
Stud jošo skaits studiju programm s
Eiropas Savien bas valod s, kas nav
latviešu valoda
Indikators tiek apr ķin ts k rvalstu
akad misk person la procents no kop j
akad misk person la skaita. Indikators
liecina par augstskolas starptautisko
tv rumu, k ar t s pievilc bu
potenci lajiem darba m jiem rvalstu
akad misk person la vid .
Indikators tiek apr ķin ts k rvalstu
apmai as studentu patsvars procentos no
kop j stud jošo skaita.
Indikators tiek apr ķin ts k apmai as
braucienos iesaist to viet jo studentu
patsvars procentos no kop j stud jošo
skaita.
Indikators tiek apr ķin ts k apmai as
braucienos iesaist to viet jo akad misk
person la skaita patsvars procentos no
kop j akad misk person la skaita skaita.
Šis kombin tais indikators reprezent
stud jošo/absolventu nov rt jumu par
augstskolas infrastrukt ras att st bu
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%

V rt ba
(0 – 4)

Dati tiek ieg ti no
VIIS

Studiju virziena
pašnov rt juma
zi ojumi

Skaits

JVLMA ZPC Atskaites
par zin tnisko darb bu

Skaits

P snov rt juma
zi ojumi;
Atskaites IZM par
radošo darb bu

Skaits/skaits

M rvien ba
Skaits

P snov rt juma zi ojumi;
Atskaites IZM par
zin tnisko un radošo
darb bu

Datu avots
VIIS

%

Person lda as re ists

%

LUIS re istrs

%

LUIS re istrs

%

rlietu da as
inform cija

V rt jums

Stud jošo/absolventu
aptaujas

Akredit cijas ekspertu
v t jums
Stud jošo iesaiste

Darba dev ju iesaiste

stud jošo vajadz b m, atsevišķi v rt jot:
 M c bu telpu kvalit ti;
 Bibliot kas resursu kvalit ti;
 IT resursu kvalit ti;
 Apr kojuma kvalit ti
Ekspertu noteiktie indikatori

P rvald bas strukt ra
Šis kombin tais indikators reprezent

stud jošo iesaisti augstskolas p rvald b ,
v rt jot 3 kategorijas:
 Vai augstskol ir izveidota
stud jošo pašp rvalde?
 Vai stud jošo pašp rvalde tiek
finans ta Augstskolu likum
paredz taj k rt b ?
 Vai ir nodrošin ta stud jošo
p rst vju iesaiste augstskolas
p rvald bas procesos (Sen ts,
Satversme, Akad misk šķ r jtiesa,
u.c.)

Šis kombin tais indikators reprezent
darba dev ju iesaisti augstskolas studiju

virziena stenošan , v rt jot bin ri (j vai
n ) 3 kategorijas:
 Vai tiek veiktas darba dev ju
aptaujas studiju
virziena/programmas l men ?
 Vai darba dev ju aptaujas tiek
veiktas reizi gad
- 1 punkts), ja reizi 2 gados - 0,5 punkti;
Vai ir nodrošin ta darba dev ju p rst vju
iesaiste augstskolas p rvald bas procesos
(padomes, padomnieku konvents, u.c.)

Individu li

Akredit cijas ekspertu
kop gais zi ojums

V rt jums
skal
(3 punkti)

Pašnov rt šanas
zi ojums

V rt jums
skal
(3 punkti)

Pašnov rt šanas
zi ojums

2. Iekš j s kvalit tes nodrošin šanas sist mas stenošana studiju virziena ietvaros atbilstoši
Standartiem un vadl nij m kvalit tes nodrošin šanai Eiropas augst k s izgl t bas telp (ESG)
Nov rt jums un anal ze, nor dot, k tiek ieviesti ESG 1.daļ nor d tie standarti, sniedzot
piem rus.
JVLMA, pamatojoties uz pras b m, kuras iestr d tas Eiropas asoci cijas kvalit tes
nodrošin šanai augst kaj
izgl t b
dokument
Standarti un vadl nijas kvalit tes
nodrošin šanai Eiropas augst k s izgl t bas telp 1.da as Eiropas standarti un vadl nijas
iekš jai kvalit tes nodrošin šanai augst k s izgl t bas iest d s. ir izstr d jusi Studiju
programmu iekš j s kvalit tes nodrošin šanas strat iju.
Studiju virziena stenošan kvalit te ir noteikta k galven pamatv rt ba.
Kvalit tes stenošana liel m r ir atkar ga no t , k visos m su augstskolas l me os tiek
veikts darbs, kura m rķis ir pan kt, lai studiju programmu apguvei ir skaidrs un nep rprotams
rezult ts, ka doc t ji ir gatavi un sp j nodrošin t studiju kursa apguvei izvirz tos m rķus, ka
stud jošie ir motiv ti studiju sasniegumos, ka past v piln ga, savlaic ga un re la atzin ba tiem
person la p rst vjiem, kuri izr da pašu izcil bu, prasmi un aizraušanos.
Studiju programmas stenošanas akad misk s, m ksliniecisk s un zin tnisk s darb bas
kvalit tes noveikšanai piem ro š das darb bas formas:
- studiju programmas satura anal ze un izv rt jums, sagatavojot pašnov rt juma
zi ojumus par aizvad to akad misko gadu. Ieg tie dati un secin jumi tiek izskat ti
atbild g s katedras un Sen ta s d s;
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-

studiju procesa un pasniegšanas kvalit tes kontrole un anal ze, ko regul ri veic
atbild g s katedras;

-

absolventu darba iema u un piem rot bas darba tirgum aptaujas un anal ze;

-

studentu aptaujas, ieg stot viedokli par studiju programmu konkr tu kursu stenošanu,
satura un pasniegšanas formas atbilst bu studiju kvalit tes pras b m;

-

r jo ekspertu izmantošana studiju procesa un stud jošo zin šanu nov rt šanai;

-

studiju procesa strat isk pl nošana, analiz jot studiju programmas v jos punktus, to
nov ršanu un programmas att st bas iesp jas;

-

akad mijas doc t ju savstarp js lekciju/nodarb bu, meistarklašu/
apmekl jums, kas auj izv rt t darba stipr s un v j s puses;

-

akad mijas doc t ju ikgad ju p rskatu sagatavošana par akad misko, zin tnisko un
radošo darb bu, publik cij m, dal bu zin tniskos p t jumos un zin tnisk s konferenc s;

-

akad mijas doc t ju starptautiskas apmai as veicin šana, piesaistot starptautisku fondu
finans jumu un radot iesp ju akad mijas doc t jiem g t pieredzi rvalstu augstskol s;
augsti kvalific tu vieslektoru un doc t ju aicin šana studiju kursu doc šanai,
meistarklašu vad šanai, tai skait no rvalstu augstskol m.

-

p rbaud jumu

JVLMA ir veikusi to pas kumu aprakstu, kas sekm kvalit tes uzraudz bu, kontroli un t s
pilnveidi.
Ir izstr d ts š du pas kumu apraksts:
1) Studiju programmu un piešķiramo gr du apstiprin šanas, uzraudz bas un regul ras
kontroles pas kumu apraksts
Aktivit tes,
r jie normat vie
Iekš jie
Iekš jo normat vo aktu
Pas kumos
kuras ietekm
akti, kas
normat vie akti
apstiprin šanas,
iesaist t
kvalit tes
reglament
uzraudz bas un kontroles
person la
nodrošin šan
pras bas
instit cijas
sast vs
u
apstiprina
uzrauga/
kontrol
Reflektantu
Augstskolu likuma J zepa V tola
JVLMA
JVLMA
JVLMA
uz emšana
45., 46., 47., 52.,
Latvijas M zikas Sen ts
Sen ts,
vad ba,
83. un 85. pants,
akad mijas
akad miskais
Izgl t bas likuma
Uz emšanas
person ls,
3. un 12.pants,
noteikumi un
stud jošie
Ministru kabineta uz emšanas
noteikumi par
pras bas
pras b m,
studiju
Uz emšanas
krit rijiem un
programm s
komisija
k rt bu
konkr tam
uz emšanai
akad miskajam
studiju
gadam.
programm s.
Uz emšanas
JVLMA
JVLMA
rekl mas
Stud jošo
stud jošie,
pas kumi
pašp rvalde
vad ba,
akad miskais
person ls
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Aktivit tes,
kuras ietekm
kvalit tes
nodrošin šan
u
Reflektantu
iest jp rbaud
jumi

Reflektantu
uz emšanas
konkurss

Studiju
programmu
satura un
realiz cijas
apraksts

Studiju
rezult tu
pl nošana un
stenošana
(Studiju
programmu
satura un
realiz cijas
apraksta da a)

r jie normat vie
akti, kas
reglament
pras bas

Iekš jie
normat vie akti

Uz emšanas
pras bu
studiju
programm s
saturs
konkr tam
akad miskajam
gadam.
J zepa V tola
Latvijas M zikas
akad mijas
Uz emšanas
noteikumi un
uz emšanas
konkursa krit riji

Iekš jo normat vo aktu
Pas kumos
apstiprin šanas, uzraudz bas un
iesaist t
kontroles instit cijas
person la
sast vs
apstiprina
uzrauga/
kontrol
JVLMA
Uz emšanas
JVLMA
Sen ts
komisija
vad ba,
akad miskais
person ls

Ministru kabineta
noteikumi par
pras b m,
krit rijiem un
k rt bu
uz emšanai
studiju
programm s
Augstskolu likuma JVLMA Studiju
55.pants
programmu
nolikums

JVLMA
Sen ts

Uz emšanas
komisija

JVLMA
vad ba,
akad miskais
person ls,
stud jošie

JVLMA
Sen ts

Akad misk
darba
prorektors,
Studiju
programmu
direktors,
Katedru
vad t ji,
Stud jošo
pašp rvalde

JVLMA
vad ba,
akad miskais
person ls,
stud jošie,
absolventi,
darba dev ji,
neatkar gie
eksperti

Ministru kabineta
noteikumi par
augst k s izgl t bas
valsts standartiem
(1.l me a augst k s
profesion l s
izgl t bas valsts
standarts, 2.l me a
augst k s
profesion l s
izgl t bas valsts
standarts (bakalaura
un ma istra l menis,
akad misk s
izgl t bas valsts
standarts –
bakalaura, ma istra
l menis), Ministru
kabineta
apstiprin tie
profesiju standarti

JVLMA
Sen ts

Studiju
programmu
satura un
realiz cijas
apraksts,
4.punkts
Pl notie
rezult ti,
Studiju kursu
apraksti, kuros
ir nodefin ti
kursa m rķi,
aprakst tas
kursa apguves
rezult t ieg t s
zin šanas un
prasmes
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Akad misk
darba
prorektors

Akad misk
darba
prorektors,
Studiju
programmu
direktors

Katedru
vad t ji

Akad misk
darba
prorektors,
Studiju
programmu
direktors,
Stud jošo
pašp rvalde
Katedru
vad t ji,
Stud jošie

Aktivit tes,
kuras ietekm
kvalit tes
nodrošin šanu

r jie
normat vie akti,
kas reglament
pras bas

Studiju pl ni un
studiju saturs
(Studiju
programmu
satura un
realiz cijas
apraksta da a)

Studiju veidi un
formas

Izgl t bas likuma
6.pants,
Augstskolu
likuma 55. un
56.pants

M c bu l dzek u
pieejam ba

Ofici li studiju
programmu
apstiprin šanas
pas kumi,
kurus veic cita
organiz cija

Augstskolu likuma
55.panta 4.da a;
6.da a.
Ministru kabineta
noteikumi par
augst k s izgl t bas
programmu
licenc šanas
k rt bu.

Studentu
att st bas un
sasniegumu
uzraudz ba

Augstskolu likuma
58.pants;
Ministru kabineta
noteikumi par
augst k s izgl t bas
valsts standartiem

Iekš jie
normat vie
akti

Iekš jo normat vo aktu
apstiprin šanas, uzraudz bas un
kontroles instit cijas
apstiprina
uzrauga/
kontrol
Tiek aktualiz ti JVLMA
Studiju
saska ar
Sen ts
programmu
JVLMA Studiju
direkcija
programmu
Akad misk
nolikumu.
darba
JVLMA
prorektors
Doktora studiju
nolikums
Doktorant r Doktorant ra
as padome
s
noda as
vad t js
Studiju
programmu
satura un
realiz cijas
apraksts

JVLMA
Sen ts

Studiju
programmu
satura un
realiz cijas
apraksts,
Bibliot kas
nolikums,
IT da as
nolikums,
Nolikums par
katedru/klašu
un noda u
darb bu ,
Studiju kursa
apraksts
JVLMA Studiju
programmu
nolikums.
Atspogu ojas
JVLMA
Pašnov rt šana
s zi ojum

JVLMA Studiju
programmu
nolikums;
JVLMA Doktora
studiju nolikums;
Studiju
programmu satura
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JVLMA
Sen ts

Akad misk
darba
prorektors
JVLMA
Sen ts

JVLMA
Sen ts
Akad misk
darba
prorektors
Rektors

Pas kumos
iesaist t
person la
sast vs
Katedru
vad t ji,
doc t ji,
stud jošie

Katedru
vad t ji,
doc t ji,
doktoranti
Studiju
JVLMA
programmu
Uz emšanas
direkcija
komisija em
Doktorant ra v r
s noda as
reflektantu un
vad t js
stud jošo
piepras jumu
Akad misk
Katedru
darba
vad t ji,
prorektors,
doc t ji,
Zin tnisk un bibliot kas
radoš darba darbinieki,
prorektors,
IT darbinieki,
Studiju
stud jošie
programmu
direkcija

Katedru
vad t ji
Akad misk
darba
prorektors

Akad misk
darba
prorektors
P rbaud jumu
komisijas
Diplomeks m
enu komisijas

Katedru
vad t ji,
doc t ji,
stud jošie,
profesion lo
nevalstisko
organiz ciju
p rst vji,
darba dev ji
JVLMA
rektor ts;
Akad miskais
person ls,
stud jošie;
Kult ras un

un realiz cijas
apraksts;
Noteikumi par
bakalaura/
ma istra studiju
programmu
akad misko darbu
izstr des gaitu;
Nolikums par
valsts
p rbaud jumiem
un valsts
p rbaud jumu
komisiju;
N o l i k u m s par
gala
p rbaud jumiem
Studiju kursa
apraksts;
Nolikums par
studiju kursu
p rbaud jumu
organiz šanas un
stud jošo
kompetences
v rt šanas k rt bu

Aktivit tes,
kuras ietekm
kvalit tes
nodrošin šanu

r jie
normat vie akti,
kas reglament
pras bas

Regul ras
studiju
programmas
p rbaudes
(kur s piedal s
ar dal bnieki
no rpuses)

Ministru kabineta
noteikumi par
augstskolu,
koledžu un
augst k s
izgl t bas studiju
programmu
akredit ciju

Iekš jie
normat vie
akti

JVLMA Studiju
programmu
nolikums;
JVLMA Doktora
studiju nolikums;
Konkr tas studiju
Studiju
programmas
pašnov rt šanas
zi ojums, kur
ietilpst inform cija
par absolventu un
darba dev ju
atsauksm m.
Dokuments tiek
izstr d ts katra
akad misk gada
beig s.
Studiju
programmas
pašnov rt šanas
zi ojums studiju
programmu
akredit cijai ( ik
p c 6 gadiem)
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Valsts
p rbaud jumu
komisija
Akad misk
padome
Doktorant ras
padome
Promocijas
padome
Katedru
vad t ji,
Studiju
programmu
direkcija

izgl t bas
instit ciju
p rst vji;
nevalstisko
profesion lo
organiz ciju
p rst vji;
rvalstu
sadarb bas
augstskolu
profes ra

Iekš jo normat vo aktu
apstiprin šanas, uzraudz bas
un kontroles instit cijas
apstiprina
uzrauga/
kontrol
JVLMA
JVLMA
Sen ts
rektor ts,
katedru
vad t ji,
stud jošo
pašp rvalde

Pas kumos
iesaist t
person la
sast vs
Katedru
vad t ji,
doc t ji,
darba tirgus
p rst vji,
absolventi

Katedru
vad t ji,
doc t ji,
darba tirgus
p rst vji,
absolventi,
rvalstu
akredit to
augstskolu
eksperti

Aktivit tes,
kuras ietekm
kvalit tes
nodrošin šanu

r jie
normat vie akti,
kas reglament
pras bas

Regul ras
inform cijas
no darba
dev jiem,
darba tirgus
p rst vjiem, un
cit m
organiz cij m
sa emšana,
apstr de un
iek aušana
studiju satura
pilnveidei

Ministru kabineta
noteikumi par
augstskolu,
koledžu un
augst k s
izgl t bas studiju
programmu
akredit ciju

Stud jošo
Augstskolu
dal ba
likuma 13., 15.
kvalit tes
Un 19.pants
nodrošin šanas
darb b s:
JVLMA
Satversmes
sapulces
sast v ;
Sen ta sast v ;
Akad misk s
šķ r jtiesas
sast v ;
Rev zijas
komisijas
sast v ;
Doktorant ras
padom ;
Stipendiju
piešķiršanas
komisijas
sast v ;
Studiju
programmu
pašnov rt šana
s zi ojuma
sagatavošan ;
Doc t ju darba
kvalit tes
aptaujas
proces

Iekš jie
normat vie
akti

Iekš jo normat vo aktu
Pas kumos
apstiprin šanas, uzraudz bas un
iesaist t
kontroles instit cijas
person la
sast vs
apstiprina
uzrauga/
kontrol
Katra akad misk
JVLMA
Katedru
Katedru
gada studiju
Sen ts
vad t ji,
vad t ji,
programmas
stud jošo
doc t ji,
pašnov rt juma
pašp rvalde
darba tirgus
zi ojuma
p rst vji,
sagatavošanas
absolventi
proces – aptaujas
anketu izs t šana,
sa emšana un
apstr de.
Rezult ti tiek
atspogu oti
Studiju
programmas
pašnov rt juma
zi ojum .

JVLMA
Satversmes
sapulces
nolikums;
Sen ta
nolikums;
Akad misk s
šķ r jtiesas
nolikums;
Rev zijas
komisijas
nolikums;
JVLMA Studiju
programmu
nolikums;
Doktorant ras
padomes
nolikums;
Stipendiju
piešķiršanas
nolikums;
Iekš j s k rt bas
noteikumi
stud jošajiem
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JVLMA
Satversmes
sapulce;

JVLMA
Sen ts

Kole i lo
Stud jošo
instit ciju
pašp rvaldes
priekšs d t ji dele t s
,
personas;
stud jošie
JVLMA
rektor ts

2) Stud jošo kompetences v rt šana
Stud jošo kompetences v rt šana ir viens no svar g kajiem elementiem augst kaj izgl t b . T d
svar gi, lai v rt šana vienm r tiktu veikta profesion li un tiktu iev rotas pieejam s zin šanas par
p rbaudes procesiem. Stud jošo kompetences v rt šanai izmanto public tus pas kumus, noteikumus
un krit rijus, kuri tiek konsekventi piem roti.
V rt šanas veidi ir noteikti studiju pl nos, v rt šanas formas, metodes un krit riji ir iestr d ti studiju
kursu aprakstos.
Atbilstoši studiju kursa vai kursa da as m rķim satura apguves l menis tiek v rt ts diagnostic jošajos
(t.sk. starpp rbaud jumos - semin ros, kontrolstund s, ieskait s), format vajos vai summ jošajos
p rbaud jumos. Ar kompetences v rt šanas pras b m stud jošie tiek inform ti katra studiju kursa
apguves s kum .
Stud jošo kompetences v rt šanu p rbaud jumos, atbilstoši JVLMA Sen ta apstiprin tajiem
krit rijiem, veic p rbaud jumu komisijas viena, divu vai tr s komisijas p rst vju sast v . Atbild bas
sekas par v rt šanas pamatprincipu neiev rošanu ir formul tas JVLMA Studiju programmu nolikum
un JVLMA tikas kodeks .
V rt šanas pamatprincipi
V rt jot studiju kursu apguvi, iev ro š dus pamatprincipus:
- zin šanu un prasmju v rt šanas atkl t ba – atbilstoši izvirz tajiem programmas m rķiem un
uzdevumiem, k ar studiju kursu m rķiem un uzdevumiem ir noteikts pras bu kopums pozit vai
izgl t bas sasniegumu v rt šanai;
- v rt juma oblig tuma princips – nepieciešams ieg t pozit vu v rt jumu studiju pl n noteiktajos
visos studiju kursos.
V rt šanas pamatformas
Programmas apguves v rt šanas pamatformas ir ieskaite un eks mens.
V rt šanas krit riji
Diferenc taj ieskait (ieskaite ar v rt jumu), eks men un valsts p rbaud jum – diplomeks men
programmas apguve tiek v rt ta 10 ballu skal :
1) oti augsts apguves l menis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”);
2) augsts apguves l menis (8 – “ oti labi”, 7 – “labi”);
3) vid js apguves l menis (6 – “ gandr z labi”, 5 – “viduv ji”, 4 – “gandr z viduv ji”);
4) zems apguves l menis (3 – “v ji”, 2 – “ oti v ji”, 1 – “ oti, oti v ji”).
Ieskait studiju kursa apguves l me a sasniegumu v rt jums ir “ieskait ts” vai “neieskait ts”.
Kompetences v rt jums tiek atspogu ots p rbaud juma protokol , kur nor da studiju
programmu, studiju kursu, p rbaud juma veidu, semestri, kred tpunktu skaitu, p rbaud juma norises
datumu, studiju kursa doc t ju, p rbaud juma komisijas sast vu, stud još v rdu, uzv rdu, semestr
pl noto saturu, p rbaud juma saturu, p rbaud jum ieg to v rt jumu un v rt juma pamatojumu.
P rbaud juma protokolu paraksta visi komisijas locek i. Ja komisijas loceklis nepiekr t kop jam
v rt jumam, vi am ir ties bas protokol ierakst t savu argument tu viedokli. Ja stud jošais nepiekr t
komisijas v rt jumam, vi am ir ties bas vienas dienas laik v rsties pie rektora ar apel ciju. Ja
stud jošais nevar ja k rtot p rbaud jumu JVLMA noteiktaj laik vai nenok rtoja p rbaud jumu,
vi am ir ties bas k rtot cit laik atbilstoši pras b m, kuras formul tas r kojum par rpus pl not
termi a p rbaud jumu k rtošanu.
3) Doc t ju kvalit tes nodrošin šana
Stud jošo izgl tošan iesaist tais person ls JVLMA ir atbilstoši kvalific ts un kompetents.
Person la kvalifik cijas un kompetences atbilst bas pras bas ir formul tas dokument , kas ir pieejams
r jiem v rt t jiem un atbilst bas v rt jumi tiek koment ti studiju programmu pašnov rt šanas
zi ojumos, kuri savuk rt tiek public ti JVLMA m jas lap .
4) M c bu l dzekļi un pal dz ba stud jošajiem
Standarts:
JVLMA nodrošina m c bu l dzek u un apr kojuma pieejam bu atbilstoši katrai pied v tajai
studiju programmai. M c bu l dzek u kl st ietilpst apr kojums, kas atrodas auditorij s, bibliot kas
fondos pieejam literat ra, inform cija avoti, audio un video materi li, elektroniskie l dzek i, kuri
stud jošajiem ir viegli pieejami, ir komplekt ti, veidoti un atlas ti, emot v r studiju kuru aprakstos
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nor d tos nepieciešamos m c bu l dzek us.
Respekt jot stud jošo ties bas sa emt inform ciju visos jaut jumos, kas tieši saist ti ar vi u
studij m un iesp jamo karjeru, JVLMA š du pal dz bu stud jošajiem sniedz Studiju programmu
direkcijas darbinieki, katedru vad t ji, studiju kursu doc t ji, bibliot kas un IT da as darbinieki.
JVLMA past v gi uzrauga, kontrol un uzlabo stud jošajiem pieejamo pal dz bas pakalpojumu
efektivit ti, veicot regul ras aptaujas. Aptauju rezult ti tiek atspogu oti katra akad misk gada studiju
programmu pašnov rt šanas zi ojumos
5) Inform cijas sist mas
Lai noskaidrotu studiju darba stipr s un v j s puses, studiju aspektus, kas tiek veikts labi un kam
nepieciešama uzman ba, noskaidrotu jaunievedumu rezult tus, ir nepieciešama inform cijas v kšana,
anal ze un izmantošana. JVLMA pašizzi a ir b tisks nosac jums efekt vai studiju programmu
kvalit tes nopdrošin šanai. Uz kvalit ti orient t s inform cijas sist mas efektivit te zin m m r ir
atkar ga no cilv kresursu ieinteres t bas darb bas pilnveid .
JVLMA v c, analiz un izmanto š dus uz kvalit tes jaut jumiem orient to inform ciju:
 stud jošo virz ba un sekmju r d t ji
 absolventu nodarbin t ba
 stud jošo apmierin t ba ar studiju programmu stenošanu – saturs, doc t ju darba kvalit te,
v rt šanas sist mas objektivit te, resursu pieejam ba, inform cijas pieejam ba, karjeras
iesp jas
 doc t ju darba kvalit te (v rt saist b ar iev l šanu amat , bet katra akad misk gada beig s
v rt sasniegumus zin tniskaj p tniec b un/vai m klsinieciskajos projektos, k ar
stud jošo sasniegumus kompetences v rt šanas proces )
 stud jošo sast vs
 pieejamos studiju resursus un to izmaksas
 JVLMA galvenos darb bas r d t jus
Inform cija tiek apkopota katra akad misk gada un kalend r gada beig s. Par akad misk
gada darb bas rezult tiem JVLMA rektors zi o Satversmes sapulcei, kura nov rt rezult tus un
pie em l mumu par pas kumiem, kuri b s nepieciešami turpm k darba pilnveidei. Kalend r gada
darb bas rezult ti tiek atspogu oti JVLMA Gadagr mat (darb bas p rskats), inform cija ir pieejama
JVLMA m jas lap .
7) Sabiedr bas inform šana
JVLMA publisko inform ciju par pied v taj m studiju programm m, paredz tajiem studiju
rezult tiem, piešķiramo kvalifik ciju, izmantotajiem pasniegšanas, studiju un v rt šanas
pas kumiem, k ar stud jošajiem pieejam m studiju iesp j m. Public t inform cija ir objekt va,
taj iek auj absolventu viedokli un aprakstu par vi u karjeru p c studiju programmas beigšanas, k
ar esošo stud jošo raksturojumu.
Inform cijas avoti:
JVLMA organiz preses konferences;
Uz emšanas noteikumi un pras bas ir publiski pieejami, tiek sniegtas zi as:
- laikrakstam Latvijas av ze;
- Izgl t bas un zin tnes ministrijai;
- JVLMA m jas lap ;
Studiju programmu pašnov rt juma zi ojumi ir pieejami JVLMA m jas lap un
Studiju programmu akredit cijas rezult ti ir public ti Augst k s izgl t bas
kvalit tes nov rt šanas centra m jas lap .
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K4. Studiju virzienu resursi un nodrošin jums
Šaj sada ir iek auta inform cija par studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu
stenošanai nepieciešamo nodrošin jumu, taj
skait , par finans jumu, m c bsp kiem,
infrastrukt ru, materi ltehnisko nodrošin jumu, metodisko nodrošin jumu, informat vo
nodrošin jumu, atbalsta sist mu, nodrošin jumu studiju programmu stenošanai t lm c bas form
(ja piem rojams)
1. Finanšu nodrošin jums
1.1. Studiju virziena finanšu resursu nodrošin jums izvirz to m rķu sasniegšanai un finanšu
pl nošanas meh nisma nov rt jums
Finanšu resursu nodrošin juma nov rt jums, iekļaujot datus par pieejamo finans jumu studiju
programm m. Finanšu pl nošanas meh nisma raksturojums un nov rt jums, raksturojot izmaiņas
finanšu pl nošanas r kus studiju virziena ietvaros.
Lai nodrošin tu kvalitat vu studiju programmu stenošanu, JVLMA Finanšu pl nošan
piedal s visu strukt rvien bu vad t ji (akad misk s un visp r j s strukt rvien bas, kuri veic
nepieciešamo resursu pas t jumu. Visus priekšlikumus apkopo Finanšu da a un veic nepieciešam
finans juma apr ķinus, sast da provizorisko budžeta t mi, iesniedz to rektor tam un Finanšu
kole i lajai komisijai izskat šanai.
Izskat šanas rezult t radušos priekšlikumus budžeta t mes projekt iestr d Finanšu da a un
gala variantu iesniedz apstiprin šanai JVLMA Sen t .
Sen ts apstiprina vienotu budžeta t mi visai augstskolai. JVLMA budžets netiek sadal ts pa
studiju programm m. Š da JVLMA pieeja budžeta pl nošan ir racion la un m rķtiec ga.
Ar gandar jumu varam secin t, ka, lai gan M zikas akad mijas resursi ir ierobežoti, bet
taup gi izmantojot budžeta l dzek us, Studiju virziena att st bai defin tie m rķi un uzdevumi
atskaites period ir veikti profesion li, m kslinieciski augstv rt g l men vis s darb bas jom s gan
studij s, gan m kslinieciski radošaj praks , doc t ju un stud jošo kvalitat v sast va piesaist ,
p tniec b , mobilit tes un internacionaliz cijas sekm šan .
JVLMA iek auta Starptautiskaj augstskolu reiting «U-Multirank» k vien g no
Latvijas m kslas augstskol m un ieguvusi augst ko v rt jumu A seš s v rt šanas kategorij s.
Piem rojot pirm rektora profesora J zepa V tola iedibin tos un m sdienu
m kslinieciskaj , k ar pedago iskaj praks radoši att st tos principus, iek aujoties starptautiskaj
kult ras aprit , esam centušies saglab t un t l k att st t nacion l s m zikas kult ras mantojumu. Ir
nodrošin tas studijas m zikas, horeogr fijas un m zikas izgl t bas jom s visu l me u 13 studiju
programm s, sekm ta m kslinieciski radoš darb ba - stenoti 282 projekti, t.sk. 6 klavierm zikas
koncerti, 3 r e m zikas koncerti, 8 st gu instrumentu katedras koncerti, 12 p šaminstrumentu
katedras koncerti, 10 džeza m zikas koncerti, 8 vok l s m zikas koncerti, 3 horeogr fijas katedras
koncerti, 3 operklases izr des, 7 simfonisk orķestra koncerti, 13 viesu koncerti, 7 konkursi, 9 atkl t s lekcijas, semin ri, tikšan s, preses konferences, 2 konferences, 3 promocijas darbu
aizst v šanas, 63 meistarklases, 29 koncerti rpus JVLMA, u.c. pas kumi.
1.2. Studiju vietas izmaksas uz vienu stud jošo un to nov rt jums
Izmaksas uz vienu stud jošo studiju virziena ietvaros (vis m studiju virziena studiju
programm m), nor dot apr ķin iekļaut s poz cijas. Sniegta anal ze par finans juma pietiekam bu
studiju virzienam atbilstošo studiju programmu stenošanai.
Programmas izmaksu nov rt jums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos iestr d tajiem
krit rijiem un parametriem
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Studiju vietas izmaksu sal dzin jums:
Profesion lo bakalaura studiju programmu stenošanas
viena studenta izmaksu apr ķina kopsavilkums (2015./2016. gada apr ķini)
Specializ cija

JVLMA viena
studenta studiju
re l s izmaksas
gad EUR

Ministru kabineta
noteikumos paredz t
viena m kslas studenta
finans juma apm rs

No Ministru kabineta
noteikumos
paredz t s summas
valsts budz ta
dot cija tika piešķirta
tikai 83 %, t.i.
4
4981,59

1
2
3
Tausti instrumenti:
6960,92
6001,91
Klaviersp le, r e sp le,
Akordeona sp le
St gu instrumenti:
7360,13
6001,91
4981,59
Vijo sp le/alta sp le/čella
sp le, Kontrabasa sp le,
Arfas sp le, Kokles sp le,
it ras sp le
P šaminstrumentu sp le,
6831,52
6001,91
4981,59
Sitaminstrumentu sp le
V sturisko instrumentu sp le
7496,92
6001,91
4981,59
(st gu instr./ p šaminstr.,
tausti instr.)
Džeza m zika
6647,30
6001,91
4981,59
(instrument l , vok l )
Kora diri šana
7505,23
6001,91
4981,59
Simfonisk orķestra
9658,19
6001,91
4981,59
diri šana
P t ju orķestra diri šana
9235,63
6001,91
4981,59
Akad misk dzied šana
7792,77
6001,91
4981,59
M zika un skatuves
5705,18
6001,91
4981,59
m ksla/Ska u režija
M zikas v sture un teorija,
6937,71
6001,91
4981,59
Etnomuzikolo ija
Kompoz cija
8194,76
6001,91
4981,59
Horeogr fija
6097,56
6001,91
4981,59
Profesion lo m zikas
6737,54
4668,16
3874,57
priekšmetu skolot ji
(Klaviersp les, vijo sp les,
u.c. skolot js)
Visp r j s izgl t bas
7934,92
4668,16
3874,57
m zikas skolot js
Izmaksu apm rs saska ar MK noteikumiem:
M kslas virzienam koefic. ir 4,5 (atb. MK not. EUR 1333,76 (studiju vietas b ze) x 4,5 =
EUR gad 6001,91
Izgl t bas virzienam – 3,5 (atb. MK not. EUR 1333,76 (studiju vietas b ze) x 3,5 =
EUR gad 4668,16

Tr kstošais
finas jums
uz vienu
studiju vietu
EUR

5
1979,33

2378,54

1849,93
2515,33

1665,71
2523,64
4676,60
4254,04
2811,16
723,59
1956,12
3213,17
1115,97
2862,97

4060,35

Piemērs, k d veid ir apr ķin tas izmaksas:
Profesion l bakalaura studiju programma Diriģēšana
Izmaksas uz vienu studiju vietu gad kop vid.: EUR 8799,68
- Akad misk person la re l s izmaksas uz vienu studiju vietu vid. gad - EUR 5330,03
Specializ cija

Kora diri šana
Simfonisk orķestra diri šana
P t ju orķestra diri šana
Kop / vid.

Viena studenta studiju
izmaksas
gad EUR

4035,58
6188,54
5765,98
15990,10 : ar 3 parametriem = vid. EUR 5330,03
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- Visp r j person la izmaksas uz vienu studiju vietu gad - EUR 506,52
(EUR 512,23 m n. : ar 15 stud. = EUR 34,15 m n. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 =
EUR 42,21 m nes x 12 m n. = EUR 506,52 gad )
- Pakalpojumu apmaksa – EUR 1195,11 gad (EUR 265,58 x 4,5 bak. koefic. = EUR
1195,11)
- Materi li, energoresursi, ūdens un invent rs – EUR 305,15 gad
(EUR 67,81 x 4,5 bak. koefic. = EUR 305,15)
- Gr matu un žurn lu ieg de – EUR 347,76 gad
(EUR 77,28 x 4,5 bak. koefic. = EUR 347,76)
- Iek rtu ieg des un moderniz šanas izmaksas – EUR 1076,67 gad
(EUR 239,26 x 4,5 bak. koefic. = EUR 1076,67)
- Sportam gad – EUR 25,61
(EUR 5,69 x 4,5 bak. koefic. = EUR 25,61)
- Komand jumi un dienesta braucienu izmaksas gad – EUR 12,83
(EUR 2,85 x 4,5 bak. koefic. = EUR 12,83)
Kop : EUR 3469,65
Akad misk maģistra/ Profesion lo maģistra studiju programmu
stenošanas
viena studenta izmaksu apr ķina kopsavilkums
Specializ cija

JVLMA viena
studenta studiju
re l s izmaksas
gad EUR

Ministru kabineta
noteikumos
paredz t viena
m kslas studenta
finans juma
apm rs

No Ministru kabineta
noteikumos paredz t s
summas valsts budz ta
dot cija tika piešķirta
tikai 83 %, t.i.

Finas juma
ietaup jums
uz vienu
studiju vietu
EUR

1

2

3

Akad misk ma istra
studiju programma
Mūzika
Prof. ma istra studiju
programma Mūzika

6813,33

9002,87 gad

4
7472,38

5
659,05

6395,35

9002,87 gad

7472,38

1077,03

Izmaksu apm rs saska ar MK noteikumiem:
Bakalaura studiju izmaksas vid ji EUR gad 6001,91 x koefic.1,5 = EUR 9002,87 gad
6720,68
14944,76
Akad misk doktora
8224,08
18005,73
studiju programma
Muzikoloģija

Izmaksu apm rs saska ar MK noteikumiem:
Bakalaura studiju izmaksas vid ji EUR gad 6001,91 x koefic. 3 = EUR 18005,73 gad
Piemērs, k d veid ir apr ķin tas izmaksas:
Profesion l bakalaura studiju programma Diriģēšana
Izmaksas uz vienu studiju vietu gad kop vid.: EUR 8799,68
- Akad misk person la re l s izmaksas uz vienu studiju vietu vid. gad - EUR 5330,03
Specializ cija

Viena studenta studiju
izmaksas
gad EUR

Kora diri šana
4035,58
Simfonisk orķestra diri šana
6188,54
P t ju orķestra diri šana
5765,98
Kop / vid. 15990,10 : ar 3 parametriem =
vid. EUR 5330,03
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- Visp r j person la izmaksas uz vienu studiju vietu gad - EUR 506,52

(EUR 512,23 m n. : ar 15 stud. = EUR 34,15 m n. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21
m nes x 12 m n. = EUR 506,52 gad )
- Pakalpojumu apmaksa – EUR 1195,11 gad (EUR 265,58 x 4,5 bak. koefic. = EUR 1195,11)
- Materi li, energoresursi, ūdens un invent rs – EUR 305,15 gad
(EUR 67,81 x 4,5 bak. koefic. = EUR 305,15)

- Gr matu un žurn lu ieg de – EUR 347,76 gad

(EUR 77,28 x 4,5 bak. koefic. = EUR 347,76)

- Iek rtu ieg des un moderniz šanas izmaksas – EUR 1076,67 gad
(EUR 239,26 x 4,5 bak. koefic. = EUR 1076,67)

- Sportam gad – EUR 25,61

(EUR 5,69 x 4,5 bak. koefic. = EUR 25,61)

- Komand jumi un dienesta braucienu izmaksas gad – EUR 12,83
(EUR 2,85 x 4,5 bak. koefic. = EUR 12,83)

Kop : EUR 3469,65

1.3. Izmaksu procentu l sadal juma studiju virziena ietvaros nov rt jums
Nor d t kop jo izmaksu poz cijas un to procentu lo sadal jumu. Nov rt t pieejam finans juma
sadal juma efektivit ti.
JVLMA Sen ts katru gadu izv rt pieejam finans juma sadal juma efektivit ti, t
izlietojuma m rķtiec bu. Iepaz stoties ar Sen ta pie emtajiem l mumiem par budžeta l dzek u
izlietošanas efektivit ti, j secina, ka piecu gadu laik nav konstat ti budžeta discipl nas p rk pumi,
to apliecina ar ikgad jais r jais audits.
Kop jo ie mumu un izdevumu poz cijas, sal dzin jum ar 2015.; 2016.gadu.
JVLMA Ieņēmumi
2015.gads
(EUR)
321 805
236 962

2016.gads
(EUR)
252 350
167 326

2 992

9 389

54 151
7 984

43 748
9 934

5 148

2 953

14 568

19 001

2015. gads
(EUR)

2016. gads (EUR)

DOT CIJA un Papildus
finans jums

2 642 298

2 561 429

-80 869

-3.06

Dot cija KM

2 521 429

2 521 429

0

0.00

40 000

40 000

PAŠU IEŅĒMUMI
Studiju maksa
Pā rēji e i eņē u i pa r i zgl ītība s
pa ka l pojumi em

Ieņē u i o telpu o as
Ieņē u i par biļešu pārdoša u
Ieņē u i par ūzikas i stru e tu
u aprīkoju a īri
Ieņē u i par autostāvvietu

V tola pianistu konkurss KM

Pieaugums EURO un %
-69 455
-69 636

-21.58
-29.39

6 397
-10 403
1 950

213.79
-19.21
24.42

-2 195
4 433

-42.64
30.43

Pieaugums, EUR un %

Jurj nu konkurss KM

40 000

-40 000

Elektr bas un densvada renov cija

68 296

-68 296

Daž di papildfinans jumi

12 573

-12 573

 Ziedojumu ie mumi un izlietojums zem k esošaj tabul .
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13 652.66

Fizisko
personu
iemaksas
3 989.66

PlĀNOTIE ieņē u i

17 300.00

1 300.00

13 000.00

3 000.00

Faktiskie ieņē u i
Faktiskie izdevumi 2016
Naudas atlikums uz 01.01.2017

15 614.74
21 889.57
7 377.83

1 291.02
3 838.70
1 441.98

12 673.72
15 300.87
4 935.85

0.00
2 100.00
0.00

IEŅĒMUMI/
IZDEVUMI

ZIEDOJUMI
Naudas atlikums uz 01.01.2016



Izdevumi

IZDEVUMI Pašu ieņē u i u
Dotācija
Atalgojums

Teterevu Swedbank/
PBLA
Pētera Vaska
fonds
LMT
ziedojums
Fonds
7 563.00
2 100.00
0.00
0.00

1 000.00
0.00
1 000.00

2015.gads 2016.gads
Pieaugums
Faktiskie Faktiskie 2017.gads
2016/2015, EUR un
izdevumi izdevumi
(EUR)
%
(EUR)
(EUR)

3 037 548 2 842 189 2 950 625

-195 359

3.82

2 056 791 1 955 140 2 053 896

-101 651

5.05

VSAOI

457 264

452 159

454 889

-5 105

0.60

Kārtējie izdevu i

434 926

385 199

394 840

-49 727

2.50

Kapitālie izdevu i

48 808

9 671

6 000

-3 671

-37.96

Stipendijas

39 759

40 020

41 000

261

2.45

Studentu padomes izdevumi
Zi āt iskās u radošās dar ī as
attīstī ai
KM papildfi asēju s Jurjā u
konkursam
KM papildfi a sēju s Vītola
konkursam
Ve tilā ijas iz ūve

9 762

12 607

13 203

2 845

5

3 022

208 352

208 000

205 330

72.43

21 424

28 576

325

29 675

37 192

PIESAIST T FINANS JUMA AVOTU SADAL JUMS

1 965 457 LVL

50%

23%

ESF, 450 251

8%

6%

13%

valsts budžets,
Norvēģija,
JVLMA , 113 218
ERAF, 977 388
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650.00
650.00
0.00

Zin tnisk p tniec ba un m ksliniecisk s jaunrades finans jums

Izdevumu apm rs, EUR

Izdevumu veids
Izdevumi kop

208 352.00

Darba samaksa

170 470.20

akad miskajam person lam

136 210.88

t.sk. augstskolas k zin tnisks person ls nodarbin tajiem
maģistrantiem, doktorantiem, k ar p d jo piecu gadu laik doktora
gr du ieguvušie jaunie zin tniekiem
administrat vajam person lam

6 408.59
9 341.32

visp r jam person lam
Darba dev ja valsts soci l s apdrošin šanas oblig t s iemaksas

24 918.00

Preces un pakalpojumi

12 809.52

Pamatl dzekļu ieg de (datori)

22 072.58
2 999.70

1.4. Finans šanas avoti un augstskolas r ki to p rvald bai
Pieejamo p tniec bas un m ksliniecisk s jaunrades finans šanas avotu nov rt jums un to
izmantošana studiju virziena att st bai
Finans šanas avoti
- dot cija no visp r jiem ie mumiem;
- pašu ie mumi no studiju maksas;
- pašu ie mumi no telpu nomas;
- JVLMA atbalst t ji (ziedojumi, d vin jumi).
- Eiropas Savien bas strukt rfondu finans jums
Sakar ar to, ka ir veikti groz jumi Ministru kabineta noteikumos K rt ba, k d
augstskolas un koledžas tiek finans tas no valsts budžeta l dzekļiem, kuros ir paredz ts snieguma
finans jums par rezult tiem p tniec b un m kslinieciskaj jaunrad , p d jo divu gadu laik
finans jums ir palielin jies. emot v r iepriekš j gada sasniegumus, Izgl t bas un zin tnes
ministrija piešķir finans jumu studiju virziena p tniec bas un m ksliniecisk s jaunrades att st bai.
Piešķirto finans jumu par rezult tiem p tniec b un m kslinieciskaj jaunrad JVLMA izlieto
saska ar JVLMA nolikumu par zin tnisk s un radoš s darb bas projektu konkursu. Konkursa
m rķis ir veicin t zin tnisko un radošo darb bu JVLMA Finans jumu piešķir m ksliniecisku,
p tniecisku un starpdisciplin ru projektu, ieskaitot starptautisku, realiz cijai – koncertprogrammu
sagatavošanai, ska darbu rad šanai, p tniec bas projektiem, jaunrades procesu veicin šanai.
emot v r 2014. gada rezult tus, 2015.gad zin tnisk s un radoš s darb bas att st bai no
Izgl t bas un zin tnes ministrijas pirmo reizi sa em m 167 803 Euro; 2016.gad - 208 352 Euro;
2017.gad - 129 125 Euro.
2. Infrastrukt ras un materi ltehniskais nodrošin jums
2.1. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu stenošanai paredz t s infrastrukt ras, t s
pieejam bas stud jošajiem un m c bsp kiem nov rt jums
Pateicoties akt vai Saimniec bas da as darb bai, telpu uztur šanas un renov cijas procesos ir
ieguld ts liels darbs un liela apm ra finanšu l dzek i:
- renov ta JVLMA Galven elektrosadale (KM finans jums);
- pie Liel s z les renov ts k p u laukums (KM finans jums);
- renov ts 2.st va p rejas gaitenis KM finans jums);
- 1. kas pagrabst v nomain tas apkures, silt /aukst
dens padeves caurules, veikta lietus
notek de u notekcauru u mont ža un bru a iekl šana 2. kas pagalma da (KM finans jums);
- veikta J zepa V tola piemi as istabas, 210. un 222.telpu parketa gr du atjaunošana (JVLMA
finans jums);
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- izb v ta Liel s z les ventil cijas sist ma.
Ir veikta Fonot kas un nošu bibliot kas moderniz šana - izremont tas fonot kas un nošu bibliot kas
telpas, Uzst d ta videonov rošanas sist ma - 1., 2., 3. st va gaite os un k p u laukumos no 1. –
3.st vam, ieg d tas m beles telpu apr košanai (galdi, kr sli plaukti, nošu skapji). Sagatavots projekts
vienas pieturas a ent ras izveidei, centr laj vestibil ier kots elektronisks inform cijas tablo.
Ir iesniegts ERAF projekts, kura ietvaros notiks JVLMA infrastrukt ras moderniz cija:
gaismas sist mu moderniz šana Lielaj z l , m c bu telpu remonts un datoriz šana, pirm pieturas
punkta p rb ve, ska u ierakstu studijas, ZPC t.sk. m zikas psiholo ijas kabineta apr kojuma
ieg de. Pl notais finans jums 495 473 EUR
Studiju virziena M kslas 11 studiju programmu stenošanai ir apr kota 81 m c bu telpa,
kuru starp atbilstoši apr kotas ir lekciju, lielo grupu (operklase, akmens z le), mazo grupu (t.sk.
datorklase, baletz le) un individu lo nodarb bu telpas, no t m desmit klas s atrodas divas klavieres
vai fl e i.
M klsiniecisk s prakses un citu m skliniecisko projektu, t.sk. koncertu norisei ir apr kotas Liel
z le, r e u z le, LMT (kamerm zikas) z le, Kamerz le.
Jau no 2016. gada marta ir ieviesta JVLMA klašu – telpu elektronisk s rezerv cijas sist ma
ASIMUT. Asimut sist ma ir nodrošin jusi studentiem iesp ju att lin ti rezerv t telpas patst v g
darba veikšanai, t dej di ietaupot studiju laika resursus.
Ir nodrošin ta plaša pieeja IT tehnolo ij m, Ska u ierakstu kabinetam, Las tavai, atp tas telpu,
Sporta centra pied v to aktivit šu izmantošanai, ir din šanas pakalpojumu izmantošanas iesp jas.
2.2. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu stenošanai paredz t materi ltehnisk ,
taj skait apr kojuma un laboratoriju, nodrošin juma un t pieejam bas stud jošajiem un
m c bsp kiem nov rt jums
Specifisku apr kojumu, kas paredz ts konkr tai studiju programmai, nor d t pielikum pievienot
tabul .
JVLMA visu 11 studiju programmu stenošana ir saist ta ar specifiska apr kojuma lietošanu,
studiju teplu pašu iek rtojumu un apr kojumu taj s, piem ram: programmas Skaņu režija, Džeza
m zika, Sen m zika, Vok l m zika, Diriģ šana, Horeogr fija, Etnomuzikoloģija, u.c. Konkr tas
studiju programmas katra studiju kursa aprakstos ir noteikts nepieciešamais apr kojums, t
izmantošanas nosac jumi un lietošanas k rt ba.
Par materi ltehnisko nodrošin jumu JVLMA atbild g ir Saimniec bas da a, IT da a un
attiec go studiju kursu katedras.
Joproj m ak ts jaut jums ir instrument rija atjaunošana studiju programm s Džeza
m zika, Instrument l m zika, Sen m zika, Ska u režija. P rskata period ir veikts nopietns
darbs un ieguld ti noz m ga apm ra finanšu l dzek i, lai papildin tu un atjaunotu apr kojumu, k
piem ram: ieg d ti Sitaminstrumenti /vibrafons, orķestra zvani/, ieg d ta datortehnika, sadarb b ar
Latvijas M kslas akad miju un p tnieci Zani Pr deli veikta 4 v sturisko portretu restaur cija, u.c..,
ieg d ti 4 komplekti TV, video un audio iek rtas, 2 komplekti video projektori ar ekr nu; ieg d ts
fonot kas apr kojums - atska ot ji, programmat ra, TV, DVD, ierakstu veikšanai M zikas studij
papildin ts apr kojums darbam ar elektronisko m ziku.
3. Metodiskais un informat vais nodrošin jums
3.1. Metodik nodrošin juma studiju procesa stenošanai nov rt jums
Augstskolas metodisk nodrošin juma, t.sk. augstskolas inform cijas sist ma (piem ram e-studiju
vide, u.c.) nov rt jums, to izmantošana studiju proces , funkcijas, efektivit te
JVLMA ir izveidota e - studiju vide ar pieeju JVLMA studentiem, doc t jiem, darbiniekiem un
reflektantiem. Inform cija internet - JVLMA m jas lap sada : JVLMA e-vide. E – vid ir ievietoti
Studiju kursa satura apraksti un konkr ta studiju kursa vai t da as apguves pl nojums, lekciju saturs,
p rbaud juma pras bas un uzdevumi patst v gajam darbam, atskaites period e-vid bija pieejama
inform cija par 67 studiju kursu saturu. Ir veikta e-studiju vides materi l s b zes nodrošin šana:
papildus ieg d ti projektori, biroja tehnika,
datorkomplekti, interakt v t fele, m beles,
programmat ra, audio tehnika, video kameras, r jie cietie diski u.c.
JVLMA par inform cijas sist mu p rrauga IT da a.
IT da as darbinieku viena no funkcij m ir lietot ju atbalsts, datora t kla, sist mas un tehnikas
uztur šana ikdien
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1) Tehniskais atbalsts lietot jiem datoru klas , bibliot kas las tav , JVLMA dienestos, tai skait
bezvadu pieejas punktu lietot jiem. Atbalsts ietver gan ar lietot ju un e-pasta kontiem saist tu
probl mu risin jumi, t di k paro u nomai a, pieejas probl mas, gan lietot ju konsult cijas droš bas
jaut jumos;
2) E-studiju vides lietot ju atbalsts: studentu un m c bsp ku atbalsts darb ar lietojuma
programm m – Microsoft Office, Sibelius, e-pasta klienti utt., dokumentu un att lu sken šana
nos t šanai daž diem meistarklašu pieteikumiem u.c.
3) darbs ar foto un/vai video materi liem to p capstr de, studentu daž du audiovizu lo prezent ciju
sagatavošana iesniegšana starptautisku konkursu pieteikumiem u.c.;
4) darbs ar lekciju auditoriju tehnisko apr kojumu, tai skait tehnikas un/vai programmu
savietojam bas risin jumi, piem., lektora priv t datora sasl gšana vai video apska ošanas tehnikas
sasl gšana ar projektoru u.c., m c bsp ku tehnisk s konsult cijas;
5) darbs ar apska ošanas tehniku JVLMA r kotaj s prezent cij s, meistarklas s, eks menos u.c.
akad miskajos pas kumos;
6) bezvadu datort kla piesl guma punktu uztur šana - 12 gab., lietot ju atbalsts; paplašin ts
bezvadu t kls, nodrošinot WiFi p rkl jumu JVLMA sporta centr ;
7) uztur ti multimediju projektori un audiovizu l tehnika 120., 123., 205, 206., 208., 210., 231.,
236., 310., 407., 507. telp s un Lielaj z l , viens mobilais projektors. Tiek uztur ti lektoriem
paredz tie pieci portat vie datori. Nepieciešam bas gad jum tiek sniegts atbalsts - uzst d šana,
programmu savietojam ba, konsult cijas. Nomain ts pret tuv s distances projektors 206. auditorij ,
paplašin ts piesl gumu ier ču atbalsts projektoram datoru klas ;
8) E-pasta servisu administr cija un lietot ju atbalsts – lietot ju kontu izveide visiem JVLMA
studentiem, daž du lietot ju grupu izveide un lietot ju piesaiste;
9) JVLMA m jaslapas satura vad bas sist mas un datub zes uztur šana un atbalsts;
10) Tehniskais nodrošin jums un atbalsts JVLMA notiekošajos pas kumos tai skait : audiovizu l s
prezent cijas tehnikas uzt d šana un apkalpošana, pas kumu apska ošana, video vai foto
dokument šana;
11) Sist mas ASIMUT lietot ju administr šana;
12) Izveidota videoprezent cija – apkopojums par JVLMA aktivit t m 2016. gad , Gada balva 2016,
iek aušanai JVLMA prezent cijai Latvijas m zikas vidusskol s;
13) sniegts atbalsts JVLMA studentiem – konsult cijas videofilm šan un uz emto videomateri lu
p capstr d , k ar p c individu la l guma JVLMA m c bsp kiem un studentiem sava snieguma
prezent cijai daž diem starptautiskiem konkursiem vai l dzdal bai meistarklas s.
14) nodrošin ti projekti:
o Nordplus intens v projekta Brass Academy nosl guma koncerts
o Operstudijas Figaro jubilejas koncerts
o projekts ar JVLMA Džeza katedru
B tiska noz me metodisk s un izzi as literat ras nodrošin šanai ir JVLMA Bibliot kai, kura
sadarbojoties ar katedras vad t jiem un studiju kursu doc t jiem, atjauno, papildina un uzkr j visu
nepieciešamos m c bu l dzek us, lai stud jošie un doc t ji sp tu kvalitat vi stenot studiju
programmas, t.sk. – m c bu literat ra (gr matas, nošu materi li), metodiskie l dzek i (metodiskie
ieteikumi un citi pedagoga darba vajadz b m paredz ti m c bu izdevumi), papildu literat ra (uzzi u
literat ra, kartogr fiskie izdevumi, citi studiju programmu stenošanai nepieciešamie periodiskie un
neperiodiskie izdevumi), uzskates l dzek i (att lizdevumi, tekstu li izdevumi, vizu li materi li, kuros
ievietota vizu la vai audio inform cija), digit lie m c bu l dzek i un resursi (elektroniskie izdevumi
un resursi, kuros iek auts studiju programmas stenošanai nepieciešamais saturs), izdales materi li
(vingrin jumi, sh mas, paraugi un citi materi li, kas paredz ti katram stud jošam, individualiz jot
studiju procesu). Bibliot kas apmekl t jiem ir pieejamas tr s abon t s datub zes – Grove Music,
Letonika un Berliner Philharmoniker Digital Concert Hall, k ar SCOPUS un Science Direct
datub zes, kuras Latvijas augstskolas sa ma Akad misk t kla ietvaros. Bibliot kas lietot jiem
sadarbojoties ar Kult ras inform cijas sist mu centru, tiek nodrošin ta iesp ja izm in t daž das
datub zes. Datub zes pieejamas JVLMA IP adrešu diapazon .
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3.2. Informat vo resursu (bibliot ka un pieejam s datub zes) nov rt jums
Bibliot kas un datub zu pieejam bas stud jošajiem un atbilst bas studiju virziena vajadz b m
raksturojums un nov rt jums, ietverot š dus punktus:
- bibliot kas darba laiks ir atbilstošs stud jošo vajadz b m un nodrošina pieejam bu
informat vajiem resursiem;
- telpu skaits/plat ba, piem rot ba past v gam studiju un p tniec bas darbam;
- bibliot kas pied v tie pakalpojumi;
- bibliot k pieejam literat ra studiju virziena stenošanai;
- stud jošajiem pieejam s datub zes atbilstošaj jom , to lietošanas statistika;
- bibliot kas kr jumu papildin šanas proced ra un datu b zu abon šanas proced ra;
- bibliot kas kr juma digitaliz cijas l menis, datu pieejam ba augstskolas vid ;
- informat v nodrošin juma atjaunošanas un pilnveidošanas iesp jas.
Bibliot kas darba laiks
Nošu noda a Gr matu noda a, Las tava Audiovizu lo ierakstu noda a
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
Sv tdiena
Sl gts
Sl gts
Sl gts
Bibliot kas darba laiki apmierina gan stud jošos, gan doc t jus. Bibliot ka nodrošina piek uvi
nepieciešamajiem informat vajiem avotiem un uzzi u resursiem.
Bibliot kas strukt ru veido tr s noda as: Nošu noda a, Gr matu noda a un las tava,
Audiovizu lo ierakstu noda a un klaus tava. Telpu skaits un plat ba visum ir piem rota
stud jošo patst v g darba uzdevumu izpildei un muzikolo ijas jomas p tniec bai.
No nelielas nošu kr tuves JVLMA bibliot ka 90 gadu laik p rv rtusies par modern ko
un fondu zi piln g ko m zikas bibliot ku valst . Šeit glab jas notis, gr matas, ska u ieraksti,
videomateri li, fotogr fijas, rokraksti un zin tniski p tnieciskie darbi. Bibliot ka ir nodrošin ta
ar
modern m
inform cijas
tehnolo ij m
un
datoriz t m
lietot ju
viet m.
P d jo piecu gadu laik strauji att st jusies bibliot kas automatiz cija un l dzdal ba viet jos un
starptautiskos projektos. paša uzman ba un p les velt tas Latvijas kult ras mantojuma
saglab šanai – izveidots Latvijas m ziķu darbu arh vs, digitaliz ti ska u ieraksti, aizs kta
Latvijas m zikas v stures foto un att lu datu b zes izveide.
Piepras jums p c JVLMA bibliot kas kr juma un sniegtajiem pakalpojumiem ir liels.
Tos izmanto JVLMA studenti un m c bsp ki, JVLMA kolekt vi, k ar Latvijas Nacion l s
operas, Latvijas Nacion l simfonisk orķestra, Liep jas simfonisk orķestra m ziķi, kult ras
darbinieki, m zikas pedagogi un kolekt vu vad t ji. Bibliot kas materi li ir pieejami ikvienam
interesentam.
JVLMA bibliot ka ir Latvijas Akad misko bibliot ku asoci cijas (LATABA) un
Latvijas M zikas bibliot ku asoci cijas locekle.
Bibliot kas pakalpojumu kl st ietilpst:
- Studiju programmu stenošanai nepieciešamo iespieddarbu, audio un video ierakstu, k ar citu
inform cijas nes ju komplekt šana, uzskaite un glab šana, nodrošinot tru un rtu pieejam bu
Bibliot kas kr jumam;
- Bibliogr fisko un bibliotek ro pakalpojumu sniegšana;
- Izst žu un citu pas kumu organiz šana saist b ar Bibliot kas kr jumu un Bibliot kas darbu;
- Bibliot kas kr juma r d šana elektroniskaj katalog un internet , l dzdal ba digit l s
bibliot kas veidošan ;
- Bibliot kas automatiz cijas att st ba un pilnveidošana;
- Sadarb ba ar cit m bibliot k m gan Latvij , gan rpus t s;
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- L dzdal ba Nacion l bibliot ku kr juma veidošan un Latvijas kult ras mantojuma
saglab šan .
Studiju virziena M ksl s stenošanai bibliot k ir pieejama:
Nošu un Gr matu noda as fondi
 Nošu materi li, gr matas par m ziku, humanit ro zin t u literat ra, enciklop dijas un uzzi u
literat ra - kopum ap 150 000 iespiedvien bas.
 Liel ko Bibliot kas kr juma da u veido nošu materi li. Par paš m kolekcij m uzskat m: J.S.
Bach, G. F. Handel, V. A. Mozart, F. Schubert ska darbu kr jumus; sen s m zikas autoru Adriano Willaert, Antoine Brumel, Giovanni Gabrieli, Cipriano de Rore, Pierre de la Rue,
Antoine Brumel, Luca Marenzio u.c - ska darbus. Nošu noda as fondos ir iev rojamu 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. - kompoz cijas.
 Gr matu noda ir pieejamas liel k s m zikas enciklop dijas: The New Grove Dictionary of
Music and Musicians; MGG - Die Musik in Geschichte und Gegenwart; The Garland
Encyclopedia of World Music. M zikas studij m un zin tniskajam darbam m su
Bibliot k ir literat ra latviešu, krievu, ang u, v cu, franču valod s. Iev rojams kr jums ir
p t jumi m zikas teorijas un m zikas v stures jom s k ar jaun k s gr matas m zikas
filosofij , m zikas sociolo ij , m zikas psiholo ij un cit s humanit raj s nozar s m kslas v stur , valodniec b .
 Pieejama uzzi u literat ra - v rdn cas, enciklop dijas: Latvijas un rvalstu popul ri
periodiskie izdevumi m zikas un m kslas jom : M zikas Saule, M ksla Plus, Studija, Opera,
Neue Zeitschrift für Musik, Opernwelt. Das internationale Opernmagazin, Das Orchester
Zeitschrift für Orchesterkultur & Rundkunf ß Chorwesen, Му
а ая А а
я u.c.
 Las tav ir moderni ier kota ar datoriz t m lietot ju viet m un br vu pieeju inetrenetam,
elektroniskajiem katalogiem, abon taj m datu b z m.
 Audio un vizu lo ierakstu kolekcija un klaus tavas
Bibliot ka lepojas ar unik lu ska u ierakstu un video materi lu kolekciju. Šobr d t s kr jum ir
54 000 ska u ierakti un videomateri li. Sevišķi plašas iesp jas tiek pied v tas interpret ciju
p tniekiem, jo liela da a ska darbu ir 3-50 un pat vair k interpret cij s. JVLMA ska u ierakstu
uzkr jums šai zi ir pats plaš kais un bag t kais Latvij . Baletu, koncertu video ieraksti,
dokument las filmas par m ziķiem, daž du v sturisku notikumu dokument jumi bag tina
Bibliot kas kr jum esošos m zikas materi lus. Bibliot kas apmekl t ji izmanto klaus tavas,
kuras ir apr kotas ar labu tehniku gan ska u plašu, gan kasešu, gan kompaktdisku atska ošanai.
No 2007. gada 1. janv ra J. V tola Latvijas M zikas akad mijas datort kl ir pieejama liel k
elektronisk pilnu tekstu m zikas uzzi u datu b ze GROVE MUSIC ONLINE. Studenti,
m c bsp ki, darbinieki to var lietot no visiem JVLMA p rzi esošajiem datoriem. Interneta
adrese http://www.grovemusic.com/
JVLMA t kl pieejama pilnu tekstupublik ciju datu b ze EBSCO
Piepras jums p c Bibliot kas kr juma un sniegtajiem pakalpojumiem ir liels. Dien bibliot kas
pakalpojumus izmanto apm ram 300 lietot ji un izsniegumu skaits sniedz s no 500 - 700
inform cijas vien b m. M su Bibliot kas kr jumu izmanto: JVLMA studenti un m c bsp ki,
Latvijas Nacion l s operas, Latvijas Nacion l simfonisk orķestra, Liep jas Simfonisk
orķestra m ziķi, kult ras darbinieki, m zikas pedagogi un kolekt vu vad t ji. Bibliot kas
fondus uz vietas las tav var izmantot ikviens interesents.
Informat v nodrošin juma atjaunošanas un pilnveidošanas iesp jas tiek stenotas
atbilstoši JVLMA piešķirtajiem valsts budžeta l dzek iem un saska ar Ministru kabineta
noteikumos K rt ba k d augstskolas un koledžas tiek finans tas no valsts budžeta l dzekļiem
noteikt apm ra bibliot kas fondu uztur šanai.
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4. Atbalsta sist ma
4.1. Augstskolas administrat v un tehnisk person la studiju virziena ietvaros sniegt atbalsta
nov rt jums
Atbilstoši Finanšu kole i l s vad bas komisijas l mumiem par darbinieku atbalsta
pas kumiem, JVLMA tiek izmantoti š di veidi: pr mijas, pabalsti, balvas, papildus darba
atalgojums, virsstundu atalgojums, nakts darba stundu atalgojums, profesion l s meistar bas
pilnveides pas kumu apmaksa.
Lai motiv tu darbiniekus kvalitat vai pien kumu veikšanai, JVLMA pamatojoties uz
iepriekš j akad misk gada katra darbinieka darb bas izv rt jumu, emot v r ieg tos
rezult tus, Finanšu kole i l s vad bas komisija izstr d formulu p c kuras tiek piešķirta naudas
balva atbilstoši personas darb bas v rt juma rezult t ieg tajo punktu skaitam;
- ar m rķi ir veicin t zin tnisko un radošo darb bu, JVLMA piešķir akad miskajam person lam
papildus finans jumu par sasniegumiem p tniec b balst tas augst k s izgl t bas nodrošin šan
un m ksliniecisko jaunradi (finans jumu zin tnisk s un radoš s darb bas projektiem piešķir
konkursa k rt b ).
Nepieciešams ieviest doc t ju motiv t atalgojuma sist mu, t.i. ieviest darba samaksas
sist mu, kur atalgojuma apm rs b tu tieši saist ts ar ieguld t darba rezult tiem.
4.2. Stud jošajiem pieejam atbalsta nov rt jums

Stud jošajiem pieejam atbalsta, taj skait atbalsta studiju proces , karjeras atbalsta,
psiholoģisk atbalsta, paši nor dot atbalstu, kas paredz ts konkr t m stud jošo grup m (piem ram,
stud jošajiem no rvalst m, nepilna laika stud jošajiem, t lm c bas studiju form stud jošajiem,
stud jošajiem ar paš m vajadz b m u.c.) nov rt jums

Visiem stud jošajiem ir nodrošin tas iesp jas:
- patst v g darba uzdevumu veikšanai izmantot JVLMA telpas bez maksas (sestdien s un
sv tdien s, ieskaitot);
- bez maksas izmantot internetpiesl gumu;
- pieteikties finansi lajam atbalstam dal bai starptautiskajos konkursos, citos radošajos vai
p tniec bas projektos;
- pieteikties soci l s stipendijas sa emšanai;
- izmantot studiju vai stud još kred tu;
- sa emt inform ciju par ar studij m saist tajiem jaut jumiem un par darba iesp j m
profesion laj s un kult rizgl t bas instit cij s;
- Augstskolu likuma pras bu ietvaros, stud jošo pašp rvalde sa em noteiktos finanšu l dzek us,
kurus izmanto saska ar pašp rvaldes nolikumu.
Atbalsta sist mas darb b nav konstat ti p rk pumi, kuru b tu sasist ti ar negod gu
r c bu, interešu konfliktu vai citiem p rk pumiem.
5. T lm c bas studiju formas nodrošin juma v rt jums (ja piem rojams)

Ja studiju virzienam atbilstoš s studiju programmas tiek stenotas t lm c bas studiju form , t lm c bas
studiju formai paredz t s infrastrukt ras, telpu un specifiska apr kojuma nodrošin juma, k ar metodisk
nodrošin juma raksturojums un nov rt jums.

JVLMA T lm c bas formu nepiem ro.
6. M c bsp ki
6.1. M c bsp ku atlases un pie emšanas darb nov rt jums

M c bsp ku piesaistes un/vai nodarbin t bas procesu (t.sk. vakanču izsludin šana, darb
pieņemšana, iev l šanas proced ra u.c.) un t atkl t bas, pievienojot elektronisko saiti uz iekš jiem
normat vajiem aktiem, kur process reglament ts, raksturojums un nov rt jums.

JVLMA M c bsp ku piesaistes un nodarbin t bas procesu (t.sk. vakanču izsludin šana,
darb pie emšana, iev l šanas proced ra) reglament JVLMA Sen ta apstiprin tais nolikums
Nolikums par akad miskajiem amatiem J zepa V tola Latvijas M zikas akad mij .
Procesa proced ras katru gadu tiek p rskat tas, emot v r izmai as r jos normat vajos
aktos, tiek aktualiz tas. Nolikuma pras bas tiek iev rotas, pras bu piem rošana v l šanu
proced r s l dz šim nav apstr d tas.
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Nolikums ir pieejams JVLMA m jas lap , elektronisk s saites adrese: www.jvlma.lv
sada Dokumenti, Iekš jie normat vie akti: Nolikums par akad miskajiem amatiem J zepa
V tola Latvijas M zikas akad mij .
6.2. M c bsp ku izaugsmes veicin šanas (didaktisko prasmju uzlabošanas un kvalifik cijas
paaugstin šanas) nov rt jums.
Kvalifik cijas celšanai pied v to iesp ju m c bsp kiem (m c bsp ku iesaist šana
aktivit t s, m c bsp ku iesaistes motiv cija, rezult tu nov rt jums, u.c.) raksturojums un
nov rt jums, sniedzot piem rus.
JVLMA M c bsp ku kvalifik cijas celšana, profesion l s meistar bas pilnveide notiek
atbilstoši JVLMA dokument
K rt ba, k d J zepa V tola Latvijas M zikas akad mijas
akad miskais person ls steno augst k s izgl t bas profesion lo pilnveidi noteiktaj m pras b m,
kurš savuk rt izstr d ts iev rojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Noteikumi
par pras b m pedagogiem nepieciešamajai izgl t bai un profesion lajai kvalifik cijai pras bas.
JVLMA visam person lam ir nodrošin tas plašas iesp jas profesion l s pilnveides
nol kos izmantot Erasmus m žizgl t bas programmas.
Ar abiem dokumentiem ir iesp jas iepaz ties JVLMA m jas lap , elektronisk s saites
adrese: www.jvlma.lv sada Dokumenti, Iekš jie normat vie akti:
 Nolikums par JVLMA person la mobilit ti Erasmus m žizgl t bas programmas ietvaros;
 R kojums par akad misk person la augst k s izgl t bas profesion lo pilnveidi. K rt ba,
k d J zepa V tola Latvijas M zikas akad mijas akad miskais person ls steno
augst k s izgl t bas profesion lo pilnveidi
JVLMA doc t ji katru akad misko gadu savu profesion lo pilnveidi steno gan
meistarklas s (vid ji 40 meistarklases gad ), gan daž dos JVLMA organiz tajos kursos (ang u
valodas kursi – sertifik tu ieguva 26 doc t ji), guru lekcij s – Par inov cij m m zikas
augstskolu didaktik – 24 doc t ji), u.c.
6.3. Studiju virziena stenošan iesaist to m c bsp ku raksturojums un nov rt jums.
Studiju virziena stenošan iesaist to m c bsp ku un to atbilst bas studiju virzienam raksturojums un
nov rt jums.
Studiju virziena stenošan iesaist to m c bsp ku akad misk s un p tniecisk s slodzes anal ze un
nov rt jums.
M c bsp ku sast va izmaiņu anal ze p rskata period un t s nov rt jums.
Elektronisk form pievienot tabulu (Excel form ), kur sniegta pamatinform cija par studiju virziena
stenošan iesaist tajiem m c bsp kiem, nor dot to gr du/ kvalifik ciju, iev l šanas statusu augstskol ,
studiju programmas un studiju kursus, kuru stenošan tie piedal s un valsts valodas un svešvalodas (ja
piem rojams) zin šanu apliecin jumu.
Elektronisk form pievienot m c bsp ku biogr fijas (Curriculum Vitae Europass form t ).
Tabulu, kur sniegta pamatinform cija par studiju virziena stenošan iesaist tajiem
m c bsp kiem, nor dot to gr du/ kvalifik ciju, iev l šanas statusu augstskol , studiju programmas un
studiju kursus, kuru stenošan tie piedal s un valsts valodas un svešvalodas (ja piem rojams) zin šanu
apliecin jumu un m c bsp ku biogr fijas (Curriculum Vitae Europass form t ), skat t k K4.
Studiju virzienu resursi un nodrošin jums, 6.3. punkta pielikumus.

Studiju virziena M kslas visas 11 studiju programmas stenoja augstas kvalifik cijas
akad miskais person ls. Izv rt jot akad misk person la zin tnisk s un m ksliniecisk s
jaunrades biogr fijas, Sen ta s žu protokolus, kuri atspogu o akad miskaj amat iev l šanai
personas iesniegtos dokumentus, v l šanu procesu un rezult tus, akad misk person la
pašnov rt šanas zi ojumus, stud jošo darba rezult tus un stud jošo atsauksmes, katedru
vad t ji atz st, ka akad misk person la kvalifik cija piln gi atbilst strukt rvien bas m rķu un
uzdevumu stenošanai. K katru gadu ar š akad misk gada otraj pus M zikas akad mijas
vad ba cieš sadarb b ar katedru vad t jiem, stud jošajiem un m ksliniecisko kolekt vu
vad t jiem izanaliz ja doc t ju darba kvalit ti, izv rt ja izgl tojoš s darb bas sasniegumus, k
ar m ksliniecisko un p tniecisko darb bu, sast d ja nepieciešamo akad misko amatu sast va
skaitu un iesniedza Sen tam apstiprin šanai.
Akad misk person la kvalitat va sast va nodrošin šanai, person la v l šan m ir
izvirz ti vienoti, pašas pieejas krit riji ar uzr d to sasniegumu diferenc tu v rt jumu.
Kvalifik cijas krit riju iev rošanu akad misk person la ( paši profesoru un asoci to profesoru)
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iev l šan uzraudz ja JVLMA pieaicin ti neitr li eksperti. Š dai pieejai ir b tiska noz me
kvalitat va akad misk person la atlasei un atjaunotnei. Sen ta s d un Profesoru padom uz
atk rtotu periodu un no jauna uz sešiem gadiem nopietn konkurs tika iev l ti m su n košie
kol i. Izv rt jot iev l t doc t ju sast va iepriekš jo sadarb bu ar JVLMA, j secina, ka
akad miskajos amatos ir iev l ti vair ki doc t ji, kuri k pieaicin tie m c bsp ki ar augsti
profesion lu un radošu pieeju jau str d ja JVLMA. Studiju darba kvalit tes uztur šanai, tai
skait ar konkurences veidošanas procesam, bija pieaicin ti stundu m c bsp ki un uz
slaic giem l gumiem str d jošie doc t ji no cit m m kslinieciskaj m instit cij m. JVLMA
izmantoja iesp jas ar starptautiski atpaz stamu speci listu piesaistei t d s specializ cij s k
Sen m zika, Džeza m zika, it ras sp le, Ska u režija, Etnomuzikolo ija, Muzikolo ij .
Studiju virziena stenošan iesaist to m c bsp ku akad misk s, p tniecisk s un m ksliniecisk s
jaunrades slodzes anal ze un nov rt jums.

J zepa V tola Latvijas M zikas akad mij 2016/2017.akad miskaj gad str d ja 289 doc t ji,
no tiem:
160 doc t ji – (ieskaitot viesdoc t jus, emeritus profesorus) stenoja atsevišķus studiju kursus;
129 doc t ji - akad misk person la doc t ji, no tiem:
Akad miskais amats
Skaits
Nodarbin ti
PLE* izteiksm
Profesori
20
14,7
Asoci tie profesori
22
18,0
Docenti
40
28,4
Lektori
47
30,8
Asistenti
0
0
KOP
129
91,9
*PLE – Pilna laika ekvivalents, kas vienam doc t jam ir 1000 stundas gad .
Doc t ju sast vs pa katedr m
Katedra
Akad misk person la
Nodarbin ti PLE*
skaits
izteiksm
Klavieru katedra
11
6,8
r e u klase
Akordeona klase
Kameransamb a un
klavierpavad juma katedra
St gu instrumentu katedra
Kokles un it ras klase
P šaminstrumentu katedra
Koka p šaminstrumentu klase
Met la p šaminstrumentu
klase
Sitaminstrumentu klase
Sen s m zikas katedra
Džeza m zikas katedra
Vok l katedra
Operdzied šanas klase
Orķestra diri šanas katedra
Orķestra klase
Kora diri šanas katedra
Dzied šanas klase
M zikas skolot ju katedra
Kompoz cijas katedra
Muzikolo ijas katedra
M zikas v stures klase
M zikas teorijas klase
Etnomuzikolo ijas klase
Horeogr fijas katedra
M zikas tehnolo iju katedra

7

7,8

12

6,4

17

8,9

3
5
9

2,2
4,0
7,4

2

1,6

10

5,1

5
5
13

2,1
4,9
11,5

4
3

2,8
0,5
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Instrumenta sp les skolot ju
katedra
Visp r jo klavieru katedra
Koncertmeistaru katedra
Visp rizgl tojošo studiju kursu
katedra
Svešvalodu klase

0

0

4
16
3

3,5
14,2
2,2

2016./2017.gad nodarbin t akad misk person la darbinieku vid jais vecums ir 50 gadi.
Doc t ju darba veidi, slodzes un uzskaites k rt ba ir noteikta JVLMA nolikum Darba
samaksas nolikums (nolikumu skat t JVLMA m jas lap : www.jvlma.lv sada Dokumenti,
Iekš jie normat vie akti.
Atbilstoši nolikumam JVLMA izšķir š dus darba veidus
Doc t ju darba veidi: kontaktstundas; m kslinieciski radošais, zin tniskais, metodiskais un
organizatoriskais darbs; katedru/ klašu noda u vad ba; darbs kole i laj s instit cij s; papildus
darbs.
JVLMA akad miskajam person lam tiek noteiktas š das darba slodzes, kas atbilst vienai
darba likmei un sekojoši darba samaksas principi:
Akad miskais
amats

Profesors
Asoci tais
profesors
Docents
Lektors
Asistents

Doc t ja
viena darba
likme (darba
stundas
akad miskaj
gad kop )
1000
1000

Kontaktstundas
(nodarb bas,
ieskaites, eks meni,
diplomdarba/
diplomrefer ta
vad ba, recenzija u.c.)
800
800

m kslinieciski radošais,
zin tniskais, metodiskais un
organizatoriskais darbs
(25% no doc t ja
kontaktstundu* slodzes, bet
nep rsniedzot 200 stundas)
200
200

1000
1000
1000

800
800
800

200
200
200

M neša
darba
algas likme

Ne maz ka
par Ministru
kabineta
noteikumos
noteikto
zem ko
darba algas
likmi

*Kontaktstundu apjom , no kura tiek apr ķin ts m kslinieciski radoš , zin tnisk , metodisk
un organizatorisk darba apjoms, netiek ieskait tas stud jošo par maksu kontaktstundas,
stud jošo papildizv les studiju kursu kontaktstundas, apmai as programm stud jošo
kontaktstundas, aizvietot ja kontakstundas.
Akad misk person la darba slodzi, slodzes likmi, darba veidu sadali, iz emot papildu darbu
un darbu kole i laj s instit cij s, nor dot darba stundu apjomu akad miskaj gad , atspogu o
akad misk person la tarifik cij s. Doc t ja kop j darba slodze (tai skait papildus darbs)
nedr kst p rsniegt Darba likum noteikto norm lo ned as darba laiku – 40 stundas ned jeb
1600 stundas akad miskaj gad , neskaitot promesošu doc t ju aizvietošanu.
M kslinieciski radošais, zin tniskais, metodiskais un organizatoriskais darbs
M kslinieciski radoš , zin tnisk , metodisk un organizatorisk darba apjomu nosaka
atbilstoši katra doc t ja kontaktstundu skaitam un atspogu o doc t ja tarifik cij s.
M kslinieciski radoš , zin tnisk , metodisk un organizatorisk darba veidi:
1) M kslinieciski radošais darbs: solo koncerti/pilni publiski koncerti/autorkoncerti; jaundarbu
rad šana un atska ojumi koncertos, ori in lhoreogr fiju, deju kompoz ciju rad šana un
uzvedumi, jaundarbu iestud šana un atska ošana koncertos; ieska ojumi, ieraksti radiofondos,
TV videoierakstos, CD, DVD; Ska darbu, ori in lhoreogr fiju izdevumi; l dzdal ba
programmas atska ojum koncertos, festiv los, skat s, konkursos nacion laj l men ;
piedal šan s starptautiskajos kult ras un m kslas projektos (koncerti, konkursi, skates,
festiv li u.tml.); eksperta darb ba ž rij s (koncerti, konkursi, skates, festiv li u.tml.)
nacion laj l men ; eksperta darb ba ž rij s (koncerti, konkursi, skates, festiv li u.tml.)
starptautiskaj l men ; deju/horeogr fijas uzvedumu sagatavošana un izpild jums publiskajos
koncertos; koncertu un publisku pas kumu apska ošana; ska u ierakstu veikšana (ska u režiju
veidošana), u.tml.;
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2) Zin tniskais darbs: publik cijas m kslas zin t u starptautiskajos akad miskajos izdevumos
(žurn los, almanahos, kr jumos); dal ba zin tniskaj s konferenc s (ar refer tu) Latvij un
rvalst s; zin tnisko p t jumu projektu un programmu vad ba vai l dzdal ba to stenošan ;
eksperta darb ba Latvijas Zin tnes padomes un starptautiskajos projektos un programm s;
monogr fiju, rakstu kr jumu, žurn lu numuru sagatavošana; publik cijas rakstu kr jumos,
žurn los u.tml.;
3) Metodiskais darbs: lekciju un nodarb bu sagatavošana; studiju kursu apraksta izstr de un
aktualiz šana; studiju programmu un apakšprogrammu izstr de un vad ba; piedal šan s ar
refer tiem akad miskaj s konferenc s; m c bu gr matu un m c bu l dzek u sagatavošana un
to nodošana public šanai; kvalifik cijas celšana Latvijas un/vai rvalstu augstskol s vai
zin tnisk s p tniec bas iest d s; lekciju sagatavošana un las šana rvalstu augstskol s;
meistarklašu sagatavošana un vad šana; pieaicin t eksperta darbs u.tml.;
4) Organizatoriskais darbs: zin tnisko, akad misko un metodisko komisiju vad ba vai
l dzdal ba to darb b ; konferenču, festiv lu, konkursu organiz cijas komisijas vad ba vai
l dzdal ba to darb b ; zin tnisko izdevumu redakcijas kol ijas vad ba vai l dzdal ba to
darb b ; starptautisko zin tnisko, akad misko vai m kslas nozaru apvien bu vad ba vai
l dzdal ba to darb b ; Latvijas profesion lo nevalstisko organiz ciju vad ba vai l dzdal ba to
darb b ; m ksliniecisk s jaunrades, kult ras projektu un programmu vad ba vai l dzdal ba to
stenošan , u.tml.
JVLMA, ar m rķi papildus veicin t akad misk person la zin tnisko un radošo darb bu,
konkursa k rt b var piešķirt finans jumu zin tnisk s un radoš s darb bas projektiem, kuru
vad t ji un galvenok rt stenot ji ir JVLMA akad misk person la darbinieki. Konkursu
organiz , ja JVLMA ir sa musi papildu finans jumu par sniegumu p tniec b balst tas
augst k s izgl t bas nodrošin šan , atbilstoši nolikum “JVLMA Zin tnisk s un radoš s
darb bas projektu konkursa nolikums” noteiktajai k rt bai.

M c bsp ku sast va izmaiņu anal ze p rskata period un t s nov rt jums.

Doc t ju sast va veidošan tiek str d ts pie t du krit riju piem rošanas, kas sekm
sast va atjaunotni, akad misko amatu skaita un person liju stabilit ti, slodžu sadales
vienm r bu, cieš ku sadarb bu ar profesion laj m instit cij m, t.sk. darba dev jiem.
Optim l JVLMA person la strukt ra izriet no JVLMA darb bas uzdevumiem un var
b t atšķir ga pa specializ cij m. Darbojoties br vas konkurences izgl t bas un akad misko
pakalpojumu tirg , JVLMA sekm elast gu un atrakt vu person la piesaistes politiku. Tiek
izmantots ar pieredz jušu, bet zin tnisko gr du neieguvušu praktiķu darbs.
Arvien paplašin s viesprofesoru piesaist šana, pied v jot š s vietas visupirms sav
nozar izcil kajiem profesion iem – gan Latvijas, gan rvalstu m ziķiem, kuru kvalifik cijas
atbilst bu attiec gajam nosaukumam nosaka JVLMA profesoru padome.
Analiz jot doc t ju sast va main gumu, j secina, ka doc t ju sast vs ir stabils,
Uzdevumi, kas turpm k iz veicami ar akad misk person la konkur tsp jas palielin šanu:
- j izveido re li funkcion jošu akad misk person la aprites un akad misk person la
atjaunošanas un profesion l s pilnveides sist mu, kas veicin tu kvalific t ko m c bsp ku
piesaisti, stimul jot gados jaunu speci listu iev l šanu akad miskajos amatos, turpinot veikt
akad misk person la darba pašnov rt šanu, b tisku noz mi piešķirot stud jošo aptaujas
rezult tiem;
- j palielina ma istrantu un doktorantu asistenta/augstskolas prakses noz mi, j iesaista
stud jošos akad miskaj darb , motiv jot jaunos speci listus turpm kai akad miskai darb bai;
- motiv tas, rezult tos balst tas algas sist mas izveide.
6.4. Studiju virziena stenošan iesaist to m c bsp ku mobilit tes raksturojums un nov rt jums
p rskata period .
Izejoš s m c bsp ku mobilit tes nov rt jums p rskata period .
Izejoš s mobilit tes dinamikas, gr t bu, ar kur m augstskola saskaras m c bsp ku mobilit t ,
raksturojums un anal ze.
Pielikum pievienot statistikas datus par m c bsp ku izejošo mobilit ti.
Ien koš s m c bsp ku mobilit tes nov rt jums p rskata period .
54

Ien koš s mobilit tes dinamikas, gr t bu, ar kur m augstskola saskaras m c bsp ku
mobilit t , raksturojums un nov rt jums.
Pielikum pievienot statistikas datus par m c bsp ku ien košo mobilit ti.
Izejoš s m c bsp ku mobilit tes nov rt jums p rskata period .
Izejoš s mobilit tes dinamikas, gr t bu, ar kur m augstskola saskaras m c bsp ku mobilit t ,
raksturojums un anal ze.
Pielikum pievienot statistikas datus par m c bsp ku izejošo mobilit ti.
JVLMA darb ba ir v rsta uz starptautisk s sadarb bas att st bu glob l m rog un
vispirms uz integr ciju Eiropas m zikas izgl t bas sist m , lai veicin tu m c bsp ku apmai u un
nodrošin tu augstu kvalit ti m zikas izgl t b .
JVLMA darb ba balst s uz stermi a aktivit t m (viesprofesoru meistarklases, semin ri,
lekcijas), doc t ju apmai u, daž diem pas kumiem (koncerti, konkursi, festiv li, konferences,
individu lie p t jumi), daž du ES projektu realiz ciju, VIAA p rvald taj m programm m,
v stniec bu projektiem, kas tiek realiz ti ar Eiropas valstu diplom tisko p rst vniec bu atbalstu, un
transnacion l m programm m – Yamaha, USA Fulbright.
M c bsp ku apmai a galvenok rt notiek ES programmas ERASMUS + un
NORDPLUS ietvaros. JVLMA ir nosl gusi divpus jos l gumus ar apm. 100 Eiropas mūzikas
augstskol m.
Šaj m c bu gad
ERASMUS+ programmas ietvaros turpin j s m c bsp ku
apmai a ar ar Baltkrievijas Mūzikas akad miju. JVLMA asto iem doc t jiem bija iesp ja pab t
Minsk un uzst ties ar koncertiem, lekcij m un meistarklas m Baltkrievijas M zikas akad mij un
daž s m zikas vidusskol s http://www.jvlma.lv/latvian/news/32087.html
JVLMA 29 doc t ji piedal j s 23 partneru augstskol s, sniedzot meistarklases,
koncertus, lasot lekcijas, u.c. Partneru augstskol s M zikas akad mijas doc t ji ir iemantojuši lielu
popularit ti, ir pier d juši sevi k augstas klases savas specializ cijas meistari, par ko liecina
doc t ju vair kk rt ji atk rtoti iel gumi, sa emtas pateic bas un izcilas atsauksmes par ieguld to
darbu partneru augstskol s. Doc t ju uzr d tais augstais m kslinieciskais l menis un pedago isk
profesionalit te ir sekm jusi rvalstu studentu piesaisti studij m JVLMA.
Mobilit tes raksturojošie dati
P šamo un sitaminstrumentu katedra:
J nis Retenais – Tallina, Vi a, Krakova, Luksemburga
Ilona Meija un Ilze Urb ne – Cosenza
Ilze Urb ne – Strasb ra
Edgars Saksons - Tallina
Artis S manis un Ainars Šablovskis – Minska (septembr )
Kameransamb u un klavierpavad juma katedra:
Gunta Rasa – Tartu (starpt.kameransamb u festiv ls)
Herta Hansena – Cosenza
Muzikolo ijas katedra:
Anda Beit ne – V ne, Minska
Valdis Bernhofs – Parma
J nis Kudi š un Gundega Šmite – Vi a
J lija Jon ne - Minska
Kompoz cijas katedra:
Rolands Kronlaks – Lietuvas M zikas akad mij NORDPLUS projekta
NordplusMix ietvaros
Andris Vecumnieks - Minska
Džeza katedra:
Inga B rzi a – Vi as Kol ijas Universit t un M zikas akad mij
Indriķis Veitners – Viljandi Kult ras akad mija
Klavieru katedra:
Juris Kalnciems & Toms Ostrovskis – Sibeliusa Akad mija (Crossing Keyboards)
Sergejs Osokins – Kopenh genas Karalisk M zikas akad mija
Juris Žvikovs – Kordovas Konservatorija
Andrejs Osokins - Minska
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r e u klase:
Vita Kalnciema – Cagliari Konservatorija Sard nij
St gu katedra:
Gunars Larsens – Kopenh genas Karalisk M zikas akad mija
Eva Bindere – Tallina, Splita, Trosingena
Ter ze Z berte - Vi a
Kordiri šanas katedra
M ris Sirmais - Br mene
Romans Vanags – Minska
Vok l katedra
Antra Jankava – H gas Karalisk Konservatorija
ERASMUS PIEREDZES APMAI AS PROGRAMMAS ietvaros (doc t ji, koncertmeistari,
administr cija un Studiju programmu direkcija, IT da a) tika organiz ti 32 braucieni nol k , lai
piedal tos semin ros, kursos, meistarklas s, konkursos, iepaz tos ar partneru augstskolu darba
procesu.
Ien koš s m c bsp ku mobilit tes nov rt jums p rskata period .
Ien koš s mobilit tes dinamikas, gr t bu, ar kur m augstskola saskaras m c bsp ku mobilit t ,
raksturojums un anal ze.
Pielikum pievienot statistikas datus par m c bsp ku iien košo mobilit ti.
JVLMA notika vair k nek 65 meistarklases un vieslekcijas:
KLAVIERES - Jur is Karnavičius & Petras Geniušas (Lietuvas M zikas akad mija) projekta
Crossing Keyboards ietvaros; Hui-Ying Tawaststjerna un Hamsa Juris /Sibeliusa Akad mija/
projekta Crossing Keyboards ietvaros. Šogad projektam Crossing Keyboards pievienoj s ar
Stokholmas Karalisk M zikas augstskola un Islandes M kslu akad mija. Meistarklas s piedal j s
ar Graham Scott (Mančestra), Daniel Browell (Birmingemna), Katia Veekmans (M strihta).
R ELES - Hanss Davidsons (Kopenh gena), Hanss Ola Erksons (Zviedrija).
ST GAS - Sergejs Azizjans, Žakl na Ross, Marina Chiche un Jevge ija Epštein – vijoles
Marcin Murawski (Pozna a) – alts, Mihovils Karuza, Deniss Severins – čelli.
KAMERANSAMBLIS - Sergejs Azizjans (Kopenh gena), J nis Laurs (Austr lija), Evgenija
Epštein, Mihovils Karuza (Splita), Žakl na Ross (Londona), Šušana Hunanjan & Robert
Weinsheimer (Diseldorfa), Robertas Beinaris (Vi a).
SEN M ZIKA - Amanda Babington (Mančestra), D vids Šemers (Izra la)
P ŠAMINSTRUMENTI
Flauta
Carlo Jans (Luksemburga), Craig Goodman (Strasb ra), Petri Alanko (Helsinki)
Oboja
Robertas Beinaris (Vi a)
Klarnete Bogdan Jakubowski (Ščecina)
Fagots
Malte Refardt (Essene)
Saksofons Alexandre Doisy (Francija) Jorgen Pettersson (Stokholma)
Trompete Pasi Pirinen, Aki Velimeki (Helsinki), Adomas Kontautas (Vi a), Aavo Ots (Tallina)
Mežrags Kalervo Kulmala (Helsinki), Olivier Darbellay (Lucerna)
Trombons Marius Balciutis (Vi a)
Tuba
Laimonis Masevičius (Vi a)
SITAMINSTRUMENTI Paolo Pasqualin (Como)
DIRI ŠANA
- Stephen Layton (Anglija), Marco Somadossi (It lija)
VOK L M KSLA - Margreta Honig (N derlande), Maija Kova evska, A irdas Janutas & Asta
Krikščiunaite (Vi a), Piotr Micinski (Lodza), Ekhart Wycik (Diseldorfa)
KOMPOZ CIJA - Karlheinz Essl (V ne) , Achim Bornhoft (Zalcburga), k ar vair kas lekcijas un
semin ri sadarb b ar festiv liem AR NA un SKA U MEŽS: komponists Michael Finnissy un
pianists R.Andrew Lee.
MUZIKOLO IJA Turpin s lektoru apmai a ar Lietuvas M zikas akad miju: Audra
Versekenaite, R ta Stanevičiute; Rudolf Pietsch un past v gais vieslektors Ardians Ahmedaja
(V ne) – etnomuziko ija; Antonio Grande (Como), Violaine De Larminat (V ne)
DŽEZA M ZIKA - Francesco D`Auria (Como), Injaki Sandoval, Peedu Kass un Ahto Abner
(Viljandi), Peter Hertmans (Be ija),J nis Stepr ns (Kan da), Dž lija Silver (ASV-Hamburga),
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Liudas Mockunas (Vi a), Lorenz Kellhuber (V cija), Joan Reinders (Holande), Eran Har Even
(Amsterdama).
Laba sadarb ba ar R gas Ritmiem, kas vienm r pied v izcilu person bu meistarklases.
ALEKSANDRA TEHNIKA Patrick Krysatis (Luksemburgas Konservatorija)
FELDENKRAIS – Gerard Zuyderhoff (Nōiderlande).
rvalstu augstskolu profes ras meistarklases un lekcijas, k ar koncertus kupl skait
apmekl ne tikai JVLMA m c bsp ki, bet ar stud jošie, g stot pieredzi daž du studiju metožu
izmantošan , ska darbu interpret cij , iestud šanas pa mienos, p rmantojot pozit vo pieredzi
saskarsm , lab s prakses paraugus darba organiz cij . Par meistarklašu apmekl šanas iesp j m tiek
inform ti ar Latvijas m zikas skolu un m zikas vidusskolu pedagogi, kuri par nodarb bu
apmekl jumiem sa em T l kizgl t bas noda as izzi as, t dej di sekm jot ar citu kult rizgl t bas
iest žu pedagogu profesion l s meistar bas pilnveidi.
K5. Zin tnisk p tniec ba un, v rt jot studiju virzienu "M kslas", ar m ksliniecisk
jaunrade
[organiz cija studiju virziena ietvaros un augstskolas akad misk person la un stud jošo
zin tnisk s p tniec bas un, v rt jot studiju virzienu "M kslas", ar m ksliniecisk s jaunrades
darbs]
1. Studiju virziena zin tnisk s p tniec bas un m ksliniecisk s jaunrades virzienu raksturojums un
nov rt jums, atbilst ba augstskolas un studiju virziena m rķiem.
Studijas, zin tnisk p tniec ba un m ksliniecisk jaunrade ir J zepa V tola Latvijas M zikas
akad mijas darb bas pamatvirzieni. Sekm ga p tniec bas procesa nodrošin šanai JVLMA darbojas
Zin tnisk s p tniec bas centrs (sa sin. – ZPC). ZPC nodrošina saites starp izgl t bu un zin tni,
nacion l kult ras mantojuma saglab šanu, izp ti, zin tnieku iek aušanos m sdienu m zikas
p tniec b , starpdisciplin rus p t jumus. Zin tnisk s p tniec bas centra darb bu reglament Sen ta
apstiprin ts nolikums. P tniec bas procesa noris s noz m ga loma ir akad mijas Zin tniskajai
padomei, Doktorant ras padomei, Promocijas padomei un Muzikolo ijas katedrai.
M zikas un dejas nozares p t jumu rezult ti tiek apkopoti zin tniskos semin ros un
konferenc s, public ti daž dos izdevumos, kuru vid viens no noz m g kajiem ir periodiskais
izdevums M zikas akad mijas raksti. Š izdevuma m rķis ir iesaist t zin tnisko p t jumu veikšan
gan pieredz jušus akad mijas doc t jus un p tniekus, gan topošos zin tniekus no studiju virziena
M kslas bakalaura, ma istra un doktora studiju programm m.
stenojot zin tnisk s p tniec bas projektus, ZPC un Muzikolo ijas katedra sadarbojas ar
Latvijas un rvalstu augstskol m un zin tniskiem centriem. Tiek r kotas kop gi organiz tas
konferences, lektoriji, publik ciju prezent cijas.
2013. gada decembr nosl dz s LR Izgl t bas un zin tnes ministrijas organiz t Latvijas
zin tnes starptautisk izv rt šana, lai veiktu objekt vu Latvijas zin tnes situ cijas anal zi Eiropas
Savien bas Kop g s p tniec bas telpas un sadarb bas kontekst Baltijas j ras un Zieme valstu
re iona sadarb bas interes s, t pat ar , lai realiz tu reformas zin tnes lauk .
Starptautisko ekspertu v rt jum JVLMA ZPC ierindoj s lab ko p tniec bas instit ciju skait
humanit raj s zin tn s. Izv rt jum secin ts, ka ZPC darba rezult tu kvalit te ir augsta un
p tniec ba norit saska ar centra noteiktajiem darb bas m rķiem; vair k m publik cij m piem t
ori in la teor tisk perspekt va un starptautiska noz m ba, pateicoties sal dzinošam skat jumam
plaš k v sturisk kontekst ; š s pozit v s paš bas piem t ar darbiem, kuros p t jumi fokus ti uz
Latvijas m ziku/muzik lo kontekstu. Secin ts ar , ka „bez valsts finans juma šim efekt vajam
p tniec bas centram ir sarež ti nodrošin t ilgtsp ju un realiz t savu potenci lu, kurš Latvijas
m zikas kult ras kop j att st b uzskat ms par oti noz m gu”.
Eksperti rekomend centru atbalst t, lai garant tu t turpm ku past v šanu centr l s valsts
muzikolo ijas p tniec bas instit cijas status , turpinot t darb bu JVLMA strukt rvien bas status ,
kurš uzskat ms par optim lu institucion lo ietvaru Latvijas muzikolo ij .
Rezultat vie r d t ji
1) Rad ti priekšnosac jumi zin tniskiem p t jumiem muzikolo ijas nozar
- akad miskajam un zin tniskajam person lam darb bas veikšanai ir nodrošin tas modern s IT
metodes un infrastrukt ra;
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nodrošin ta lietot ju un gala staciju mobilit te un nep rtraukta pieejam ba;
nodrošin ts lietot ja att lin ts darbs ar e-resursiem, tai skait abon t m bibliot k m;
izveidota e-studiju, videokonferenču, tiešraižu un videoserveru modern s un konkur tsp j g s
tehnolo ij s balst ta vide;
2) ZPC sadarb b ar IT un bibliot ku ir nodrošin jis zin tnisko kolekciju un daž du inform cijas
nes ju saglab šanu un att st bu;
3) tiek apkopoti JVLMA m c bsp ku un zin tnieku publik cijas, izstr d tie un aizst v tie
promocijas darbi, tiek uzkr ta, sistematiz ta un publiskota inform ciju par JVLMA
akad misk s un zin tnisk s darb bas rezult tiem, nodrošina to pieejam bu glob laj t mekl ;
4) tiek organiz ta akad misk un zin tnisk person la profesion l pilnveide, veicin ta JVLMA
zin tnieku integr cija Eiropas un pasaules zin tnes telp ;
5) kartu gadu studiju virziena tematiskaj jom M kslas JVLMA tiek organiz ta vismaz viena
zin tnisk konference, zin tniskie las jumi, vismaz vienu reizi gad zin tniskais person ls
piedal s startautiskaj s konferenc s, kop go projektu izstr d ;
6) katru gadu tiek piesaist ti viesprofesori un rvalstu zin tnieki sadarb bai p tniec bas projektu un
doktora studiju programmas Muzikoloģija stenošanai JVLMA.
M ksliniecisk s jaunrades projektu stenošanu organiz un koordin JVLMA Koncertda a.
Koncertda a ir viena no t m Akad mijas strukt rvien b m, kas piedz vojusi oti strauju
att st bu un pilnveidi – no s kotn ji tikai dažiem desmitiem koncertu l dz vair kiem simtiem
pas kumu akad misk gada laik . Koncertda as galvenais m rķis ir nodrošin t m ksliniecisk s
prakses iesp jas gan stud jošajiem, gan m c bsp kiem, k ar kalpot sabiedr bas interes m,
veidojot saikni starp JVLMA un plaš k m klaus t ju aprind m. Tom r ikdiena saist s ar maz kiem
uzdevumiem, piem ram,
 organiz t un pl not koncertsar kojumus JVLMA koncertz l s;
 nodrošin t JVLMA telp s notiekošo koncertu, koncerteks menu, diploma
koncerteks menu un citu sar kojumu sekm gu organiz ciju un norisi;
 sagatavot un izplat t inform ciju par JVLMA notiekošajiem koncertsar kojumiem;
 dokument t notikumus JVLMA koncertarh v ;
 izstr d t p rskatu par koncertu norisi JVLMA katram akad miskajam gadam un
nodrošin t m ksliniecisk s darb bas saikni ar cit m m zikas augstskol m, sekm jot
stud jošo un m c bsp ku mobilit ti.
Izv rt jot aizvad t akad misk gada studiju, m kslinieciski radošo un zin tniski
p tniecisko darbu, studiju atbalstošo strukt rvien bu darbu, ar pilnu p rliec bu varam secin t, ka
JVLMA darb ba vis s jom s ir:
- starptautiski konkur tsp j ga (internacionaliz ta);
- balst ta p tniec b un radošaj darb b ;
- atz ta Eiropas Augst k s izgl t bas telp ;
- starptautisko mobilit ti veicinoša;
- pieejama plašai sabiedr bai un daudzpus ga;
- nodrošina modernu studiju vidi un daudzveid gas studiju iesp jas;
- stimul akad misk person la kvalifik cijas paaugstin šanu un atjaunošanos;
- objekt vi un regul ri izv rt ta, sav p rvald b caurskat ma;
- nodrošina studentiem, ma istrantiem un doktorantiem starptautiska l me a studijas;
- veicina ar pieaugušo izgl t bas piepras jumu.
2. Zin tnisk s p tniec bas un m ksliniecisk s jaunrades sasaiste ar studiju procesu.
Zin tnisk s p tniec bas uni m ksliniecisk s jaunrades darb bas sasaistes ar studiju procesu, taj skait
to rezult tu izmantošanas studiju proces , raksturojums un nov rt jums.
Lai ieg tu profesion lo, akad misko vai zin tnisko gr du, profesion lo gr du un atbilstošu
profesion lo kvalifik ciju, JVLMA studiju programmu satura apguvei tiek veidotas integr tas
studijas, kur s akad misk darba kvalit ti nodrošina studiju, m ksliniecisk s jaunrades
(m ksliniecisk prakse) un p tniecisk s darba vienot ba.
Zin tnisk s p tniec bas un m ksliniecisk s jaunrades sasaistes ar studiju procesu k rt bu,
saturu, katra darb bas veida procentu l s attiec bas (kred tpunkti) nosaka konkr ta studiju
programma un konkr ta studiju kursa saturs. Studiju programmu saturs veidots cieš sazob ar
-
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atbilstoš s profesijas (instrumentu m ziķis, muzikologs, komponists, diri ents, vok lists, ska u
režisors, u.c.) standartos iestr d taj m konkr t m pras b m attiec b uz nepieciešamo profesion lo
kompetenci, profesion laj m prasm m un zin šan m.
P tniec bas darbus (studentu, ma istrantu un doktorantu izcili, teicami un oti labi nov rt tus
darbus), kuri atrodas JVLMA bibliot k , stud jošie k izzi as avotus izmanto savu p tniec bas
darbu rakst šanai vai k m c bu l dzek us k da studiju kursa satura apguvei.
M ksliniecisk jaunrade, kas pamat ir stud jošo koncerti un koncertlekcijas, tiek organiz ti
cieš sasaist ar specializ cijas studiju kursa (piem ram: klaviersp le, vijo sp le, klarnetes sp le,
u.c.) satura – repertu ra apguvi kontaktstund s, kas rezult jas repertu ra atska ojum prakses
koncertos vai atkl tajos koncertos, pier dot m ksliniecisko briedumu. Izmantojam s darba formas
sekm augstas raudzes m ziķu izgl tošanu, kuru ieg t s profesion l s kompetences atkl jas pašos
m kslinieciskajos sasniegumos gan Latvijas koncertz l s, gan rpus t s.
3. Studiju virziena stenošan iesaist t akad misk person la zin tnisk s p tniec bas un/vai
m ksliniecisk s jaunrades darb bas nov rt jums
Studiju virziena stenošan iesaist t akad misk person la zin tnisk s p tniec bas un/vai
m ksliniecisk s jaunrades studiju virzienam atbilstošaj nozar raksturojums un nov rt jums, sniedzot
piem rus.
Kvantitat vo datu apkopojums (statistika) par studiju virzienam atbilstoš m zin tnisk s p tniec bas
un/ vai m ksliniecisk s jaunrades aktivit t m p rskata period – akad misk person la publik cij m,
dal bu konferenc s, m ksliniecisk s jaunrades aktivit t m, dal bu projektos u.c., sak rtojot p c
noz m guma.
Akad misk person la zin tnisk s p tniec bas un/vai m ksliniecisk s jaunrades darb bas
nov rt jums 2016./2017. akad miskaj gad
M zikas akad mijas Zin tnisk s p tniec bas centrs (ZPC) ir vien gais specializ tais
p tniec bas centrs muzikolo ijas lauk Latvij . T galveno darb bas virzienu kl st ietilpst Latvijas
m zikas kult ras v sture, etnomuzikolo ija, jaunu teoriju un metodolo ijas izstr de un aprob cija,
k ar Eiropas kult ras mantojums un starpdisciplin ri p t jumi. P tniec bas centr str d asto i
p tnieki, savuk rt projektos un publik cij s l dzdarbojas liel ks akad misk person la skaits. ZPC
nodrošina savstarp ju sadarb bu ar katedr m bakalaura un ma istra darbu izstr d un aizst v šan ,
doktorant ras noda u jauno p tnieku sagatavošan , k ar zin tnisku p t jumu veikšanu m zikas
nozar , t pat ar tas sadarbojas ar cit m zin tnes instit cij m Latvij un rvalst s.
2016./2017. akad miskaj gad ZPC turpin ja str d t docents Dr. art. Valdis Bernhofs,
profesors Dr. philol. M rti š Boiko, profesore Dr. art. Lolita F rmane, docente Dr. art. Baiba
Jaunslaviete, Mg. art. M r te Lodzi a, Mg. ing. Oskars Patjanko, Dr. art. Zane Pr dele. 2017. g.
mart par p tnieci uz 6 gadiem iev l ta Mg. art. L ga P tersone. JVLMA ZPC vad t jas pien kumus
l dz 2017. g. 7. apr lim turpin jai veikt Dr.art. Ilze Liepi a (Šarkovska-Liepi a), no 2017. g. 10.
apr a JVLMA ZPC vad t jas pien kumus veic Mg. art. L ga P tersone.
T d j di 2016. gada pirmaj pusgad p tnieku noslodze k pin ta l dz 5 piln m darba slodz m,
izpildot Ministru kabineta krit rijus un turpinot ZPC att st t k galveno muzikolo ijas p tniecisko
resursu centru valst .
ZPC noz m g kie projekti (8):

2016./2017. gad JVLMA ZPC ir stenojis zin tnisk s p tniec bas projektu Dažādu laikmetu
mūzika kritiķu, muzikologu un filozofu skatījumā: vērtēšanas sistēmu mijiedarbe un jaunu
izpētes paradigmu meklējumi. Projekta m rķis – p t jumu materi lu izstr de periodiskajam
izdevumam M zikas akad mijas raksti tr spadsmitajam laidienam, speci lizdevumam, kas
velt ts komponistes Maijas Einfeldes dai radei: Maija Einfelde dzīvē un mūzikā. Mūzikas
akadēmijas raksti XIII. R ga: JVLMA, 2016, 337 lpp. Projekta ietvaros ZPC p tniece Baiba
Jaunslaviete izstr d jusi fundament lu, teju 130 lpp. garu p t jumu par Maijas Einfeldes
biogr fiju, k ar divus zin tniskus rakstus par M. Einfeldes m zikas valodas daž d m
raksturiez m m. Kr juma 2. da izstr d tas 8 zin tnisk s publik cijas (t. sk. 2 ZPC p tnieku
– Zanes Pr deles un Ilmas Grauzdi as raksti). Kr juma sast d t ja un galven redaktore – Dr.
art. Baiba Jaunslaviete. Projektam piesaist ti l dzek i no Valsts Kult rkapit la fonda projektu
konkursa finans juma. stenošan k recenzenti iesaist ti JVLMA ZPC p tnieki, k ar
starptautisk s redkol ijas locek i. Tiek turpin ts darbs pie M zikas akad mijas rakstu XIV
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laidiena (sast d t ja un galven redaktore Dr. art. Baiba Jaunslaviete).

JVLMA ZPC realiz jis VKKF m rķprogrammu Latvijas Mūzikas akad mija – Latvijas
simtgadei. VKKF piešķirto l dzek u ietvaros stenots projekts J zepa V tola piemiņas
istabas arh va materi lu izp te un kataloģiz cija (I. Šarkovska-Liepi a (vad.), M. Lodzi a,
L. P tersone un Z. Pr dele). Projekta ietvaros veikta J zepa V tola piemi as istabas materi lu
ekspert ze, katalo iz cija un apraksti, veikta izstr d t s inform cijas ievade datub z .
Kopum apstr d tas un ievad tas ap 1000 dokumentu, nošu materi lu un fotomateri lu
vien bu.

JVLMA Muzikolo ijas katedra sadarb b ar Zin tnisk s p tniec bas centru 2017. gada 30. un
31. mart r koja ceturto starpdisciplin ro zin tnisko konferenci Mūzikas p t jumi Latvij ,
t d j di turpinot trad ciju ar ikgad ju starpdisciplin ru zin tnisku konferenci, kur piedal j s
ar aktualit t m un jaun m atzi m m zikas v sturisk mantojuma izp t Latvij un pasaul .
Kopum piedal j s 26 refer tu autori (JVLMA, Latvijas Kult ras akad mijas, Latvijas
M kslas akad mijas, Latvijas Universit tes p tnieki, muzeju speci listi u.c.).

Turpin ts darbs pie ZPC Mūzikas psiholoģijas p tniec bas kabineta izveides – metodisk s
datu b zes un materi li tehnisk s b zes veidošana un stud jošo iesaiste p tniec bas darb
(izv les studiju kursa No skaņas l dz m zikai ietvaros, vad t js – V. Bernhofs).

stenots projekta Jāzepa Vītola arhīvs franču un krievu dokumentos /1921-1948/ pirmais
posms. Projekta vad. Dr. art. Zane Pr dele, piedal s ar Dr. art. Lolita F rmane, lekt. Ida
Losberga. Pirm posma ietvaros veikta krievu korespondences atšifr šana, tekstu tulkošana
un zin tniska koment šana. P t juma sada a aptver apm. 70 epistul r s vien bas no JVLMA J.
V tola Piemi as istabas arh va un Rakstniec bas un m zikas muzeja.

stenots projekts Nikolajs Dauge. Atmiņas par pianistu un pedagogu – monogr fija, kuru
veido autorteksts un prof. Dauges skolnieku atmi as. Dr. art. Lolitas F rmanes sak rtojums
un zin tnisk redakcija. – R ga: Mantojums, 2017, 190 lpp.

Tradicion l s mūzikas digit lais arh vs. (P tnieks O. Patjanko).

stenots projekta M rtiņš Boiko. Senā daudzbalsība un etniskā vēsture. Rakstu izlase
(velt jums Latvijas valsts simtgadei) pirmais posms. T ietvaros sak rtots (redi šana,
tulkošana, digitaliz cija u. tml.) un t l kam darbam sagatavots latviešu teksts aptuveni 200
lpp. apjom .
ZPC p tnieki – akad miskais person ls ar individu li ir iesaist jušies starptautiskajos un
Latvijas zin tniskajos projektos (7 projekti):

Iesaist šan s Heidelbergas (V cija) universit tes p tniec bas grupas projekt Neuronale
Grundlagen der Klangwahrnehmung und musikalisches Lernen, sadarb b ar Gr cas
(Austrija) Sistem tisk s muzikolo ijas instit tu, p tnieka V. Bernhofa individu la dal ba
projekt .
(http://musicandbrain.de/team.html).

Dzirdes treni a efektivit tes p t juma projekts – s kuma f zes izstr de sadarb b ar V nes
(Austrija) M zikas un t lot jm kslas universit tes un Parmas (It lija) konservatorijas
m c bsp kiem, p tnieka V. Bernhofa individu la dal ba projekt .

Digit l dzirdes treni a AuTra aprob cija m zikas skol s sadarb b ar LNKC. Vad t js –
p tnieks V. Bernhofs.

Binaur lo akustisko un fotisko sign lu uztveres p t juma M kslas instal cija - Saules spieķi
(Sun Spokes) 2. f zes izstr de, sadarb b ar doktorantu Jachin Edward Pousson. Vad t js –
p tnieks V. Bernhofs.

Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa – darbs Leipcigas universit tes p tniec bas darba
grup (L. F rmane, B. Jaunslaviete, I. Šarkovska-Liepi a);

Turpin s starptautiska projekta – v cbaltiešu pianistam un komponistam Eduardam Erdmanim
(1896–1958) velt ta starptautiska simpozija organiz šana 2017. gada 7.–9. septembr JVLMA
(ZPC sadarb b ar E. Erdma a fondu Berl n , L. P tersone);
ZPC darbinieku noz m g k s zin tnisk s publik cijas (17):

Beit ne, A. The Question of “Harmony” in a Local Multipart Music Practice: Eastern Latvia
as a Field for Terminological Experimentation. (2016) RES MUSICA, Nr. 8, pp. 87–99
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Beit ne, A. "The Sound of Med eva: Local Multipart Singing Practice as an Instrument of
Identity in North-Eastern Latvia". (2017) In: Ardian Ahmedaja (Ed.) European Voices III.
The Instrumentation and Instrumentalization of Sound. Local Multipart Music Practices in
Europe. Boehlau Verlag Ges.m.b.H&Co. KG, Wien, Koeln, Weimar, pp. 183-200
Beit ne, A. "Historical Sources and Fieldwork in latvian Ethnomusicology: Experience and
Results". (2017) In: Susanne Ziegler, Ingrid Akesson, Gerda Lechleitner and Susana Sardo
(Eds.) Historical Sources of Ethnomusicology in Contemporary Dabat, pp.. 50-67
Serrallach B., Gross C., Bernhofs V., Engelmann D., Benner J., Gündert N., Blatow M.,
Wengenroth M., Seitz A., Brunner M., Seither S., Parncutt R., Schneider P. and SeitherPreisler A. (2016). Neural biomarkers for dyslexia, ADHD and ADD in the auditory cortex of
children. Front. Neurosci. 10: 324. doi:10. 3389/fnins.2016.00324
Boiko, M. Par klasisk s tautasdziesmas v rsmojuma neatrisin tiem jaut jumiem. (2016)
Letonica. Humanit ro zin t u žurn ls, Nr. 33. R ga: LU Literat ras, folkloras un m kslas
instit ts: 46.–59. lpp.
Boiko, M. “P teris Šmits and the Concept of the Historical Lament-loss in the 20th Century
Latvian Humanities.” (2017) In: Dace Bula and Sandis Laime (eds.) Mapping the History of
Folklore Studies: Centers, Borderlands and Shared Spaces. Cambridge: Cambridge Scholars
Publishing, pp. 1-28
F rmane, L. Boccherini and Haydn as Two Style Trends in the Early String Quartet. (2016)
The String Quartet: From the Private to the Public Sphere, ed. by Christian Speck (as a Part of
series Speculum Musicae – SMUS 27). Turnhout (Belgium): Brepols Publishers, pp. 317–332
Grauzdi a, I. (sast.), Daugulis , Jaunslaviete B. (sast., aut.) M zikas zin tne šodien:
past v gais un main gais VIII. (2016) Daugavpils: DU Akad miskais apg ds Saule, 362 lpp.
Grauzdi a, I. J ras t la metamorfozes Maijas Einfeldes m zik . (2016) M zikas akad mijas
raksti, 13. speci lizlaidums Maija Einfelde dz v un m zik . R ga: JVLMA, 307.–328. lpp.
Jaunslaviete, B. (sast., aut.) Maija Einfelde dz v un m zik (M zikas akad mijas raksti, 13
speci lizlaidums: kolekt v monogr fija). (2016) R ga: JVLMA, 341 lpp.
Jaunslaviete, B. Intervijas par Maiju Einfeldi. Arturs Maskats, M rti š Vi ums, Aldis Liepi š.
(2016) M zikas akad mijas raksti, 13. speci lizlaidums Maija Einfelde dz v un m zik .
R ga: JVLMA, 146.–149., 153.–154. lpp.
Jaunslaviete, B. Dz vesst sta z m g k s lappuses: atmi as, laikabiedru v rojumi, atbalsis
jaunrad . (2016) M zikas akad mijas raksti, 13. speci lizlaidums Maija Einfelde dz v un
m zik . R ga: JVLMA, 25.–145. lpp.
Jaunslaviete, B. Ietekmes avoti, konteksti, paral les. (2016) M zikas akad mijas raksti, 13.
speci lizlaidums Maija Einfelde dz v un m zik . R ga: JVLMA, 155.–171. lpp.
Jaunslaviete, B. Latvian and Estonian Song Festivals During the 19th Century: Some
Comparative Aspects. (2016) Art Tempus IV. Edited by Zelt te Barševska. Daugavpils: DU
Akad miskais apg ds Saule
Jaunslaviete, B. R gas m zikas dz ve divu pasaules karu laik : kop g s un atšķir g s
tendences. (2016) M zikas zin tne šodien: past v gais un main gais VIII. Sast. Grauzdi a I.,
Daugulis ., Jaunslaviete B. Daugavpils: DU Akad miskais apg ds Saule, 126.–138. lpp.
P tersone, L. Intervijas par Maiju Einfeldi. Andra D rzi a. (2016) M zikas akad mijas raksti,
13. speci lizlaidums Maija Einfelde dz v un m zik . R ga: JVLMA, 149.–152. lpp.
Pr dele, Z. Litur ijas mot vi un latviešu klasisk dzeja Maijas Einfeldes Kora Simfonij .
(2016) M zikas akad mijas raksti, 13. speci lizlaidums Maija Einfelde dz v un m zik .
R ga: JVLMA, 230.–249. lpp.
Citas aktivit tes
ZPC p tnieku darb ba eksperta kvalifik cij :
Dr.art. Valdis Bernhofs – Latvijas Zin tnes padomes eksperts,
Dr. philol. M rti š Boiko – Latvijas Zin tnes padomes eksperts.
P rskata gad JVLMA ZPC darbinieki turpin ja akt vi komunic t ar sabiedr bu, piedaloties
Latvijas Radio programm s (Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 3 Klasika), sadarbojoties ar
UNESCO Latvijas organiz ciju, Latvijas Telev ziju, ar public jot materi lus Latvijas pres
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(žurn ls M zikas Saule, Latvijas Av ze - Kult irz mes u.c.).
Akad misk person la m ksliniecisk s jaunrades raksturojums un nov rt jums, sniedzot piem rus.
JVLMA m kslinieciski radošo projektu stenošana (koncertdarb ba) izpaud s daž du
atska ot jm kslas projektu stenoš n – solo koncerti, festiv li, tematiskie koncerti,
koncertlekcijas un citi pas kumi, kuri bija organiz ti gan R g , gan Latvijas re ionos, gan
sadarb b ar koncerta ent r m rpus Latvijas.
JVLMA doc t ju m ksliniecisko darb bu, k ar vi u devumu sabiedr bas izgl tošan un
kult rvides att st b ir neiesp jami aprakst t un sniegt raksturojumu darb bas p rskata ietvaros,
jo tas ir ikviena atska ot jm kslinieka ikdienas darba process, kura neat emama sast vda a ir
ar pedago iskais darbs. M ksliniecisko projektu stenošanas proces doc t ji un studenti bieži
vien ir kol u lom (darbs orķestros, ansamb os, koros, baleta trup , koncertprojektos u.c.).
Vi u sadarb ba, kopdarb ba un mijiedarb ba m ksliniecisko projektu stenošan nodrošina
profesion l s p rmantojam bas un t l k s att st bas iesp jas.
Katedru doc t ju intens v radoš darb ba ir viens no galvenajiem doc t ju
profesionalit tes apliecin jumiem, kas b tiski ietekm doc šanas l meni un kvalit ti.
Analiz jot studiju virziena stenošan iesaist to doc t ju radošo aktivit šu spektru,
j secina, ka t s izpaud s daž d s jom s.
No akad misk person la sast va akt v koncertdarb b iesaist j s 109 doc t ji, kuri,
pamatojoties uz p rskata zi ojumos sniegt s inform cijas, p rskata period katrs no tiem
piedal j s vid ji 7 m klsinieciskajos projektos.
Kopum 2016./2017. akad miskaj gad notika 316 daž di m ksliniecisk s jaunrades
pas kumi, no tiem noz m g kie pas kumi un projekti:
 JVLMA simfonisk orķestra koncerts Berl n - Young Euro Classic 2016 festiv la
ietvaros 20.08.2016. Konzerthaus Berlin pie Gendarmenmarkt
 Horeogr fijas katedras 40 gadu jubilejas ieska as koncerts LNO - Laikmet g s dejas
vakars
 Jurj nu Andreja VI starptautiskais koka p šaminstrument listu konkurss
07.10. – 14.10. koka p šaminstrument listiem
10.03 – 17.03. met la p šaminstrument listiem
 Pasaules latviešu kora m zikas koncerts
 Horeogr fijas katedras 40 gadu jubilejas ieska as koncerts LNO - IR LAIKS DŽEZAM!
 NORDPLUS Intens vais projekts Baltic Nordic Brass Academy 12.11. – 16.11.2016.
 JVLMA un Swedbank Gada balva
 Ang u renesanses kora m zikas koncerts ar diri entu St venu Leitonu, Anglik u
bazn c
 Operstudijas “Figaro 20+”. Jubilejas izr des
 III m sdienu m zikas festiv ls deciBels
 Pianista Jura Kalnciema jubilejas koncerts,
 Melngalvju br l bas kamerm zikas programmu konkurss
 BAO - Baltijas M zikas akad miju simfonisk orķestra projekts Valsts 100 gadi
sagaidot
 R gas saksofonu kvartetam – 25 jubilejas koncerts
 Horeogr fijas katedras 40 gadu jubilejas koncerts un Salidojums
Visu studiju virziena stenošan iesaist to doc t ju m ksliniecisk s aktivit tes skat t p rskata
pielikum Doc t ju CV (Europas)
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JVLMA zin tnisk s un radoš s darb bas att st bas projektu konkurs atbalst tie projekti
2016./2017.akad miskaj gad
Projekta pieteic ja
v rds, uzv rds

Lelde T rele
Andris
Vecumnieks
Juris Kalnciems
Guntis Kuzma
Rihards Za upe
Zita Errsa
Vita Kalnciema
Krist ne Adamaite
Ainars Šablovskis
Valdis Bernhofs
Rolands Kronlaks
J nis Semjonovs
Andžella Goba
J nis Porietis
Sanita Glazenburga
Toms Ostrovskis
M rti š Boiko
Herta Hansena
Antra V ksne
Teiksma Jansone
Vilnis Strauti š
Zigr da Kr gere
Selga Mence
Arv ds Kazlausks

Projekta nosaukums

St sti, kas valdzina, iedvesmo un p rveido...
Meistari un m cek i
NYX Trio jubilejas koncerts
Juris Karlsons. Atzi u apcirk i A.A.A. (aizdomas, al zijas un atkl smes)

JUBILATE in C (Orķestra Sinfonia Concertante 15.sezonas atkl šanas – jubilejas
koncerts

Profesora Jura Kalnciema jubilejas koncerts JVLMA Lielaj z l
Koncerti ar orķestri Sinfonia Concertante
Jaundarbs (koncerts) R gas saksofonu kvartetam, elektronikai un kameroŗķestrim
Ir laiks džezam (džeza dejas un m zikas koncerts)
Vitas Kalnciemas solo albums – r e m zikas CD “Uzliesmojumi”
J a Kurševa, Arta S ma a un Krist nes Adamaites koncerts
Kandavas EL bazn c
R gas saksofonu kvarteta un Krist nes Gail tes koncertprogramma
R gas Saksofonu kvarteta 25
Gadu jubilejas koncerti re ionos
P t jums par puls jošu ska as un gaismas kairin jumu rosin tiem
psihoemocion lajiem efektiem
Trešais JVLMA m sdienu m zikas festiv ls deciBels
“Latvian woodwind chamber music”
Koncertu cikls “Lieldienu ieskandin šana Latvijas Bazn c s “ar Džovanni
Batistas Pergolezi “ Stabat Mater”
“BRASSERIE”-kvinteta “BRASS.EDU” koncertu un meistarklašu cikls Latvijas
m zikas skol s un kult ras centros
Kamerm zikas programma Pieci Amerik
CD “Alfr ds Kalni š. DZIESMAS KLAVIER M”
Latgales kato u dziesmas
Kamerm zikas koncertprogramma T LAJAI M OTAJAI
AnNo 1982/1987
Buklets “JVLMA Kokles klasei – 70”
JVLMA P šaminstrumentu un Sitaminstrumentu katedras doc t ju portretu
galerija
“Gadalaiki latviešu vok laj kamerm zik ” (Andžellas Gobas solo albums)
V tras klusum
“Marks Rotko. Ska u ainavas”

Kvantitat vo datu apkopojums (statistika) par studiju virzienam atbilstoš m zin tnisk s p tniec bas
un/ vai m ksliniecisk s jaunrades aktivit t m p rskata period – akad misk person la publik cij m,
dal bu konferenc s, m ksliniecisk s jaunrades aktivit t m, dal bu projektos u.c., sak rtojot p c
noz m guma.
Statistika
Inform cija JVLMA m jas lap : www.jvlma.lv. Sada P tniec ba:
1. Septi u akad misk person la 18 publik cijas
2. Dal ba konferenc s – 8 konferenc s
M ksliniecisk s jaunrades aktivit tes – 316 koncerti, konkursi, simpoziji
Dal ba m kslinieciskajos projektos – 28 projektos
Dal ba meistarklas s – 23 doc t ji vad ja 32 meistarklases
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4. Starptautisk s sadarb bas zin tniskaj p tniec b un/vai m kslinieciskaj jaunrad nov rt jums
Starptautisk s sadarb bas zin tniskaj p tniec b un/ vai m kslinieciskaj jaunrad un sadarb bas
att st bas raksturojums un nov rt jums par p rskata periodu, nor dot ar kop gos projektus, p t jumus
u.c. Nor d t studiju programmas, kuras ieg st no š s sadarb bas.
Starptautisk s sadarb bas zin tniskaj p tniec b lielu darbu p rskata period veica
Muzikolo ijas katedras akad miskajos amatos iev l tie doc t ji, kuri akt vi piedal j s gan
kop gajos zin tnisk s p tniec bas projektos, gan starptautiskaj s zin tniskaj s konferenc s,
simpozijos un semin ros.
Starptautiskie zin tniskie projekti:
 Docenta, p tnieka V. Bernhofa Iesaist šan s Heidelbergas (V cija) universit tes p tniec bas
grupas
projekt Neuronale
Grundlagen
der
Klangwahrnehmung und
musikalisches
Lernen, sadarb b ar Gr cas (Austrija) Sistem tisk s muzikolo ijas instit tu,
(http://musicandbrain.de/team.html).
 Dzirdes treni a efektivit tes p t juma projekts – s kuma f zes izstr de sadarb b ar V nes
(Austrija) M zikas un t lot jm kslas universit tes un Parmas (It lija) konservatorijas
m c bsp kiem, p tnieka V. Bernhofa individu la dal ba projekt .
 Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa – L. F rmanes, B. Jaunslavietes, I. ŠarkovskasLiepi as darbs Leipcigas universit tes p tniec bas darba grup
ZPC darbinieku noz m g k s zin tnisk s publik cijas:
 Beit ne, A. The Question of “Harmony” in a Local Multipart Music Practice: Eastern Latvia as
a Field for Terminological Experimentation. (2016) RES MUSICA, Nr. 8, pp. 87–99
 Beit ne, A. "The Sound of Med eva: Local Multipart Singing Practice as an Instrument of
Identity in North-Eastern Latvia". (2017) In: Ardian Ahmedaja (Ed.) European Voices III. The
Instrumentation and Instrumentalization of Sound. Local Multipart Music Practices in
Europe. Boehlau Verlag Ges.m.b.H&Co. KG, Wien, Koeln, Weimar, pp. 183-200
 Beit ne, A. "Historical Sources and Fieldwork in latvian Ethnomusicology: Experience and
Results". (2017) In: Susanne Ziegler, Ingrid Akesson, Gerda Lechleitner and Susana Sardo
(Eds.) Historical Sources of Ethnomusicology in Contemporary Dabat, pp.. 50-67
 Serrallach B., Gross C., Bernhofs V., Engelmann D., Benner J., Gündert N., Blatow M.,
Wengenroth M., Seitz A., Brunner M., Seither S., Parncutt R., Schneider P. and Seither-Preisler A.
(2016). Neural biomarkers for dyslexia, ADHD and ADD in the auditory cortex of children. Front.
Neurosci. 10: 324. doi:10. 3389/fnins.2016.00324
 Boiko, M. Par klasisk s tautasdziesmas v rsmojuma neatrisin tiem jaut jumiem. (2016)
Letonica. Humanit ro zin t u žurn ls, Nr. 33. R ga: LU Literat ras, folkloras un m kslas instit ts:
46.–59. lpp.
 Boiko, M. “P teris Šmits and the Concept of the Historical Lament-loss in the 20th Century
Latvian Humanities.” (2017) In: Dace Bula and Sandis Laime (eds.) Mapping the History of
Folklore Studies: Centers, Borderlands and Shared Spaces. Cambridge: Cambridge Scholars
Publishing, pp. 1-28
 F rmane, L. Boccherini and Haydn as Two Style Trends in the Early String Quartet. (2016)
The String Quartet: From the Private to the Public Sphere, ed. by Christian Speck (as a Part of
series Speculum Musicae – SMUS 27). Turnhout (Belgium): Brepols Publishers, pp. 317–332
Dal ba starptautiskaj s zin tniskaj s konferenc s, simpozijos un semin ros.
 Turpin s starptautisk projekta – v cbaltiešu pianistam un komponistam Eduardam Erdmanim
(1896–1958) velt ta starptautiska simpozija organiz šana 2017. gada 7.–9. septembr JVLMA (ZPC
sadarb b ar E. Erdma a fondu Berl n , L. P tersone);
Profesore, Dr.art. Anda Beit ne
- “Searching for Paths: The God Songs in Local Practices of North-eastern Latvia”. Musics/ Music
Makers/ Musicologists’ Transhumance. 32nd European Seminar in Ethnomusicology (ESEM). 20–
25 September 2016, Cagliari and Santu Lussurgiu, Italy.
- “Is It a Competition? Sound in Space and Timefor Suiti Singers”.5th Symposium of the ICTM
Study Group on Multipart Music. 7-12 May 2017, Nanning, China.
- “An Experimentas an Analysis Tool”.44th ICTM World Conference. 13–19 July 2017, Limerick
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Docents, Dr.art. Valdis Bernhofs
Dal ba Heidelbergas (V cija) un B zeles (Šveice) universit tes kl niku p tnieku semin r "Dzirdes
lauka (cortex auditivus) patn bas m ziķiem un nem ziķiem" JVLMA, 02.11.2016.
Profesors Dr.philol. M rtiņš Boiko
- „Par latga u, s u un kuršu p d m sen sl a tautas m zik .“ Starptautisk zin tnisk konference
„Ce uz latviešu tautu.“, 2016. gada 14.-15. septembris, Latvijas Nacion lais muzejs.
- „Jezu tu lauku misiju gr matas un latgaliešu tradicion l m zika.“ Starptautisk zin tnisk
konference „Gr mata un sabiedr ba Latvij l dz 1945. gadam.“ R ga, Latvijas Nacion l bibliot ka,
2016. gada 24.-25. novembris.
Profesore, Dr.art. Lolita Fūrmane
- The Music Manuscripts in Latvian Repositories: Report on Funds, their Condition and Research
Experience. – The IAML Congress (IAML – International Association of Music Libraries, Archives
and Documentation Centres), Latvijas Nacion l bibliot ka, R ga, 2017. gada 18.–22. J nijs.
Asoc.profesore,Dr.art. Baiba Jaunslaviete
- The School of Composition of Maija Einfelde in Relation to Her Musical Style, Composition
Schools in the 20th Century: The Institution and the Context (45th Baltic Musicological
Conference, Lietuvas M zikas un Te tra akad mija, 2016. gada 21. oktobris
- Bilsesˈche Kapelle in Riga (1878): Konzerte und Ihre Rezeption. Benjamin Bilse. Violonist,
Dirigent, Komponist. Legnicas pils tas muzejs (Muzeum Miedzi w Legnicy) Polij , 2016. gada 7.
oktobris
- Origins of Post-Modern Music in Latvia: Main Tendencies and Their Manifestation in the Works
by Mar eris Zari š. Art Readings 2017, Bulg rijas Zin t u akad mijas M kslas p tniec bas
instit ta 15. starpt. konference Sofij , 2017. gada 4. apr lis
Docente, Dr.art. Jūlija Jon ne
- 45. starptautisk Baltijas muzikologu konference Composition Schools in the 20th Century: the
Institution and the Context. Refer ts: The Foundation of Latvian Professional Sacred music within
Creativity of J zeps V tols. 2016. gada 19.–22. oktobris. Lietuvas M zikas un Te tra akad mija,
Vi a,
Programma:
http://lmta.lt/lt/45-oji-tarptautine-baltijos-muzikologu-konferencija-xx-akompozicijos-mokyklos-institucija-ir-kontekstas-skirta-j-juzeliuno-100-osioms-gimimo-metinems
- L.Muharinskas piemi ai velt tie 26. starptautiskie las jumi (ХХVI
а
ыe а ч ыe
ч
я а я
.С.
ха
(1906–1987). Minska, Baltkrievijas M zikas akad mija. 2016.
gada 4.-7. apr l . Refer ts: Muzik l vertik le k sakr lo minim listu dom šanas un est tikas
pamats. Programma: http://www.bgam.edu.by/science/conference/
Asoc.profesors, Dr.art. J nis Kudiņš
- The Riga's Tango King Oscar Strok: Someone Legend in Latvian Musical Culture and its
Theoretical Interpretation Challenges. International Musicological Society, 20th Quinquennial
Congress Theory and Practice. East and West. Tokyo University of Arts (Japan), 19-23 March,
2017.
- Kudi š, J nis. Composition School, Tradition or Factor of Outstanding Personality? J zeps V tols
Creative Work Impact to 20th Century Latvian and European Music History. 45th Baltic
musicological conference Composition Schools in the 20th Century: the Institution and the
Context. Vilnius, Lithuaninan Academy of Music and Theatre, 19–23 October, 2016.
Lekore Baiba Kurpniece
- Dal ba Francijas instit ta organiz taj seminar /apa galda diskusij “The Role of Music in
contemporary cultural diplomacy” (2017. gada marts, Par ze).
Asoc.profesors, Dr.art. Guntars Pr nis
- Missale Rigense – das früheste überlieferte Manuskript der Musikgeschichte Lettlands.
International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML)
Congress in Riga, Latvia. June 18-22, 2017, National Library of Latvia.
- D rzs k simbols viduslaiku liturģij un gregoriskajos antifonos. XI Starptautisk zin tnisk
konference „Literat ra un reli ija”. Latvijas Universit tes Humanit ro zin t u fakult te, 2016. gada
2.-3. decembr .
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Docente, Dr.art. Ieva Tihovska
- 2017. gada 17. J lij dal ba Starptautisk s tradicion l s m zikas padomes (ICTM) konferenc
Limerik , refer ts Applied research, supporting the tradition, and display: Teaching Romani dance
to non-Roma [Lietišķ p tniec ba, trad cijas atbalst šana un izr d šan s: M cot romu deju
nečig niem].
- 2016. gada 30. septembr dal ba konferenc Fin-de-siècle popular culture in the Baltics R g ,
refer ts Discourse of the Latvianness of entertainment in the first publications of rota as [Latviskas
izklaides diskurss pirmaj s rotaļu publik cij s].
- 2016. gada 16. Septembr dal ba Čig nu zin bu biedr bas konferenc Stokholm , refer ts Public
musical representations of two small Romani communities in Western Latvia [Divu mazu
Rietumlatvijas romu kopienu publisk s m zikas reprezent cijas].
Starptautisk sadarb ba m kslinieciskaj jaunrad ir oti intens va, daudzpus ga,
m kslinieciski un profesion li rezultat va, t sekm sadarb b iesaist to abu pušu doc t ju
profesion l s meistar bas pilnveidi. Sadarb bas rezult t tika sal dzin ts JVLMA studiju programmu
saturs (11 studiju programmas, 48 specializ cijas), stud jošo kompetences v rt juma krit riji, g tas
jaunas atzi as m ksliciecisk repertu ra iestud šanas inovat vo metožu lietojum . Starptautiskajos
m kslinieciskajos projektos no JVLMA puses piedal j s desmit katedru 23 doc t ji,kuri sniedza
koncertus un meistarklases, vad ja lekcijas 17 augstskol s, no rvalstu augstskol m JVLMA
piedal j s 32 daž du valstu augstskolu 82 doc t ji, kuri p rst v ja visas JVLMA studiju
programmu specializ cijas.
Sniedzam noz m g ko projektu piem rus:
 JVLMA simfonisk orķestra koncerts Berl n - Young Euro Classic 2016 festiv la ietvaros
20.08.2016. Konzerthaus Berlin pie Gendarmenmarkt
 Jurj nu Andreja VI starptautiskais koka p šaminstrument listu konkurss
07.10. – 14.10. koka p šaminstrument listiem
10.03 – 17.03. met la p šaminstrument listiem
 Pasaules latviešu kora m zikas koncerts
 NORDPLUS Intens vais projekts Baltic Nordic Brass Academy 12.11. – 16.11.2016.
 BAO - Baltijas M zikas akad miju simfonisk orķestra projekts Valsts 100 gadi sagaidot
 Starptautisk s R gas Saksofonu dienas /08.04-13.04.2017/ - ar izcilu m ziķu Jorgena
Petterssona un Liudas Mockunas, k ar Stokholmas Karalisk s M zikas augstskolas un
Sibeliusa Akad mijas studentu piedal šanos, kur Arv da Kazlauska izpild jum izskan ja ar
Andra Dzen ša un Džekina Pusona darbu pirmatska ojumi.
 JVLMA simfonisk orķestra sezonas nosl guma koncerts vienlaikus bija ar ener lm in jums
100-gades projektam “Baltijas Akad miju Orķestris” – m su oŗkestris tika papildin ts ar Vi as
un Tallinas studentiem, un R gas koncertam sekoja koncerti Vi un Tartu. 2018.gada febru r
šo orķestri var s klaus ties Tartu, P rnav , C s s un R zekn , Vi
un Kau , Gda sk un
Berl n , - m kslinieciskais vad t js un galvenais diri ents b s Kristjans Jervi.
 Asoc.profesora, Dr.art. G.Pr a sadarb bas projekts: Ieraksts – ar YAMAHA
INTERNATIONAL, grupa Schola Cantorum Riga izv l ta starptautisk konkurenc ka lab k
gregorisk s ska as sampl šanai, kas tiks iek auta vis s Yamaha jaun s paaudzes klaviat r s.
 Ieraksti R gas Doma Kapitulz l no 20.–26. apr lim. Ska u inženieri – Christoph Schulz
(Minstere, V cija) un Philip J. Leader (Keimbridža, Anglija).
 Virsdiri ents kopkoriem Vasarsv tku sakr l s m zikas koncert . Br menes Doms, V cija.
2017. gada 4. j nijs.
 JVLMA profes ras koncerti meistarklašu ietvaros:
P šamo un sitaminstrumentu katedra:
J nis Retenais – Tallina, Vi a, Krakova, Luksemburga
Ilona Meija un Ilze Urb ne – Cosenza
Ilze Urb ne – Strasb ra
Edgars Saksons - Tallina
Artis S manis un Ainars Šablovskis – Minska (septembr )
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Kameransamb u un klavierpavad juma katedra:
Gunta Rasa – Tartu vad ja meistarklases kameransambl starpt.studentu kameransamb u
festiv la ietvaros)
Herta Hansena – Cosenza
Džeza katedra:
Inga B rzi a – Vi as Kol ijas Universit t un M zikas akad mij
Indriķis Veitners – Viljandi Kult ras akad mija
Klavieru katedra:
Juris Kalnciems & Toms Ostrovskis – Sibeliusa Akad mija (Crossing Keyboards)
Sergejs Osokins – Kopenh genas Karalisk M zikas akad mija
Juris Žvikovs – Kordovas Konservatorija; Andrejs Osokins - Minska
r e u klase:
Vita Kalnciema – Cagliari Konservatorija Sard nij
St gu katedra:
Gunars Larsens – Kopenh genas Karalisk M zikas akad mija
Eva Bindere – Tallina, Splita, Trosingena
Ter ze Z berte - Vi a
Kordiri šanas katedra
M ris Sirmais - Br mene
Romans Vanags – Minska
Vok l katedra
Antra Jankava – H gas Karalisk Konservatorija
5. Stud jošo iesaistes zin tniskaj p tniec b un/vai m ksliniecisk s jaunrades darb b raksturojums
un nov rt jums.
Sist mas, k katra studiju programmas l meņa, kurš tiek stenots studiju virzien (pirm l meņa profesion l s augst k s
izgl t bas studiju programmu, profesion lo/ akad misko bakalaura studiju programmu, profesion lo/akad misko
maģistra studiju programmu, doktorant ras studiju programmu), stud jošie tiek iesaist ti zin tniskaj p tniec b un/vai
m kslinieciskaj jaunrad raksturojums un nov rt jums. Inform cija par stud jošajiem pied v taj m un stud jošo
izmantotaj m iesp j m.

JVLMA studiju programmu satura apguv noz m ga vieta ir ier d ta stud jošo zin tnisk s
p tniec bas darbam.
Zin tnisk s p tniec bas darbu organiz , koordin un steno Zin tnisk s p tniec bas centrs, Zin tnisk
padome un Doktorant ras padome cieš sadarb b ar Muzikolo ijas un citu katedru vad t jiem un
doc t jiem.
Atbilstoši studiju programmu apguves nosl guma pras b m bakalaura diplomrefer tus izstr d ja un
aizst v ja profesion l s bakalaura studiju programmas Diriģ šana apakšprogrammas Kora diriģ šana
studenti, diplomdarbus izstr d ja un aizst v ja profesion l bakalaura studiju programmas M zikas
v sture un teorija studenti..
Akad misk doktora studiju programmas Muzikoloģija doktoranti promocijas darbus izstr d
pieredz juša zin tnieka vad b . Promocijas darbu, kas satur ori in lu p t jumu rezult tus un sniedz jaunas
atzi as muzikolo ij var izstr d t triju gadu laik doktorant ras studiju ietvaros augstskol vai ar p c
atbilstoša apjoma patst v gu p t jumu veikšanas. Promocijas darbs var b t disert cija, tematiski vienota
anon mi recenz tu publik ciju kopa vai monogr fija.
P rskata akad miskaj gad profesion l s bakalaura studiju programmas M zikas v sture un
teorija apakšprogrammas M zikas v sture, teorija un žurn listika 3. - 4. semestra stud još s Ieva
Lapkovska un Nora Vanaga lektora prakses ietvaros (doc t ja J. L ce) akt vi iesaist j s akad mijas r koto
koncertu vad šan , publicistikas prakses ietvaros (asoc. prof. J. Kudi š) izstr d ja koncertprogrammu
anot ciju tekstus JVLMA sezonas koncertiem. Bakalaura studiju apakšprogrammas Etnomuzikoloģija 7. 8. semestra stud još Anete Stuce regul ri veidoja raid jumus Etnov stis Latvijas Radio programm
Klasika. Apakšprogrammas M zikas v sture, teorija un žurn listika 5. - 6. semestra stud jošie Agnese
Abram ne asoc. prof. J. Kudi a p rraudz b iesaist j s biedr bas Klasisk s m zikas fonds koncerta Manai
skolot jai (velt ts muzikolo es, ilggad jas pedago es un koncertlektores Margaritas T nas piemi ai)
organiz šan (k koncerta anot cijas tekstu izstr d t ja, dal bniece koncerta organiz šanas menedžmenta
komand ), koncerta norise 2016. gada 3. oktobr R gas Latviešu biedr b .
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Apakšprogrammas Etnomuzikoloģija 1. – 7. semestra stud jošie akt vi iesaist j s lauka
p t jumu veikšan pieredz jušo Muzikolo ijas katedras Etnomuzikolo ijas klases doc t ju vad b ,
t d j di sniedzot praktisku pienesumu tradicion l s m zikas kult ras daž du t mu izp t Latvij .
Regul ra sadarb ba prof. Andas Beit nes vad b notiek ar V nes M zikas un izpild t jm kslu
universit tes Tautas m zikas p tniec bas un etnomuzikolo ijas instit tu. Etnomuzikolo ijas klase ir
sevi veiksm gi prezent jusi ar Zieme u un Baltijas valstu augstskolu tautas m zikas programmu
t kla NORDTRAD konferenc Stokholm (doc t ja Ieva N mane un 2. kursa studenti).
Apakšprogrammas M zikas v sture, teorija un žurn listika un akad misk s ma istra studiju
programmas M zika stud jošie akt vi piedal j s 4. starpdisciplin r s konferences M zikas p t jumi
Latvij organiz cij un noris 2017. gada 30. – 31. mart .
Akad misk s ma istra studiju programmas M zika 4. semestra stud još s Krist ne
Baltruševiča, Lana Burmistrova un Katarina Kuliša ar refer tiem par izstr d jamo ma istra p t jumu
t m m piedal j s 3. starpdisciplin raj konferenc M zikas p t jumi Latvij , JVLMA, 2017. gada
30. – 31. mart .
Akad misk s ma istra studiju programmas M zika 4. semestra stud još s Krist ne
Baltruševiča, Lana Burmistrova un Katarina Kuliša zin tnisk darba prakses ietvaros akt vi
iesaist j s izp tes darba veikšan , sadarbojoties ar Zin tnisk s p tniec bas centru savu ma istra
p t jumu izstr d .
Profesion l s bakalaura studiju programmas M zikas v sture un teorija apakšprogramm
M zikas v sture, teorija un žurn listika 8. Semestra students D vis E elis izstr d ja un aizst v ja
bakalaura darbu N vesskats latviešu komponistu oper s. No dama Ores "Gundas" l dz Artura
Maskata "Valent nai" (darba izstr des zin tniskais vad t js profesors, Dr. philol. M rti š Boiko)
Profesion l s bakalaura studiju programmas M zikas v sture un teorija apakšprogrammas
Etnomuzikoloģija 8. semestra studente Katr na Rieksti a izstr d ja un aizst v ja bakalaura darbu
Pavasara ra dzied šana S lpils pagasta Boļ nos 21. gadsimta otraj dek d (darba izstr des
zin tniskais vad t js profesors, Dr. philol. M rti š Boiko), bet studente Anete Stuce izstr d ja un
aizst v ja bakalaura darbu M ziķu sadarb ba tradicion l s un džeza m zikas savienošanas
m ģin jum : "Etnimas" gad jums (darba izstr des zin tnisk vad t ja profesore, Dr. art. Anda
Beit ne)
Akad misk s ma istra studiju programmas M zika 4. semestra ma istrantes izstr d ja un
aizst v ja š dus ma istra darbus (p t jumus):
Krist ne Baltruš viča: Sonorie paņ mieni 20. gadsimta beigu un 21. gadsimta s kuma Latvijas
komponistu akordeonm zik (darba izstr des zin tnisk vad t ja asoci t profesore, Dr. art. Baiba
Jaunslaviete)
Katarina Kuliša: Medit cija: žanra hipot ze un prakse Latvijas m zikas v stur (darba izstr des
zin tnisk vad t ja docente, Dr. art. J lija Jon ne)
Lana Burmistrova: Uzman ba un atmiņa m zikas m c šan s proces indiv diem ar redzes
trauc jumiem (darba izstr des zin tniskais vad t js docents, Dr. art. Valdis Bernhofs)
Stud jošo iesaiste m ksliniecisk s jaunrades darb b raksturojums un nov rt jums.
Stud jošo m ksliniecisk jaunrade tiek stenota studiju programmas apguves prakses da visu
studiju periodu prakses koncertos, s kot no 1.l dz 8.semestrim. Studiju programmas nosl gum
katram stud jošajam – instrumenta m ziķim, vok listam, diri entam, horeogr fam, savas
m kslinieciski profesion l s prasmes ir j apliecina Valsts p rbaud jum , atska ojot
koncertprogrammu atkl t koncerta veid .
Stud jošo m ksliniecisko jaunradi pl no, apstiprina saturu un nov rt
kompetenci
attiec g s katedras. Katras katedras vad t js katra akad misk gada s kum sast da stud jošo
m ksliniecisko projektu pl nu, kur tiek ietvertas š das m ksliniecisk s darb bas formas: studentu
prakses koncerti; doc t ju klašu (stud jošo) akad miskie koncerti; komponistu, doc t ju piemi as
vakari, dal ba meistarklašu koncertos, prezent cijas koncerti, konkursi – iekš jie augstskolas,
starptautiskie konkursi, festiv li, u.c. projekti.
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Stud jošo m ksliniecisko jaunrades pas kumus koordin un organiz JVLMA Koncertda a.

Koncertda as inform cija par stud jošo dal bu m kslinieciskajos projektos 2016./2017. akad miskaj gad .
Kopum ar stud jošo l dzdal bu notika 253 m kslinieciskie pas kumi:
M nesis/projektu skaits

Pas kums
VIII
Klavierm zikas
koncerti
r e m zikas
koncerti
Akordeona m zikas
koncerti
Kamerm zikas
koncerti
St gu instrumentu
koncerti
P šaminstrumentu
koncerti
Džeza m zikas
koncerti
Kora m zikas
koncerti
Vok l s m zikas
koncerti
Horeogr fu koncerti

IX

X

XI

2

3

3

I

Kop

II

III

IV

2

3

3

1

1

4

2

VI
16

1

3

1

3

1

2

2

2

2

1

3

3

7
5

1

1

3

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

12

1

11

1

4

2

7
1

2
1

2

Citi koncerti

3

Koncerteks meni

1
5

2

4

2

Konkursi

3

1

1

6

3

3

1

2

3

4

2

1

Festiv li, olimpi des

2

1

1

5

20

2

1

15

10

6

1

3

3

1

1

1

1

3

1

1

1

2

1

2

2

21

16

17

46

1

1

2

1

7

2

5

1

1

1

Piemi as koncerti

Meistarklases
Koncerti rpus
JVLMA
Prezent cijas
Atlases starptaut.
m kslin. projektiem

V

2

Operas
Orķestra koncerti

XII

3
8

72
14

1

1

6
5

Starptautiskie projekti ar stud jošo l dzdal bu:
- Jurj nu Andreja Starptautiskie Koka un met la p šaminstrumentu konkursi
(07.10-14.10.2016 un 10.03-17.03.2017)
– NORDPLUS Intens vais projekts “Baltic-Nordic Brass Akad mija” ar somu, igau u un lietuviešu
studentu piedal šanos 12.10-16.11.2016
YAMAHA konkurss pianistiem – 1000 EUR balvu ieg st Dainis Tenis 20.02.2017
- Trešais Jaun s m zikas festiv ls DECIBELS (24.02-02.03.2017) k st starptautisks – šogad taj
piedal j s Mozarteuma studenti un pasniedz ji no V nes un Zalcburgas, bet ruden m s gaida
atbildes viz t Zalcburg .
- Melngalvju br l bas kamerm zikas konkurss (08.04.2017) – šogad samulsin ja aristokr tisko
ž riju, kas piešķ ra ne tikai tradicion lo balvu meite u trio (Nastja Hotu ova, Rosa Vidal Romero un
Zane Rubesa), bet ar speci lbalvu sitaminstrument listu ansamblim Perpetuum Ritmico, un rezult t
novembr Br men uzst sies abi ansamb i.
- Starptautisk s R gas Saksofonu dienas /08.04-13.04.2017/ - ar izcilu m ziķu Jorgena Petterssona un
Liudas Mockunas, k ar Stokholmas Karalisk s M zikas augstskolas un Sibeliusa Akad mijas
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studentu piedal šanos, kur Arv da Kazlauska izpild jum izskan ja ar Andra Dzen ša un Džekina
Pusona darbu pirmatska ojumi.
- JVLMA simfonisk orķestra sezonas nosl guma koncerts vienlaikus bija ar ener lm in jums
100-gades projektam “Baltijas Akad miju Orķestris” – m su oŗkestris tika papildin ts ar Vi as un
Tallinas studentiem, un R gas koncertam sekoja koncerti Vi
un Tartu. 2018.gada febru r šo
orķestri var s klaus ties Tartu, P rnav , C s s un R zekn , Vi
un Kau , Gda sk un Berl n , m kslinieciskais vad t js un galvenais diri ents b s Kristjans Jervi.
Turpin s projekts Crossing Keyboards:
Juris Kalnciems & Toms Ostrovskis kop ar studentiem (meistarklases un studentu koncerti)
Sibeliusa Akad mij Helsinkos (2016.g. novembris).
Šogad projektam Crossing Keyboards pievienoj s ar Stokholmas Karalisk M zikas augstskola un
Islandes M kslu akad mija – pirm apmai a notiks jau š.g. septembr – oktobr .
Otro reizi notika NORDPLUS Intens vais projekts NordplusMix Vi : Rolands Kronlaks, Evija
Skuķe, Armands Aleksandravičus, 2017.g.apr lis
Girls in Jazz (NORDPLUS Intens vais Projekts Orhus ): Inga B rzi a, Santa Šillere, Zane Aišpure
15.08-19.08.2016
Starptautisk vasaras akad mija Austrij :
JVLMA simfoniskais orķestris p c ilg ka p rtraukuma atkal piedal j s festiv l Young Euro Classic
Berl n – koncerts 20.august : Solisti Andrejs & Georgijs Osokini, diri ents Andris Vecumnieks.
JVLMA jauktais koris šogad iesaist jies apmai as projekt ar Br menes M zikas augstskolas
kamerkori: 26.05-29.05 Br menes koris viesoj s R g – koncerti Sv.P terbazn c (abi kori) un
Siguldas luter u bazn c .
JVLMA jauktais koris dev s pretviz t uz Br meni j nija s kum , kur sniedza 3 koncertus – Unser
Lieben Frauen bazn c , Oberneulandes bazn c un Br menes Dom .
NORDOPERAS Intens vais projekts G teborgas M zikas akad mij /29.05-02.06/ Laura Lazda, Stella Hedviga Tsarro, Edgars Skarbulis ,Arv ds Keinis un Veronika Rinkule
Dal ba starptautiskajos konkursos
Sadarb b ar mecen tiem Borisu un In ru Tetereviem tika rasta iesp ja atbalst t stud jošos
starptautisku m zikas m ksliniecisko projektu stenošan . Stud jošo dal bu radošajos projektos
finansi li atbalsta ar JVLMA stud jošo pašp rvalde.
Spilgt kie radošie sasniegumi
Starptautiskais Juozas Naujalis kordiri entu konkurss, Vi a
2017. Jur is C bulis - 1. vieta
17. Starptautiskais Fr driha K lava flautistu konkurss, Ulcena
2017. Liene Dobičina, Zane Jur vica, Zane Rubesa - 3. vieta
Antona Garsijas Avrila VI Starptautiskais kameransamb u konkurss, Granada
2017. Evija Auzi a, Eleonora P r ga, Marta R cene, Kristers M rti š Š manis - 2. vieta
Konkurss "Ineses Galantes talanti 2017"
2017. Viktorija Pakalniece - 1. vieta kategorij "Vok l m ksla"
Starptautiskais b rnu un jauniešu vok listu konkurss "Draudz ba"
2017. Sab ne Krilova - 1. vieta 5. jaunatnes grup
Karalisk s Zieme u m zikas koledžas Džeimsa Motrama 5. starptautiskais pianistu konkurss,
Mančestra
2016. Daumants Liepi š - 3. vieta
4. Starptautiskais V. Rovodo kordiri entu konkurss, Minska
2016. Vilhelms Georgs V cietis - 2. vieta
Konkurss "Ineses Galantes talanti 2016"
Laura Purena - 1. vieta kategorij "Vok l m ksla"; Kaspars Šmits - 1. vieta kategorij
2016.
"P šaminstrumentu sp le"
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Nov rt jot JVLMA ieguld to darbu m ksliniecisk s jaunrades projektu stenošan ,
stud jošo iesaist šan radošajos projektos un to stenošan ieguld to finansi lo atbalstu, rezum jot
stud jošo g tos sasniegumus m ksliniecisk s kompetences v rt jum , j secina, ka JVLMA
stud jošajiem ir nodrošin tas visas iesp jas, lai jau studiju laik g tu bag tu praktisko pieredzi un
skatuvisko r d jumu atska ot jm kslinieka pien kumu veikšanai. Lai piedal tos starptautiskajos
konkursos, stud jošajiem ir rad ta iesp ja pretend t uz JVLMA finansi lo atbalstu.
6. Inovat vi risin jumi studiju proces , to raksturojums un nov rt jums.
Augstskolas darb b , galvenok rt nov rt jam studiju virzien , piem roto inov ciju formu (piem ram,
produktu inov cijas, procesa inov cijas, m rketinga inov cijas, organizatorisk s inov cijas) ss
raksturojums un nov rt jums, sniedzot piem rus un nov rt jot to ietekmi uz studiju procesu.
Ieviesta JVLMA klašu – telpu elektronisk s rezerv cijas sist ma ASIMUT.
No 2015. gada augusta l dz 2016. gada martam norit ja ASIMUT sist mas piel gošana JVLMA
vajadz b m, kuru sadarb b ar ASIMUT anal tiķiem veikusi JVLMA darba grupa, sast voša no
akad misk m c bsp ka p rst vjiem, stud jošo p rst vjiem un administrat vajiem darbiniekiem.
Sist mas darb ba s kta 2016.gada 3. mart , pirms tam organiz jot informat vos semin rus
stud jošajiem un doc t jiem.
Šobr d sist m ir 790 individu li lietot ji (doc t ji, stud jošie). Sist mu ikdienas darb
izmanto ar JVLMA strukt rvien bas – IT da a, Koncertda a, Saimniec bas da a, Studiju programmu
direkcija, Dispečerdienests, klavieru ska ot ji, utt. Sistem tiski tiek veikta stud jošo aptauja, lai
kori tu vair kus sist mas darb bas aspektus. P c aptaujas main ts pieejamais rezerv cijas ilgums,
samazin ts s kais pieejamais rezerv cijas ilgums un veiktas vair kas citas izmai as. Sadarb b ar
vair k m katedr m tika veikts darbs pie ASIMUT piel gošanas individu lu nodarb bu doc t ju un
studiju specializ ciju vajadz b m.
Par ieviesto sist mu paši pateic gi ir stud jošie, kuri savu patst v go darbu var pl not
racion li, visu savu br vo laiku var izmantot lietder gi.
Aktualiz ta STUD JOŠO ROKASGR MATA, sagatavots materi ls bukleta dizaina – drukas
darbiem un buklets izdots. Visi 2016./2017. akad misk gada stud jošie var ja sa emt oti v rt gu
informat vu materi lu, kas stud jošajiem prakstiski pal dz orient ties JVLMA visu norišu pras b s.
MAKSAS STUD JOŠO T MJU VEIDOŠANA

Sadarb b ar JVLMA Person lda u un Finanšu da u, izstr d ts jauns maksas stud jošo t mju
veidošanas process, atbilstoši 01.06.2016. nolikumam par studiju programmu apguves maksu
stud jošajiem, kuri netiek finans ti no valsts budžeta l dzek iem. Process paredz cieš ku sadarb bu
starp JVLMA Studiju programmu direkciju un Finanšu da u, k ar automatiz t mju veidošanu ar
tam piel gotas programmat ras pal dz bu.
APTAUJAS

emot v r to, ka MK noteikumos "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akredit cijas noteikumi"
ir iestr d ti augstskolu darb bas v rt šanas krit riji, t.sk. stud jošo, absolventu un to darba dev ju
aptaujas. Lai aptaujas anketu saturs vis m augstskol m b tu identisks, Augst k s izgl t bas
kvalit tes a ent ras Akredit cijas komisijas darba grupa izstr d ja dokumentu Stud jošo, absolventu
un darba dev ju aptaujas anket s oblig ti iekļaujamie jaut jumi (apstiprin ti 27.04.2016.), kuru
saturu augstskolas piel go savu aptauju anketu saturam.
Saska ar Augst k s izgl t bas kvalit tes a ent ras Akredit cijas komisijas apstiprin to dokumentu
Stud jošo, absolventu un darba dev ju aptaujas anket s oblig ti iekļaujamie jaut jumi, JVLMA
izstr d ja savu dokumentu stud jošo, absolventu un to darba dev ju aptauj m. Aptaujas anketas ir
pieejamas JVLMA m jaslapas sada “Studijas”. Doc t ji un stud jošie l gti akt vi iesaist ties šo
aptauju populariz šan / aizpild šan – pirmk rt, š s aptaujas pal dz ieg t atgriezenisk s saites
inform ciju par svar giem akad misk s vides aspektiem un veikt pozit vas izmai as
Novit tes rvalstu stud jošo piesaistei
Studiju programmu direkcija sadarb b ar vair k m katedr m str d ja pie rvalstu stud jošo
piesaistes no valst m, kuras neietilpst Eiropas Savien bas sast v . Analiz ta Baltijas re iona un citu
Eiropas valstu m zikas augstskolu pieredzi stud jošo piesaist no zijas valst m. Tika izstr d ts
sadarb bas modelis ar potenci liem augstskolas p rst vjiem zij , apzin tas stud jošo intereses un
vajadz bas. Tika izstr d ts pilotprojekta tr s stud jošo piesaistei no zijas valst m..
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K6. Sadarb ba un internacionaliz cija
[atbilst ba studiju virziena att st bas m rķu sasniegšanai, studiju virziena atbilstošo studiju
programmu stenošanai un ar to saist tajai p tniec bai un, v rt jot studiju virzienu "M kslas", ar
m kslinieciskajai jaunradei]
1. Sadarb bas un internacionaliz cijas m rķu un to p rvald bas studiju virziena ietvaros
nov rt jums. Noteikto sadarb bas un internacionaliz cijas att st bas virzienu atbilst bas augstskolas
apstiprin tajiem att st bas m rķiem un studiju virziena m rķiem nov rt jums.
Studiju programmu kvalitat vas stenošanas nol kos, kas sekm tu augstas raudzes m zikas un
horeogr fijas speci listu sagatavošanu, JVLMA piev rš lielu uzman bu sadarb bas veicin šanai ar
Latvijas augstskol m, ar darba dev jiem, ar profesion laj m nevalstiskaj m organiz cij m, k ar ar
kult ras un kult rizgl t bas instit cij m.
Lai veicin tu starptautisko atpaz stam bu, stiprin tu augstskolas reput ciju, sagatavotu
studentus b t akt viem dal bniekiem savstarp ji saist t pasaul , t.i. sekm tu stud jošo mobilit ti,
rvalstu studentu un doc t ju piesaisti, JVLMA izmanto daž dus veidus internacionaliz cijas, t.i.
starptautisk s sadarb bas un veicin šanai un att st bai.
Ar sadarb bas un internacionaliz cijas m rķu stenošanu JVLMA galvenok rt nodarbojas
rlietu da a, sadarb b ar rektor tu, katedru vad t jiem un to doc t jiem.
Sadarb bu ar Latvijas augstskol m, darba dev jiem, profesion laj m nevalstiskaj m
organiz cij m, k ar ar kult ras un kult rizgl t bas instit cij m galvenok rt steno JVLMA vad ba
un katedras.
Visu veidu un l me u sadarb ba ir daudzpus ga, m rķtiec ga, lietder ga un produkt va, t vienm r
ir sekm jusi un sekm JVLMA Satversm noteikto m rķu kvalitat vu stenošanu. Š du nov rt jumu
par JVLMA akad misk gada darb bu varam las t gan stud jošo, gan absolventu aptauj s.
Starptautisk sadarb ba tiek veicin ta ar akt vu dal bu:
- divpus jos sadarb bas l gumos (ar 105 l gumi),
- dal ba starptautisku organiz ciju darb :
AEC (Association Europeenne des Conservatoire) www.aecinfo.org
ABAM (Association of the Baltic Academies of Music)
www.abam.dk
ELIA (European League of Institutes of the Arts) www.elia-artschools.org
NICA (Network of International Cooperation in Arts)
EPTA (European Piano Teacher Association)
ESTA (European String Teacher Association)
EVTA (European Vocal Teacher Association)
ECMTA (European Chamber Music Teacher Association)
- dal ba starptautiskaj s izgl t bas, m ksliniecisk s jaunrades un p tniec bas programm s un
projektos,
- dal ba studentu un doc t ju apmai as programm s,
- vad bas, katedru un individu l l me a starptautisk sadarb b .
2. Sadarb bas veidu un formu raksturojums un nov rt jums
Pielikum pievienot inform ciju par nosl gtajiem sadarb bas l gumiem ar cit m instit cij m, l guma
priekšmetu un darb bas termiņu (rekomend još s formas paraugs pielikum ).
Raksturot un nov rt t, sniedzot piem rus, sadarb bu ar š d m iesaist taj m pus m:
- sadarb ba ar cit m Latvijas augstskol m
JVLMA ir nosl gusi sadarb bas l gumus ar Latvijas Kult ras akad miju, Latvijas M kslas akad miju
(ir nodibin ta M kslas augstskolu asoci cija), Latvijas Universit ti, R gas Tehnisko universit ti,
Daugavpils universit ti.
Sadarb ba notiek š dos aspektos: konferenču organiz šana un l dzdal ba, studiju kursu apguve
klaus t ju status , doc t ju pieaicin šana studiju kursu stenošanai, profesoru piesaiste promocijas
padomes darb , u.c.;
Piem ram:
- studenti klaus t ja status apg st br v s izv les studiju kursus;
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- stud jošie klaus t ja status apg st atsevišķas studiju programmas da as studiju kursus (RTU –
Ska u režijas specializ cijas studenti, LU - akad misk s ma istra studiju programmas ma istranti un
doktoranti, LKA – profesion lo bakalaura studiju programmu studenti br v s izv les studiju kursus
svešvalod s);
- doc t ji profesion l s meistar bas pilnveides nol k klaus s GURU lekcijas;
- tiek stenoti kop gie m kslinieciski radošie projekti;
- tiek stenoti kop gie zin tnisk s p tniec bas projekti (konferences, publik cijas, promocijas darbu
priekšaizst v šana un aizst v šana, doc t ju piesaiste doktorant ras studiju kursu stenošanai).
JVLMA sadarb bas ietvaros augstskolu studentiem ir devusi iesp ju k t par Bibliot kas
apmekl t jiem. P rskata period bija pieejamas divas abon t s datub zes – Grove Music un
Letonika, k ar SCOPUS un Science Direct datub zes, kuras Latvijas augstskolas sa ma
Akad misk t kla ietvaros. Bibliot kas lietot jiem sadarbojoties ar Kult ras inform cijas sist mu
centru, tiek nodrošin ta iesp ja izm in t daž das datub zes. Datub zes pieejamas JVLMA IP adrešu
diapazon . JVLMA Bibliot ka turpin ja sniegt atbalstu J zepa Medi a R gas m zikas vidusskolai, k
ar Em la D rzi a m zikas vidusskolai aujot gan skolot jiem, gan audz k iem lietot bibliot kas
kr jumu.
Bibliot kas darbinieki vid ji viena studiju gada laik katrs vismaz vienu reizi g st teor tiskas
zin šanas LATABA, KISC, LNB organiz tajos t l kizgl t bas kursos.
- sadarb ba ar rvalstu augst k s izgl t bas iest d m;
Erasmus + un Nordplus apmai as programmu stenošanaas nol k JVLMA ir nosl gusi 105
sadarb bas l gumus.
- sadarb ba ar cit m nozares, taj skait nozares darba dev ju organiz cij m;
Produkt vu un m rķtiec gu sadarb bu ar darba dev jiem nodrošina nosl gtie sadarb bas l gumi,
kuru sadarb bas priekšmets ir pedago isk s un m kslinieciski radoš s prakses stenošana,
koncertprakses un doc t ju profesion l s meistar bas pilnveides nodrošin šana.
JVLMA prakses un sadarb bas l gumus ir nosl gusi:
- ar 146 izgl t bas iest d m,
- ar R gas Latviešu biedr bu;
- ar SIA JVLMA operas studiju Figaro;
- ar Latvijas Nacion lo operu;
- ar R gas Domes Kult ras departamentu par koncertprakses organiz šanu Sv. P tera bazn c ;
- ar R gas profesion lo p t ju orķestri;
- ar Latvijas Nacion lo kult ras centru;
- ar Valsts aģent ru Kult ras inform cijas sist mas;
- ar Latvijas Nacion lo bibliot ku (sadarb ba Letonika veidošan un att st b );
- ar VBS Latvijas Radio;
- ar SIA KM SOUND (par apskaņošanas m c bu praksi)
JVLMA ir cieša sadarb ba ar profesion laj m nevalstiskaj m organiz cij m, kuras ir iek vuš s
starptautiskaj s organiz cij s – Klavieru skolot ju asoci ciju, st gu instrumentu skolot ju asoci ciju,
klarnetistu biedr bu, dzied šanas skolot ju asoci cija, Latvijas Koru asoci cija. u.c. Vi u akt vas
darb bas un m su sadarb bas rezult t ir notikuši vair ki starptautiskie konkursi - J zepa V tola
starptautiskais kordiri entu konkurss, J zepa V tola starptautiskais pianistu konkurs, semin ri,
metodiskie las jumi, meistarklases, u.c.
- sadarb ba ar pašvald b m,
Sadarb ba ar pašvald b m JVLMA izpaud s galvenok rt m ksliniecisku vien bu, individu lo
atska ot jm kslinieku un stud jošo koncertu sniegšan re ionos – C sis, Limbaži, Ventspils,
Liep ja, Madona, Gulbene, Valmiera, Daugavpils, Kuld ga, R zekne, u.c.
- rvalstu organiz cij m u.c.
JVLMA darb ba ir v rsta uz starptautisk s sadarb bas att st bu glob l m rog un vispirms uz
integr ciju Eiropas m zikas izgl t bas sist m , lai veicin tu studentu un doc t ju apmai u un
nodrošin tu augstu kvalit ti m zikas izgl t b .
JVLMA darb ba balst s uz stermi a aktivit t m (viesprofesoru meistarklases, semin ri,
lekcijas), studentu un pasniedz ju apmai u (Erasmus un Nordplus programmas), daž diem
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pas kumiem (koncerti, konkursi, festiv li, konferences, individu lie p t jumi), daž du ES
projektu realiz ciju, Akad misko Programmu A ent ras p rvald taj m programm m, v stniec bu
projektiem, kas tiek realiz ti ar Eiropas valstu diplom tisko p rst vniec bu atbalstu, un
transnacion l m programm m - Yamaha, USA Fulbright, International Holland Music Sessions.
Eiropas Savien bas M žizgl t bas programmas ERASMUS ietvaros pied v unik lu iesp ju
pavad t m c bu periodu no 3 m nešiem l dz pilnam studiju gadam partneru augstskol s. JVLMA
ir nosl gusi divpus jos l gumus ar apm. 100 Eiropas m zikas augstskol m.
ERASMUS
programmas ietvaros ir uzs kta studentu un doc t ju apmai a ar ar Baltkrieviju un Gruziju.
Sadarb bas l gumi saista JVLMA ar ar P. Čaikovska Maskavas Valsts Konservatoriju,
N. Rimska-Korsakova Sankt-P terburgas Konservatoriju un Minskas M zikas akad miju, kuru
ietvaros tiek realiz ti interesanti projekti, iesaistot vair ku augstskolu m c bsp kus un studentus.
JVLMA studenti ik gadu piedal s starptautiskos jauniešu orķestros un koros, t d j di
ieg stot lielisku profesion lo pieredzi izcilu diri entu vad b : EUYO (ES Jauniešu orķestris),
Gustav Mahler Jugendorchester, BachAkademie Stuttgart orķestris un koris, Schleswig-Holstein
Musik Festival orķestris un koris, Baltic Youth Philharmonic, Orchester Norden, Europa Cantat,
Animato Stiftung.
Raksturot un nov rt t sadarb bu ar darba dev jiem:
Kvalitat vu sadarb bu ar darba dev jiem veicina profesion lo kult ras instit ciju vadošo
darbinieku, atska ot jm kslinieku, diri entu un citu radošo profesiju speci listu iesaist šana
JVLMA darb b – gan akad miskajos amatos, gan doc t ju status . Ir izveidojusies cieša sadarb ba
ar Latvijas Nacion lo Operu un baletu (JVLMA str d galvenais diri ents, docents M.Ozoli š;
m kslinieciskais vad t js, komponists, pieaicin tais doc t js A.Maskats, u.c.), ar Latvijas Nacion lo
simfonisko orķestri (JVLMA str d orķestra m ziķi – S.Šteinbergs, T.Z berte- jaba, E.Saksons,
S.Br nums, J.Semjonovs, J.Porietis, G.Kuzma un daudzi citi), Liep jas simfonisko orķestri, ar Radio
kori (m kslinieciskais vad t js un galvenais diri ents, prof. S.K ava), ar akad misko kori “Latvija”
(m kslinieciskais vad t js un galvenais diri ents asoc. profesors M.Sirmais).
- raksturojot un nov rt jot meh nismu darba dev ju iesaistei studiju virziena stenošan ;
JVLMA un darba dev ju sadarb ba izpaužas abpus jo m kslinieciki – radošo interešu studiju kursu
stenošan . JVLMA vad ba, katedru vad t ji, doc t ji un ar vair ki stud jošie ir darba kol i, kas
izpauž s daž d s lom s – vienlaic gi esot gan m c bsp ki, gan stud jošie, gan kult ras instit ciju –
kolekt vu m ziķi, operdzied t ji, diri enti, horeogr fi, ska u režisori, muzikologi, u.t.t.
- sniedzot kopsavilkumu par darba dev ju iesaisti studiju virziena stenošan , nor dot darba dev ju
iesaistes veidus un piem rus;
JVLMA darba dev ju p rst vjus iesaista studiju kursu stenošan , prakses darba vietu organiz šan ,
studiju programmu satura aktualiz šan , valsts p rbaud jumu komisij s, JVLMA darb bas
nov rt šan , JVLMA kole i laj s instit cij s – Simfonisk orķestra padom , JVLMA Konventa
sast v . Sadarb ba ir oti produkt va, v rsta uz kompetentu speci listu sagatavošanas pilnveidi,
JVLMA radošas darb bas veicin šanu.
- ja darba dev ju aptaujas notiek studiju virziena l men , iekļaujot darba dev ju aptauju rezult tu
anal zi.
Darba dev ju aptaujas notiek galvenok rt katedru s žu ietvaros, kuros apspriež stud jošo uzr d tos
kompetences rezult tus, valsts p rbaud jumos sniegt s kompetences nov rt jum , kole i lo
instit ciju san ksm s, k ar konkursu un koncertu v rt jumos.
Stud jošajiem pied v to prakses iesp ju un prakses nodrošin juma un organiz cijas raksturojums
un nov rt jums, taj skait inform cija, vai augstskola/ koledža pal dz stud jošajiem atrast prakses
vietu (ja piem rojams).
JVLMA nodrošina stud jošajiem prakses vietas sl dzot prakses l gumus ar konkr t m prakses vietas
iest d m. Prakse notiek studiju procesa laik . Prakses vad t ji izstr d katra semestra prakses darba
programmu, kuras izpildi stud jošais atspogu o prakses darba p rskat .
Pielikum pievienot stud jošo prakses organiz cijas aprakstu (prakses nolikums).
Pielikum pievienot inform ciju par l gumiem u.c. apliecin jumiem par stud jošo prakses
nodrošin jumu stud jošajiem.
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3. rvalstu stud jošo un m c bsp ku piesaistes studiju virziena ietvaros nov rt jums
Raksturot un nov rt t rvalstu stud jošo un m c bsp ku piesaistes meh nismu, rvalstu stud jošo un
m c bsp ku ietekmi uz studiju kvalit ti un studiju pilnveidi.
rvalstu stud jošo un m c bsp ku piesaiste notiek saska
Erasmus Universit tes hartas
pras b m, ar augstskolu abpus ji nosl gtajiem l gumiem, izstr d tajiem individu lajiem studiju
pl niem un studiju kursu darba programm m.
rvalstu stud jošo un m c bsp ku ietekme uz JVLMA studiju kvalit ti un studiju pilnveidi ir
noz m ga, tieši praktisk s svešvalodas kvalitat v kai apguvei, studiju satura apguves daudzveid g ku
pa mienu piem rošan , citu valstu studiju organiz cijas un pras bu izzin šan .,
4. Stud jošo mobilit tes raksturojums un nov rt jums p rskata period
Stud jošo izejoš s un ien koš s mobilit tes kvalitat vie r d t ji studiju virziena ietvaros, mobilit tes
dinamikas un gr t bu raksturojums un anal ze.
JVLMA stud jošie apmai as programmas steno saska ar nolikumu NOLIKUMS PAR STUDIJ M
RVALST S ERASMUS+ UN NORDPLUS PROGRAMMU IETVAROS.

Katru akad misko gadu apmai as programm s piedal s vid ji 30 – 35 JVLMA stud jošie, kuri
p rst v studiju virziena gandr z visas studiju programmas, s kot no bakalaura l me a studij m un
beidzor ar doktorantiem.
Izbraucošajiem stud jošiem gr t bas bieži vien sag d studiju programmu satura, studiju kursu
satura un v rt jumu liel s atšķir bas.
Ien košo stud jošo mobilit tes kvantitat vie r d t ji pieaug. Pirms 5 gadiem tie bija tikai 4 – 6
stud jošie, p d jos gadus stud jošo skaits ir pieaudzis vid ji l dz 22 stud jošajiem. Stud jošo
kompetences kvalitat vie r d t ji studiju virziena ietvaros ir oti atšķir gi, paši atšķir gas ir st gu
instrumentu sp les stud jošo zin šanas un prasmes, kuru prasmju l menis bieži vien ir zems. P r jo
specialit šu (p t ji, etnomuzikologi, diri enti) ir JVLMA stud jošo kompetences l men .
Pielikum pievienot stud jošo mobilit tes statistikas datus, izejošaj mobilit t nor dot stud još
studiju programmu.
5. Kop go studiju programmu raksturojums un nov rt jums
Ja studiju virzien tiek stenotas kop g s studiju programmas, kop go studiju programmu (ar Latvijas vai rvalstu augstskol m/
koledž m) izveides pamatojuma un partneraugstskolu izv les raksturojums un nov rt jums, iekļaujot inform ciju par kop go studiju
programmu veidošanas un stenošanas principiem un procesu.

JVLMA ne steno kop g s studiju programmas
Ja studiju virzien netiek stenotas kop g s studiju programmas, raksturot un nov rt t augstskolas
pl nus š du studiju programmu izveidei studiju virziena ietvaros.
Studiju virziena M kslas kop g s studiju programmas atbilstoši JVLMA Att st bas strat ij
pl notajam pas kumu pl nam stenos saska ar Augstskolu likum pie emtajiem groz jumiem par
profesion l doktora m ksl s studiju programmas stenošanas nosac jumiem.
6. Studiju virziena starptautiskaj vid raksturojums un nov rt jums (ja piem rojams)
Augstskolas iesaistes studiju virzienam atbilstošaj s starptautiskaj s organiz cij s, studiju
programm m piešķirto starptautisko kvalit tes z mju, sertifik tu, akredit ciju utt. raksturojums un
nov rt jums.
JVLMA ir iesaist jusies š d s starptautiskaj s organiz cij s:
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)
J zepa V tola Latvijas M zikas akad mijai piešķirta Eiropas Komisijas Diploma pielikuma Atzin bas
z me.
JVLMA ir piešķirts starptautiskais sertifik ts Erasmus + Harta 69932-LA-1-2014-1-LVEPPKA3-ECHE .
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K7. Stud jošo pašp rvaldes darb ba
1. Stud jošo pašp rvaldes darb bas principi
Stud jošo pašp rvaldes darb bas principu raksturojums, sniedzot inform ciju par stud jošo
pašp rvaldes darb bas uzs kšanas gadu.
Stud jošo pašp rvalde darbojas saska ar JVLMA Sen ta apstiprin to nolikumu J ZEPA

V TOLA LATVIJAS M ZIKAS AKAD MIJAS STUD JOŠO PAŠP RVALDES NOLIKUMS.

Ar dokumenta saturu var iepaz ties JVLMA m jas lap : www.jvlma.lv sada dokumenti, Iekš jie
normat vie akti.
2. Stud jošo pašp rvaldes darb bas atbilst ba Augstskolu likumam
Stud jošo pašp rvaldes darb bas atbilst bas Augstskolu likumam raksturojums un nov rt jums,
ietverot inform ciju par š diem aspektiem (pie katra aspekta nor d t svar g kos notikumus, veikt s
darb bas p rskata period ):
− stud jošo interešu p rst vniec ba akad miskajos jaut jumos;
JVLMA Stud jošo intereses akad miskajos jaut jumos p rst v stud jošo pašp rvaldes iev l tie
stud jošie š d s kole i laj s instit cij s: JVLMA Satversmes sapulc , Sen t , Akad miskaj
šķ r jties , tikas komisij , Doktorant ras padom , Studiju kvalit tes v rt šanas komisij
− stud jošo interešu p rst vniec ba materi lajos (soci lajos) dz ves jaut jumos;
Stud jošo materi los un soci los dz ves jaut jumus JVLMA risina:
* Stipendiju piešķiršanas komisija, kuras sast vu veido devi i komisijas locek i, no kuriem pieci
ir stud jošo p rst vji;
* Studiju un stud jošo kred ta piešķiršanas komisija, kur stud jošo intereses p rst v Studiju
programmas direkcijas vad t ja vietnieks darb ar stud jošajiem;
* Stud jošo pašp rvaldes iekšlietu koordinators savas kompetences ietvaros aizst v un p rst v
stud jošo intereses akad misk s, materi l s un kult ras dz ves jaut jumos JVLMA;
− stud jošo interešu p rst vniec ba kult ras dz ves jaut jumos;
Stud jošo intereses kult ras jaut jumos savas kompetences ietvaros aizst v un p rst v
Stud jošo pašp rvaldes iekšlietu koordinators.
− k rt ba, k d stud jošie tiek iev l ti augstskolas/ koledžas koleģi laj s instit cij s (nor dot
augstskolas koleģi l s instit cijas, kur s stud jošie darbojas, stud jošo skaitu katr no t m (faktiski
un procentu li), stud jošo pilnvaras koleģi lo instit ciju ietvaros);
K rt bu, k d stud jošie tiek iev l ti augstskolas kole i laj s instit cij s nosaka nolikums
JVLMA stud jošo pašp rvaldes nolikums, kur ir teikts: Pašp rvalde iev l p rst vjus darbam
koleģi laj s instit cij s atbilstoši attiec g s koleģi l s instit cijas noteiktajai k rt bai. Ja k rt ba
nav noteikta, tad atkl t balsošan ar balsu vair kumu.”
Stud jošo p rst vniec ba kole i laj s instit cij s, no t m (faktiski un procentu li):
- no četrdesmit JVLMA Satversmes sapulces locek iem asto i ir stud jošie, t.i. 20%;
- no divdesmit Sen ta senatoru skaita četri ir stud jošie, t.i. 20%;
- no pieciem Akad misk s šķ r jtiesas p rst vjiem divi ir stud jošie, vid ji 40%;
- no septi iem tikas komisijas locek iem viens ir stud jošo p rst vis, t.i. vid ji 14%.
- no septi iem Doktorant ras padomes locek iem divi doktoranti ir stud jošo p rst vji, t.i. 28%
- no devi iem Studiju kvalit tes v rt šanas komisija locek iem viens ir stud jošo p rst vis, t.i. 0,11%
stud jošo pilnvaras koleģi lo instit ciju ietvaros
Satversmes sapulc stud jošie:
- pie em un izdara groz jumus Akad mijas Satversm ;
- iev l un atce Rektoru;
- noklaus s un v rt Rektora p rskatu;
- iev l Sen tu un atce t locek us;
- iev l Akad misko šķ r jtiesu un atce t s locek us;
- apstiprina Satversmes sapulces, Sen ta, -Akad misk s šķ r jtiesas un Rektora v l šanu
nolikumus;
- noklaus s un v rt Sen ta p rskatu, pie em l mumus par t darb bu;
- izskata un izlemj konceptu lus Akad mijas darb bas un att st bas jaut jumus.
Sen t stud jošie:
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- pie em l mumus par noz m g kajiem akad misk s, zin tnisk s un m ksliniecisk s darb bas
jaut jumiem;
- izskata un apstiprina studiju programmas;
- izskata un apstiprina studiju programmu pašnov rt šanas zi ojumus;
- nosaka iekš j s kvalit tes nodrošin šanas sist mas;
- apstiprina visus Akad mijas nolikumus, noteikumus un citus augstskolas darb bu
reglament jošos dokumentus, iz emot tos, kas ir Satversmes sapulces kompetenc vai tos,
kurus Sen ts ir dele jis apstiprin t rektoram (r kojuma dokumentus par Sen ta vai Sen ta
dele tu padomju vai komisiju l mumu izpildes k rt bu);
- dibina un likvid strukt rvien bas;
- nosaka Akad mijas finanšu strukt ru un apstiprina Akad mijas gada budžetu;
- nosaka akad misk person la darba samaksas principus;
- noklaus s un v rt rektora ikgad ju p rskatu par budžeta izpildi;
- izveido komisijas un padomes atsevišķu jaut jumu risin šanai;
- ierosina Akad mijas Padomnieku konventa dibin šanu.
Akad mijas Sen t p rst v tajiem stud jošajiem ir veto ties bas jaut jumos, kas saist ti ar stud jošo
interes m.
Doktorantūras padomē studējošie veido studiju programmas, pārrauga to īstenošanu, akadēmisko
attīstību un kvalitāti. Doktorantūras padome savu darbību īsteno saskaņā ar Doktora studiju
nolikumu, kuru apstiprina JVLMA Senāts.
Studiju kvalit tes v rt šanas komisijas kompetence:
- iepaz stas ar ranž šanas rezult tiem un v rt stud jošo studiju rezult tus;
- pie em l mumu par stud jošo studiju kvalit ti un, pamatojoties uz ranž šanas proces
ieg tajiem studiju rezult tiem, sniedz priekšlikumus par finans juma avota mai u.
Akad misk šķ r jtiesa izskata akad misk person la un stud jošo iesniegumus par
Akad mijas Satversm noteikto akad misko br v bu un ties bu ierobežojumiem, akad mijas
person la iesniegumus par JVLMA izdoto administrat vo aktu vai faktisk s r c bas apstr d šanu.
− stud jošo pašp rvalde no augstskolas budžeta tiek finans ta apm r , kas nav maz ks par vienu
divsimto daļu no augstskolas gada budžeta.
JVLMA atbalsta un sekm stud jošo pašp rvaldes darb bu. Stud jošo pašp rvaldes kvalitat vas
darb bas veikšanai JVLMA finans vienu divsimto da u no JVLMA gada budžeta. Šos l dzek us
stud jošo pašp rvalde izmanto Augstskolu likuma 53.panta Stud jošo pašp rvalde 3.da noteikto
funkciju veikšanai, t.sk. aizst v un p rst v stud jošo intereses akad misk s, materi l s un kult ras
dz ves jaut jumos augstskol un cit s valsts instit cij s, reprezent JVLMA stud jošos Latvij un
rvalst s.
3. Augstskolas vad bas atbalsts stud jošo p rst vniec bas att st bas un stud jošo pašp rvaldes
darb bas veicin šan
Sniegt inform ciju, k augstskola sekm un atbalsta stud jošo p rst vniec bu, t s att st bu, un
veicina stud jošo pašp rvaldes darb bu.
JVLMA vad ba iev ro un nodrošina Augstskolu likum un JVLMA Satversm noteikt s
stud jošo pašp rvaldes ties bas, t.sk.:
- sa emt inform ciju un paskaidrojumus no JVLMA jebkuras strukt rvien bas pilnvarotajiem
p rst vjiem visos jaut jumos, kas skar stud jošo intereses;
- stud jošo pašp rvaldes p rst vjiem JVLMA Sen t un Satversmes sapulc ir veto ties bas
jaut jumos, kas skar stud jošo intereses;
- stud jošo pašp rvaldes l mumi p c to apstiprin šanas JVLMA Sen t ir oblig ti visiem
stud jošajiem.
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K8. Iepriekš j studiju virziena akredit cij (ja t da ir bijusi) vai studiju programmas
licenc šanas ietvaros konkr tajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana
(ja t di ir bijuši)
1. Iepriekš j studiju virziena akredit cij vai studiju programmu licenc šan ekspertu sniegto
rekomend ciju ieviešanas pl na izpilde
Ekspertu sniegto rekomend ciju ieviešanas pl na izpildes un sniegto rekomend ciju ietekmes uz
studiju kvalit ti vai procesu pilnveidi studiju virzien un tam atbilstošaj s studiju programm s
nov rt jums. Pielikum pievienot rekomend ciju izpildes pl nu (rekomend još s formas paraugs
pielikum ) (ja piem rojams).
Studiju virziena M kslas iepriekš j akredit cija notika 2011.gada septembr un novembr .
Visas JVLMA 11 studiju programmas izv rt ja starptautiskie eksperti, kuri str d ja Augst k s
izgl t bas padomes stenot Eiropas Soci l fonda projekta "Augst k s izgl t bas studiju programmu
izv rt šana un priekšlikumi kvalit tes paaugstin šanai" ietvaros.
Katru studiju programmu akredit cijas eksperti v rt ja četr s v rt šanas grup s:
1.
Kvalit te;
2.
Resursi;
3.
Ilgtsp ja;
4.
Sadarb ba un p rkl šan s
Katr no četr m v rt šanas grup m, iek va sešus v rt šanas aspektus (apakšpunktus):

M rķi un uzdevumi;

Studiju saturs un organiz cija;

Studijas un zin šanu nov rt šana;

Studiju nodrošin jums un vad ba;

Person la un stud jošo zin tnisk s p tniec bas (radošais) darbs;

Kvalit tes nodrošin jums un garantijas.
Nov rt jot visu studiju programmu stenošanas procesu un rezult tus, eksperti secin ja, ka
JVLMA izgl to augstas raudzes m ziķus, horeogr fus, m zikas nozares p tniekus un nozares
pedagogus, nodrošinot kvalitat vas studijas visu l me u M zikas un skatuves m kslas. Jaunie
speci listi ir sp j gi iek auties kult ras aprites plašaj darba tirg . Studiju programmu stenošanas
kvalit ti sekm JVLMA izvirz tie atbild bas principi. JVLMA vad ba uz emas galveno atbild bu par
studiju programmu kvalitat vu stenošanu, tiek iev rotas sabiedr bas intereses attiec b uz izgl t bas
kvalit ti, studiju programmu kvalit te tiek att st ta un uzlabota stud jošo un darba tirgus interes s,
strukt rvien bas, kuras realiz un atbalsta studiju programmas, galvenok rt darbojas efekt vi,
kvalit tes nodrošin šanas procesi ir caurskat mi, stud jošo kompetences nov rt šanai tiek izmantoti
r jie eksperti, JVLMA tiek veicin ta kvalit tes kult ra, ir izstr d ti procesi, ar kuru pal dz bu JVLMA
sniedz p rskatus, taj skait atskaites par valsts budžeta, sabiedrisko un priv to naudas l dzek u
ieguld jumu, kvalit tes nodrošin šanas kontroles un atskait šan s rezult t konstat tie tr kumi tiek
izv rt ti, iestr d ti darba pilnveides pas kumos.
Izv rt jot apkopoto inform ciju par JVLMA resursiem (stud jošie, doc t ji, visp r jais person ls,
apr kojums, finanses) un, sal dzinot to ar iepriekš jos darb bas gados sniegtajiem datiem, eksperti
secin ja, ka, neskatoties uz ierobežotaj m finansi l m iesp j m, JVLMA darb ba ir pilnveidojusies un
ir guvusi augstus rezultat vus r d t jus stud jošo un doc t ju atlas , apr kojuma atjaunošan ,
materi l s b zes paplašin šan .
Studiju programmu akredit cijas proces pirmo reizi tika analiz ts ar studiju programmu
ilgtsp jas aspekts. Studiju programmu ilgtsp jas nodrošin šana tika izv rt ta saska ar JVLMA
Att st bas strat ij laika posmam no 2008.-2015.gadam iestr d taj m pras b m.
Eksperti savos zi ojumos ir snieguši š dus secin jumus: Studiju programmu ilgtsp ju nodrošina
JVLMA formul t misija - sp ja efekt vi darboties studij s, zin tn , zin šanu p rnes un sabiedr bas
interes s, nodrošinot konkur tsp ju – profesion lo kompetenci un kvalit ti – k konkur tsp jas
pamatu. Studiju programmas m rķi ir orient ti uz speci listu sagatavošanu, kuri ir vajadz gi valstij un
atbilst darba dev ju izvirz taj m pras b m. Studiju programmas m rķi un uzdevumi ir izstr d ti
sadarb b ar nevalstiskaj m profesion laj m organiz cij m, kult ras instit cij m un pašvald bu
p rst vjiem ar kuriem ir regul ra sadarb ba. JVLMA studiju programmu kvalit tes nodrošin šanas
strat ij ir iestr d ts piešķiramo gr du apstiprin šanas, uzraudz bas un regul ras kontroles pas kumu
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apraksts, kuru aktualiz katru akad misko gada un Sen ts pie em l mumu par turpm ko darb bu.
Uzraudz bas un kontroles pas kumu v rt šan oblig ti tiek iesaist ti ar sadarb bas partneri.
Studiju satura ilgtsp ja ir formul ta un tiek stenota JVLMA r c bas virzienos: studiju un
p tniec bas darba pilnveide un att st ba; iekš j s kvalit tes vad bas pilnveide; akad misk person la
atlases un profesion l s meistar bas pilnveide; valsts kult ras att st bas vajadz b m atbilstošu izgl totu,
prasm gu un radošu speci listu skaita palielin šana; starptautisk s sadarb bas sekm šana un
mobilit tes veicin šana; finans juma avoti un infrastrukt ras nodrošin jums.
JVLMA programmu absolventiem tiek nodrošin ta studiju turpin šanas iesp jas:
1) otr l me a profesion l s augst k s izgl t bas ma istra studiju programm M zika p c kuras
apguves absolventi ieg st profesion lo ma istra gr du m zik ;
2) akad misk ma istra augst k s izgl t bas studiju programm M zika p c kuras apguves
absolventi ieg st humanit ro zin t u ma istra gr du m ksl ;
3) akad misk doktora augst k s izgl t bas studiju programm Muzikoloģija p c kuras apguves un
promocijas darba aizst v šanas absolventi ieg st m kslas zin t u doktora zin tnisko gr du.
Izv rt jot JVLMA sadarb bas nodrošin šanas iesp jas, j secina, ka JVLMA rlietu da a ir
izstr d jusi stud jošo un akad misk person la mobilit tes pl nus, ir nosl gusi divpus jos l gumus jau
ar vair k k 80 Eiropas m zikas augstskol m.
Studenti un m c bsp ki pietiekami labi p rvalda k du no Eiropas galvenaj m svešvalod m (ang u,
v cu, franču, it u), var komunic t, stud t un m c t savu studiju kursu attiec gaj svešvalod .
Augst k s izgl t bas padomes studiju virziena M kslas nov rt juma rezult ti:
Augstskola
Studiju programmas
V rt jums
(I grupa – ilgtsp j gas
studiju programmas)
J zepa V tola Latvijas M zikas 42212 Diri šana
I
akad mija
42212 Instrument l m zika
I
42212 Kompoz cija
I
42212 Horeogr fija
I
42212 M zikas v sture un teorija
I
42212 Vok l m zika
I
42212 M zika un skatuves m ksla
I
45212 M zika
I
47212 Horeogr fija
I
47212 M zika
I
51212 Muzikolo ija
I
Lai pilnveidotu m ziķu un horeogr fu sagatavošanu atbilstoši darba tirgus jaun k m pras b m,
respekt jot akredit cijas ekspertu ieteikumu, JVLMA sadarb b ar soci lajiem partneriem izstr d ja
piekt l me a profesiju standartus: ska u režisors, instrumentu m ziķis, vok lists, muzikologs,
komponists, horeogr fs un diri ents, iesniedza tos Izgl t bas un zin tnes ministrijas Tr spus j s
sadarb bas padomei izv rt šanai un sekm ja to apstiprin šanu Ministru kabinet .
emot v r profesiju standartos formul t s pras bas, tika pilnveidots un aktualiz ts visu studiju
programmu saturs.
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IV. PIELIKUMI
Pašnov rt juma ziņojuma satura r d t j iekļaut un numur t ar pielikumus.
Pielikums
Nor de uz pašnov rt juma
Iesniegšanas
ziņojuma krit riju/ punktu
forma (P/E)*
Inform cija par augstskolu
Studiju programmas stenošana XXX fili l (netiek
1.punkts
P/E
īstenotas)
Galvenie iekš jie normat vie akti un regul jumi
(skat t JVLMA m jas lap , adrese:www.jvlma.lv;
sada as Dokumenti)
Augstskolas p rvald bas strukt ra
(skat t JVLMA m jas lap , adrese: www.jvlma.lv;
sada a Dokumenti,
JVLMA Strukt ra)

2.punkts

P/E

2.punkts

P/E

Inform cija par studiju virzienu
Studiju virziena att st bas pl ns
K1. 4. punkts
(skat t JVLMA m jas lap ,
adrese:www.jvlma.lv; sada a Dokumenti
JVLMA Att st bas strat ija 2016.-2020.)
Studiju virziena p rvald bas strukt ra
K2. 1.punkts
(skat t JVLMA m jas lap ,
adrese:www.jvlma.lv; sada a Dokumenti,
JVLMA Strukt ra)
Specifisks apr kojums studiju programm m
K4. 2.punkts
(skat t JVLMA m jas lap ,
adrese:www.jvlma.lv; sada a Studijas, Studiju
programmas)
Statistikas dati par m c bsp ku izejošo un
K4. 6. punkts
ien košo mobilit ti
Inform cija JVLMA Arlietu da
Sadarb bas l gumu saraksts
K6. 2.punkts
(saskaņā ar paraugu),
Saraksts atrodas Studiju programmu direkcij
Stud jošo prakses organiz cijas apraksts
K6. 2.punkts
(prakses nolikums)
(skat t JVLMA m jas lap , adrese:
www.jvlma.lv; sada a Dokumenti:
JVLMA Prakses nolikums
Statistikas dati par stud jošo izejošo un ien košo K6. 4.punkts
mobilit ti
Inform cija JVLMA Arlietu da
Iepriekš j s akredit cijas vai licenc šanas
K8. 1.punkts
ekspertu sniegto rekomend ciju ieviešanas pl na
izpilde
(saskaņā ar paraugu)
Tabula, kur sniegta pamatinform cija par studiju
K4. punkta 6.3.
virziena stenošan iesaist tajiem m c bsp kiem,
nor dot to gr du/ kvalifik ciju, iev l šanas statusu
augstskol , studiju programmas un studiju kursus,
kuru stenošan tie piedal s un valsts valodas un
svešvalodas (ja piem rojams) zin šanu apliecin jumu
un m c bsp ku biogr fijas (Curriculum Vitae
Europass form t )
Inform cija JVLMA Person liju da

E

P/E

P/E

E

P/E

E

E

P/E

E
Excel form
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III. Studiju programmas
“Profesion l bakalaura studiju programma
Instrumentālā mūzika ”
raksturojums
K9. Studiju programmas nosaukuma, iegūstam gr da,
profesion l s kvalifik cijas vai gr da un profesion l s
kvalifik cijas, mērķu un uzdevumu, uzņemšanas
nosacījumu savstarpēj atbilstība
1. Studiju programmas “Instrumentālā mūzika” parametri.
Norādīt tikai tos parametrus, kuri attiecas uz studiju programmu.
Profesion l bakalaura studiju programma
Instrumentālā mūzika
Professional Bachelor's Study Programme
Instrumental Music
42212

Studiju programmas nosaukums
Studiju programmas nosaukums
ang u valodā
Studiju programmas kods saska ā ar
Latvijas izgl t bas klasifikāciju
Studiju programmas veids un l menis

Profesionāla bakalaura studiju programma

Iegūstamais kvalifikācijas l menis (EKI)

6. līmenis

Profesijas kods profesiju klasifikatorā

2652 19

Studiju programmas apjoms (KP)

LV 160 KP; ECTS 240 KP

stenošanas forma, veids, ilgums (ja
nepilni gadi, norād t m nešos) un
stenošanas valoda

pilna laika kl tiene
4 gadi

stenošanas vieta

Latviešu valoda

Rīg , Krišj ņa Barona iel 1; LV 1050

Studiju programmas direktors/-e

Irēna Balt bola

Uz emšanas pras bas

Studiju programm uzņem personas, kuras ir
apguvušas visp rējo vidējo izglītību vai
profesion lo vidējo izglītību un nok rtojušas
uzņemšanas papildu prasības:
Instrumenta spēle, Kolokvijs instrumenta
spēlē, Kolokvijs Mūzikas literatūr un teorij
mūzikas profesion l s vai profesion l s
ievirzes vidēj s izglītības programmas
noslēguma prasību apjom
Tiesības turpin t studijas maģistrantūr

Studiju turpināšanas iesp jas
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Cita attiec gās augstskolas vai citas
Pielikumā pievienot apliecinošu dokumentu
augstskolas studiju programma, kurā
studiju programmas sl gšanas gad jumā
augstskola nodrošina stud jošajiem iesp ju
turpināt izgl t bas ieguvi
Studiju programmas
Nodrošin t valsts kultūras un soci laj m vajadzīb m augst k
m rķis
līmeņa profesion lo mūziķu atskaņot m kslinieku sagatavošanu,
kuri ir apguvuši mūzikas zin tņu teorētiskajos pamatos sakņotas,
instrumentu mūziķa profesijas standartam atbilstošas, praktiski
piemērojamas profesion l s zin šanas, ir spējīgi konkurēt
mūziķu profesion laj vidē Latvij un rvalstīs, motivēti
profesion lai attīstībai un t l kizglītībai vienotaj Eiropas
izglītības telp , kuri, pildot savu pamatuzdevumu, ievēro
humanit tes, demokr tiskuma, zin tniskuma, profesionalit tes,
individualiz cijas, radošas darbības un mūsdienīguma principus,
respektē Latvijas tautas intereses, iekļaujoties starptautiskaj
kultūras apritē, saglab un attīstīta nacion l s mūzikas kultūras
mantojumu
Studiju programmas
Veidot integrētas studijas, kur s students varētu iegūt
uzdevumi
atskaņot jm kslinieka 5.līmeņa profesion lo kvalifik ciju,
profesion lo bakalaura gr du mūzik un atbilstoša instrumenta
spēles pedagoga tiesības;
- lietot profesion laj m bakalaura studij m atbilstošas m cību
metodes un darba organiz cijas formas;
- nodrošin t iespēju apgūt un attīstīt pamatzin šanas un
pamatiemaņas zin tnisk s pētniecības darb , sagatavot
t l k m studij m maģistrantūr
Sasniedzamie studiju Zin šanu kompetence
rezultāti
Iegūto zin šanu rezult t absolvents spēj par dīt mūzikas
zin tnes nozarei un instrumentu mūziķa profesijai raksturīg s
pamata un specializētas zin šanas un šo zin šanu kritisku
izpratni mūzikas vēsturē un teorij , profesion l s mūzikas
attīstības tendencēs un likumsakarīb s, mūzikas nozares
attīstības stratēģij un pl nošanas metodēs, zin tnisk s
pētniecības metodēs, turkl t daļa zin šanu - instrumentu spēles
vēsturē, skaņdarbu interpret cijas m ksl un mūzikas
instrumenta spēles apguves metodik - atbilst instrumentu
mūziķa profesijas augst ko sasniegumu līmenim. Instrumentu
mūziķis spēj par dīt arī mūzikas profesion l s izglītības
pedagoga profesion l s jomas svarīg ko jēdzienu un
likumsakarību izpratni par mūzikas pedagoģijas nozares
profesion lajiem terminiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi
skaņdarba tēla atkl smē, skaņdarbu apguves metodēm un to
daudzveidību
Prasmju kompetence
Iegūto prasmju rezult t absolvents spēj atbildīgi un patst vīgi
veikt instrumentu mūziķa un mūzikas profesion l s izglītības
pedagoga pien kumus - pielietot zin šanas atskaņot jm kslas
jom , pamatojoties gan uz tradīcij m, gan jaun kaj m atziņ m,
izskaidrot mūzikas attīstības likumsakarības, analizēt un izvērtēt
daž du laikmetu un stilu skaņdarbus, radīt pozitīvu un radošu
atmosfēru, prognozēt un sasniegt m ksliniecisk izpildījuma
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Studiju programmas
nosl gumā
paredz tais
nosl guma
pārbaud jums

rezult tu, brīvi spēlēt daž du stilu un žanru iepriekš
nesagatavotus skaņdarbus pēc notīm, transponēt tos, improvizēt,
patst vīgi iestudēt un atskaņot daž das sarežģītības pak pes
instrument los skaņdarbus, atlasīt instrument l žanra
m ksliniecisko repertu ru un sast dīt koncertprogrammas,
organizēt un pl not savu un muzicējoš kolektīva darbu,
izstr d t mūzikas profesion l s izglītības programmas, m cību
priekšmetu programmas mūzikas skol m un vidusskol m, atlasīt
un veidot m cību līdzekļus, m cību saturu, pl not, organizēt un
vadīt m cību stundas, vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības
proces iegūt s zin šanas un prasmes, iem cīt izglītojamajam
daž das sarežģītības pak pes, daž du laikmetu un stilu
skaņdarba satura atkl smi konkrēta instrumenta atskaņojum ,
izskaidrot m cīšan s paņēmienus, salīdzin t skaņdarbu
interpret cijas, attīstīt instrumenta spēles tehnisk s un
m ksliniecisk s prasmes, formulēt m cību priekšmeta mērķus un
uzdevumus, analītiski aprakstīt inform ciju, problēmas un
risin jumus mūzikas un mūzikas pedagoģijas zin tnes nozarē un
instrumentu mūziķa profesij , tos izskaidrot un argumentēti
diskutēt par tiem gan ar speci listiem, gan ar nespeci listiem.
Spēj patst vīgi strukturēt savu un izglītojam m cīšanos, virzīt
savu t l ku m cīšanos un profesion lo pilnveidi, par dīt
zin tnisku pieeju problēmu risin šan , uzņemties atbildību un
iniciatīvu, veicot darbu individu li, komand vai vadot citu
cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risin jumus
mainīgos vai neskaidros apst kļos
Valsts p rbaudījumi Diplomeks meni:
Vis m specializ cij m:
Kolokvijs specialit tē, mūzikas vēsturē un teorij
Koncerteks mens instrumenta spēlē
Kameransamblis
Klavierspēles specializ cij : Klavierpavadījums
Vijoļspēles, alta spēles, čella spēles specializ cij : stīgu kvartets

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 atšķirīg varianta nosacījumi
1.variants
Apjoms kred tpunktos
Studiju ilgums gados
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija
Uz emšanas pras bas
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.
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2. Statistikas dati par studējošajiem studiju programm un to analīze
Studējošo skaita, tā izmaiņu tendenču, izmaiņu ietekmes faktoru analīze un novērtējums.
Analizējot atsevišķi, izdalīt dažādas studiju formas, veidus, valodas.
Pielikumā pārskatāmā formā pievienot statistikas datus par studējošajiem pārskata periodā.
Jau vairākus gadus, analiz jot studiju programmas stud jošo sastāvu un skaitu,
jāsecina ka studiju programmā valsts budžeta studiju vietu skaits ir nemain gs, kop jais skaits
stud jošo skaits (145 studiju vietas) ir stab ls. Nereti main gs ir stud jošo skaits pa
specializācijām, paši tas attiecas uz orķestra instrumentu specializācijām - pūšaminstrumentu/
sitaminstrumentu, st gu instrumentu sp les specializācijām. Stud jošo skaita izmai as saistās
ar mūzikas vidusskolu absolventu skaitu, to specializācijām, absolventu ieinteres t bu turpināt
apgūt mūziķa izgl t bu, absolventu v lmi savu izgl t bu turpināt Latvijā, u.c.
emot v rā to, ka studiju programmā var apgūt 48 specializācijas, uz valsts budžeta
studiju vietām vienm r kādā no specializācijām veidojas konkurss, kas vid ji ir 2 – 3
reflektanti uz vienu studiju vietu. Tiem reflektantiem, kuri konkursa kārt bā netiek uz emti
studiju vietās par valsts budžeta l dzek iem, JVLMA piedāvā studijas par studiju maksu.
Studiju programmā par studiju maksu stud apm ram 0,3% stud jošo.
Stud jošo uz emšana studijām par studiju maksu ir viens no faktoriem, kas sekm
studiju kvalitāti, veidojot stud jošo konkurenci uz studijām par valsts budžeta l dzek iem.
Katra akad miskā gada beigās notiek stud jošo kompetences v rt jumu ranž šana, kuras
rezultātā tiek main ts ar finans juma avots.
Šāda pieeja pozit vi ietekm studiju programmu apguvi, kas savukārt veicina
augstas raudzes jauno speciālistu sagatavošanu.
3. Studiju programmas parametru sasaiste
Analīze un novērtējums par studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda,
profesionālās kvalifikācijas vai grāda un profesionālās kvalifikācijas mērķu un
uzdevumu, kā arī uzņemšanas nosacījumu savstarpējo atbilstību.
Studiju programmas nosaukums Instrumentālā mūzika, studiju programmas m rķi un
uzdevumi, uz emšanas nosac jumi, kā ar programmas saturs, kas nodrošina studiju
programmā formul to zināšanu, prasmju un kompetences rezultātu sasniegšanu, atbilst
piešķiramajam grādam “profesionālā bakalaura grāds mūzikā” un atbilstoši apgūtajai
specializācijai - 5.l me a profesionālās kvalifikācijas “Instrumenta mūziķis” piešķiršanai.
Studiju programmas saturs ir izstrādāts un tiek stenots saska ā ar 5.l me a profesionālās
kvalifikācijas profesijas standartā Instrumentu mūziķis formul tajām pras bām.
Uz emšanai profesionālajās bakalaura studiju programmās ir nepieciešama
vispār jā vid jā vai profesionālā vid jā izgl t ba. Lai konstat tu profesionālās
sagatavot bas atbilst bu studiju uzsākšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju
programmās, visiem reflektantiem ir jākārto papildu pras bu pārbaude atbilstoši Augstākās
izgl t bas padom saska otajām pras bām.
Papildu pras bas uz emšanai studiju programmā
Instrumentālā mūzika
 instrumenta sp le (akad miskā vai v sturiskā, vai džeza instrumenta sp le)
 kolokvijs instrumenta sp l
 kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma)
Lai nodrošinātu satura apguves p ctec bu, reflektantu piem rot bas un profesionālās
atbilst bas pārbaudes papildu pras bu saturs atbilst profesionālās vid jās izgl t bas
programmu nosl guma pras bām, kādas ir noteiktas mūzikas māc bu priekšmetos.
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K10. Studiju saturs
Studiju satura kvalitātes novērtēšanai pielikumā pievienot:
− studiju programmas plānu (katram studiju programmas īstenošanas veidam un formai)
(rekomendējošās formas paraugs pielikumā);
− studiju programmas studiju kursu (moduļu) aprakstus (studiju kursos/moduļos iekļaujamā
informācija ir norādīta pielikumā);
− studiju kursu kartējumu studiju programmas studiju rezultātu sasniegšanai;
− tabulu par studiju programmas atbilstību valsts izglītības standartam 3 (rekomendējošās
formas paraugs pielikumā);
− tabulu par Studiju programmā “Nosaukums” iegūstamās kvalifikācijas atbilstību profesijas
standartam (rekomendējošās formas paraugs pielikumā) 3 .
1. Studiju kursu/ modu u satura aktualitātes un atbilst bas nozares, darba tirgus vajadz bām un
zinātnes tendenc m nov rt jums
Papildus sniegt informāciju, vai, un kā studiju kursu/ moduļu saturs tiek aktualizēts atbilstoši
nozares, darba tirgus un zinātnes attīstības tendencēm.
Studiju kursu nosaukumi un to saturs, kursu apjoms, stenošanas periods ir saist ts ar
konkr tās specializācijas instrumenta mūziķa nepieciešamajām kompetenc m, lai vi š sp tu
kvalitat vi veikt profesionālos pienākumus.
Vispārizgl tojošo studiju kursu saturs un apjoms ir izstrādāts, pamatojoties uz otrā
l me a profesionālās augstākās izgl t bas valsts standartā norād tajām pras bām, emot v rā
zinātnes nozares Mākslas apakšnozares Muzikoloģija anotācijā ietvertos mūzikas jomas
p tniec bas aspektus.
Profesionālas darb bas teor tisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju kursu
mūzikas nozar , profesionālas darb bas specializācijas kursu, prakses, br vās izv les studiju
kursu saturu un valsts pārbaud jumu pras bu saturu, emot v rā darba tirgus pras bas,
izstrādāja JVLMA attiec go katedru doc tāji, kuri, daudzos gad jumos, vienlaic gi ir ar
atska otājmākslinieki profesionālajos orķestros, ansamb os, ir mūzikas institūciju vadošie
darbinieki.
Studiju kursu saturs tiek aktualiz ts, emot v rā mūzikas profesionālo kolekt vu
vad tāju, nevalstisko profesionālo asociāciju, stud jošo un absolventu priekšlikumus. Studiju
kursu saturs, to stenošanas kvalitāte tiek izv rt ta sistemātiski, organiz jot aptaujas. emot
v rā aptaujās izteiktos ierosinājumus, attiec gās katedras izv rt ierosinājumu aktualitāti un
m rķtiec bu, izskata priekšlikumu izmaksu ietekmi, atbilst bu profesionālām kompetenc m,
un pozit va l muma gad jumā studiju programmu satura izmai as iesniedz Senātam
apstiprināšanai.
Ir veiktas izmai as studiju kursa Orķestris stenošanas procesā. Patreiz studiju kurss tiek
stenots projektu veidā. Main ta studiju kursu Mūzikas vēstures un Mūzikas teorētisko
priekšmetu satura apguves sist ma. Atsevišķu studiju kursu saturs ir apvienots lielos blokos
ar iesp ju studentiem izv l ties tematiskās da as. Šāda pieeja motiv stud jošos studiju kursu
tematisko da u saturu apgūt kvalitat vi, jo pašu izv l tais saturs tiešā veidā ietekm konkr tas
specializācijas kompetences kvalitāti. .
2. Studiju kursu/ modu u savstarp jās sasaistes un atbilst bas studiju programmas m rķim un
sasniedzamajiem rezultātiem nov rt jums
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 atbilst mūzikas speciālistu izgl tošanas
pras bām, veicina iegūto zināšanu, zinātniskās izzi as un zinātnisko atzi u lietošanu
mākslinieciski radošajā darb bā.
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Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 26.augusta
noteikumu Nr.512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu” pras bām un JVLMA Senāta l mumiem.
Studiju programmas apguve paredz ta 8 semestru periodā 240 ECTS kred tpunktu
apjomā.
Kred tpunkti tiek uzskait ti par katru apgūtu studiju kursu (ar par praksi), ja v rt jums
pārbaud jumā ir pozit vs.
Studiju programmas apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāv gā darba formās. Ir
palielināta stud jošo patstāv gā darba noz me un atbild ba studiju satura apguv .
Sal dzinot programmstundu apjomu un studiju programmas apguves darba formu
procentuālās attiec bas, jāsecina, ka aizvad tajā akad miskajā gadā kontaktstundu attiec bas pret
patstāv gā darba apjomu viena kred tpunkta ietvaros bija vid ji 0,35% pret 0,65%, t.i. no 40
darba stundām ned ā stud jošais kontaktstundās strādāja vid ji 15 stundas, bet 25 stundas
saturu apguva patstāv gajā darbā.
Studiju procesa stenošanas, doc šanas un studiju satura apguves kvalitātes kontroli un
anal zi regulāri veica atbild gās struktūrvien bas.
Studiju programmas saturs sakārtots 5 da ās.
“A” daļ (obligātie studiju kursi) ir iek auti profesionālās darb bas teor tiskie
pamatkursi mūzikas nozar un vispārizgl tojošie studiju kursi.
Vispārizgl tojošie studiju kursi (Latviešu valodas kultūra, Svešvaloda, Literatūras
v sture, Uz m jdarb ba, Filozofija un est tika, Mākslas v sture, Ievads kultūras anal z )
nodrošina zināšanu padzi ināšanu humanitāro un sociālo zināt u nozar , att sta sociālās un
komunikat vās pamatiema as.
Profesionālo studiju cikla apjomu katrā apakšprogrammā nosaka atbilstošās
specializācijas nepieciešamā teor tisko zināšanu kompetence.
“B” daļa –ierobežotās izv les da a - Profesionālās darb bas specializācijas kursi, kuru
satura apguve nodrošina atska otājmāksliniekam nepieciešamās zināšanas un prasmes. B da as
studiju kursu ietvaros, studenti apgūst instrumenta sp les pedagogam nepieciešamās zināšanas un
prasmes, t.sk. Mūzikas instrumenta sp les māc šanas metodiku un pedagoģisko praksi.
C – brīv s izvēles daļa.. Studiju kursu saturs dod iesp ju padzi ināt vai paplašināt
zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas atska otājmākslinieka specializācijas jomās –
Informātikas tehnoloģijas, lietišķā svešvaloda, Improvizācija, Elektroakustiskā mūzika,
Kompozīcija/aranžēšana, Skatuves uzvedības kultūra, Džeza mūzika, Senā mūzika – baroka
orķestris, senās mūzikas ansamblis, cita instrumenta spēle u.c.
Prakse. Prakses periods ir 8 semestri.
Prakses darba rezultātā students uzkrāj profesionāli mākslinieciskā darba pieredzi. Prakse
nodrošina studiju kursu teor tisko zināšanu un praktiskās darb bas vienot bu.
Prakses laikā ir plānota: instrumenta sp les prakse – koncertprogrammu sagatavošana un
atska ojums, pavad jumu prakse, ansamb a un/vai orķestra koncertprogrammas sagatavošana
un atska ojums.
Valsts p rbaudījumi
Valsts pārbaud jumu studiju kursu saturs tiek izstrādāts ciešā sazob ar studiju programmā
formul tajiem m rķiem, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Lai sasniegtu studiju
programmā aprakst tos zināšanu, prasmju un kompetences sasniedzamos rezultātus, katra konkr ta
studiju kursa aprakstā tiek formul ti m rķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti. Aprakst ti studiju
rezultātu sasniegšanas veidi, metodes, sec ba, kompetences pārbaudes formas, veidi un v rt juma
krit riji.
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3. Studiju stenošanas metožu (tajā skaitā v rt šanas) atbilst bas studiju kursu rezultātu un
izvirz tā studiju programmas m rķa sasniegšanai nov rt jums, iek aujot informāciju, kā tiek
emti v rā studentcentr tas izgl t bas principi
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 informāciju, kā studiju procesa īstenošanā ņemti vērā studentcentrētas
izglītības principi.
Studiju stenošanas metodes, kompetences v rt šanas metodes, veidi un pras bas tiek
atspogu otas katra studiju kursa aprakstā. Katras specializācijas profesionālo studiju kursu
kontaktstundu, gan ar patstāv gā darba uzdevumi un pras bas ir oti atšķir gas, tāp c katra
doc tāja pienākums ir nodrošināt studiju kursa aprakstu pieejamu visiem stud jošajiem vai nu
e- studiju vid , vai ar izsniegt kā izdales materiālu.
Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāv gā darba formās.
Kontaktstundas tiek organiz tas plūsmu, grupu un individuālajās nodarb bās. Atbilstoši
studiju kursu apraksta plānojumam, doc tāji plūsmu un grupu nodarb bas struktur lekciju,
semināru, kolokviju formā, bet individuālās nodarb bas praktikuma darba formā.
Respekt jot vairāku stud jošo v lmi studijas savienot ar māksliniecisko vai
pedagoģisko praksi, iesaistoties konkr tajā darba vid , un, emot v rā kultūras institūciju vai
kultūrizgl t bas iestāžu darba plānojumu, JVLMA studiju procesa stenošanā em v rā
studentcentr tas izgl t bas principus, t.sk. izmanto dažādus programmu stenošanas veidus,
veidojot individuālus studiju plānus, individualiz studiju kursa apguves metodes, veido
piem rotus māc šanās ce us, regulāri nov rt un uzlabo pasniegšanas veidus un metodes,
balstās uz stud jošā patstāv bu, vienlaic gi nodrošinot doc tāju vad bu un atbalstu, tostarp
konsultācijas.
Studiju programmas apguves nosl gumā stud jošo kompetenci v rt atbilstoši
nolikumam par valsts pārbaud jumiem, kurā atspogu otas pārbaud jumu pras bas un kārt ba,
pārbaud jumu veidi, formas, organizācija un norise, noteikti valsts pārbaud jumu komisijas
pienākumi un ties bas, zināšanu un prasmju pārbaudes un v rt šanas nosac jumi, v rt šanas
krit riji, kā ar apelācijas kārt ba.
3.1 Stud jošo prakses sasaistes ar studiju programmā sasniedzamajiem studiju rezultātiem
nov rt jums
Studiju programmā iekļauto studējošo prakšu uzdevumu sasaistes ar studiju programmā
sasniedzamajiem studiju rezultātiem analīze un novērtējums. Norādīt, kā augstskola atbalsta
studējošos studiju prakses ietvaros izvirzīto uzdevumu sasniegšanai.
Studiju programmas satura kvalitat vas apguves galvenais pamatprincips ir studiju un
prakses vienot ba.
Prakses darba organizāciju JVLMA nosaka nolikums, kas reglament kārt bu, kādā otrā
l me a profesionālo augstākās izgl t bas programmu stud jošie iegūst praktiskās iema as.
Prakses organiz šana
Studiju prakses apjomu kred tpunktos, to sadal jumu pa studiju semestriem, kā ar
kompetences v rt juma veidus nosaka studiju programma. Prakses saturu nosaka studiju
kursa apraksts un atbilstoši studiju kursa aprakstam izstrādātā prakses darba programma.
Studiju programmas ietvaros steno šādas prakses:
- mākslinieciski radošā prakse, t.sk. koncertprakse, orķestra prakse, ansamb u prakse;
- pedagoģiskā prakse (bakalaura līmeņa studiju programmās),
Par prakses darba organiz šanu un norisi atbild katedru vad tāji, kuru kompetenc ir nodota
studiju kursa stenošana.
Prakses var būt stenotas Akad mijā vai ar ārpus tās - citās kultūras istitūcijās vai izgl t bas
iestād s.
Prakses organizācijai ir noteikti obligātie dokumenti, kuru veidlapas prakses vad tājs sa em
Studiju programmu direkcijā, t.sk.:
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1) Prakses l gums, ja prakse notiek ārpus Akad mijas.
2) Pielikums pie Pedagoģiskās prakses l guma – pedagoģiskās prakses vad tāja iesniegums
izgl t bas iestādes vad tājam;
3) Prakses darba programma (individuālajām nodarb bām - individuāli izstrādāta katram
semestrim, kolekt vās muzic šanas nodarb bām – muzic jošai vien bai prakses darba
programma semestrim; individuālajām nodarb bām prakses darba programmas viens
eksemplārs atrodas pie prakses vad tāja, otrs - pie studenta;
4) Prakses pārskats (dienasgrāmata), dokuments, kas atspogu o prakses darba programmā
paredz to uzdevumu izpildi un ir Studiju kartes sastāvda a.
Prakses stenošanas kārt ba
Mākslinieciski radošā prakse notiek saska ā ar studiju kursa apraksta pras bām. Attiec gā
katedra sastāda mākslinieciski radošās prakses plānu, kas ir katedras darba plāna sastāvda a.
Prakses plāna konkr tos datumus saska o katedras vad tājs ar:
1) JVLMA koncertda u, ja prakse notiek Akad mijā. Koncertda a plānotos prakses
pasākumus reģistr Koncertu reģistra grāmatā, nodrošina prakses reklāmu, sa em no katedras
vad tāja prakses pasākuma programmu, pavairo un nodrošina pasākuma organiz šanu un
norisi. Programmas un citi reklāmas materiāli glabājas Koncertda ā un, atbilstoši Akad mijas
Lietu nomenklatūras pras bām, tiek nodoti glabāšanai Akad mijas arh vā;
2) kultūras vai izgl t bas institūcijām, ja prakses pasākumi notiek ārpus Akad mijas. Šādu
radošo praksi organiz katedras vad tājs sadarb bā ar konkr tās institūcijas atbild go personu.
Prakses informat vos un reklāmas materiālus katedras vad tājs nodod Koncertda ai, kura veic
prakses uzskaiti. Radošās prakses darba rezultātus apspriež un nov rt atbilstošās katedras
s d s un atbild gais doc tājs stud jošā prakses darba rezultātus – v rt jumu ieraksta stud jošā
Sekmju lapā.
Pedagoģiskā prakse tiek stenota vispār jās, mūzikas profesionālajās vai profesionālās
ievirzes izgl t bas iestād s.
Saska ā ar studiju kursa apraksta saturu, prakses vad tājs izstrādā pedagoģiskās prakses darba
programmu katram studentam – praktikantam. Atbilstoši pedagoģiskās prakses darba
programmā noteiktajiem uzdevumiem, pedagoģiskās prakses vad tājs nodrošina studentu ar
prakses vietu vai akcept studenta – praktikanta izv l tu prakses vietu. Prakses sākumā
inform studentus par prakses norises kārt bu un pras bām, vada praksi, kontrol prakses
programmas uzdevumu izpildi un studenta ierakstus prakses pārskatā, nov rt prakses norises
gaitu.
4. Stud jošo nosl gumu darbu t mu anal ze un nov rt jums
Analīze un novērtējums par studējošo noslēguma darbu tēmām, to aktualitāti nozarē, tajā
skaitā darba tirgū, un noslēguma darbu vērtējumiem.
Studiju programmas apguve nosl dzas ar valsts pārbaud jumu.
Valsts pārbaud jums ir stud jošā kompetences v rt juma gala rezultāts, kas iegūts,
pamatojoties uz studiju programmas aprakstā norād to studiju kursu satura apguves v rt jumu
diplomeksāmenos (sa sin. DE). DE ir studiju darba nosl dzošais posms, kurā notiek to
prasmju, teor tisko zināšanu un attieksmju pārbaude, kas atbilst studiju programmā
noteiktajām kvalifikācijas pras bām un ir nepieciešamas atbilstošās profesijas uzdevumu
sekm gai veikšanai. DE saturs ietver teor tisko zināšanu un praktisko iema u pārbaudi. DE
var notikt Mūzikas akad mijā un/vai citās kultūras un izgl t bas institūcijās. DE norises
kārt bu nosaka attiec gā studiju kursa katedras vad tājs. Profesionālās kvalifikācijas un
profesionālā grāda iegūšanai teor tisko zināšanu pārbaude notiek kolokvija veidā.
Profesionālās kvalifikācijas un profesionālā grāda iegūšanai praktisko iema u pārbaude notiek
atbilstoši studiju programmas pras bām – koncerteksāmena un/vai praktiskā darba formās –
māc bu stundas vad šana, darbas ar orķestri/kori/ansambli u.c. DE programmas prasmju
pārbaudes saturs atbilst studiju programmas aprakstā noteiktajiem m rķiem un uzdevumiem
un studiju kursa aprakstā noteiktajām nosl guma pras bām. DE programmu kopā ar stud jošo
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sastāda studiju kursa doc tājs. Programmu ne v lāk kā sešus m nešus pirms DE norises
saska o katedras s d , ne v lāk kā divus m nešus pirms DE norises diplomeksāmena saturu
apstiprina akad miskā darba prorektors.
Stud jošo zināšanas un prasmes DE v rt komisija p c 10 ballu sist mas skalas, atbilstoši
studiju kursa aprakstā noteiktajiem krit rijiem.
Diplomeksāmena komisija ir valsts pārbaud jumu komisijas deleģ tā institūcija, kura
DE norises procesā nov rt stud jošā kompetenci atbilstošajā studiju kursā.
Priekšlikumus DE komisijas sastāvam iesniedz studiju programmu direkcijā atbilstošā studiju
kursa katedras vad tājs. DE sastāvu apstiprina Valsts pārbaud jumu komisijas priekšs d tājs
ne v lāk kā 10 dienas pirms DE norises.
DE komisijas sastāvā tiek pieaicināti Latvijas vai ārzemju kultūras institūciju attiec gās
nozares vadošie speciālisti.
DE nosl gumā komisija pie em l mumu par stud jošā kompetences v rt jumu, v rt jumu ar
pamatojumu ieraksta valsts pārbaud juma protokolā, parakstās par v rt juma objektivitāti. DE
komisijas priekšs d tājs komisijas klātbūtn pazi o DE rezultātus stud jošajiem.
Apelācijas kārt ba
Vienas dienas laikā p c rezultātu pazi ošanas stud jošajam ir ties bas iesniegt valsts
pārbaud jumu komisijas priekšs d tājam motiv tu rakstisku lūgumu pārskat t DE iegūto
v rt jumu. Atkārtotu DE dr kst kārtot tikai Diplomeksāmenu norises noteiktajā periodā, bet
ne v lāk kā tr s dienas pirms Valsts pārbaud jumu komisijas s des izsludinātā datuma.
Profesionālo bakalaura grādu mūzikā un 5. l me a profesionālo kvalifikāciju Instrumenta
mūziķis atbilstoši apgūtajai specializācijai (piem: pianists, rģelnieks, trompetists, vijolnieks,
u.c.) piešķir JVLMA Valsts pārbaud jumu komisija (sa sin. – VPK), kuras sastāvā ir komisijas
priekšs d tājs un vismaz četri komisijas locek i. VPK apstiprina rektors ar r kojumu katram
akad miskajam gadam. VPK priekšs d tājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares
profesionālo organizāciju vai darba dev ju pārstāvji. VPK l mumu par atbilstošās
profesionālās kvalifikācijas un profesionālā grāda piešķiršanu pie em, pamatojoties uz DE
komisijas ierakstiem valsts pārbaud jumu protokolos un studiju kart sniegtajām zi ām.
5. Stud jošo aptauju rezultātu anal ze
Analīze un novērtējums par studējošo aptauju rezultātiem, to izmantošanu studiju satura un
kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus.
Stud jošo aptaujai ir izstrādāta aptaujas anketa, kas ir pieejama JVLMA mājas lapā.
Lai noskaidrotu stud jošo viedokli par studiju programmas vai atsevišķa studiju kursa
stenošanas kvalitāti, emot v rā aptaujā formul to m rķi, aptauju var ierosināt stud jošie,
akad mijas vad ba, studiju kursa doc tājs, katedras vad tājs.
Aptauju rezultātus apkopo Studiju programmu direkcijas vad tājs un kopsavilkumu,
emot v rā aptaujas m rķi, nodod atbilstošai katedrai vai rektorātam, vai doc tāju amatā
iev l šanas nolūkos iesniedz Senāta sekretārei.
Stud jošo aptaujā pamatoti izteiktais viedoklis tiek emts v rā doc tāju amatā
iev l šanas procesā, kā ar doc tāju izv l pieaicināšanai studiju kursa stenošanai.
Stud jošo aptaujas daži piem ri
Džeza katedras studenti p c katedras vad tāja lūguma raksta atsauksmes par studiju
programmas studiju kursu saturu un tā stenošanas kvalitāti. Aptauju rezultāti tiek fiks ti un
emti v rā nākamā studiju gada organizācijā. Tas attiecas galvenokārt uz doc tāju
personālijām, kā ar uz studiju procesa realizācijas gaitu. Daudzi no priekšlikumiem ir tikuši
realiz ti, kā piem ram, savlaic ga studentu inform šana, daudzpus gu mūzikālo un
starpdisciplināro projektu organiz šana, priekšlikumi 328. telpas lietder gas izmantošanas
organiz šanai utt.
St gu instrumentu katedra veica visu doc tāju studentu individuālo nodarb bu norises
aptauju. P c stud jošo aptaujas rezultātu anal zes tika secināts, ka studenti ar doc tāju darbu ir
apmierināti.
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Kameransamb a un klavierpavad juma katedrā regulāri notiek stud jošo aptaujas
rezultātu anal ze par studiju kursu saturu un doc šanas kvalitāti. Sa emtas pozit vas
atsauksmes par visu katedras doc tāju darbu. Studenti pozit vi v rt iesp jas piedal ties
starptautiskos kamermūzikas festivālos, meistarklas s un konkursos. Vairāki studenti
kameransambli apgūst kā izv les studiju kursu, kas dod iesp ju padzi ināt praktiskās iema as
kamermuzic šanā. Katedras māc bsp ki rosina studentus turpināt studijas kameransamb a un
klavierpavad juma specialitāt maģistrantūrā.
oti pozit vi studenti v rt Mūzikas akad mijas sadarbošanos ar citām institūcijām. Daudzi
studenti jau māc bu laikā strādā operā un dažādos R gas un ārpus R gas orķestros.
Apkopojot stud jošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka stud jošie pamatā ir
apmierināti ar mūsu doc tāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu doc tāju
vad bā vi i sa em zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam:
- piedāvātais kursu saturs atbilst attiec gās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām
kompetenc m;
- uzsākot kursu, doc tāji iepaz stina ar kursa apguves pras bām, vairums doc tāju
inform stud jošos ar par kompetences pārbaudes pras bām un krit rijiem,
- doc tāji kopumā labi sagatavojušies nodarb bām,
- doc tāju attieksme pret studentiem ir labv l ga.
Studenti pozit vi v rt iesp jas piedal ties starptautiskajos festivālos, meistarklas s ,
konkursos, Erasmus un NordPlus apmai as programmās.
Galvenie trūkumi, kurus stud jošie atz m ir:
- lekciju studiju kursu doc tāji ne vienm r izrais ja interesi par studiju kursu, netika
motiv ta studiju kursa satura apguves nepieciešam ba;
- ne visi doc tāji nodarb bās aptv ra visu kursa programmā plānoto saturu, uzdevumi
patstāv gajam darbam tika uzdoti nesistemātiski;
- nodarb bu laiks ne vienm r tika izmantots lietder gi.
Izv rt jot stud jošo norād tos trūkumus, jāsecina, ka šādas doc tāju pieejas
rezultātā, atsevišķu studiju kursu apmekl t ba bija zema, stud jošie bieži vien izv l jās
studiju kursa saturu apgūt patstāv gajā darbā, bet ne vienm r šādai darba formai bija
pozit vi rezultāti.
Turpmākā darba pilnveidei katedru vad tājiem savas kompetences ietvaros ieteicams
plānot doc tāju izgl tojošās darb bas nepastarpinātu v rt šanu, t.i. par doc tāju darba
rezultātiem spriest ne tikai no pārbaud jumos iegūtās informācijas, bet ar , izv rt jot
doc tāju darbu lekcijās, nodarb bās un semināros.
Stud jošo aptaujas rezultātā konstat tās mūsu darb bas stiprās un vājās puses tika
izv rt tas katedru s d s, tika pie emti konstrukt vi l mumi, kurus praktiskajā darb bā plāno
ieviest nākamajā studiju gadā.
6. Absolventu un darba dev ju aptauju rezultātu anal ze
Analīze un novērtējums par absolventu un darba devēju aptauju rezultātiem, to izmantošanu
studiju satura un kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus
Absolventu aptaujai JVLMA izstrādāja aptaujas anketu Studiju vides novērtējums, tā ir
pieejama JVLMA mājas lapā.
2017.gada absolventiem tika organiz ta aptauja par studiju programmā stenoto
studiju kursu noz m bas (svar guma) izp ti nākošā speciālista nepieciešamās kompetences
ieguves kontekstā. Piedāvātās aptaujas m rķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret
studiju procesa gaitu un mūzikas speciālistu sagatavošanas kvalitāti.
Absolventu aptaujās paustais viedoklis liecina par to, ka studenti studiju laikā
uzstād tos m rķus ir sasnieguši, ar sasniegto māksliniecisko un pedagoģisko prasmju
l meni ir apmierināti. Absolventi atz st, ka iegūtās zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai
praktiskajā darb bā veiktu speciālistam uztic tos pienākumus, apgūtie studiju kursi un to
pasniegšanas kvalitāte kopumā atbilst specialitātes pras bām.
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Iebildumi ir par nepiln bām dažu studiju kursu doc šanas metod s un satura aktualitāti.
Pozit vi tiek v rt ta ar pedagoģiskā prakse un pedagoģiskās izgl t bas noder gums dz v .
Vairākums absolventu atzin gi nov rt ja doc tāju kvalitat vo sastāvu un vi u
profesionālo darbu ( paši profesionālajos studiju kursos).
Absolventi paši uzteic rad to iesp ju studiju laikā papildināties meistarkursos un
apmai as programmas studijās. Kā oti noz m gu kvalitātes faktoru absolventi atz st
rad tās plašas iesp jas iesaist ties radošajos projektos.
Absolventu aptaujas rezultāti liecina, ka JVLMA studiju programmu saturs nodrošina
speciālistam nepieciešamo zināšanu un prasmju l meni.
Ar ārzem s dz vojošo absolventu da a inform par to, ka vi i, kā JVLMA bijušie studenti ir
konkur tsp j gi Eiropas darba tirgū izpild tājmākslinieku un pedagogu kapacitāt s. Absolventu
sagatavot bas l menis liecina par studiju programmas vispus gumu, humanitāro zināt u jomu
pilnv rt gu apmāc bu un paaugstinātu konkur tsp ju, kā ar par radošo pieeju profesionālām
probl mām un sp jām rast nestandarta risinājumus dažādās profesionāli komplic tās situācijās.
Sakarā ar to, ka Augstskolu likumā veiktajos groz jumos (3.pants Augstskolu
uzdevumi) augstskolām ir papildināts uzdevumu uzskait jums, JVLMA ir veikusi virkni
pasākumus, lai no absolventiem sa emtu informāciju par vi u nodarbināt bu. Izanaliz jot
sa emto informāciju, varam secināt, ka mūsu instrumentālisti - absolventi visi strādā savā
profesijā – ir profesionālo orķestru mūziķi, strādā mūzikas skolās un vidusskolās par
instrumenta sp les pedagogiem. Ar darba dev ju atsauksmes kopumā ir pozit vas.
Iepriekš jo gadu dažās atsauksm s ir izteikti viedokli, ka JVLMA st gu un
pūšaminstrumentu noda as studentiem būtu jāpastiprina orķestra sp les (orķestra grūt bas)
apguves prasmes.
Lai sa emtu patiesu un atklātu informāciju par absolventu sagatavošanas kvalitāti, studiju
virziena Māksla stenošanas nov rt šanas procesā 2011.gada oktobr – novembr , emot v rā
starptautisko ekspertu pras bas, JVLMA organiz ja tikšanos ar darba dev jiem un Kultūras
ministriju. Darba dev jus pārstāv ja Latvijas Nacionālās operas, Latvijas Nacionālās
simfoniskā orķestra, Klavieru skolotāju asociācijas un Mūzikas izgl t bas iestāžu direktoru
asociācijas pārstāvji.
Raksturojot mūsu absolventu zināšanas, prasmes un atbild bu, absolventu iegūtās
kompetences konkr tajā specialitāt tika atz m ts mūziķu augsts profesionalisms, v lme savā
darb bā būt inovat viem, papildināt savu profesionālo meistar bu, akt vi iek aujas radošajos
projektos.
Vienlaikus tika atz m tas ierobežotas komunikāciju sp jas svešvalodās. Svešvalodu studiju
kursu apguve tika izv rt ta rektorātā.
7. Studiju programmas atbilst bas valsts standartiem augstākajā izgl t bā un profesiju
standartam (ja piem rojams) nov rt jums
Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (sa sin. AL) 55.panta Studiju
programmas pras bām. Studiju programmu reglament speciāls dokuments – Studiju satura un
realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL pras bām, programmā
aprakst tie studiju rezultāti - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.l me a profesionālās
kvalifikācijas profesijas standartam Instrumentu mūziķis (profesijas standarts atrodas Latvijas
Republikas Profesiju klasifikatora Pielikumu sada ā, apstiprināts ar MK noteikumiem) un
Ministru kabineta noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju 2.tabulā noteiktajām
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (sa sin. EKI) aprakstu pras bām, t.i. 6.l me a pras bām.
Studiju programma ir licenc ta, divas reizes akredit ta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada
oktobr Augstākās izgl t bas padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izv rt ja studiju virziena
Māksla stenotās programmas, tai skaitā ar studiju programmu Instrumentālā mūzika. Ekspertu
v rt jums par programmas stenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir oti pozit vs.
Profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apraksts izstrādāts
atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumu Nr.512 Noteikumi par otrā
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līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu bakalaura studiju programmu
pras bām.

Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības
valsts standartu (izvilkums):

III. Bakalaura programmas
obligātais saturs
7. Bakalaura programmas
apjoms ir vismaz 160
kred tpunkti.
9. Bakalaura programmas
obligātais saturs.
9.1. vispārizgl tojošie studiju
kursi, kuru apjoms ir vismaz 20
kred tpunkti.

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

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

9.4. bakalaura programmas
br vās izv les studiju
kursi, kuru apjoms ir
vismaz 6 kred tpunkti
9.5. prakse, kuras apjoms ir
vismaz 20
kred tpunkti;

Profesionālā bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika satura un
apjoma parametri:
Programmas apjoms ir 160 KP ar kop jo studiju ilgumu 4 gadi pilna laika
studijās.
A da a

II Vispārizgl tojošie studiju kursi – 20 KP
Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP
Ievads kultūras anal z – 1 KP
Uz m jdarb bas pamati (Darba tiesiskās attiec bas, autorties bas un
blakus ties bas, vides un civilā aizsardz ba) – 1 KP
Uz m jdarb bas pamati (Projektu izstrādes un vad šanas pamati) – 3
KP
Literatūras v sture – 3 KP
Mākslas v sture – 3KP
Filozofija un est tika – 3 KP
Svešvaloda – 5 KP
A daļa un B daļa kop : 36 KP

Instrumenta sp les v sture - 4 KP
Mūzikas v sture un teorija – 16 KP
Latvijas mūzikas v sture – 3 KP
Psiholoģija – 4 KP
Pedagoģija – 4 KP
Pedagoga tika – 2 KP
Vispār jā metodika – 1 KP
Instrumenta sp les māc šanas metodika – 2 KP
A , B daļas kop : 60 KP

Solfedžo – 3 KP
Mūzikas teorija un anal ze – 5 KP
Klaviersp le – 5 KP
Pedagoģiskā prakse – 2 KP
Instrumenta sp le – vid. 23 KP
Orķestris/kameransamblis/st gu kvartets/ klavierpavad jums/orķestra
repertuārs – vid. 22 KP
C daļa – brīvās izv les kursi - 6 KP
Br vās izv les kursus studenti izv lās atbilstoši studiju programmas
specializācijas pras bām. Izv loties piedāvātos studiju kursus, kursa apguves
saturu izstrādā studenti kopā ar doc tājiem individuāli, emot v rā stud jošo
profesionālās v lmes iepriekš apgūto citu studiju kursu satura padzi ināšanai
vai paplašināšanai.
Prakse: 24 KP
Orķestris/
kameransamblis/
klavierpavad jums/
instrumenta sp le
specializ cija rģeļsp le
Instrumanta sp le – 12 KP
rģe u pavad jums un ansamblis – 8 KP
Liturģiskā sp le – 2 KP
Improvizācija – 2 KP
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9.6. valsts pārbaud jums,
kura sastāvda a ir
diplomdarba
(diplomprojekta)
izstrādāšana un aizstāv šana
un kura apjoms ir vismaz 12
kred tpunktu.
10. Studiju kursu izv li
bakalaura programmā,
studiju kursu apjomu un
saturu, kā ar prakses saturu
atbilstoši iegūstamajam
grādam nosaka attiec gās
profesijas standarts.
11. Studiju procesā vismaz
30 procentus no studiju
kursu apjoma steno
praktiski.
15. P c bakalaura
programmas apguves piešķir
piektā l me a profesionālo
kvalifikāciju un profesionālo
bakalaura grādu nozar
(profesionālās darb bas
jomā).

Valsts p rbaudījumu 12 kredītpunktu apjom veido:
Kolokvijs specialitāt , mūzikas v stur un teorijā – 2 KP
Pianistiem:
Koncerteksāmens instrumenta sp l – 4 KP
Kameransamblis – 3 KP
Klavierpavad jums 3 KP
Visiem instrumentālistiem:
Koncerteksāmens instrumenta sp l – 7 KP
Kameransamblis/st gu kvartets – 3 KP

Profesijas standarts Instrumentu mūziķis
(5.profesionālās kvalifikācijas l menis)

Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek stenoti vid. 89 KP
apjomā, t.i. vid. 56 procenti.
Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts
profesionālais bakalaura grāds mūzikā un instrumentālista
(konkr tās specializācijas mūziķa profesijas nosaukums) profesionālā
kvalifikācija.

Studiju programmas aprakstā aprakst tie studiju rezultāti - zināšanas, prasmes un kompetence
atbilst 5.l me a profesionālās kvalifikācijas profesijas standartam Instrumentu mūziķis
Profesion l s darbības veikšanai nepieciešam s profesion l s kompetences
Studiju kursi, kuru saturs nodrošina
Profesijas standarta prasības
nepieciešam s kompetences ieguvi

1. Sp ja pielietot zināšanas atska otājmākslas
jomā, pamatojoties gan uz trad cijām, gan
jaunākajām atzi ām.
2. Sp ja izskaidrot mūzikas att st bas
likumsakar bas.
3. Sp ja analiz t un izv rt t dažādu laikmetu un
stilu ska darbus.
4. Sp ja rad t pozit vu un radošu atmosf ru.
5. Sp ja prognoz t un sasniegt mākslinieciskā
izpild juma rezultātu.
6. Sp ja br vi sp l t dažādu stilu un žanru iepriekš
nesagatavotus ska darbus p c not m, transpon t
tos, improviz t.
7. Sp ja patstāv gi iestud t un publiski atska ot
dažādas sarežģ t bas pakāpes instrumentālos
ska darbus.
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Mūzikas teorija un anal ze,
Atska otājmākslas v sture, Mūzikas v sture
un teorija, Instrumenta sp le
Mūzikas teorija un anal ze,
Atska otājmākslas v sture, Mūzikas v sture
un teorija, Instrumenta sp le
Mūzikas teorija un anal ze, Mūzikas v sture un
teorija, Instrumenta sp le, Orķestris,
Kameransamblis, St gu kvartets
Psiholoģija, Pedagoģija,
Pedagoga tika,Orķestris, Kameransamblis
Instrumenta sp le, Orķestris,
Kameransamblis, St gu kvartets
Instrumenta sp le, Orķestris,
Kameransamblis, Improvizācija, Br vā
improvizācija
Instrumenta sp le, Orķestris, orķestra
repertuārs, Kameransamblis,
St gu kvartets

8. Sp ja atlas t instrumentālā žanra māksliniecisko
repertuāru un sastād t koncertprogrammas.
9. Sp ja organiz t un plānot savu un muzic jošā
kolekt va darbu.
10. Sp ja uz emties atbild bu un iniciat vu, veicot
darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilv ku
darbu.
11. Sp ja pie emt l mumus un rast risinājumus
main gos vai neskaidros apstāk os.
12. Sp ja demonstr t zinātnisku pieeju probl mu
risināšanā.
13. Sp ja sazināties valsts valodā un vismaz divās
svešvalodās.

Instrumenta sp le, St gu kvartets,
Kameransamblis, Klavierpavad jums,
Klaviersp le (vispār jā)
Pedagoģija, Uz m jdarb bas pamati, Orķestris,
Kameransamblis
Pedagoģija, psiholoģija, Uz m jdarb bas pamati,
Instrumenta sp le, Orķestris, Kameransamblis,
St gu kvartets
Uz m jdarb bas pamati,
Pedagoģija, Psiholoģija
Uz m jdarb bas pamati, Ievads kultūras anal z ,
Filosofija un est tika
Latviešu valodas kultūra,
Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda, Franču
valoda
Uz m jdarb bas pamati
(vides aizsardz ba, civilā aizsardz ba, darba
aizsardz ba)

14. Sp ja nodrošināt darba aizsardz bas,
ugunsdroš bas un vides aizsardz bas normat vo
aktu pras bu izpildi.
Uz m jdarb bas pamati (Darba tiesiskās
15. Sp ja nodrošināt darba tiesisko attiec bu
attiec bas, autorties bas un blakus ties bas)
normu iev rošanu.
Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s prasmes
Profesijas standarta prasības

1. Analiz t instrumentālos ska darbus.
2. Sp l t vismaz divus mūzikas instrumentus solo,
ansambl vai orķestr .
3. Iestud t un publiski atska ot dažādas sarežģ t bas
pakāpes instrumentālos ska darbus.
4. Sp l t iepriekš nesagatavotus dažādu stilu un žanru
ska darbus p c not m, transpon t tos, improviz t.
5. Atlas t instrumentālā žanra māksliniecisko repertuāru
un sastād t koncertprogrammas.
6. Nov rt t atska ojuma tehnisko un māksliniecisko
l meni un izdar t korekcijas.
7. Pārvald t vismaz viena cita radniec ga instrumenta
sp li.
8. Iev rot darba aizsardz bas, ugunsdroš bas un higi nas
pras bas.
9. Iev rot vides aizsardz bas noteikumus.
10. Veikt darbu individuāli un grupā.
11. Plānot un vad t komandas darbu.
12. Izmantot informācijas mekl šanas un atlases
l dzek us, lietot modernās informācijas tehnoloģijas.
13. Sistemātiski pilnveidot instrumentu mūziķa
profesionālo kvalifikāciju.
14. Pārvald t valsts valodu.
15. Pārvald t vismaz divas svešvalodas sazi as l men .
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Studiju kursi, kuru saturs
nodrošina nepieciešam s
kompetences ieguvi

Mūzikas teorija un anal ze,
Instrumenta sp le
Instrumenta sp le, Radniec gā
instrumenta sp le, Kameransamblis,
St gu kvartets, Orķestris
Instrumenta sp le, Radniec gā
instrumenta sp le, Kameransamblis,
St gu kvartets, Orķestris
Instrumenta sp le, Kameransamblis,
St gu kvartets, Orķestris, Improvizācija
Instrumenta sp le, Kameransamblis,
St gu kvartets
Instrumenta sp le, Kameransamblis,
St gu kvartets, Orķestris
Radniec gais instruments
Uz m jdarb bas pamati
Uz m jdarb bas pamati
Psiholoģija, Uz m jdarb bas pamati,
Instrumenta sp le, Kameransamblis,
St gu kvartets, Orķestris
Uz m jdarb bas pamati
Uz m jdarb bas pamati
Meistarklases, Visi studiju plānā
paredz tie studiju kursi.
Latviešu valodas kultūra
Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u
valoda, Franču valoda, Krievu valoda

16. Lietot mūzikas terminoloģiju valsts valodā un vismaz
divās svešvalodās.

17. Iev rot darba tiesisko attiec bu noteikumus.

Mūzikas teorija un anal ze,
Atska otājmākslas v sture, Mūzikas
v sture un teorija, Solfedžo,
Instrumenta sp le, Kameransamblis,
St gu kvartets, Orķestris
Uz m jdarb bas pamati (Darba
tiesiskās attiec bas, autorties bas un
blakus ties bas)

Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas
Profesijas standarta prasības

Studiju kursi, kuru saturs nodrošina
nepieciešam s kompetences ieguvi

1. Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas priekšstata
līmenī:
Literatūras v sture
literatūras v sture
Mākslas v sture
mākslas v sture
Filosofija un est tika
filozofija
Ievads kultūras anal z
reliģiju v sture
Pedagoga tika
tika
2. Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas izpratnes
līmenī:
Mūzikas v sture un teorija
mūzikas v sture un teorija
Sociālā un saskarsmes psiholoģija
sociālā un saskarsmes psiholoģija
Pedagoģija
pedagoģija
Uz m jdarb bas pamati
komercdarb bas pamati
Uz m jdarb bas pamati
autorties bas un blakus ties bas
Mūzikas v sture un teorija,
mūzikas termini valsts valodā un vismaz divās
Mūzikas teorija un anal ze
svešvalodās
3. Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas lietošanas
līmenī:
Instrumenta sp le, Radniec gā instrumenta sp le,
instrumentu sp le (solo, ansambl , orķestr , ar
Kameransamblis, St gu kvartets, Orķestris
orķestri)
Atska otājmākslas v sture
instrumentu sp les v sture
Mūzikas teorija un anal ze
mūzikas formas māc ba
Solfedžo, Mūzikas teorija un anal ze
solfedžo, harmonija un polifonija
Vispār jā metodika, Instrumenta sp les
instrumenta sp les māc bas metodika
mūzikas notācija (dažādu laikmetu un stilu
kamermūzikas un simfoniskā orķestra partitūru
pieraksti)
valsts valoda
divas svešvalodas sazi as l men
darba aizsardz ba
vides aizsardz ba
darba tiesiskās attiec bas
informācijas tehnoloģijas
atska otājmākslas att st bas strat ģija un
plānošanas metodes
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māc šanas metodika
Instrumenta sp le, Radniec gā instrumenta sp le,
Kameransamblis, St gu kvartets, Orķestris
Latviešu valodas kultūra
Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda, Franču
valoda (p c izv les, iev rojot valodas apguves
p ctec bu)
Uz m jdarb bas pamati
Uz m jdarb bas pamati
Uz m jdarb bas pamati
Uz m jdarb bas pamati
Uz m jdarb bas pamati

K11. Studiju programmas resursi un nodrošin jums
1. Studiju programmas stenošanā iesaist to māc bsp ku kvalifikācijas atbilst bas studiju
programmai nov rt jums
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).
Izv rt jot akad miskā personāla zinātniskās un mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas,
Senāta s žu protokolus, kuri atspogu o akad miskajā amatā iev l šanai personas iesniegtos
dokumentus, v l šanu procesu un rezultātus, akad miskā personāla pašnov rt šanas
zi ojumus, stud jošo darba rezultātus un stud jošo atsauksmes, katedras atz st, ka akad miskā
personāla kvalifikācija atbilst struktūrvien bas m rķu un uzdevumu stenošanai.
JVLMA misijas izpildi nodrošina augstākās kvalifikācijas akad miskais personāls,
kuru veido kodols - profesori un asoci tie profesori, kā ar kvalific ti māc bsp ki (docenti) un
akad miskās atjaunotnes rezerve pieaicinātie doc tāji. JVLMA izmanto iesp jas starptautiski
atpaz stamu speciālistu piesaistei. Akad miskā personāla v l šanām izvirz ti vienoti, pašas
pieejas krit riji, no kuriem noz m gākie ir starptautiskie panākumi mūzikas profesionālajā
mākslinieciskajā darb bā. Optimālā JVLMA personāla struktūra izriet no JVLMA darb bas
uzdevumiem un var būt atšķir ga pa specializācijām. Darbojoties br vas konkurences
izgl t bas un akad misko pakalpojumu tirgū, JVLMA sekm elast gu un atrakt vu personāla
piesaistes politiku. Tiek izmantots ar pieredz jušu, bet zinātnisko grādu neieguvušu praktiķu
darbs. Viesprofesoru piesaist šana, piedāvājot š s vietas visupirms savā nozar izcilākajiem
profesionā iem – gan Latvijas, gan ārvalstu mūziķiem, sekm labv l gu konkurenci, veicina
studiju metožu daudzveid bu, piedāvā novitātes studiju saturā.
Lai sekm tu jaunu māc bsp ku piesaisti, maģistrantūras un doktorantūras studiju
plānos ir iestrādāts studiju kurss Asistenta prakse. Blakus pieredzes bagātiem doc tājiem par
profesoru asistentiem studiju kursu doc šanā tika nodarbināti doktora un maģistra studiju
programmās stud jošie.
Jāzepa V tola Latvijas Mūzikas akad mijā 2016./2017.akad miskajā gadā kopumā
strādāja 289 doc tāji, no tiem: 160 doc tāji – (ieskaitot viesdoc tājus, emeritus profesorus)
stenoja atsevišķus studiju kursus; 129 doc tāji - akad miskā personāla doc tāji, no tiem:
Akadēmiskais amats
Profesori
Asoci tie profesori
Docenti
Lektori
Asistenti

Skaits
20
22
40
47
0
129

KOP

Nodarbin ti
PLE* izteiksmē
14,7
18,0
28,4
30,8
0
91,9

*PLE – Pilna laika ekvivalents, kas vienam doc tājam ir 1000 stundas gadā.
Docēt ju sast vs pa katedr m
Katedra
Akadēmisk person la
skaits
Klavieru katedra
11
rģe u klase
Akordeona klase
Kameransambļa un
klavierpavadījuma katedra
Stīgu instrumentu katedra
Kokles un ģitāras klase

Nodarbin ti PLE*
izteiksmē
6,8

7

7,8

12

6,4
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Pūšaminstrumentu katedra
Koka pūšaminstrumentu
klase
Metāla pūšaminstrumentu
klase
Sitaminstrumentu klase
Sen s mūzikas katedra
Džeza mūzikas katedra
Orķestra diriģēšanas
katedra
Orķestra klase
Mūzikas skolot ju katedra
Kompozīcijas katedra
Muzikoloģijas katedra
Mūzikas v stures klase
Mūzikas teorijas klase
Etnomuzikoloģijas klase
Mūzikas tehnoloģiju katedra
Visp rējo klavieru katedra
Koncertmeistaru katedra
Visp rizglītojošo studiju
kursu katedra
Svešvalodu klase

17

8,9

3
5
2

2,2
4,0
1,6

5
5
13

2,1
4,9
11,5

3
4
16
3

0,5
3,5
14,2
2,2

2. Stud jošo un māc bsp ku skaita attiec bas studiju programmas ietvaros (pašnov rt juma
zi ojuma iesniegšanas br d ).
Specializācija

Stud jošo skaits uz vienu
akad misko likmi

Klaviersp le
rģe sp le/klaves na sp le
St gu instrumentu sp le
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu sp le
Kokles/Akordeona/ģitāras sp le

2
1,75
1,73
1,3
2

K12. Studiju programmas absolventu nodarbin tības perspektīvas
1. Studiju programmas absolventu nodarbināt bas nov rt jums
Absolventu nodarbinātības rādītāji un to dinamikas pārskata periodā novērtējums.
Lai nodrošinātu Augstskolu likuma 5.panta Augstskolu uzdevumi otrās prim da as
5.punkta pras bu izpilde jautājumā par absolventu nodarbināt bas informācijas vākšanu,
JVLMA ir izveidojusi JVLMA absolventu nodarbināt bas reģistru. Reģistru veido,
pamatojoties uz nosl gto Vienošanos par sadarb bu starp Jāzepa V tola Latvijas Mūzikas
akad miju (JVLMA) un JVLMA absolventu. JVLMA absolventu aptauju organiz , iev rojot
absolventu br vprāt bas principu.
Vienošanās par sadarb bu ir noteikta kārt ba, kādā kārto un uztur JVLMA absolventu
nodarbināt bas reģistra datus, norādot: reģistrā izmantojamos, apstrādājamos un elektroniski
un drukātā veidā glabājamos datus - vārds, uzvārds, studiju laika uzvārds (ja atšķiras),
personas kods, kontakttālrunis, e-pasta adrese, dz ves vietas adrese, absolv tās studiju
programmas nosaukums, l menis, finans juma avots, kvalifikācijas piešķiršanas/
eksmatrikulācijas gads, darba vietas nosaukums, ie emamais amats, darba vietas atrašanās
reģions, darba attiec bu uzsākšanas gads, informācija par to, kurā augstskolā un studiju
programmā tiek turpinātas studijas. Informācijas datus par absolventu nodarbināt bu saglabā
sešus gadus.
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emot v rā absolventu un darba dev ju sniegto informāciju par nodarbināt bu, ir iegūti
šādi dati:
Absolventi strādā mūziķa specialitāt s – 24,3 %
Strādā pedagoģisko darbu atbilstoši mūziķa specialitātei – 39,2 %
Cita darba vieta kultūras un izgl t bas institūcijās vai pašnodarbinātās personas – 9,4 %
(vadošo iestāžu ier d i, pedagoģiskās privātprakses)
Strādā ārvalst s iegūtajā specialitāt – 0,9 %
Turpina stud t nākošajā l men vai tā paša l me a otras kvalifikācijas ieguvei – 26,2 %
Bezdarbnieki – 0 %
2. Studiju programmas absolventu nodarbināt bas perspekt vas
Absolventu nodarbinātības prognoze un perspektīvas atbilstoši nozares un vidējā un
ilgtermiņa darba tirgus attīstības tendencēm un nākotnē nepieciešamajām prasmēm un
kompetencēm.
Absolventu nodarbināt bas jomā JVLMA sadarbojas ar darba dev jiem un
profesionālajām organizācijām. Sadarb bas nepieciešam bu dikt kultūras un izgl t bas institūcijām
izvirz tie kop gie m rķi un to sasniegšanas uzdevumi. Sadarb bas jautājumu loks ir plašs un
daudzpus gs, t.sk. tiek risināti ar jautājumi par absolventu nodarbināt bas iesp jām. Abpus ji
sadarbojoties, JVLMA nodrošina profesionālās organizācijas (orķestrus, korus, baleta trupas) ar
nepieciešamajiem mūziķiem pamatā tikai stermi a vajadz bām.
Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izp ti steno un
atbilstoši darba tirgus piepras jumam valsts pasūt jumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras
ministrija sadarb bā ar JVLMA.
Kultūras nozares darba tirgus ir oti plašs, tāp c JVLMA absolventu nodarbināt bai ir rad tas
plašas iesp jas.
Sniedzam Kultūras ministrijas padot bā esošo kultūras un izgl t bas institūciju sarakstu:
Kultūrizgl t bas iestādes
Em la Dārzi a mūzikas vidusskola;
R gas Doma kora skola;
Jāzepa Medi a R gas Mūzikas vidusskola;
Alfr da Kalni a C su mūzikas vidusskola;
Daugavpils Mūzikas vidusskola;
Jelgavas Mūzikas vidusskola;
Emi a Melngai a Liepājas mūzikas vidusskola;
Jā a Ivanova R zeknes mūzikas vidusskola;
Ventspils Mūzikas vidusskola;
R gas horeogrāfijas vidusskola;
Profesionālās organizācijas
valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris";
valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu “Latvijas Koncerti”;
valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu "KREMERATA BALTICA";
valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu “Latvijas Nacionālā opera”;
valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu "Liepājas simfoniskais orķestris";
Amatiermākslas joma:
368 kori, 566 vokalie ansambli, 527 deju kolekt vi, 184 folkloras grupas,
70 kok u ansamb i, 60 tautas mūzikas ansamb i, 57 pūt ju orķestri
Profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas vai dejas programmas
143 pašvald bu dibinātas un 5 privātās izgl t bas iestādes, kas steno profesionālās ievirzes
mūzikas, mākslas vai dejas programmas.
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IV. PIELIKUMI

Pašnovērtējuma ziņojuma satura rādītājā iekļaut un numurēt arī pielikumus.
Pielikums
Nor de uz pašnovērtējuma
ziņojuma kritēriju/ punktu

Inform cija par studiju programmu “Instrument l mūzika”
Informācija par kop go studiju programmu
K9. 1.punkts
JVLMA netiek īstenota
Apliecinājums par studiju turpināšanas iesp jām
K9. 1. punkts
vai finansiālajām garantijām studiju programmas
likvidācijas gad jumā
(skat t Studiju virziena raksturojuma K8.sada ā)
Statistikas dati par stud jošajiem studiju
K9. 2 punkts
programmā “...”
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(Informācija pieejama Studiju programmu
direkcijā “Statistikas pārvaldei sniegtajās zi ās”)
Studiju programmas “...” plāns
K10.
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(skat t JVLMA mājas lapā, adrese:
www.jvlma.lv, sada a Studijas)
Studiju programmas “...” kursu/ modu u apraksti K10.
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(skat t JVLMA mājas lapā, adrese:
www.jvlma.lv, sada a e-studijas)
Studiju programmas ”...” kart jums
K10.
(saskaņā ar paraugu)
(Sakarā ar to, ka pielikuma satura pras ba ir
stājušās sp kā tikai š.g. 1.novembr , dokumentu
jāizstrādā l dz nākošā perioda pārskata
sniegšanai)
Studiju programmas “...” atbilst ba valsts
K10.
izgl t bas standartam
(saskaņā ar paraugu)
(skat t studiju programmas raksturojuma K10.
Studiju saturs, 7.punktu 92.lpp.)

Iesniegšanas
forma (P/E)*

P/E
P/E

P/E

P/E

E

E

E

Studiju programmas “...” atbilst ba profesijas
K10.
E
standartam (ja piem rojams)
(saskaņā ar paraugu)
(skat t studiju programmas raksturojuma K10.
Studiju saturs, 7.punktu 93.lpp.)
Studiju virziena un atbilstošo studiju programmu
E
atbilst ba normat vo aktu pras bām
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(Pielikuma pras bas ir 100.lpp.)
**P – pap ra formā, E – elektroniski, P/E – gan pap ra, gan elektroniskā formā.
Pielikumi, kuriem iesniegšanas veids norādīts tikai “elektroniski”, var tikt iesniegti tikai elektroniskā formā,
nosūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz aika@aic.lv.
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PIELIKUMS NR.

Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilst ba normat vo
aktu pras bām
Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilst bas normat vo aktu pras bām
nov rt šanai:
1. Pievienot par studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma
paraugus.
2. Augstskolas/koledžas rektora, direktora, studiju programmas vai virziena vad tāja
parakst ts apliecinājums, ka studiju virzienam atbilstošo studiju programmu stenošanā
iesaist tā akad miskā personāla valsts valodas zināšanas atbilst noteikumiem par valsts
valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārt bu profesionālo un
amata pienākumu veikšanai.
3. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas doktora studiju programmas, pievienot
apliecinājumu, ka doktora studiju programmas akad miskā personāla sastāvā ir ne mazāk
kā pieci doktori, no kuriem vismaz tr s ir Latvijas Zinātnes padomes apstiprināti eksperti
tajā zināt u nozar vai apakšnozar , kurā studiju programma plāno piešķirt zinātnisko
grādu.
4. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas akad miskās studiju programmas, pievienot
apliecinājumu, ka akad misko studiju programmu akad miskais personāls atbilst
Augstskolu likuma 55. panta pirmās da as trešajā punktā noteiktajām pras bām.
5. Pievienot apliecinājumu un pamatojumu tam, ka akad miskā personāla atalgojums
atbilst pedagogu darba samaksas noteikumiem.
6. Pievienot studiju l guma paraugu/-s.
7. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas akad miskās studiju programmas, kurās
paredz ts, ka stud s mazāk nekā 250 pilna laika stud jošie, pievienot attiec gu Augstākās
izgl t bas padomes atzinumu atbilstoši Augstskolu likuma 55. panta otrajai da ai.
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III. Studiju programmas
“Profesion l bakalaura studiju programma Diriģēšana ”
raksturojums
K9. Studiju programmas nosaukuma, iegūstam gr da, profesion l s
kvalifik cijas vai gr da un profesion l s kvalifik cijas, mērķu un
uzdevumu, uzņemšanas nosacījumu savstarpēj atbilstība
1. Studiju programmas “Diriģēšana” parametri.
Norādīt tikai tos parametrus, kuri attiecas uz studiju programmu.
Studiju programmas nosaukums
Profesion l bakalaura studiju programma
Diriģēšana
Studiju programmas nosaukums
Professional Bachelor's Study Programme
ang u valodā
Conducting
Studiju programmas kods saska ā ar
42212
Latvijas izgl t bas klasifikāciju
Studiju programmas veids un l menis
Profesionāla bakalaura studiju programma
Iegūstamais kvalifikācijas l menis (EKI)

6. līmenis

Profesijas kods profesiju klasifikatorā

265201

Studiju programmas apjoms (KP)

LV 160 KP; ECTS 240 KP

stenošanas forma, veids, ilgums (ja
nepilni gadi, norād t mēnešos) un
stenošanas valoda

pilna laika kl tiene
4 gadi

stenošanas vieta

Latviešu valoda

Rīg , Krišj ņa Barona iel 1; LV 1050

Studiju programmas direktors/-e

Irēna Balt bola

Uz emšanas pras bas

Studiju programm uzņem personas, kuras ir
apguvušas visp rējo vidējo izglītību vai
profesion lo vidējo izglītību un nok rtojušas
uzņemšanas papildu prasības:
Diriģēšana, Kolokvijs diriģēšan , Kolokvijs
Mūzikas literatūr un teorij mūzikas
profesion l s vai profesion l s ievirzes
vidēj s izglītības programmas noslēguma
prasību apjom
Tiesības turpin t studijas maģistrantūr
Pielikumā pievienot apliecinošu dokumentu

Studiju turpināšanas iespējas
Cita attiec gās augstskolas vai citas
augstskolas studiju programma, kurā
studiju programmas slēgšanas gad jumā
augstskola nodrošina studējošajiem iespēju
turpināt izgl t bas ieguvi
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Studiju programmas
mērķis

Studiju programmas
uzdevumi

Sasniedzamie studiju
rezultāti

Nodrošin t valsts kultūras un soci laj m vajadzīb m augst k
līmeņa profesion lo diriģentu sagatavošanu, kuri ir apguvuši
mūzikas zin tņu teorētiskajos pamatos sakņotas, diriģenta
profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas
profesion l s zin šanas, ir spējīgi konkurēt diriģentu
profesion laj vidē Latvij un rvalstīs, motivēti profesion lai
attīstībai un t l kizglītībai vienotaj Eiropas izglītības telp ,
kuri, pildot savu pamatuzdevumu, ievēro humanit tes,
demokr tiskuma, zin tniskuma, profesionalit tes,
individualiz cijas, radošas darbības un mūsdienīguma principus,
respektē Latvijas tautas intereses, iekļaujoties starptautiskaj
kultūras apritē, saglab un attīstīta nacion l s mūzikas kultūras
mantojumu
Veidot integrētas studijas, kur s students varētu iegūt diriģenta
5.līmeņa profesion lo kvalifik ciju, profesion lo bakalaura gr du
mūzik un diriģēšanas pedagoga tiesības;
- lietot profesion laj m bakalaura studij m atbilstošas m cību
metodes un darba organiz cijas formas;
- nodrošin t iespēju apgūt un attīstīt pamatzin šanas un
pamatiemaņas zin tnisk s pētniecības darb , sagatavot
t l k m studij m maģistrantūr
Zin šanu kompetence
Iegūto zin šanu rezult t absolvents spēj par dīt mūzikas
zin tnes nozarei un diriģenta profesijai raksturīg s pamata un
specializētas zin šanas un šo zin šanu kritisku izpratni mūzikas
vēsturē un teorij , profesion l s mūzikas attīstības tendencēs un
likumsakarīb s, mūzikas nozares attīstības stratēģij un
pl nošanas metodēs, zin tnisk s pētniecības metodēs, turkl t
daļa zin šanu - skaņdarbu interpret cijas m ksl , diriģenta
darba pl nošan , organizēšan , skaņdarbu iestudēšanas procesa
vadīšan , diriģēšanas m cīšanas metodik - atbilst diriģenta
profesijas augst ko sasniegumu līmenim. Diriģents spēj par dīt
arī mūzikas profesion l s izglītības pedagoga profesion l s
jomas svarīg ko jēdzienu un likumsakarību izpratni par mūzikas
pedagoģijas nozares profesion lajiem terminiem, mūzikas
izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atkl smē, skaņdarbu
apguves metodēm un to daudzveidību
Prasmju kompetence
Atbildīgi un patst vīgi veikt diriģenta un mūzikas profesion l s
izglītības pedagoga pien kumus - pielietot zin šanas un izpratni
diriģēšanas m kslas jom , kas pamatojas uz tradīcij m un augsta
līmeņa inform cijas avotiem un visjaun kaj m atziņ m, spēj
izskaidrot mūzikas attīstības likumsakarības, analizēt un izvērtēt
daž du laikmetu un stilu skaņdarbus, organizēt un vadīt mūziķu
kolektīvu (orķestri, kori u.c. vienības), patst vīgi iestudēt un
atskaņot daž das sarežģītības pak pes skaņdarbus korim a
cappella, ar instrument lo pavadījumu, skaņdarbus orķestrim,
orķestrim ar solistiem un ar kori, iestudēt un diriģēt simfonijas,
operas un baletus, prognozēt un sasniegt m ksliniecisk
izpildījuma rezult tu, radīt pozitīvu un radošu darba atmosfēru,
izstr d t mūzikas profesion l s izglītības m cību priekšmetu
programmas mūzikas skol m un vidusskol m, atlasīt un veidot
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Studiju programmas
noslēgumā
paredzētais
noslēguma
pārbaud jums

m cību līdzekļus, m cību saturu, pl not, organizēt un vadīt
m cību stundas, vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības proces
iegūt s zin šanas un prasmes, iem cīt izglītojamajam daž du
laikmetu un stilu kora un orķestra skaņdarbu satura atkl smi,
izskaidrot m cīšan s paņēmienus, salīdzin t skaņdarbu
interpret cijas, formulēt m cību priekšmeta mērķus un
uzdevumus, analītiski aprakstīt inform ciju, problēmas un
risin jumus mūzikas un mūzikas pedagoģijas zin tnes nozarē un
diriģenta profesij , tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par
tiem gan ar speci listiem, gan ar nespeci listiem, virzīt savu
t l ku m cīšanos un profesion lo pilnveidi, par dīt zin tnisku
pieeju problēmu risin šan , uzņemties atbildību un iniciatīvu,
veicot darbu individu li, komand vai vadot citu cilvēku darbu,
pieņemt lēmumus un rast radošus risin jumus mainīgos vai
neskaidros apst kļos, nodrošin t darba tiesisko attiecību normu
ievērošanu
Valsts p rbaudījumi Diplomeks meni:
Vis m specializ cij m:
Kolokvijs specialit tē, mūzikas vēsturē un teorij
Koncerteks mens diriģēšan ,
Darbas ar orķestri vai kori
Kora diriģenta specializ cij arī diplomeks mens - Bakalaura
diplomrefer ta izstr de un aizst vēšana
Simfonisk orķestra diriģenta specializ cij arī diplomeks mens
Operas iestudēšana

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 atšķirīg varianta nosacījumi
1.variants
Apjoms kred tpunktos
Studiju ilgums gados
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija
Uz emšanas pras bas
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.
2. Statistikas dati par studējošajiem studiju programm un to analīze
Studējošo skaita, tā izmaiņu tendenču, izmaiņu ietekmes faktoru analīze un novērtējums.
Analizējot atsevišķi, izdalīt dažādas studiju formas, veidus, valodas.
Pielikumā pārskatāmā formā pievienot statistikas datus par studējošajiem pārskata periodā.
Jau vairākus gadus, analizējot studiju programmas studējošo sastāvu un skaitu,
jāsecina ka studiju programmā valsts budžeta studiju vietu skaits ir nemain gs, kopējais
studiju vietas skaits (24 vietas) ir stab ls. Nereti main gs ir studējošo skaits pa specializācijām
- kora diriģēšana, pūtēju orķestra diriģēšana, simfoniskā orķestra diriģēšana. Studējošo skaita
izmai as saistās ar mūzikas vidusskolu absolventu skaitu, to specializācijām, absolventu
ieinteresēt bu turpināt apgūt diriģenta izgl t bu, absolventu vēlmi savu izgl t bu turpināt
Latvijā, u.c.
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emot vērā to, ka studiju programmā var apgūt 3 specializācijas, uz valsts budžeta
studiju vietām vienmēr kādā no specializācijām veidojas konkurss, kas vidēji ir 2 – 3
reflektanti uz vienu studiju vietu. Tiem reflektantiem, kuri konkursa kārt bā netiek uz emti
studiju vietās par valsts budžeta l dzek iem, JVLMA piedāvā studijas par studiju maksu.
Studiju programmā par studiju maksu studē apmēram 0,1% studējošo.
Studējošo uz emšana studijām par studiju maksu ir viens no faktoriem, kas sekmē
studiju kvalitāti, veidojot studējošo konkurenci uz studijām par valsts budžeta l dzek iem.
Katra akadēmiskā gada beigās notiek studējošo kompetences vērtējumu ranžēšana, kuras
rezultātā tiek main ts ar finansējuma avots.
Šāda pieeja pozit vi ietekmē studiju programmu apguvi, kas savukārt veicina augstas
raudzes jauno diriģentu sagatavošanu.
3. Studiju programmas parametru sasaiste
Analīze un novērtējums par studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda,
profesionālās kvalifikācijas vai grāda un profesionālās kvalifikācijas mērķu un
uzdevumu, kā arī uzņemšanas nosacījumu savstarpējo atbilstību.
Studiju programmas nosaukums Diriģēšana, studiju programmas mērķi un uzdevumi,
uz emšanas nosac jumi, kā ar programmas saturs, kas nodrošina studiju programmā
formulēto zināšanu, prasmju un kompetences rezultātu sasniegšanu, atbilst piešķiramajam
grādam “profesionālā bakalaura grāds mūzikā” un atbilstoši apgūtajai specializācijai 5.l me a profesionālās kvalifikācijas “Diriģents” piešķiršanai. Studiju programmas saturs ir
izstrādāts un tiek stenots saska ā ar 5.l me a profesionālās kvalifikācijas profesijas standartā
Diriģents formulētajām pras bām.
Uz emšanai profesionālajās bakalaura studiju programmās ir nepieciešama
vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izgl t ba. Lai konstatētu profesionālās
sagatavot bas atbilst bu studiju uzsākšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju
programmās, visiem reflektantiem ir jākārto papildu pras bu pārbaude atbilstoši Augstākās
izgl t bas padomē saska otajām pras bām.
Papildu pras bas uz emšanai studiju programmā
Diriģēšana
Kora diriģēšana
 kora diriģēšana
 kolokvijs kora diriģēšanā un klavierspēle
 kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma)
Simfoniskā orķestra diriģēšana
 simfoniskā orķestra diriģēšana
 kolokvijs simfoniskā orķestra diriģēšanā
 kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, mūzikas forma)
 klavierspēle
Pūtēju orķestra diriģēšana
 pūtēju orķestra diriģēšana
 pūšaminstrumenta/sitaminstrumenta spēle
 kolokvijs pūtēju orķestra diriģēšanā
 kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma)
Lai nodrošinātu satura apguves pēctec bu, reflektantu piemērot bas un profesionālās
atbilst bas pārbaudes papildu pras bu saturs atbilst profesionālās vidējās izgl t bas
programmu noslēguma pras bām, kādas ir noteiktas mūzikas māc bu priekšmetos.
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K10. Studiju saturs
Studiju satura kvalitātes novērtēšanai pielikumā pievienot:
− studiju programmas plānu (katram studiju programmas īstenošanas veidam un formai)
(rekomendējošās formas paraugs pielikumā);
− studiju programmas studiju kursu (moduļu) aprakstus (studiju kursos/moduļos iekļaujamā
informācija ir norādīta pielikumā);
− studiju kursu kartējumu studiju programmas studiju rezultātu sasniegšanai;
− tabulu par studiju programmas atbilstību valsts izglītības standartam 3 (rekomendējošās
formas paraugs pielikumā);
− tabulu par Studiju programmā “Nosaukums” iegūstamās kvalifikācijas atbilstību profesijas
standartam (rekomendējošās formas paraugs pielikumā) 3 .
1. Studiju kursu/ modu u satura aktualitātes un atbilst bas nozares, darba tirgus vajadz bām un
zinātnes tendencēm novērtējums
Papildus sniegt informāciju, vai, un kā studiju kursu/ moduļu saturs tiek aktualizēts atbilstoši
nozares, darba tirgus un zinātnes attīstības tendencēm.
Studiju kursu nosaukumi un to saturs, kursu apjoms, stenošanas periods ir saist ts ar
konkrētās specializācijas diriģenta nepieciešamajām kompetencēm, lai vi š spētu kvalitat vi
veikt profesionālos pienākumus.
Vispārizgl tojošo studiju kursu saturs un apjoms ir izstrādāts, pamatojoties uz otrā
l me a profesionālās augstākās izgl t bas valsts standartā norād tajām pras bām, emot vērā
zinātnes nozares Mākslas apakšnozares Muzikoloģija anotācijā ietvertos mūzikas jomas
pētniec bas aspektus.
Profesionālas darb bas teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju kursu
mūzikas nozarē, profesionālas darb bas specializācijas kursu, prakses, br vās izvēles studiju
kursu saturu un valsts pārbaud jumu pras bu saturu, emot vērā darba tirgus pras bas,
izstrādāja JVLMA attiec go katedru docētāji, kuri, daudzos gad jumos, vienlaic gi ir ar
diriģenti profesionālajos orķestros, koros, ir mūzikas institūciju vadošie darbinieki.
Studiju kursu saturs tiek aktualizēts, emot vērā mūzikas profesionālo kolekt vu
vad tāju, nevalstisko profesionālo asociāciju, studējošo un absolventu priekšlikumus. Studiju
kursu saturs, to stenošanas kvalitāte tiek izvērtēta sistemātiski, organizējot aptaujas. emot
vērā aptaujās izteiktos ierosinājumus, attiec gās katedras izvērtē ierosinājumu aktualitāti un
mērķtiec bu, izskata priekšlikumu izmaksu ietekmi, atbilst bu profesionālām kompetencēm,
un pozit va lēmuma gad jumā studiju programmu satura izmai as iesniedz Senātam
apstiprināšanai.
Ir veiktas izmai as apakšprogrammu Simfoniskā orķestra diriģēšana un Pūtēju orķestra
diriģēšana studiju kursā Mūzikas vēsture stenošanas procesā. Main ta studiju kursu Mūzikas
vēstures un Mūzikas teorētisko priekšmetu satura apguves sistēma. Atsevišķu studiju kursu
saturs ir apvienots lielos blokos ar iespēju studentiem izvēlēties tematiskās da as. Šāda pieeja
motivē studējošos studiju kursu tematisko da u saturu apgūt kvalitat vi, jo pašu izvēlētais
saturs tiešā veidā ietekmē konkrētas specializācijas kompetences kvalitāti. .
2. Studiju kursu/ modu u savstarpējās sasaistes un atbilst bas studiju programmas mērķim un
sasniedzamajiem rezultātiem novērtējums
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 atbilst mūzikas speciālistu izgl tošanas
pras bām, veicina iegūto zināšanu, zinātniskās izzi as un zinātnisko atzi u lietošanu
mākslinieciski radošajā darb bā.
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Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 26.augusta
noteikumu Nr.512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu” pras bām un JVLMA Senāta lēmumiem.
Studiju programmas apguve paredzēta 8 semestru periodā 240 ECTS kred tpunktu
apjomā.
Kred tpunkti tiek uzskait ti par katru apgūtu studiju kursu (ar par praksi), ja vērtējums
pārbaud jumā ir pozit vs.
Studiju programmas apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāv gā darba formās. Ir
palielināta studējošo patstāv gā darba noz me un atbild ba studiju satura apguvē.
Sal dzinot programmstundu apjomu un studiju programmas apguves darba formu
procentuālās attiec bas, jāsecina, ka aizvad tajā akadēmiskajā gadā kontaktstundu attiec bas pret
patstāv gā darba apjomu viena kred tpunkta ietvaros bija vidēji 0,35% pret 0,65%, t. i. no 40
darba stundām nedē ā studējošais kontaktstundās strādāja vidēji 15 stundas, bet 25 stundas
saturu apguva patstāv gajā darbā.
Studiju procesa stenošanas, docēšanas un studiju satura apguves kvalitātes kontroli un
anal zi regulāri veica atbild gās struktūrvien bas.
Studiju programmas saturs sakārtots 5 da ās.
“A” daļ (obligātie studiju kursi) ir iek auti profesionālās darb bas teorētiskie
pamatkursi mūzikas nozarē un vispārizgl tojošie studiju kursi.
Vispārizgl tojošie studiju kursi (Latviešu valodas kultūra, Svešvaloda, Literatūras
vēsture, Uz ēmējdarb ba, Filozofija un estētika, Mākslas vēsture, Ievads kultūras anal zē)
nodrošina zināšanu padzi ināšanu humanitāro un sociālo zināt u nozarē, att sta sociālās un
komunikat vās pamatiema as.
Profesionālo studiju cikla apjomu katrā apakšprogrammā nosaka atbilstošās
specializācijas nepieciešamā teorētisko zināšanu kompetence.
“B” daļa –ierobežotās izvēles da a - Profesionālās darb bas specializācijas kursi, kuru
satura apguve nodrošina diriģentam nepieciešamās zināšanas un prasmes. B da as studiju kursu
ietvaros, studenti apgūst diriģēšanas pedagogam nepieciešamās zināšanas un prasmes, t.sk.
Diriģēšanas māc šanas metodiku un pedagoģisko praksi.
C – brīv s izvēles daļa.. Studiju kursu saturs dod iespēju padzi ināt vai paplašināt
zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas 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 profesionāli mākslinieciskā darba pieredzi. Prakse
nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darb bas vienot bu.
Prakses laikā ir plānota: diriģēšanas prakse – darbs ar kori vai orķestri, koncertprogrammu
sagatavošana un atska ojums.
Valsts p rbaudījumi
Valsts pārbaud jumu studiju kursu saturs tiek izstrādāts ciešā sazobē ar studiju programmā
formulētajiem mērķiem, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Lai sasniegtu studiju
programmā aprakst tos zināšanu, prasmju un kompetences sasniedzamos rezultātus, katra konkrēta
studiju kursa aprakstā tiek formulēti mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti. Aprakst ti studiju
rezultātu sasniegšanas veidi, metodes, sec ba, kompetences pārbaudes formas, veidi un vērtējuma
kritēriji.
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3. Studiju stenošanas metožu (tajā skaitā vērtēšanas) atbilst bas studiju kursu rezultātu un
izvirz tā studiju programmas mērķa sasniegšanai novērtējums, iek aujot informāciju, kā tiek
emti vērā studentcentrētas izgl t bas principi
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 informāciju, kā studiju procesa īstenošanā ņemti vērā studentcentrētas
izglītības principi.
Studiju stenošanas metodes, kompetences vērtēšanas metodes, veidi un pras bas tiek
atspogu otas katra studiju kursa aprakstā. Katras specializācijas profesionālo studiju kursu
kontaktstundu, gan ar patstāv gā darba uzdevumi un pras bas ir oti atšķir gas, tāpēc katra
docētāja pienākums ir nodrošināt studiju kursa aprakstu pieejamu visiem studējošajiem vai nu
e- studiju vidē, vai ar izsniegt kā izdales materiālu.
Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāv gā darba formās.
Kontaktstundas tiek organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarb bās. Atbilstoši
studiju kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarb bas strukturē lekciju,
semināru, kolokviju formā, bet individuālās nodarb bas praktikuma darba formā.
Respektējot vairāku studējošo vēlmi studijas savienot ar māksliniecisko vai
pedagoģisko praksi, iesaistoties konkrētajā darba vidē, un, emot vērā kultūras institūciju vai
kultūrizgl t bas iestāžu darba plānojumu, JVLMA studiju procesa stenošanā em vērā
studentcentrētas izgl t bas principus, t.sk. izmanto dažādus programmu stenošanas veidus,
veidojot individuālus studiju plānus, individualizē studiju kursa apguves metodes, veido
piemērotus māc šanās ce us, regulāri novērtē un uzlabo pasniegšanas veidus un metodes,
balstās uz studējošā patstāv bu, vienlaic gi nodrošinot docētāju vad bu un atbalstu, tostarp
konsultācijas.
Studiju programmas apguves noslēgumā studējošo kompetenci vērtē atbilstoši
nolikumam par valsts pārbaud jumiem, kurā atspogu otas pārbaud jumu pras bas un kārt ba,
pārbaud jumu veidi, formas, organizācija un norise, noteikti valsts pārbaud jumu komisijas
pienākumi un ties bas, zināšanu un prasmju pārbaudes un vērtēšanas nosac jumi, vērtēšanas
kritēriji, kā ar apelācijas kārt ba.
3.1 Studējošo prakses sasaistes ar studiju programmā sasniedzamajiem studiju rezultātiem
novērtējums
Studiju programmā iekļauto studējošo prakšu uzdevumu sasaistes ar studiju programmā
sasniedzamajiem studiju rezultātiem analīze un novērtējums. Norādīt, kā augstskola atbalsta
studējošos studiju prakses ietvaros izvirzīto uzdevumu sasniegšanai.
Studiju programmas satura kvalitat vas apguves galvenais pamatprincips ir studiju un
prakses vienot ba.
Prakses darba organizāciju JVLMA nosaka nolikums, kas reglamentē kārt bu, kādā otrā
l me a profesionālo augstākās izgl t bas programmu studējošie iegūst praktiskās iema as.
Prakses organizēšana
Studiju prakses apjomu kred tpunktos, to sadal jumu pa studiju semestriem, kā ar
kompetences vērtējuma veidus nosaka studiju programma. Prakses saturu nosaka studiju
kursa apraksts un atbilstoši studiju kursa aprakstam izstrādātā prakses darba programma.
Studiju programmas ietvaros steno šādas prakses:
- mākslinieciski radošā prakse, t.sk. darbs ar kori vai orķestri, koncertprakse,
- pedagoģiskā prakse (bakalaura līmeņa studiju programmās),
Par prakses darba organizēšanu un norisi atbild katedru vad tāji, kuru kompetencē ir nodota
studiju kursa stenošana.
Prakses var būt stenotas Akadēmijā vai ar ārpus tās - citās kultūras istitūcijās vai izgl t bas
iestādēs.
Prakses organizācijai ir noteikti obligātie dokumenti, kuru veidlapas prakses vad tājs sa em
Studiju programmu direkcijā, t.sk.:
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1) Prakses l gums, ja prakse notiek ārpus Akadēmijas.
2) Pielikums pie Pedagoģiskās prakses l guma – pedagoģiskās prakses vad tāja iesniegums
izgl t bas iestādes vad tājam;
3) Prakses darba programma (individuālajām nodarb bām - individuāli izstrādāta katram
semestrim, kolekt vās muzicēšanas nodarb bām – muzicējošai vien bai prakses darba
programma semestrim; individuālajām nodarb bām prakses darba programmas viens
eksemplārs atrodas pie prakses vad tāja, otrs - pie studenta;
4) Prakses pārskats (dienasgrāmata), dokuments, kas atspogu o prakses darba programmā
paredzēto uzdevumu izpildi un ir Studiju kartes sastāvda a.
Prakses stenošanas kārt ba
Mākslinieciski radošā prakse notiek saska ā ar studiju kursa apraksta pras bām. Attiec gā
katedra sastāda mākslinieciski radošās prakses plānu, kas ir katedras darba plāna sastāvda a.
Prakses plāna konkrētos datumus saska o katedras vad tājs ar:
1) JVLMA koncertda u, ja prakse notiek Akadēmijā. Koncertda a plānotos prakses
pasākumus reģistrē Koncertu reģistra grāmatā, nodrošina prakses reklāmu, sa em no katedras
vad tāja prakses pasākuma programmu, pavairo un nodrošina pasākuma organizēšanu un
norisi. Programmas un citi reklāmas materiāli glabājas Koncertda ā un, atbilstoši Akadēmijas
Lietu nomenklatūras pras bām, tiek nodoti glabāšanai Akadēmijas arh vā;
2) kultūras vai izgl t bas institūcijām, ja prakses pasākumi notiek ārpus Akadēmijas. Šādu
radošo praksi organizē katedras vad tājs sadarb bā ar konkrētās institūcijas atbild go personu.
Prakses informat vos un reklāmas materiālus katedras vad tājs nodod Koncertda ai, kura veic
prakses uzskaiti. Radošās prakses darba rezultātus apspriež un novērtē atbilstošās katedras
sēdēs un atbild gais docētājs studējošā prakses darba rezultātus – vērtējumu ieraksta studējošā
Sekmju lapā.
Pedagoģiskā prakse tiek stenota mūzikas profesionālajās vai profesionālās ievirzes izgl t bas
iestādēs.
Saska ā ar studiju kursa apraksta saturu, prakses vad tājs izstrādā pedagoģiskās prakses darba
programmu katram studentam – praktikantam. Atbilstoši pedagoģiskās prakses darba
programmā noteiktajiem uzdevumiem, pedagoģiskās prakses vad tājs nodrošina studentu ar
prakses vietu vai akceptē studenta – praktikanta izvēlētu prakses vietu. Prakses sākumā
informē studentus par prakses norises kārt bu un pras bām, vada praksi, kontrolē prakses
programmas uzdevumu izpildi un studenta ierakstus prakses pārskatā, novērtē prakses norises
gaitu.
4. Studējošo noslēgumu darbu tēmu anal ze un novērtējums
Analīze un novērtējums par studējošo noslēguma darbu tēmām, to aktualitāti nozarē, tajā
skaitā darba tirgū, un noslēguma darbu vērtējumiem.
Studiju programmas apguve noslēdzas ar valsts pārbaud jumu.
Valsts pārbaud jums ir studējošā kompetences vērtējuma gala rezultāts, kas iegūts,
pamatojoties uz studiju programmas aprakstā norād to studiju kursu satura apguves vērtējumu
diplomeksāmenos (sa sin. DE). DE ir studiju darba noslēdzošais posms, kurā notiek to
prasmju, teorētisko zināšanu un attieksmju pārbaude, kas atbilst studiju programmā
noteiktajām kvalifikācijas pras bām un ir nepieciešamas atbilstošās profesijas uzdevumu
sekm gai veikšanai. DE saturs ietver teorētisko zināšanu un praktisko iema u pārbaudi. DE
var notikt Mūzikas akadēmijā un/vai citās kultūras un izgl t bas institūcijās. DE norises
kārt bu nosaka attiec gā studiju kursa katedras vad tājs. Profesionālās kvalifikācijas un
profesionālā grāda iegūšanai teorētisko zināšanu pārbaude notiek kolokvija veidā.
Profesionālās kvalifikācijas un profesionālā grāda iegūšanai praktisko iema u pārbaude notiek
atbilstoši studiju programmas pras bām – koncerteksāmena un/vai praktiskā darba formās –
māc bu stundas vad šana, darbas 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 pras bām. DE programmu kopā ar studējošo
sastāda studiju kursa docētājs. Programmu ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms DE norises
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saska o 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 pārbaud jumu komisijas deleģētā institūcija, kura
DE norises procesā novērtē studējošā kompetenci atbilstošajā studiju kursā.
Priekšlikumus DE komisijas sastāvam iesniedz studiju programmu direkcijā atbilstošā studiju
kursa katedras vad tājs. DE sastāvu apstiprina Valsts pārbaud jumu komisijas priekšsēdētājs
ne vēlāk kā 10 dienas pirms DE norises.
DE komisijas sastāvā tiek pieaicināti Latvijas vai ārzemju kultūras institūciju attiec gās
nozares vadošie speciālisti.
DE noslēgumā komisija pie em lēmumu par studējošā kompetences vērtējumu, vērtējumu ar
pamatojumu ieraksta valsts pārbaud juma protokolā, parakstās par vērtējuma objektivitāti. DE
komisijas priekšsēdētājs komisijas klātbūtnē pazi o DE rezultātus studējošajiem.
Apelācijas kārt ba
Vienas dienas laikā pēc rezultātu pazi ošanas studējošajam ir ties bas iesniegt valsts
pārbaud jumu komisijas priekšsēdētājam motivētu rakstisku lūgumu pārskat t DE iegūto
vērtējumu. Atkārtotu DE dr kst kārtot tikai Diplomeksāmenu norises noteiktajā periodā, bet
ne vēlāk kā tr s dienas pirms Valsts pārbaud jumu komisijas sēdes izsludinātā datuma.
Profesionālo bakalaura grādu mūzikā un 5. l me a profesionālo kvalifikāciju Diriģents
atbilstoši apgūtajai specializācijai (piem: kora diriģents, pūtēju orķestra diriģents, simfoniskā
orķestra diriģents) piešķir JVLMA Valsts pārbaud jumu komisija (sa sin. – VPK), kuras
sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs un vismaz četri komisijas locek i. VPK apstiprina rektors
ar r kojumu katram akadēmiskajam gadam. VPK priekšsēdētājs un vismaz puse no komisijas
sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji. VPK lēmumu par
atbilstošās profesionālās kvalifikācijas un profesionālā grāda piešķiršanu pie em,
pamatojoties uz DE komisijas ierakstiem valsts pārbaud jumu protokolos un studiju kartē
sniegtajām zi ām.
5. Studējošo aptauju rezultātu anal ze
Analīze un novērtējums par studējošo aptauju rezultātiem, to izmantošanu studiju satura un
kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus.
Studējošo aptaujai ir izstrādāta aptaujas anketa, kas ir pieejama JVLMA mājas lapā.
Lai noskaidrotu studējošo viedokli par studiju programmas vai atsevišķa studiju kursa
stenošanas kvalitāti, emot vērā aptaujā formulēto mērķi, aptauju var ierosināt studējošie,
akadēmijas vad ba, studiju kursa docētājs, katedras vad tājs.
Aptauju rezultātus apkopo Studiju programmu direkcijas vad tājs un kopsavilkumu,
emot vērā aptaujas mērķi, nodod atbilstošai katedrai vai rektorātam, vai docētāju amatā
ievēlēšanas nolūkos iesniedz Senāta sekretārei.
Studējošo aptaujā pamatoti izteiktais viedoklis tiek emts vērā docētāju amatā
ievēlēšanas procesā, kā ar docētāju izvēlē pieaicināšanai studiju kursa stenošanai.
Studējošo aptaujas daži piemēri
Studenti pēc katedras vad tāja lūguma raksta atsauksmes par studiju programmas studiju
kursu saturu un tā stenošanas kvalitāti. Aptauju rezultāti tiek fiksēti un emti vērā nākamā
studiju gada organizācijā. Tas attiecas galvenokārt uz docētāju personālijām, kā ar uz studiju
procesa realizācijas gaitu. Daudzi no priekšlikumiem ir tikuši realizēti, kā piemēram,
savlaic ga studentu informēšana, starpdisciplināro projektu organizēšana, priekšlikumi telpu
lietder gas izmantošanas organizēšanai utt.
Kora diriģēšanas katedra veica visu docētāju studentu individuālo nodarb bu norises
aptauju. Pēc studējošo aptaujas rezultātu anal zes tika secināts, ka studenti ar docētāju darbu ir
apmierināti.

109

oti pozit vi studenti vērtē Mūzikas akadēmijas sadarbošanos ar citām institūcijām. Daudzi
studenti jau studiju laikā strādā profesionālajos koros kā kora mākslinieki, bet amatieru koros
kā diriģenti vai kormeistari.
Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir
apmierināti ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu docētāju
vad bā vi i sa em zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam:
- piedāvātais kursu saturs atbilst attiec gās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām
kompetencēm;
- uzsākot kursu, docētāji iepaz stina ar kursa apguves pras bām, vairums docētāju
informē studējošos ar par kompetences pārbaudes pras bām un kritērijiem,
- docētāji kopumā labi sagatavojušies nodarb bām,
- docētāju attieksme pret studentiem ir labvēl ga.
Studenti pozit vi vērtē iespējas piedal ties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs,
konkursos, Erasmus un NordPlus apmai as programmās.
Galvenie trūkumi, kurus studējošie atz mē ir:
- lekciju studiju kursu docētāji ne vienmēr izrais ja interesi par studiju kursu, netika
motivēta studiju kursa satura apguves nepieciešam ba;
- ne visi docētāji nodarb bās aptvēra visu kursa programmā plānoto saturu, uzdevumi
patstāv gajam darbam tika uzdoti nesistemātiski;
- nodarb bu laiks ne vienmēr tika izmantots lietder gi.
Izvērtējot studējošo norād tos trūkumus, jāsecina, ka šādas docētāju pieejas
rezultātā, atsevišķu studiju kursu apmeklēt ba bija zema, studējošie bieži vien izvēlējās
studiju kursa saturu apgūt patstāv gajā darbā, bet ne vienmēr šādai darba formai bija
pozit vi rezultāti.
Turpmākā darba pilnveidei katedru vad tājiem savas kompetences ietvaros ieteicams
plānot docētāju izgl tojošās darb bas nepastarpinātu vērtēšanu, t.i. par docētāju darba
rezultātiem spriest ne tikai no pārbaud jumos iegūtās informācijas, bet ar , izvērtējot
docētāju darbu lekcijās, nodarb bās un semināros.
Studējošo aptaujas rezultātā konstatētās mūsu darb bas stiprās un vājās puses tika
izvērtētas katedru sēdēs, tika pie emti konstrukt vi lēmumi, kurus praktiskajā darb bā plāno
ieviest nākamajā studiju gadā.
6. Absolventu un darba devēju aptauju rezultātu anal ze
Analīze un novērtējums par absolventu un darba devēju aptauju rezultātiem, to izmantošanu
studiju satura un kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus
Absolventu aptaujai JVLMA izstrādāja aptaujas anketu Studiju vides novērtējums, tā ir
pieejama JVLMA mājas lapā.
2017.gada absolventiem tika organizēta aptauja par studiju programmā stenoto
studiju kursu noz m bas (svar guma) izpēti nākošā speciālista nepieciešamās kompetences
ieguves kontekstā. Piedāvātās aptaujas mērķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret
studiju procesa gaitu un mūzikas speciālistu sagatavošanas kvalitāti.
Absolventu aptaujās paustais viedoklis liecina par to, ka studenti studiju laikā
uzstād tos mērķus ir sasnieguši, ar sasniegto māksliniecisko un pedagoģisko prasmju
l meni ir apmierināti. Absolventi atz st, ka iegūtās zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai
praktiskajā darb bā veiktu speciālistam uzticētos pienākumus, apgūtie studiju kursi un to
pasniegšanas kvalitāte kopumā atbilst specialitātes pras bām.
Iebildumi ir par nepiln bām dažu studiju kursu docēšanas metodēs un satura aktualitāti.
Pozit vi tiek vērtēta ar pedagoģiskā prakse un pedagoģiskās izgl t bas noder gums dz vē.
Vairākums absolventu atzin gi novērtēja docētāju kvalitat vo sastāvu un vi u
profesionālo darbu ( paši profesionālajos studiju kursos).
Absolventi paši uzteic rad to iespēju studiju laikā papildināties meistarkursos un
apmai as programmas studijās. Kā oti noz m gu kvalitātes faktoru absolventi atz st
rad tās plašas iespējas iesaist ties radošajos projektos.
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Absolventu aptaujas rezultāti liecina, ka JVLMA studiju programmu saturs nodrošina
speciālistam nepieciešamo zināšanu un prasmju l meni.
Sakarā ar to, ka Augstskolu likumā veiktajos groz jumos (3.pants Augstskolu
uzdevumi) augstskolām ir papildināts uzdevumu uzskait jums, JVLMA ir veikusi virkni
pasākumus, lai no absolventiem sa emtu informāciju par vi u nodarbināt bu. Izanalizējot
sa emto informāciju, varam secināt, ka mūsu absolventi - diriģenti visi strādā savā
profesijā, vi i ir profesionālo/amatieru orķestru/koru vad tāji, mūziķi, strādā mūzikas
skolās vai vidusskolās par diriģēšanas pedagogiem. Ar darba devēju atsauksmes par mūsu
beidzēju darb bu ir pozit vas..
Lai sa emtu patiesu un atklātu informāciju par absolventu sagatavošanas kvalitāti, studiju
virziena Māksla stenošanas novērtēšanas procesā 2011.gada oktobr – novembr , emot vērā
starptautisko ekspertu pras bas, JVLMA organizēja tikšanos ar darba devējiem un Kultūras
ministriju. Darba devējus pārstāvēja Latvijas Nacionālās operas, Latvijas Nacionālās
simfoniskā orķestra, Latvijas Nacionālā kultūras centra un Mūzikas izgl t bas iestāžu direktoru
asociācijas pārstāvji.
Raksturojot mūsu absolventu zināšanas, prasmes un atbild bu, absolventu iegūtās
kompetences konkrētajā specialitātē tika atz mēts diriģentu augsts profesionalisms, vēlme savā
darb bā būt inovat viem, papildināt savu profesionālo meistar bu,
paši akt vi iek aujas
radošajos projektos.
7. Studiju programmas atbilst bas valsts standartiem augstākajā izgl t bā un profesiju
standartam (ja piemērojams) novērtējums
Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (sa sin. AL) 55.panta Studiju
programmas pras bām. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – Studiju satura un
realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL pras bām, programmā
aprakst tie studiju rezultāti - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.l me a profesionālās
kvalifikācijas profesijas standartam Diriģents (profesijas standarts atrodas Latvijas Republikas
Profesiju klasifikatora Pielikumu sada ā, apstiprināts ar MK noteikumiem) un Ministru kabineta
noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju
2.tabulā noteiktajām Eiropas
kvalifikāciju ietvarstruktūras (sa sin. EKI) aprakstu pras bām, t.i. 6.l me a pras bām. Studiju
programma ir licencēta, divas reizes akreditēta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada oktobr
Augstākās izgl t bas padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izvērtēja studiju virziena Māksla
stenotās programmas, tai skaitā ar studiju programmu Diriģēšana. Ekspertu vērtējums par
programmas stenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir oti pozit vs.
Profesionālās bakalaura studiju programmas Diriģēšana apraksts izstrādāts atbilstoši
Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumu Nr.512 Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu bakalaura studiju programmu pras bām.
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Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības
valsts standartu (izvilkums):
III. Bakalaura programmas
oblig tais saturs
7. Bakalaura programmas
apjoms ir vismaz 160
kred tpunkti.
9. Bakalaura programmas
obligātais saturs.
9.1. vispārizgl tojošie studiju
kursi, kuru apjoms ir vismaz 20
kred tpunkti.

Profesionālā bakalaura studiju programmas Diriģēšana satura
un apjoma parametri:

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

Kop : 36 KP

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

9.4. bakalaura programmas
br vās izvēles studiju
kursi, kuru apjoms ir
vismaz 6 kred tpunkti

Programmas apjoms ir 160 KP ar kopējo studiju ilgumu 4 gadi
pilna laika studijās.
A daļa

II Vispārizgl tojošie studiju kursi – 20 KP

Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP
Ievads kultūras anal zē – 1 KP
Uz ēmējdarb bas pamati (Darba tiesiskās attiec bas, autorties bas un blakus ties bas, vides
un civilā aizsardz ba) – 1 KP
Uz ēmējdarb bas pamati (Projektu izstrādes un vad šanas pamati) – 3 KP
Literatūras vēsture – 3 KP
Mākslas vēsture – 3KP
Filozofija un estētika – 3 KP
Svešvaloda – 5 KP

A daļa

Kora diriģēšana

Kora literatūra un stilistika – 10 KP

Senā bazn cas mūzika – 2 KP
Skatuves runa – 1 KP
Lat u valodas pamati – 1 KP
Mūzikas vēsture un teorija – 14 KP
Latvijas mūzikas vēsture – 3 KP
Vokālā darba metodika – 2 KP
Kora darba metodika – 3 KP
Simfoniskā orķestra/Pūtēju orķestra diriģēšana
Mūzikas vēsture - 20 KP
Latviešu mūzikas vēsture – 5 KP
Orķestra stilu vēsture – 3 KP
Mūzikas forma – 8 KP
Kora diriģēšana kop : 60 KP
Solfedžo – 7 KP
Mūzikas teorija un anal ze – 6 KP
Kora diriģēšana – 14 KP
Partitūras spēle – 2 KP
Dziedāšana – 7 KP
Klavierspēle – 7 KP
Psiholoģija – 6 KP
Pedagoģija – 4 KP
Pedagoga ētika – 2 KP
Vispārējā metodika – 1 KP
Diriģēšanas māc šanas metodika – 2 KP
Pedagoģiskā prakse – 2 KP
Simfonisk orķestra/Pūtēju orķestra diriģēšana kop : 60 KP
Instrumentu māc ba – 2 KP
Harmonija - 6 KP
Polifonija - 8 KP
Klavierspēle – 7 KP
Mūsdienu kompoz cijas tehnikas – 2 KP
Diriģēšana - 14 KP
Solfedžo - 3 KP
Psiholoģija – 6 KP
Pedagoģija – 4 KP
Pedagoga ētika – 2 KP
Vispārējā metodika – 1 KP
Diriģēšanas māc šanas metodika – 2 KP
Pedagoģiskā prakse – 3 KP

C daļa – brīvās izvēles kursi - 6 KP

Br vās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas specializācijas
pras bām. Izvēloties piedāvātos studiju kursus, kursa apguves saturu izstrādā
studenti kopā ar docētājiem individuāli, emot vērā studējošo profesionālās
vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu satura padzi ināšanai vai paplašināšanai.
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9.5. prakse, kuras apjoms ir
vismaz 26
kred tpunkti;

10. Studiju kursu izvēli
bakalaura programmā, studiju
kursu apjomu un saturu, kā ar
prakses saturu atbilstoši
iegūstamajam grādam nosaka
attiec gās profesijas standarts.

Prakse: 26 KP
emot vērā profesionālā diriģenta pienākumu veikšanas atšķir gās
kompetences – kora /simfoniskā orķestra /pūtēju orķestra – diriģents,
studiju kursu nosaukumi katrā studiju apakšprogrammā ir dažādi, bet
studiju kursu saturs nodrošina nepieciešamās prasmes:
Kora diriģēšana:
Koris un kora darba prakse – 26 KP
Simfoniskā orķestra diriģēšana – 26 KP
Operas režija un aktiermeistar ba – 3 KP
Partitūru spēle – 7 KP
St gu instrumentu tehnika – 1 KP
Pūšaminstrumentu tehnika – 1 KP
Instrumentācija – 6 KP
Darbs ar orķestri – 6 KP
Darbs ar vokālistiem – 1 KP
Darbs ar kori – 1 KP
Pūtēju orķestra diriģēšana – 26 KP
Kameransamblis – 4 KP
Partitūras spēle – 7 KP
Instrumentācija – 5 KP
Darbs ar orķestri – 7 KP
Darbs ar kori – 1 KP
St gu instrumentu tehnika – 1 KP
Pūšaminstrumentu tehnika – 1 KP

Atbilstoši profesijas standarta Diriģents projektam

11. Studiju procesā vismaz 30
procentus no studiju kursu
apjoma steno praktiski.

Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek stenoti 89,5 KP
apjomā, t.i. vid. 55 procenti.

15. Pēc bakalaura
programmas apguves piešķir
piektā l me a profesionālo
kvalifikāciju un profesionālo
bakalaura grādu nozarē
(profesionālās darb bas jomā).

Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts
profesionālais bakalaura grāds mūzikā un diriģenta (kora vai
simfoniskā orķestra vai pūtēju orķestra diriģenta) 5.l me a
profesionālā kvalifikācija.

113

Studiju programmas aprakstā aprakst tie studiju rezultāti - zināšanas, prasmes un kompetence
atbilst 5.l me a profesionālās kvalifikācijas profesijas standartam Diriģents
Profesion l s darbības veikšanai nepieciešam s profesion l s kompetences
Profesijas standarta prasības

1. Spēja pielietot zināšanas diriģēšanas mākslas jomā,
pamatojoties gan uz trad cijām, gan jaunākajām
atzi ām.

2. Spēja izskaidrot mūzikas att st bas likumsakar bas.

3. Spēja izmantot un patstāv gi att st t
mākslinieciskās un tehniskās prasmes, pilnveidojot
profesionālo meistar bu.
4. Spēja analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu
ska darbus.

5. Spēja organizēt un vad t muzicējošo vien bu, rad t
pozit vu un radošu atmosfēru.
6. Spēja prognozēt un sasniegt mākslinieciskā
izpild juma rezultātu,nodrošināt plānoto uzdevumu
izpildes kvalitāti.
7. Spēja patstāv gi iestudēt un diriģēt dažādas
sarežģ t bas pakāpes ska darbus korim a cappella,
ska darbus ar instrumentālo pavad jumu, ska darbus
orķestrim, ska darbus orķestrim ar solistiem un ar
kori, iestudēt un diriģēt simfonijas, operas un baletus,
kā ar panākt augstu māksliniecisko izpild jumu.
8. Spēja lietot profesionālo mūzikas terminoloģiju
valsts valodā un vismaz divās svešvalodās (tai skaitā
itā u valodā).

9. Spēja atlas t dažādu laikmetu, stilu, žanru un formu
māksliniecisko repertuāru un sastād t muzicējošās
vien bas koncertu programmas.
10. Spēja organizēt un plānot savu un muzicējošās
vien bas darbu.
11. Spēja uz emties atbild bu un iniciat vu, veicot
darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku
darbu, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas
pamatprincipus.

Studiju kursi, kuru saturs nodrošina nepieciešam s
kompetences ieguvi
Mūzikas teorija un anal ze,
Mūzikas vēsture un teorija,
Laikmet gā mūzikas vēsture un estētika;
Kora literatūra un stilistika (kora diriģ.);
Diriģēšana
Orķestra stilu vēsture (orķ.diriģ.);
Orķestra diriģēšanas vēsture (orķ.diriģ.)
Mūzikas teorija un anal ze,
Mūzikas vēsture un teorija,
Laikmet gā mūzikas vēsture un estētika;
Kora literatūra un stilistika (kora diriģ.);
Diriģēšana
Orķestra stilu vēsture (orķ.diriģ.);
Orķestra diriģēšanas vēsture (orķ.diriģ.)
Diriģēšana
Darbs ar kori vai orķestri
Klavierspēle
Mūzikas teorija un anal ze,
Mūzikas vēsture un teorija,
Diriģēšana,
Darbs ar kori vai orķestri,
Mūzikas teorija un anal ze,
Mūzikas vēsture un teorija,
Laikmet gā mūzikas vēsture un estētika,
Kora literatūra un stilistika (kora diriģ.),
Orķestra stilu vēsture (orķ.diriģ.),
Orķestra diriģēšanas vēsture (orķ.diriģ.)
Psiholoģija, Pedagoģija,
Pedagoga ētika,
Darbs ar kori vai Orķestri
Diriģēšana,
Darbs ar kori vai Orķestri
Studentu piedal šanās studiju kursu pārbaud jumos kompetences vērtēšanas procesā (pašvērtējums)
Klavierspēle,
Diriģēšana,
Darbs ar kori vai orķestri,
Prakse
Mūzikas teorija un anal ze,
Mūzikas vēsture un teorija,
Diriģēšana,
Darbs ar kori vai orķestri (ska darbu iestudēšanas
process),
Kora/orķestra darba metodika,
Klavierspēle (ska darbu iestudēšanas process)
Diriģēšana,
Darbs ar kori vai orķestri,
Kora literatūra un stilistika/Orķestra stilu vēsture,
Orķestra diriģēšanas vēsture
Uz ēmējdarb bas pamati, Darbs ar kori vai orķestri.
Uz ēmējdarb bas pamati, Diriģēšana, Darbs ar kori vai
orķestri, Pedagoģija. Pedagoga ētika, Psiholoģija
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12. Spēja pie emt lēmumus un rast risinājumus
main gos vai neskaidros apstāk os.
13. Spēja demonstrēt zinātnisku pieeju problēmu
risināšanā.
14.Spēja sazināties valsts valodā un vismaz
divās svešvalodās.
15. Spēja ievērot autorties bas un blakus ties bas
un pārzināt ar tām saist tos normat vos aktus.
16. Spēja nodrošināt darba aizsardz bas,
ugunsdroš bas un vides aizsardz bas normat vo
aktu pras bu izpildi.
17. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiec bu
normu ievērošanu.

Uz ēmējdarb bas pamati,
Pedagoģija, Psiholoģija
Uz ēmējdarb bas pamati, Ievads kultūras anal zē,
Filosofija un estētika
Latviešu valodas kultūra,
Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda, Franču
valoda
Uz ēmējdarb bas pamati (autorties bas un blakus
ties bas)
Uz ēmējdarb bas pamati
(vides aizsardz ba, civilā aizsardz ba, darba
aizsardz ba)
Uz ēmējdarb bas pamati (Darba tiesiskās attiec bas,
autorties bas un blakus ties bas)

Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s prasmes
Profesijas standarta prasības

1. Analizēt dažādu laikmetu, stilu, žanru un formu ska darbus.
2. Pārvald t klavierspēli.
3. Iestudēt un diriģēt dažādas sarežģ t bas pakāpes ska darbus korim
a cappella, ska darbus ar instrumentālo pavad jumu, ska darbus
orķestrim, ska darbus orķestrim ar solistiem un ar kori, iestudēt un
publiski diriģēt simfonijas, operas un baletus.
4. Piemērot atbilstošu manuālo tehniku ska darba interpretācijas
pras bām, ar manuālās tehnikas un emocionālās izpausmes pal dz bu
mobilizēt muzicējošo vien bu ska darba atska ojumam.
5. Atlas t māksliniecisko repertuāru atbilstoši muzicējošās vien bas
sastāvam, tās darb bas mērķiem un uzdevumiem un sastād t koncertu
programmas.
6. Novērtēt atska ojuma tehnisko un māksliniecisko l meni un izdar t
korekcijas.

7. Ievērot darba aizsardz bas, ugunsdroš bas un higiēnas pras bas.
8. Ievērot vides aizsardz bas noteikumus.
9. Veikt darbu individuāli un grupā.

10. Plānot un vad t muzicējošās vien bas darbu, rad t pozit vu un radošu
atmosfēru.
11. Izmantot informācijas meklēšanas un atlases l dzek us, lietot
modernās informācijas tehnoloģijas.
12. Sistemātiski pilnveidot diriģenta profesionālo kvalifikāciju.
13. Pārvald t valsts valodu.
14. Pārvald t vismaz divas svešvalodas sazi as l men .
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Studiju kursi, kuru saturs
nodrošina nepieciešam s
kompetences ieguvi

Mūzikas teorija un anal ze,
Diriģēšana,
Darbs ar kori vai orķestri
Klavierspēle
Diriģēšana, Klavierspēle,
Darbs ar kori vai Orķestri,
Prakse
Diriģēšana, Darbs ar kori vai
Orķestri, Prakse
Diriģēšana, Darbs ar kori vai
Orķestri, Prakse
Diriģēšana,
Darbs ar kori vai Orķestri,
Prakse, Meistarklases.
Studentu piedal šanās studiju
kursu pārbaud jumos kompetences vērtēšanas
procesā (pašvērtējums)
Uz ēmējdarb bas pamati
Uz ēmējdarb bas pamati
Psiholoģija,
Uz ēmējdarb bas pamati,
Diriģēšana, Darbs ar kori vai
orķestri, Prakse
Uz ēmējdarb bas pamati,
Psiholoģija, Darbs ar kori vai
orķestri, Prakse
Uz ēmējdarb bas pamati
Meistarklases, Visi studiju
plānā paredzētie studiju kursi
Latviešu valodas kultūra
Ang u valoda, Vācu valoda,
Itā u valoda, Franču valoda,
Krievu valoda

15. Lietot mūzikas terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās
svešvalodās (tai skaitā itā u valodā).

16. Ievērot darba tiesisko attiec bu noteikumus.
17. Ievērot autorties bas un blakus ties bas un ar tām saist tos normat vos
aktus
18. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus un
saskarsmes kultūru.

Mūzikas teorija un anal ze,
Mūzikas vēsture un teorija,
Diriģēšana, Darbs ar kori vai
orķestri
C da as studiju kurss – Itā u
valoda
Uz ēmējdarb bas pamati
(Darba tiesiskās attiec bas)
Uz ēmējdarb bas pamati
(autorties bas un blakus
ties bas)
Pedagoga ētika, Psiholoģija
Darbs ar kori vai orķestri

Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas
Profesijas standarta prasības

Studiju kursi, kuru saturs nodrošina
nepieciešam s kompetences ieguvi

1. Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas priekšstata līmenī:
1.1. literatūras un mākslas vēsture
Literatūras vēsture, Mākslas vēsture
1.2. filozofija un estētika
Filosofija un estētika
1.3. kultūras anal zes aspekti
Ievads kultūras anal zē
2. Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas izpratnes līmenī:
2.1. mūzikas vēsture un teorija
Mūzikas vēsture un teorija
2.2. vispārējā, sociālā un saskarsmes psiholoģija
Psiholoģija
2.3. pedagoģija
Pedagoģija
2.4. komercdarb bas pamati
Uz ēmējdarb bas pamati
2.5. autorties bas un blakus ties bas
Uz ēmējdarb bas pamati
2.6. mūzikas termini valsts valodā un vismaz divās
Mūzikas vēsture un teorija,
svešvalodās
Mūzikas teorija un anal ze
Diriģēšana, Darbs ar kori vai orķestri
3. Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas lietošanas līmenī:
3.1. kora un orķestra sastāvi, to tehniskās un
Kora/orķestra darba metodika, Darbs ar kori
mākslinieciskās iespējas
vai orķestri, Instrumentu māc ba, Darbs ar
vokālistiem, Diriģēšana, Prakse
3.2. kora un orķestra att st bas vēsture
Kora literatūta un stilistika, Orķestra att st bas
vēsture, Mūzikas vēsture un teorija
3.3. mūzikas formas māc ba
Mūzikas teorija un anal ze
3.4. solfedžo, harmonija un polifonija
Solfedžo, Mūzikas teorija un anal ze
(harmonija, polifonija)
3.5. diriģēšanas, orķestra un kora darba metodika
Vispārējā metodika, Kora diriģēšana/orķestra
diriģēšanas māc šanas metodika, kora darba
metodika
3.6. mūzikas notācija (dažādu laikmetu un stilu kora,
Diriģēšana, Darbs ar kori vai orķestri, Prakse,
orķestra, operas un baleta partitūru pieraksti)
Operas iestudēšana, Partitūru spēle, Mūsdienu
kompoz cijas tehnikas
3.7. ska darbu iestudēšanas (korim, orķestrim)
Diriģēšana, Darbs ar kori vai orķestri, Prakse,
metodoloģija
Darbs ar vokālistiem, Operas iestudēšana,
Operas režija un aktiermeistar ba,
Kora diriģēšana/orķestra diriģēšanas māc šanas
metodika, kora darba metodika
3.8. koncerta dramaturģijas veidošanas principi
Kora diriģēšana/orķestra diriģēšanas māc šanas
metodika, Kora darba metodika, Operas
iestudēšana, Operas režija un aktiermeistar ba
3.9. skatuves kultūra
Skatuves kultūra
3.10.skatuves runa
Runas kultūra
3.11. klavierspēle
Klavierspēle, Partitūru spēle, Diriģēšanas
programmas ska darbu spēle uz klavierēm
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3.12. valsts valoda
3.13. divas svešvalodas sazi as l men
3.14. darba aizsardz ba
3.15. vides aizsardz ba
3.16. darba tiesiskās attiec bas
3.17. informācijas tehnoloģijas
3.18. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi
3.19. muzicējošo vien bu att st bas stratēģija un
plānošanas metodes

Latviešu valodas kultūra
Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda,
Franču valoda (pēc izvēles, ievērojot valodas
apguves pēctec bu)
Uz ēmējdarb bas pamati
Uz ēmējdarb bas pamati
Uz ēmējdarb bas pamati
Uz ēmējdarb bas pamati
Pedagoga ētika, Pedagoģija, Psiholoģija,
Diriģēšana, Darbs ar orķestri vai kori
Uz ēmējdarb bas pamati

K11. Studiju programmas resursi un nodrošin jums
1. Studiju programmas stenošanā iesaist to māc bspēku kvalifikācijas atbilst bas 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 atspogu o akadēmiskajā amatā ievēlēšanai personas iesniegtos
dokumentus, vēlēšanu procesu un rezultātus, akadēmiskā personāla pašnovērtēšanas
zi ojumus, studējošo darba rezultātus un studējošo atsauksmes, katedras atz st, ka akadēmiskā
personāla kvalifikācija atbilst struktūrvien bas mērķu un uzdevumu stenošanai.
JVLMA misijas izpildi nodrošina augstākās kvalifikācijas akadēmiskais personāls,
kuru veido kodols - profesori un asociētie profesori, kā ar kvalificēti māc bspēki (docenti) un
akadēmiskās atjaunotnes rezerve pieaicinātie docētāji. JVLMA izmanto iespējas starptautiski
atpaz stamu speciālistu piesaistei. Akadēmiskā personāla vēlēšanām izvirz ti vienoti, pašas
pieejas kritēriji, no kuriem noz m gākie ir starptautiskie panākumi mūzikas profesionālajā
mākslinieciskajā darb bā. Optimālā JVLMA personāla struktūra izriet no JVLMA darb bas
uzdevumiem un var būt atšķir ga pa specializācijām. Darbojoties br vas konkurences
izgl t bas un akadēmisko pakalpojumu tirgū, JVLMA sekmē elast gu un atrakt vu personāla
piesaistes politiku. Tiek izmantots ar pieredzējušu, bet zinātnisko grādu neieguvušu praktiķu
darbs. Viesprofesoru piesaist šana, piedāvājot š s vietas visupirms savā nozarē izcilākajiem
profesionā iem – gan Latvijas, gan ārvalstu diriģentiem, sekmē labvēl gu konkurenci, veicina
studiju metožu daudzveid bu, piedāvā novitātes studiju saturā.
Lai sekmētu jaunu māc bspēku piesaisti, maģistrantūras studiju plānos ir iestrādāts
studiju kurss Asistenta prakse. Blakus pieredzes bagātiem docētājiem par profesoru
asistentiem studiju kursu docēšanā tika nodarbināti maģistra studiju programmās studējošie.
Jāzepa V tola Latvijas Mūzikas akadēmijā 2016./2017.akadēmiskajā gadā kopumā
strādāja 289 docētāji, no tiem: 160 docētāji – (ieskaitot viesdocētājus, emeritus profesorus)
stenoja atsevišķus studiju kursus; 129 docētāji - akadēmiskā personāla docētāji, no tiem:
Akadēmiskais amats
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori
Asistenti

Skaits
20
22
40
47
0
129

KOP

Nodarbin ti PLE* izteiksmē
14,7
18,0
28,4
30,8
0
91,9

*PLE – Pilna laika ekvivalents, kas vienam docētājam ir 1000 stundas gadā.
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Docēt ju sast vs pa katedr m
Katedra
Akadēmisk person la
skaits
Kora diriģēšanas katedra
10
Dziedāšanas klase
Orķestra diriģēšanas
katedra
Orķestra klase
Pūšaminstrumentu katedra
Koka pūšaminstrumentu
klase
Metāla pūšaminstrumentu
klase
Sitaminstrumentu klase
Sen s mūzikas katedra
Vok l katedra
Operdziedāšanas klase
Mūzikas skolot ju katedra
Kompozīcijas katedra
Muzikoloģijas katedra
Mūzikas vēstures klase
Mūzikas teorijas klase
Etnomuzikoloģijas klase
Mūzikas tehnoloģiju katedra
Visp rējo klavieru katedra
Koncertmeistaru katedra
Visp rizglītojošo studiju
kursu katedra
Svešvalodu klase

Nodarbin ti PLE*
izteiksmē
5,1

2

1,6

17

8,9

3
9

2,2
7,4

5
5
13

2,1
4,9
11,5

3
4
16
3

0,5
3,5
14,2
2,2

2. Studējošo un māc bspēku skaita attiec bas studiju programmas ietvaros (pašnovērtējuma
zi ojuma iesniegšanas br d ).
Specializācija
Studējošo skaits uz vienu
akadēmisko likmi
Kora diriģēšana
1,27
Simfoniskā orķestra diriģēšana
1,07
Pūtēju orķestra diriģēšana
1,1
K12. Studiju programmas absolventu nodarbin tības perspektīvas
1. Studiju programmas absolventu nodarbināt bas novērtējums
Absolventu nodarbinātības rādītāji un to dinamikas pārskata periodā novērtējums.
Lai nodrošinātu Augstskolu likuma 5.panta Augstskolu uzdevumi otrās prim da as
5.punkta pras bu izpilde jautājumā par absolventu nodarbināt bas informācijas vākšanu,
JVLMA ir izveidojusi JVLMA absolventu nodarbināt bas reģistru. Reģistru veido,
pamatojoties uz noslēgto Vienošanos par sadarb bu starp Jāzepa V tola Latvijas Mūzikas
akadēmiju (JVLMA) un JVLMA absolventu. JVLMA absolventu aptauju organizē, ievērojot
absolventu br vprāt bas principu.
Vienošanās par sadarb bu ir noteikta kārt ba, kādā kārto un uztur JVLMA absolventu
nodarbināt bas reģistra datus, norādot: reģistrā izmantojamos, apstrādājamos un elektroniski
un drukātā veidā glabājamos datus - vārds, uzvārds, studiju laika uzvārds (ja atšķiras),
personas kods, kontakttālrunis, e-pasta adrese, dz ves vietas adrese, absolvētās studiju
programmas nosaukums, l menis, finansējuma avots, kvalifikācijas piešķiršanas/
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eksmatrikulācijas gads, darba vietas nosaukums, ie emamais amats, darba vietas atrašanās
reģions, darba attiec bu uzsākšanas gads, informācija par to, kurā augstskolā un studiju
programmā tiek turpinātas studijas. Informācijas datus par absolventu nodarbināt bu saglabā
sešus gadus.
emot vērā absolventu un darba devēju sniegto informāciju par nodarbināt bu, ir iegūti
šādi dati:
Absolventi strādā mūziķa specialitātēs – 68 %
Strādā pedagoģisko darbu atbilstoši diriģēšanas/vokālā pedagoga specialitātei – 7 %
Cita darba vieta kultūras un izgl t bas institūcijās – 1 % (vadošo iestāžu ierēd i)
Strādā ārvalst s mūziķa specialitātē – 0,1 %
Turpina studēt nākošajā l men vai tā paša l me a otras kvalifikācijas ieguvei – 24 %
Bezdarbnieki – 0 %
2. Studiju programmas absolventu nodarbināt bas perspekt vas
Absolventu nodarbinātības prognoze un perspektīvas atbilstoši nozares un vidējā un
ilgtermiņa darba tirgus attīstības tendencēm un nākotnē nepieciešamajām prasmēm un
kompetencēm.
Absolventu nodarbināt bas jomā JVLMA sadarbojas ar darba devējiem un
profesionālajām organizācijām. Sadarb bas nepieciešam bu diktē kultūras un izgl t bas institūcijām
izvirz tie kop gie mērķi un to sasniegšanas uzdevumi. Sadarb bas jautājumu loks ir plašs un
daudzpus gs, t.sk. tiek risināti ar jautājumi par absolventu nodarbināt bas iespējām. Abpusēji
sadarbojoties, JVLMA nodrošina profesionālās organizācijas (orķestrus, korus, kultūrizgl t bas
iestādes) ar nepieciešamajiem speciālistiem – diriģentiem, kora māksliniekiem,
diriģēšanas/vokāliem pedagogiem.
Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izpēti steno un
atbilstoši darba tirgus piepras jumam valsts pasūt jumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras
ministrija sadarb bā ar JVLMA.
Kultūras nozares darba tirgus ir oti plašs, tāpēc JVLMA absolventu nodarbināt bai ir rad tas
plašas iespējas.
Sniedzam Kultūras ministrijas padot bā esošo kultūras un izgl t bas institūciju sarakstu:
Kultūrizgl t bas iestādes
Em la Dārzi a mūzikas vidusskola;
R gas Doma kora skola;
Jāzepa Medi a R gas Mūzikas vidusskola;
Alfrēda Kalni a Cēsu mūzikas vidusskola;
Daugavpils Mūzikas vidusskola;
Jelgavas Mūzikas vidusskola;
Emi a Melngai a Liepājas mūzikas vidusskola;
Jā a Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola;
Ventspils Mūzikas vidusskola;
R gas horeogrāfijas vidusskola;
Profesionālās organizācijas
valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris";
valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu “Latvijas Koncerti”;
valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu “Latvijas Nacionālā opera”;
valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu "Liepājas simfoniskais orķestris";
Amatiermākslas joma:
368 kori, 566 vokalie ansambli, 527 deju kolekt vi, 184 folkloras grupas,
70 kok u ansamb i, 60 tautas mūzikas ansamb i, 57 pūtēju orķestri
Profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas vai dejas programmas
143 pašvald bu dibinātas un 5 privātās izgl t bas iestādes, kas steno profesionālās ievirzes
mūzikas, mākslas vai dejas programmas.
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IV. PIELIKUMI

Pašnovērtējuma ziņojuma satura rādītājā iekļaut un numurēt arī pielikumus.
Pielikums
Nor de uz pašnovērtējuma
ziņojuma kritēriju/ punktu

Inform cija par studiju programmu “Diriģēšana”
Informācija par kop go studiju programmu
K9. 1.punkts
JVLMA netiek īstenota
Apliecinājums par studiju turpināšanas iespējām
K9. 1. punkts
vai finansiālajām garantijām studiju programmas
likvidācijas gad jumā
(skat t Studiju virziena raksturojuma K8.sada ā)
Statistikas dati par studējošajiem studiju
K9. 2 punkts
programmā “...”
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(Informācija pieejama Studiju programmu
direkcijā “Statistikas pārvaldei sniegtajās zi ās”)
Studiju programmas “...” plāns
K10.
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(skat t JVLMA mājas lapā, adrese:
www.jvlma.lv, sada a Studijas)
Studiju programmas “...” kursu/ modu u apraksti K10.
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(skat t JVLMA mājas lapā, adrese:
www.jvlma.lv, sada a e-studijas)
Studiju programmas ”...” kartējums
K10.
(saskaņā ar paraugu)
(Sakarā ar to, ka pielikuma satura pras ba ir
stājušās spēkā tikai š.g. 1.novembr , dokumentu
jāizstrādā l dz nākošā perioda pārskata
sniegšanai)
Studiju programmas “...” atbilst ba valsts
K10.
izgl t bas standartam
(saskaņā ar paraugu)
(skat t studiju programmas raksturojuma K10.
Studiju saturs, 7.punktu 92.lpp.)

Iesniegšanas
forma (P/E)*

P/E
P/E

P/E

P/E

E

E

E

Studiju programmas “...” atbilst ba profesijas
K10.
E
standartam (ja piemērojams)
(saskaņā ar paraugu)
(skat t studiju programmas raksturojuma K10.
Studiju saturs, 7.punktu 93.lpp.)
Studiju virziena un atbilstošo studiju programmu
E
atbilst ba normat vo aktu pras bām
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(Pielikuma pras bas ir 121.lpp.)
**P – pap ra formā, E – elektroniski, P/E – gan pap ra, gan elektroniskā formā.
Pielikumi, kuriem iesniegšanas veids norādīts tikai “elektroniski”, var tikt iesniegti tikai elektroniskā formā,
nosūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz aika@aic.lv.
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PIELIKUMS NR.

Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilst ba normat vo
aktu pras bām
Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilst bas normat vo aktu pras bām
novērtēšanai:
1. Pievienot par studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma
paraugus.
2. Augstskolas/koledžas rektora, direktora, studiju programmas vai virziena vad tāja
parakst ts apliecinājums, ka studiju virzienam atbilstošo studiju programmu stenošanā
iesaist tā akadēmiskā personāla valsts valodas zināšanas atbilst noteikumiem par valsts
valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārt bu profesionālo un
amata pienākumu veikšanai.
3. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas doktora studiju programmas, pievienot
apliecinājumu, ka doktora studiju programmas akadēmiskā personāla sastāvā ir ne mazāk
kā pieci doktori, no kuriem vismaz tr s ir Latvijas Zinātnes padomes apstiprināti eksperti
tajā zināt u nozarē vai apakšnozarē, kurā studiju programma plāno piešķirt zinātnisko
grādu.
4. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas akadēmiskās studiju programmas, pievienot
apliecinājumu, ka akadēmisko studiju programmu akadēmiskais personāls atbilst
Augstskolu likuma 55. panta pirmās da as trešajā punktā noteiktajām pras bām.
5. Pievienot apliecinājumu un pamatojumu tam, ka akadēmiskā personāla atalgojums
atbilst pedagogu darba samaksas noteikumiem.
6. Pievienot studiju l guma paraugu/-s.
7. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas akadēmiskās studiju programmas, kurās
paredzēts, ka studēs mazāk nekā 250 pilna laika studējošie, pievienot attiec gu Augstākās
izgl t bas padomes atzinumu atbilstoši Augstskolu likuma 55. panta otrajai da ai.

121

III. Studiju programmas
“Profesion l bakalaura studiju programma
Vokālā mūzika ”
raksturojums
K9. Studiju programmas nosaukuma, iegūstam gr da, profesion l s
kvalifik cijas vai gr da un profesion l s kvalifik cijas, mērķu un
uzdevumu, uzņemšanas nosacījumu savstarpēj atbilstība
1. Studiju programmas “Vok l mūzika” parametri.
Norādīt tikai tos parametrus, kuri attiecas uz studiju programmu.
Studiju programmas nosaukums
Profesion l bakalaura studiju programma
Vokālā mūzika
Studiju programmas nosaukums
Professional Bachelor's Study Programme
ang u valodā
Vocal Music
Studiju programmas kods saska ā ar
42212
Latvijas izgl t bas klasifikāciju
Studiju programmas veids un l menis
Profesionāla bakalaura studiju programma
Iegūstamais kvalifikācijas l menis (EKI)

6. līmenis

Profesijas kods profesiju klasifikatorā

265226

Studiju programmas apjoms (KP)

LV 160 KP; ECTS 240 KP

stenošanas forma, veids, ilgums (ja
nepilni gadi, norād t mēnešos) un
stenošanas valoda

pilna laika kl tiene
4 gadi

stenošanas vieta

Latviešu valoda

Rīg , Krišj ņa Barona iel 1; LV 1050

Studiju programmas direktors/-e

Irēna Balt bola

Uz emšanas pras bas

Studiju programm uzņem personas, kuras ir
apguvušas visp rējo vidējo izglītību vai
profesion lo vidējo izglītību un nok rtojušas
uzņemšanas papildu prasības:
dzied šana (akadēmisk dzied šana vai
sen s mūzikas dzied šana, vai džeza vok ls),
kolokvijs vok laj mūzik , kolokvijs
mūzikas literatūr un teorij (solfedžo,
harmonija, forma) mūzikas profesion l s vai
profesion l s ievirzes vidēj s izglītības
programmas noslēguma prasību apjom
Tiesības turpin t studijas maģistrantūr
Pielikumā pievienot apliecinošu dokumentu

Studiju turpināšanas iespējas
Cita attiec gās augstskolas vai citas
augstskolas studiju programma, kurā
studiju programmas slēgšanas gad jumā
augstskola nodrošina studējošajiem iespēju
turpināt izgl t bas ieguvi
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Studiju programmas
mērķis

Studiju programmas
uzdevumi

Sasniedzamie studiju
rezultāti

Nodrošin t valsts kultūras un soci laj m vajadzīb m augst k
līmeņa profesion lo vok listu sagatavošanu, kuri ir apguvuši
mūzikas zin tņu teorētiskajos pamatos sakņotas, vok lista
profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas
profesion l s zin šanas, ir spējīgi konkurēt vok listu
profesion laj vidē Latvij un rvalstīs, motivēti profesion lai
attīstībai un t l kizglītībai vienotaj Eiropas izglītības telp ,
kuri, pildot savu pamatuzdevumu, ievēro humanit tes,
demokr tiskuma, zin tniskuma, profesionalit tes,
individualiz cijas, radošas darbības un mūsdienīguma principus,
respektē Latvijas tautas intereses, iekļaujoties starptautiskaj
kultūras apritē, saglab un attīstīta nacion l s mūzikas kultūras
mantojumu
Veidot integrētas studijas, kur s students varētu iegūt vok lista
5.līmeņa profesion lo kvalifik ciju, profesion lo bakalaura gr du
mūzik un vok l pedagoga tiesības;
- lietot profesion laj m bakalaura studij m atbilstošas m cību
metodes un darba organiz cijas formas;
- nodrošin t iespēju apgūt un attīstīt pamatzin šanas un
pamatiemaņas zin tnisk s pētniecības darb , sagatavot
t l k m studij m maģistrantūr
Zin šanu kompetence
Students ir ieguvis zin šanas par vok l s m kslas attīstības
vēsturiskajiem aspektiem, par mūzikas stiliem, zin šanas
mūzikas formas m cīb , vok l s m kslas m cīb , mūzikas
not cij (daž du laikmetu un stilu skaņdarbu partitūru
pieraksti), vok lo skaņdarbu iestudēšanas tehnoloģij s, ieguvis
izpratni par mūzikas nozares profesion lajiem terminiem,
mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atkl smē,
skaņdarbu interpret cijas paņēmieniem un to daudzveidību,
mūzikas attīstības likumsakarīb m, zin tnisk s pētniecības
metodēm, par daž das sarežģītības pak pes vok lo skaņdarbu
iestudēšanas metodēm, par skaņdarba atskaņojuma tehnisk un
m ksliniecisk līmeņa novērtēšanas kritērijiem, par
m ksliniecisk s individualit tes izpausmes iespēj m skaņdarbu
interpret cij s, par m ksliniecisk repertu ra atlases un
koncertprogrammas veidošanas principiem, par vok lista
profesion lo ētiku.
Prasmju kompetence
Spēj atbildīgi un patst vīgi veikt vok lista un mūzikas
profesion l s izglītības pedagoga pien kumus, pielietot zin šanas
un izpratni vok l s m kslas jom , kas pamatojas gan uz nozares
tradīcij m, gan jaun kaj m nozares atziņ m, izskaidrot balss
apar ta uzbūvi, skaņveides darbības meh niku, vok l s tehnikas
attīstības principus, pielietot vok l s pedagoģijas atziņas balss
tehnisko un m ksliniecisko prasmju pilnveides procesos, analizēt
un izvērtēt daž du laikmetu un stilu vok los skaņdarbus, attīstīt
savu un citu dzied t ju vok lo tehniku, dzied t solo, ansamblī,
korī, ar kori klavieru, cita instrumenta vai orķestra pavadījum ,
Prot m kslinieciska tēla radīšanai piemērot atbilstošu kustību,
grima, tērpa un vok lo tehniku, sasniegt m ksliniecisk
izpildījuma rezult tu, patst vīgi, k arī diriģenta vai režisora
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Studiju programmas
noslēgumā
paredzētais
noslēguma
pārbaud jums

vadīb iestudēt daž das sarežģītības pak pes vok los, vok li
instrument los un vok li simfoniskos darbus, atlasīt vok l žanra
m ksliniecisko repertu ru, organizēt un pl not savu un citu
mūziķu darbu, radīt pozitīvu un radošu darba atmosfēru,
izstr d t mūzikas profesion l s izglītības m cību priekšmetu
programmas mūzikas skol m un vidusskol m, atlasīt un veidot
m cību līdzekļus, m cību saturu, pl not, organizēt un vadīt
vok lo priekšmetu m cību stundas, vērtēt un analizēt izglītojamo
izglītības proces iegūt s zin šanas un prasmes, iem cīt
izglītojamajam vok lo skaņdarbu satura atkl smi, izskaidrot
m cīšan s paņēmienus, salīdzin t skaņdarbu interpret cijas,
formulēt m cību priekšmeta mērķus un uzdevumus, analītiski
aprakstīt inform ciju, problēmas un risin jumus vok l s
mūzikas un mūzikas pedagoģijas zin tnes nozarē, vok lista
profesij , tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar
speci listiem, gan ar nespeci listiem. Absolvents spēj patst vīgi
virzīt savu t l ku m cīšanos un profesion lo pilnveidi, par dīt
zin tnisku pieeju problēmu risin šan . Vok lists spēj nodrošin t
darba tiesisko attiecību normu ievērošanu, darba aizsardzības,
un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
Valsts p rbaudījumi Diplomeks meni:
Vis m specializ cij m:
Kolokvijs specialit tē, mūzikas vēsturē un teorij
Koncerteks mens dzied šan (akadēmiskaj vai sen s mūzikas,
vai džeza mūzikas dzied šana)
Akadēmisk s dzied šanas specializ cij arī diplomeks mens Operdzied šan
Sen s mūzikas dzied šanas specializ cij arī diplomeks mens
Baroka operas uzvedums
Džeza mūzikas dzied šanas specializ cij arī diplomeks mens Džeza kombo (ansamblis) koncerteks mens

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 atšķirīg varianta nosacījumi
1.variants
Apjoms kred tpunktos
Studiju ilgums gados
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija
Uz emšanas pras bas
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.
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2. Statistikas dati par studējošajiem studiju programm un to analīze
Studējošo skaita, tā izmaiņu tendenču, izmaiņu ietekmes faktoru analīze un novērtējums.
Analizējot atsevišķi, izdalīt dažādas studiju formas, veidus, valodas.
Pielikumā pārskatāmā formā pievienot statistikas datus par studējošajiem pārskata periodā.
Jau vairākus gadus, analizējot studiju programmas studējošo sastāvu un skaitu,
jāsecina ka studiju programmā valsts budžeta studiju vietu skaits ir nemain gs, kopējais
studiju vietu skaits (32 vietas) ir stab ls. Nereti main gs ir studējošo skaits pa specializācijām
– akadēmiskā dziedāšana, senās mūzikas dziedāšana džeza mūzikas dziedāšana. Studējošo
skaita izmai as saistās ar mūzikas vidusskolu absolventu skaitu, to specializācijām,
absolventu ieinteresēt bu turpināt apgūt vokālista izgl t bu, absolventu vēlmi savu izgl t bu
turpināt Latvijā, u.c.
emot vērā to, ka studiju programmā var apgūt 3 specializācijas, uz valsts budžeta
studiju vietām vienmēr kādā no specializācijām veidojas konkurss, kas vidēji ir 3 - 4
reflektanti uz vienu studiju vietu. Tiem reflektantiem, kuri konkursa kārt bā netiek uz emti
studiju vietās par valsts budžeta l dzek iem, JVLMA piedāvā studijas par studiju maksu.
Studiju programmā par studiju maksu studē apmēram 0,5% studējošo.
Studējošo uz emšana studijām par studiju maksu ir viens no faktoriem, kas sekmē
studiju kvalitāti, veidojot studējošo konkurenci uz studijām par valsts budžeta l dzek iem.
Katra akadēmiskā gada beigās notiek studējošo kompetences vērtējumu ranžēšana, kuras
rezultātā tiek main ts ar finansējuma avots.
Šāda pieeja pozit vi ietekmē studiju programmu apguvi, kas savukārt veicina augstas
raudzes jauno vokālistu sagatavošanu.
3. Studiju programmas parametru sasaiste
Analīze un novērtējums par studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda,
profesionālās kvalifikācijas vai grāda un profesionālās kvalifikācijas mērķu un
uzdevumu, kā arī uzņemšanas nosacījumu savstarpējo atbilstību.
Studiju programmas nosaukums Vokālā mūzika, studiju programmas mērķi un
uzdevumi, uz emšanas nosac jumi, kā ar programmas saturs, kas nodrošina studiju
programmā formulēto zināšanu, prasmju un kompetences rezultātu sasniegšanu, atbilst
piešķiramajam grādam “profesionālā bakalaura grāds mūzikā” un atbilstoši apgūtajai
specializācijai - 5.l me a profesionālās kvalifikācijas “Vokālists” piešķiršanai. Studiju
programmas saturs ir izstrādāts un tiek stenots saska ā ar 5.l me a profesionālās
kvalifikācijas profesijas standartā Vokālists formulētajām pras bām.
Uz emšanai profesionālajās bakalaura studiju programmās ir nepieciešama
vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izgl t ba. Lai konstatētu profesionālās
sagatavot bas atbilst bu studiju uzsākšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju
programmās, visiem reflektantiem ir jākārto papildu pras bu pārbaude atbilstoši Augstākās
izgl t bas padomē saska otajām pras bām.
Papildu pras bas uz emšanai studiju programmā
Vokālā mūzika:
 dziedāšana (akadēmiskā dziedāšana vai senās mūzikas dziedāšana, vai džeza
vokāls)
 kolokvijs vokālajā mūzikā
 kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma)
Lai nodrošinātu satura apguves pēctec bu, reflektantu piemērot bas un profesionālās
atbilst bas pārbaudes papildu pras bu saturs atbilst profesionālās vidējās izgl t bas
programmu noslēguma pras bām, kādas ir noteiktas mūzikas māc bu priekšmetos.
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K10. Studiju saturs
Studiju satura kvalitātes novērtēšanai pielikumā pievienot:
− studiju programmas plānu (katram studiju programmas īstenošanas veidam un formai)
(rekomendējošās formas paraugs pielikumā);
− studiju programmas studiju kursu (moduļu) aprakstus (studiju kursos/moduļos iekļaujamā
informācija ir norādīta pielikumā);
− studiju kursu kartējumu studiju programmas studiju rezultātu sasniegšanai;
− tabulu par studiju programmas atbilstību valsts izglītības standartam 3 (rekomendējošās
formas paraugs pielikumā);
− tabulu par Studiju programmā “Nosaukums” iegūstamās kvalifikācijas atbilstību profesijas
standartam (rekomendējošās formas paraugs pielikumā) 3 .
1. Studiju kursu/ modu u satura aktualitātes un atbilst bas nozares, darba tirgus vajadz bām un
zinātnes tendencēm novērtējums
Papildus sniegt informāciju, vai, un kā studiju kursu/ moduļu saturs tiek aktualizēts atbilstoši
nozares, darba tirgus un zinātnes attīstības tendencēm.
Studiju kursu nosaukumi un to saturs, kursu apjoms, stenošanas periods ir saist ts ar
konkrētās specializācijas vokālista nepieciešamajām kompetencēm, lai vi š spētu kvalitat vi
veikt profesionālos pienākumus.
Vispārizgl tojošo studiju kursu saturs un apjoms ir izstrādāts, pamatojoties uz otrā
l me a profesionālās augstākās izgl t bas valsts standartā norād tajām pras bām, emot vērā
zinātnes nozares Mākslas apakšnozares Muzikoloģija anotācijā ietvertos mūzikas jomas
pētniec bas aspektus.
Profesionālas darb bas teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju kursu
mūzikas nozarē, profesionālas darb bas specializācijas kursu, prakses, br vās izvēles studiju
kursu saturu un valsts pārbaud jumu pras bu saturu, emot vērā darba tirgus pras bas,
izstrādāja JVLMA attiec go katedru docētāji, kuri, daudzos gad jumos, vienlaic gi ir ar
vokālisti – solisti operā, kora mākslinieki, senās mūzikas un džeza mūzikas žanra dziedātāji
profesionālos un amatiesru kolekt vos
Studiju kursu saturs tiek aktualizēts, emot vērā mūzikas profesionālo kolekt vu
vad tāju, nevalstisko profesionālo asociāciju, studējošo un absolventu priekšlikumus. Studiju
kursu saturs, to stenošanas kvalitāte tiek izvērtēta sistemātiski, organizējot aptaujas. emot
vērā aptaujās izteiktos ierosinājumus, attiec gās katedras izvērtē ierosinājumu aktualitāti un
mērķtiec bu, izskata priekšlikumu izmaksu ietekmi, atbilst bu profesionālām kompetencēm,
un pozit va lēmuma gad jumā studiju programmu satura izmai as iesniedz Senātam
apstiprināšanai.
Ir veiktas izmai as studiju kursā Mūzikas vēsture stenošanas procesā. Main ta studiju kursu
Mūzikas vēstures un Mūzikas teorētisko priekšmetu satura apguves sistēma. Atsevišķu studiju
kursu saturs ir apvienots lielos blokos ar iespēju studentiem izvēlēties tematiskās da as. Šāda
pieeja motivē studējošos studiju kursu tematisko da u saturu apgūt kvalitat vi, jo pašu
izvēlētais saturs tiešā veidā ietekmē konkrētas specializācijas kompetences kvalitāti. .
2. Studiju kursu/ modu u savstarpējās sasaistes un atbilst bas studiju programmas mērķim un
sasniedzamajiem rezultātiem novērtējums
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 atbilst mūzikas speciālistu izgl tošanas
pras bām, veicina iegūto zināšanu, zinātniskās izzi as un zinātnisko atzi u lietošanu
mākslinieciski radošajā darb bā.
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Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 26.augusta
noteikumu Nr.512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu” pras bām un JVLMA Senāta lēmumiem.
Studiju programmas apguve paredzēta 8 semestru periodā 240 ECTS kred tpunktu
apjomā.
Kred tpunkti tiek uzskait ti par katru apgūtu studiju kursu (ar par praksi), ja vērtējums
pārbaud jumā ir pozit vs.
Studiju programmas apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāv gā darba formās. Ir
palielināta studējošo patstāv gā darba noz me un atbild ba studiju satura apguvē.
Sal dzinot programmstundu apjomu un studiju programmas apguves darba formu
procentuālās attiec bas, jāsecina, ka aizvad tajā akadēmiskajā gadā kontaktstundu attiec bas pret
patstāv gā darba apjomu viena kred tpunkta ietvaros bija vidēji 0,35% pret 0,65%, t. i. no 40
darba stundām nedē ā studējošais kontaktstundās strādāja vidēji 15 stundas, bet 25 stundas
saturu apguva patstāv gajā darbā.
Studiju procesa stenošanas, docēšanas un studiju satura apguves kvalitātes kontroli un
anal zi regulāri veica atbild gās struktūrvien bas.
Studiju programmas saturs sakārtots 5 da ās.
“A” daļ (obligātie studiju kursi ECTS 85,5 KP) ir iek auti profesionālās darb bas
teorētiskie pamatkursi mūzikas nozarē (ECTS 55,5 KP) un vispārizgl tojošie studiju kursi
(ECTS 30 KP).
Vispārizgl tojošie studiju kursi (Latviešu valodas kultūra, Svešvaloda, Literatūras
vēsture, Uz ēmējdarb ba, Filozofija un estētika, Mākslas vēsture, Ievads kultūras anal zē)
nodrošina zināšanu padzi ināšanu humanitāro un sociālo zināt u nozarē, att sta sociāl ās un
komunikat vās pamatiema as.
Profesionālo studiju cikla apjomu katrā apakšprogrammā nosaka atbilstošās
specializācijas nepieciešamā teorētisko zināšanu kompetence.
“B” daļa –ierobežotās izvēles da a - Profesionālās darb bas specializācijas kursi, ECTS
91,5KP, kuru satura apguve nodrošina vokālistam nepieciešamās zināšanas un prasmes. B da as
studiju kursu ietvaros, studenti apgūst vokālam pedagogam nepieciešamās zināšanas un prasmes,
t.sk. Vokālā darba metodiku un pedagoģisko praksi.
C – brīv s izvēles daļa, ECTS 9 KP. Studiju kursu saturs dod iespēju padzi ināt vai
paplašināt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas vokālista specializācijas jomās –
Informātikas tehnoloģijas, lietišķā svešvaloda, Skatuves uzvedības kultūra, Džeza mūzika, Senā
mūzika – baroka orķestris, senās mūzikas ansamblis, u.c.
Prakse – ECTS 36 KP. Prakses periods ir 8 semestri.
Prakses darba rezultātā students uzkrāj profesionāli mākslinieciskā darba pieredzi un
pedagoģiskā darba prasmes. Prakse nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās
darb bas vienot bu.
Valsts p rbaudījumi – 18 ECTS KP
Valsts pārbaud jumu studiju kursu saturs tiek izstrādāts ciešā sazobē ar studiju programmā
formulētajiem mērķiem, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Lai sasniegtu studiju
programmā aprakst tos zināšanu, prasmju un kompetences sasniedzamos rezultātus, katra konkrēta
studiju kursa aprakstā tiek formulēti mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti. Aprakst ti studiju
rezultātu sasniegšanas veidi, metodes, sec ba, kompetences pārbaudes formas, veidi un vērtējuma
kritēriji.
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3. Studiju stenošanas metožu (tajā skaitā vērtēšanas) atbilst bas studiju kursu rezultātu un
izvirz tā studiju programmas mērķa sasniegšanai novērtējums, iek aujot informāciju, kā tiek
emti vērā studentcentrētas izgl t bas principi
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 informāciju, kā studiju procesa īstenošanā ņemti vērā studentcentrētas
izglītības principi.
Studiju stenošanas metodes, kompetences vērtēšanas metodes, veidi un pras bas tiek
atspogu otas katra studiju kursa aprakstā. Katras specializācijas profesionālo studiju kursu
kontaktstundu, gan ar patstāv gā darba uzdevumi un pras bas ir oti atšķir gas, tāpēc katra
docētāja pienākums ir nodrošināt studiju kursa aprakstu pieejamu visiem studējošajiem vai nu
e- studiju vidē, vai ar izsniegt kā izdales materiālu.
Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāv gā darba formās.
Kontaktstundas tiek organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarb bās. Atbilstoši
studiju kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarb bas strukturē lekciju,
semināru, kolokviju formā, bet individuālās nodarb bas praktikuma darba formā.
Respektējot vairāku studējošo vēlmi studijas savienot ar māksliniecisko vai
pedagoģisko praksi, iesaistoties konkrētajā darba vidē, un, emot vērā kultūras institūciju vai
kultūrizgl t bas iestāžu darba plānojumu, JVLMA studiju procesa stenošanā em vērā
studentcentrētas izgl t bas principus, t.sk. izmanto dažādus programmu stenošanas veidus,
veidojot individuālus studiju plānus, individualizē studiju kursa apguves metodes, veido
piemērotus māc šanās ce us, regulāri novērtē un uzlabo pasniegšanas veidus un metodes,
balstās uz studējošā patstāv bu, vienlaic gi nodrošinot docētāju vad bu un atbalstu, tostarp
konsultācijas.
Studiju programmas apguves noslēgumā studējošo kompetenci vērtē atbilstoši
nolikumam par valsts pārbaud jumiem, kurā atspogu otas pārbaud jumu pras bas un kārt ba,
pārbaud jumu veidi, formas, organizācija un norise, noteikti valsts pārbaud jumu komisijas
pienākumi un ties bas, zināšanu un prasmju pārbaudes un vērtēšanas nosac jumi, vērtēšanas
kritēriji, kā ar apelācijas kārt ba.
3.1 Studējošo prakses sasaistes ar studiju programmā sasniedzamajiem studiju rezultātiem
novērtējums
Studiju programmā iekļauto studējošo prakšu uzdevumu sasaistes ar studiju programmā
sasniedzamajiem studiju rezultātiem analīze un novērtējums. Norādīt, kā augstskola atbalsta
studējošos studiju prakses ietvaros izvirzīto uzdevumu sasniegšanai.
Studiju programmas satura kvalitat vas apguves galvenais pamatprincips ir studiju un
prakses vienot ba.
Prakses darba organizāciju JVLMA nosaka nolikums, kas reglamentē kārt bu, kādā otrā
l me a profesionālo augstākās izgl t bas programmu studējošie iegūst praktiskās iema as.
Prakses organizēšana
Studiju prakses apjomu kred tpunktos, to sadal jumu pa studiju semestriem, kā ar
kompetences vērtējuma veidus nosaka studiju programma. Prakses saturu nosaka studiju
kursa apraksts un atbilstoši studiju kursa aprakstam izstrādātā prakses darba programma.
Studiju programmas ietvaros steno šādas prakses:
- mākslinieciski radošā prakse, t.sk. koncertprakse, kolekt vās muzicēšanas prakse,
operdziedāšana,
- pedagoģiskā prakse (bakalaura līmeņa studiju programmās),
Par prakses darba organizēšanu un norisi atbild katedru vad tāji, kuru kompetencē ir nodota
studiju kursa stenošana.
Prakses var būt stenotas Akadēmijā vai ar ārpus tās - citās kultūras istitūcijās vai izgl t bas
iestādēs.
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Prakses organizācijai ir noteikti obligātie dokumenti, kuru veidlapas prakses vad tājs sa em
Studiju programmu direkcijā, t.sk.:
1) Prakses l gums, ja prakse notiek ārpus Akadēmijas.
2) Pielikums pie Pedagoģiskās prakses l guma – pedagoģiskās prakses vad tāja iesniegums
izgl t bas iestādes vad tājam;
3) Prakses darba programma (individuālajām nodarb bām - individuāli izstrādāta katram
semestrim, kolekt vās muzicēšanas nodarb bām – muzicējošai vien bai prakses darba
programma semestrim; individuālajām nodarb bām prakses darba programmas viens
eksemplārs atrodas pie prakses vad tāja, otrs - pie studenta;
4) Prakses pārskats (dienasgrāmata), dokuments, kas atspogu o prakses darba programmā
paredzēto uzdevumu izpildi un ir Studiju kartes sastāvda a.
Prakses stenošanas kārt ba
Mākslinieciski radošā prakse notiek saska ā ar studiju kursa apraksta pras bām. Attiec gā
katedra sastāda mākslinieciski radošās prakses plānu, kas ir katedras darba plāna sastāvda a.
Prakses plāna konkrētos datumus saska o katedras vad tājs ar:
1) JVLMA koncertda u, ja prakse notiek Akadēmijā. Koncertda a plānotos prakses
pasākumus reģistrē Koncertu reģistra grāmatā, nodrošina prakses reklāmu, sa em no katedras
vad tāja prakses pasākuma programmu, pavairo un nodrošina pasākuma organizēšanu un
norisi. Programmas un citi reklāmas materiāli glabājas Koncertda ā un, atbilstoši Akadēmijas
Lietu nomenklatūras pras bām, tiek nodoti glabāšanai Akadēmijas arh vā;
2) kultūras vai izgl t bas institūcijām, ja prakses pasākumi notiek ārpus Akadēmijas. Šādu
radošo praksi organizē katedras vad tājs sadarb bā ar konkrētās institūcijas atbild go personu.
Prakses informat vos un reklāmas materiālus katedras vad tājs nodod Koncertda ai, kura veic
prakses uzskaiti. Radošās prakses darba rezultātus apspriež un novērtē atbilstošās katedras
sēdēs un atbild gais docētājs studējošā prakses darba rezultātus – vērtējumu ieraksta studējošā
Sekmju lapā.
Pedagoģiskā prakse tiek stenota mūzikas profesionālajās vai profesionālās ievirzes izgl t bas
iestādēs.
Saska ā ar studiju kursa apraksta saturu, prakses vad tājs izstrādā pedagoģiskās prakses darba
programmu katram studentam – praktikantam. Atbilstoši pedagoģiskās prakses darba
programmā noteiktajiem uzdevumiem, pedagoģiskās prakses vad tājs nodrošina studentu ar
prakses vietu vai akceptē studenta – praktikanta izvēlētu prakses vietu. Prakses sākumā
informē studentus par prakses norises kārt bu un pras bām, vada praksi, kontrolē prakses
programmas uzdevumu izpildi un studenta ierakstus prakses pārskatā, novērtē prakses norises
gaitu.
4. Studējošo noslēgumu darbu tēmu anal ze un novērtējums
Analīze un novērtējums par studējošo noslēguma darbu tēmām, to aktualitāti nozarē, tajā
skaitā darba tirgū, un noslēguma darbu vērtējumiem.
Studiju programmas apguve noslēdzas ar valsts pārbaud jumu.
Valsts pārbaud jums ir studējošā kompetences vērtējuma gala rezultāts, kas iegūts,
pamatojoties uz studiju programmas aprakstā norād to studiju kursu satura apguves vērtējumu
diplomeksāmenos (sa sin. DE). DE ir studiju darba noslēdzošais posms, kurā notiek to
prasmju, teorētisko zināšanu un attieksmju pārbaude, kas atbilst studiju programmā
noteiktajām kvalifikācijas pras bām un ir nepieciešamas atbilstošās profesijas uzdevumu
sekm gai veikšanai. DE saturs ietver teorētisko zināšanu un praktisko iema u pārbaudi. DE
var notikt Mūzikas akadēmijā un/vai citās kultūras un izgl t bas institūcijās. DE norises
kārt bu nosaka attiec gā studiju kursa katedras vad tājs. Profesionālās kvalifikācijas un
profesionālā grāda iegūšanai teorētisko zināšanu pārbaude notiek kolokvija veidā.
Profesionālās kvalifikācijas un profesionālā grāda iegūšanai praktisko iema u pārbaude notiek
atbilstoši studiju programmas pras bām – koncerteksāmena un/vai praktiskā darba formās –
māc bu stundas vad šana. DE programmas prasmju pārbaudes saturs atbilst studiju
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programmas aprakstā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem un studiju kursa aprakstā
noteiktajām noslēguma pras bām. DE programmu kopā ar studējošo sastāda studiju kursa
docētājs. Programmu ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms DE norises saska o 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 pārbaud jumu komisijas deleģētā institūcija, kura
DE norises procesā novērtē studējošā kompetenci atbilstošajā studiju kursā.
Priekšlikumus DE komisijas sastāvam iesniedz studiju programmu direkcijā atbilstošā studiju
kursa katedras vad tājs. DE sastāvu apstiprina Valsts pārbaud jumu komisijas priekšsēdētājs
ne vēlāk kā 10 dienas pirms DE norises.
DE komisijas sastāvā tiek pieaicināti Latvijas vai ārzemju kultūras institūciju attiec gās
nozares vadošie speciālisti.
DE noslēgumā komisija pie em lēmumu par studējošā kompetences vērtējumu, vērtējumu ar
pamatojumu ieraksta valsts pārbaud juma protokolā, parakstās par vērtējuma objektivitāti. DE
komisijas priekšsēdētājs komisijas klātbūtnē pazi o DE rezultātus studējošajiem.
Apelācijas kārt ba
Vienas dienas laikā pēc rezultātu pazi ošanas studējošajam ir ties bas iesniegt valsts
pārbaud jumu komisijas priekšsēdētājam motivētu rakstisku lūgumu pārskat t DE iegūto
vērtējumu. Atkārtotu DE dr kst kārtot tikai Diplomeksāmenu norises noteiktajā periodā, bet
ne vēlāk kā tr s dienas pirms Valsts pārbaud jumu komisijas sēdes izsludinātā datuma.
Profesionālo bakalaura grādu mūzikā un 5. l me a profesionālo kvalifikāciju Vokālists
atbilstoši apgūtajai specializācijai piešķir JVLMA Valsts pārbaud jumu komisija (sa sin. –
VPK), kuras sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs un vismaz četri komisijas locek i. VPK
apstiprina rektors ar r kojumu katram akadēmiskajam gadam. VPK priekšsēdētājs un vismaz
puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji.
VPK lēmumu par atbilstošās profesionālās kvalifikācijas un profesionālā grāda piešķiršanu
pie em, pamatojoties uz DE komisijas ierakstiem valsts pārbaud jumu protokolos un studiju
kartē sniegtajām zi ām.
5. Studējošo aptauju rezultātu anal ze
Analīze un novērtējums par studējošo aptauju rezultātiem, to izmantošanu studiju satura un
kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus.
Studējošo aptaujai ir izstrādāta aptaujas anketa, kas ir pieejama JVLMA mājas lapā.
Lai noskaidrotu studējošo viedokli par studiju programmas vai atsevišķa studiju kursa
stenošanas kvalitāti, emot vērā aptaujā formulēto mērķi, aptauju var ierosināt studējošie,
akadēmijas vad ba, studiju kursa docētājs, katedras vad tājs.
Aptauju rezultātus apkopo Studiju programmu direkcijas vad tājs un kopsavilkumu,
emot vērā aptaujas mērķi, nodod atbilstošai katedrai vai rektorātam, vai docētāju amatā
ievēlēšanas nolūkos iesniedz Senāta sekretārei.
Studējošo aptaujā pamatoti izteiktais viedoklis tiek emts vērā docētāju amatā
ievēlēšanas procesā, kā ar docētāju izvēlē pieaicināšanai studiju kursa stenošanai.
Studējošo aptaujas daži piemēri
Vokālās katedras studējošo aptaujas un to anal ze (studiju kursa satura apguves kvalitātes
nodrošināšanas aspektā, studiju kursa pras bu skaidr ba, atbilst ba studiju programmas
mērķiem un uzdevumiem, informēt ba, savlaic gums, uzdevumi patstāv gajam darbam –
mūsdien gums, apjoms, pieejam ba u.c.)
Mutiski aptaujājot studentus par studiju kursu, varam secināt, ka studenti paši vēlas
sa emt specialitātes nodarb bas, bieži lūdzot papildus konsultācijas un akt vi piedaloties
meistarklasēs, kā ar augstu vērtē priekšmetus, kuri ir vistiešākajā saist bā ar izvēlēto
specialitāti – aktieru meistar ba, operas klase, skatuves kust ba un deja, skatuves runa. Kā
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būtisks studiju kursa trūkums arvien tiek uzsvērta operas klases neesam ba maģistru
sagatavošanas programmā. Studenti negat vi vērtē ar izvēlēto specialitāti tieši nesaist to
studiju kursu daudzumu un bieži oti apjom go mājas darbu daudzumu šajos priekšmetos. Tajā
pašā laikā tiek uzsvērta nepieciešam ba pēc papildus nodarb bām ar specialitāti saist tajos
priekšmetos. Katrā sanāksmē studenti lūdz rast iespēju dziedāt ar JVLMA studentu orķestri,
iestudējot operas izrādi vai organizējot koncertus.
Džeza katedras studenti pēc katedras vad tāja lūguma raksta atsauksmes par studiju
programmas studiju kursu saturu un tā stenošanas kvalitāti. Aptauju rezultāti tiek fiksēti un
emti vērā nākamā studiju gada organizācijā. Tas attiecas galvenokārt uz docētāju
personālijām, kā ar uz studiju procesa realizācijas gaitu. Daudzi no priekšlikumiem ir tikuši
realizēti, kā piemēram, savlaic ga studentu informēšana, daudzpus gu mūzikālo un
starpdisciplināro projektu organizēšana, priekšlikumi 328. telpas lietder gas izmantošanas
organizēšanai utt.
oti pozit vi studenti vērtē Mūzikas akadēmijas sadarbošanos ar citām institūcijām.
Daudzi studenti jau studiju laikā strādā kā vokālisti/kora/ansamb u mākslinieki
profesionālajos kā ar amatierkolekt vos.
Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir
apmierināti ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu docētāju
vad bā vi i sa em zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam:
- piedāvātais kursu saturs atbilst attiec gās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām
kompetencēm;
- uzsākot kursu, docētāji iepaz stina ar kursa apguves pras bām, vairums docētāju
informē studējošos ar par kompetences pārbaudes pras bām un kritērijiem,
- docētāji kopumā labi sagatavojušies nodarb bām,
- docētāju attieksme pret studentiem ir labvēl ga.
Studenti pozit vi vērtē iespējas piedal ties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs,
konkursos, Erasmus un NordPlus apmai as programmās.
Galvenie trūkumi, kurus studējošie atz mē ir:
- lekciju studiju kursu docētāji ne vienmēr izrais ja interesi par studiju kursu, netika
motivēta studiju kursa satura apguves nepieciešam ba;
- ne visi docētāji nodarb bās aptvēra visu kursa programmā plānoto saturu, uzdevumi
patstāv gajam darbam tika uzdoti nesistemātiski;
- nodarb bu laiks ne vienmēr tika izmantots lietder gi.
Izvērtējot studējošo norād tos trūkumus, jāsecina, ka šādas docētāju pieejas
rezultātā, atsevišķu studiju kursu apmeklēt ba bija zema, studējošie bieži vien izvēlējās
studiju kursa saturu apgūt patstāv gajā darbā, bet ne vienmēr šādai darba formai bija
pozit vi rezultāti.
Turpmākā darba pilnveidei katedru vad tājiem savas kompetences ietvaros ieteicams
plānot docētāju izgl tojošās darb bas nepastarpinātu vērtēšanu, t.i. par docēt āju darba
rezultātiem spriest ne tikai no pārbaud jumos iegūtās informācijas, bet ar , izvērtējot
docētāju darbu lekcijās, nodarb bās un semināros.
Studējošo aptaujas rezultātā konstatētās mūsu darb bas stiprās un vājās puses tika
izvērtētas katedru sēdēs, tika pie emti konstrukt vi lēmumi, kurus praktiskajā darb bā plāno
ieviest nākamajā studiju gadā.
6. Absolventu un darba devēju aptauju rezultātu anal ze
Analīze un novērtējums par absolventu un darba devēju aptauju rezultātiem, to izmantošanu
studiju satura un kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus
Absolventu aptaujai JVLMA izstrādāja aptaujas anketu Studiju vides novērtējums, tā ir
pieejama JVLMA mājas lapā.
2017.gada absolventiem tika organizēta aptauja par studiju programmā stenoto
studiju kursu noz m bas (svar guma) izpēti nākošā speciālista nepieciešamās kompetences
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ieguves kontekstā. Piedāvātās aptaujas mērķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret
studiju procesa gaitu un mūzikas speciālistu sagatavošanas kvalitāti.
Absolventu aptaujās paustais viedoklis liecina par to, ka studenti studiju laikā
uzstād tos mērķus ir sasnieguši, ar sasniegto māksliniecisko un pedagoģisko prasmju
l meni ir apmierināti. Absolventi atz st, ka iegūtās zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai
praktiskajā darb bā veiktu speciālistam uzticētos pienākumus, apgūtie studiju kursi un to
pasniegšanas kvalitāte kopumā atbilst specialitātes pras bām.
Iebildumi ir par nepiln bām dažu studiju kursu docēšanas metodēs un satura aktualitāti.
Pozit vi tiek vērtēta ar pedagoģiskā prakse un pedagoģiskās izgl t bas noder gums dz vē.
Džeza katedras absolventi atz st, ka vi i vienmēr ir bijuši spiesti darboties br vā tirgū, bez
valsts subsidēta atbalsta. L dz ar to jau no paša sākuma studenti meklē darba iespējas,
izmantojot mūsdienu mārketinga un reklāmas iespējas. Tieši tādē lielāks atbalsts būtu
sniedzams personālā mendžementa un mūzikas industrijas apgūšanas lekcijām, jo tā ir realitāte
džeza mūziķiem šodien. Tā kā Latvijā ir tikai daži valsts apmaksāti džeza orķestri (LR
bigbends un Jūras spēku bigbends), džeza studenti jau no pašiem sākumiem orientējas uz
br vmākslinieka statusu, veidojot savus projektus un meklējot iespējamo savu nišu mūzikas
tirgū. Jāteic, ka l dz šim mūsu absolventi ir bijuši oti veiksm gi šajā zi ā - praktiski visi strādā
mūzikā dažādās jomās. Džeza katedras absolventu augstais profesionālais l menis jau iespaido
un turpinās iespaidot ar Latvijas populārās mūzikas kopējo l meni, jo daudzi no mūziķiem
piedalās visdažādāko žanru mūzikas projektos.
Notiek ar oti noz m ga sadarb ba ar absolventiem katedras darbā jau pēc māc bu
beigšanas, kas ir rezultējusies vairāku jaunu māc bspēku - bijušo studentu - piesaistē darbam
džeza katedrā. Bijušie absolventi ar tiek iesaist ti māc bu procesā, piedaloties projektos, kā
ar organizējot koncertus.
Vairākums absolventu atzin gi novērtēja docētāju kvalitat vo sastāvu un vi u
profesionālo darbu ( paši profesionālajos studiju kursos).
Absolventi paši uzteic rad to iespēju studiju laikā papildināties meistarkursos un
apmai as programmas studijās. Kā oti noz m gu kvalitātes faktoru absolventi atz st
rad tās plašas iespējas iesaist ties radošajos projektos.
Sakarā ar to, ka Augstskolu likumā veiktajos groz jumos (3.pants Augstskolu
uzdevumi) augstskolām ir papildināts uzdevumu uzskait jums, JVLMA ir veikusi virkni
pasākumus, lai no absolventiem sa emtu informāciju par vi u nodarbināt bu. Izanalizējot
sa emto informāciju, varam secināt, ka mūsu absolventi visi strādā savā profesijā .
Lai sa emtu patiesu un atklātu informāciju par absolventu sagatavošanas kvalitāti, studiju
virziena Māksla stenošanas novērtēšanas procesā 2011.gada oktobr – novembr , emot vērā
starptautisko ekspertu pras bas, JVLMA organizēja tikšanos ar darba devējiem un Kultūras
ministriju. Darba devējus pārstāvēja Latvijas Nacionālās operas, Latvijas Nacionālās
simfoniskā orķestra, Latvijas Nacionālā kultūras centra un Mūzikas izgl t bas iestāžu direktoru
asociācijas pārstāvji.
Raksturojot mūsu absolventu zināšanas, prasmes un atbild bu, absolventu iegūtās
kompetences konkrētajā specialitātē tika atz mēts vokālistu augsts profesionalisms, vēlme savā
darb bā būt inovat viem, papildināt savu profesionālo meistar bu, paši akt vi iek aujas
radošajos projektos.
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7. Studiju programmas atbilst bas valsts standartiem augstākajā izgl t bā un profesiju
standartam (ja piemērojams) novērtējums
Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (sa sin. AL) 55.panta Studiju
programmas pras bām. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – Studiju satura un
realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL pras bām, programmā
aprakst tie studiju rezultāti - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.l me a profesionālās
kvalifikācijas profesijas standartam Vokālists (profesijas standarts atrodas Latvijas Republikas
Profesiju klasifikatora Pielikumu sada ā, apstiprināts ar MK noteikumiem) un Ministru
kabineta noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju 2.tabulā noteiktajām
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (sa sin. EKI) aprakstu pras bām, t.i. 6.l me a pras bām.
Studiju programma ir licencēta, divas reizes akreditēta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada
oktobr Augstākās izgl t bas padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izvērtēja studiju
virziena Māksla stenotās programmas, tai skaitā ar studiju programmu Vokālā mūzika.
Ekspertu komisijas studiju programmas izvērtēšanas rezultāti bija izcili, paši tika atz mēta
studiju programmas stenošanas kvalitāte. Novērtējot studiju programmas stenošanas procesu
un rezultātus, komisija secināja, ka JVLMA izgl to augstas profesionalitātes vokālistus un
nozares pedagogus, jaunie speciālisti ir spēj gi iek auties kultūras aprites plašajā darba tirgū gan
Latvijā, gan ārvalst s.
Profesionālās bakalaura studiju programmas Vokālā mūzika apraksts izstrādāts
atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumu Nr.512 Noteikumi par otrā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu bakalaura studiju programmu
pras bām.

Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu (izvilkums):
III. Bakalaura programmas oblig tais
saturs
7. Bakalaura programmas apjoms ir vismaz
160 kred tpunkti.
9. Bakalaura programmas obligātais saturs.
9.1. vispārizgl tojošie studiju kursi, kuru
apjoms ir vismaz 20 kred tpunkti.

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

Profesionālā bakalaura studiju programmas Vokālā mūzika
satura un apjoma parametri:
Programmas apjoms ir 160 KP ar kopējo studiju ilgumu 4
gadi pilna laika studijās.

Vispārizgl tojošie studiju kursi – 20 KP
Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP
Ievads kultūras anal zē – 1 KP
Uzņēmējdarbības pamati - 4
(Darba tiesiskās attiec bas, autorties bas un blakus
ties bas, vides un civilā aizsardz ba) – 1 KP
Uz ēmējdarb bas pamati
(Projektu izstrādes un vad šanas pamati) – 3 KP
Literatūras vēsture – 3 KP
Mākslas vēsture – 3KP
Filozofija un estētika – 3 KP
Svešvaloda – 5 KP
apakšprogramma Akadēmiskā dziedāšana - 36 KP
Ievads mūzikas vēsturē – 1 KP
Mūzikas teorija un anal ze – 3KP
Laikmet gās mūzikas vēsture un estētika – 2 KP
Mūzikas vēsture un teorija – 12 KP
Latvijas mūzikas vēsture – 3 KP
Skatuves runa – 1 KP
Ang u, vācu, franču valodas pamati – 3 KP
Vokālās mākslas vēsture – 2 KP
Itā u valoda – 8 KP
Vispārējā metodika – 1 KP
apakšprogramma Senā mūzika - 36 KP
Ievads mūzikas vēsturē – 1 KP
Mūzikas teorija un anal ze – 3KP
Laikmet gās mūzikas vēsture un estētika – 2 KP
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Mūzikas vēsture un teorija – 12 KP
Latvijas mūzikas vēsture – 3 KP
Vēsturiskās dziedāšanas māksla – 5 KP
Itā u valodas pamati – 2 KP
Franču valodas pamati - 2KP
Vēsturiskā teātra un runas māksla – 2 KP
Vispārējā metodika – 1 KP
Senās mūzikas dziedāšanas māc šanas metodika – 1 KP
Pedagoga ētika – 2 KP
apakšprogramma Džeza vokāls - 36 KP
Ievads mūzikas vēsturē – 1 KP
Laikmet gās mūzikas vēsture un estētika – 2 KP
Džeza teorija – 6 KP
Džeza mūzikas vēsture – 8 KP
Roka un popmūzikas vēsture – 5 KP
Mūzikas tehnoloģija – 4 KP
Vispārējā metodika – 1 KP
Pedagoga ētika – 2 KP
Džeza dziedāšanas māc šanas metodika – 2 KP
Kompoz cija un aranžēšana – 5 KP

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

apakšprogramma Akadēmiskā dziedāšana - 60 KP
Akadēmiskā dziedāšana – 17 KP
Aktiermeistar ba – 6 KP
Skatuves runa – 1 KP
Skatuves kust ba un deja – 4 KP
Grims – 2 KP
Klavierspēle – 6 KP
Solfedžo – 9 KP
Psiholoģija – 4 KP
Pedagoģija – 4 KP
Vokālā darba metodika – 2 KP
Pedagoģiskā prakse – 3 KP
Pedagoga ētika – 2 KP
apakšprogramma Senā mūzika - 60 KP
Solfedžo - 3 KP
Senās mūzikas dziedāšana – 21 KP
Klaves na spēle – 2 KP
Br vā ornamentiskā improvizācija – 3 KP
Baroka operas projekts – 2 KP
Galma žesti un dejas – 6 KP
Senās mūzikas ansamblis – 8 KP
Senās mūzikas dziedāšanas māc šanas metodika – 1 KP
Psiholoģija – 4 KP
Pedagoģija – 4 KP
Pedagoģiskā prakse – 3 KP
Mūzikas vēsture un teorija – 3 KP
apakšprogramma Džeza vokāls - 60 KP
Improvizācija – 7 KP
Džeza vokāls – 19 KP
Džeza solfedžo 4 KP
Džeza klavierspēle – 6 KP
Džeza vokālais ansamblis – 2 KP
Sitaminstrumentu komplekta spēles pamati – 5 KP
Basa spēles pamati 4 KP
Perkusiju spēle – 2 KP
Psiholoģija – 4 KP
Pedagoģija – 4 KP
Pedagoģiskā prakse – 3 KP
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9.4. bakalaura programmas br vās izvēles
studiju kursi, kuru apjoms ir
vismaz 6 kred tpunkti

9.5. prakse, kuras apjoms ir vismaz 26
kred tpunkti;

9.6. valsts pārbaud jums, kura sastāvda a
ir diplomdarba (diplomprojekta)
izstrādāšana un aizstāvēšana un kura
apjoms ir vismaz 12 kred tpunktu.

C daļa – brīvās izvēles kursi - 6 KP
Br vās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju
programmas specializācijas pras bām. Izvēloties piedāvātos
studiju kursus, kursa apguves saturu izstrādā studenti kopā ar
docētājiem individuāli, emot vērā studējošo profesionālās
vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu satura
padzi ināšanai vai paplašināšanai.
emot vērā vokālista profesionālās specializācijas
pienākumu veikšanas atšķir gās kompetences, prakses studiju
kursu nosaukumi katrā studiju apakšprogrammā ir dažādi, bet
studiju kursu saturs nodrošina nepieciešamās atbilstošās
prasmes:
apakšprogramma Akadēmiskā dziedāšana - 26 KP
Operdziedāšana – 17 KP
Vokālais ansamblis – 5 KP
Kamerdziedāšana – 4 KP
apakšprogramma Senā mūzika - 26 KP
Senās mūzikas dziedāšana – 16
Senās mūzikas ansamblis – 5 KP
Baroka operas projekts – 5 KP
A
pakšprogramma Džeza vokāls - 26 KP
Džeza kombo (ansamblis) – 14 KP
Džeza vokālais ansamblis – prakse – 4 KP
Džeza mūzikas praktikums – 4 KP
Ierakstu producēšana – 4 KP
apakšprogramma Akadēmiskā dziedāšana - 12 KP
Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP
Koncerteksāmens akadēmiskajā dziedāšanā – 4 KP
Operdziedāšana 6 KP
apakšprogramma Senā mūzika - 12KP
Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP
Koncerteksāmens senās mūzikas dziedāšanā – 6 KP
Baroka operas uzvedums – 4 KP
apakšprogramma Džeza vokāls - 12KP
Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP
Koncerteksāmens džeza mūzikas dziedāšanā – 5 KP
Džeza kombo (ansamblis) koncerteksāmens – 5 KP

10. Studiju kursu izvēli bakalaura
programmā, studiju kursu apjomu un
saturu, kā ar prakses saturu atbilstoši
iegūstamajam grādam nosaka attiec gās
profesijas standarts.

Atbilstoši profesijas standartam Vokālists

11. Studiju procesā vismaz 30 procentus
no studiju kursu apjoma steno praktiski.

Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek stenoti vidēji 90
KP apjomā, t.i. vid. 56 procenti.

15. Pēc bakalaura programmas apguves
piešķir piektā l me a profesionālo
kvalifikāciju un profesionālo bakalaura
grādu nozarē (profesionālās darb bas
jomā).

Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts
profesionālais bakalaura grāds mūzikā un vokālista 5.l me a
profesionālā kvalifikācija.
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Studiju programmas aprakstā aprakst tie studiju rezultāti - zināšanas, prasmes un kompetence
atbilst 5.l me a profesionālās kvalifikācijas profesijas standartam Vokālists
Profesion l s darbības veikšanai nepieciešam s profesion l s kompetences
Profesijas standarta prasības

Studiju kursi, kuru saturs nodrošina
nepieciešam s kompetences ieguvi

1. Spēja publiski dziedāt solo, ansambl , kor , ar
kori klavieru, cita instrumenta vai orķestra
pavad jumā.

Akadēmiskā dziedāšana, Kamerdziedāšana,
Vokālais ansamblis, Operdziedāšana, Prakse

2. Spēja pielietot zināšanas vokālās mākslas jomā,
kas pamatojas gan uz nozares trad cijām, gan
jaunākajām nozares atzi ām.

Vokālās mākslas vēsture,
Mūzikas teorija un anal ze,
Mūzikas vēsture un teorija,
Laikmet gā mūzikas vēsture un estētika,
Latvijas mūzikas vēsture,
Akadēmiskā dziedāšana
Vokālā darba metodika,
Akadēmiskā dziedāšana,
Operdziedāšana,
Kamerdziedāšana
Vokālā darba metodika,
Akadēmiskā dziedāšana,
Operdziedāšana,
Kamerdziedāšana
Mūzikas teorija un anal ze,
Vokālā darba metodika, Akadēmiskā
dziedāšana, Operdziedāšana, Kamerdziedāšana,
Klavierspēle
Vokālā darba metodika,
Akadēmiskā dziedāšana,
Operdziedāšana,
Kamerdziedāšana,
Pedagoģiskā prakse
Aktiermeistar ba, Skatuves kust ba un deja,
Grims, Operdziedāšana, Akadēmiskā
dziedāšana, Kamerdziedāšana, Vokālais
ansamblis
Aktiermeistar ba, Skatuves kust ba un deja,
Grims, Operdziedāšana, Akadēmiskā
dziedāšana, Kamerdziedāšana, Vokālais
ansamblis
Operdziedāšana, Kamerdziedāšana, Vokālais
ansamblis, Solfedžo, Klavierspēle

3. Spēja izskaidrot balss aparāta uzbūvi, ska veides
darb bas mehāniku, vokālās tehnikas att st bas
principus.
4. Spēja pielietot vokālās pedagoģijas atzi as balss
tehnisko un māksliniecisko prasmju pilnveides
procesos.
5. Spēja analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un
stilu vokālos ska darbus.
6. Spēja att st t savu un citu dziedātāju vokālo
tehniku.

7. Spēja mākslinieciska tēla rad šanai piemērot
atbilstošu kust bu, grima, tērpa un vokālo tehniku.
8. Spēja sasniegt mākslinieciskā izpild juma
rezultātu.
9. Spēja patstāv gi, kā ar diriģenta vai režisora
vad bā iestudēt dažādas sarežģ t bas pakāpes
vokālos, vokāli instrumentālos un vokāli
simfoniskos darbus.
10. Spēja atlas t vokālā žanra māksliniecisko
repertuāru un sastād t uzstāšanās vietai atbilstošāko
koncertprogrammu.
11. Spēja organizēt un plānot savu un citu mūziķu
darbu.
12. Spēja uz emties atbild bu un iniciat vu, veicot
darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku
darbu.
13. Spēja pie emt lēmumus un rast risinājumus
main gos vai neskaidros apstāk os.
14. Spēja demonstrēt zinātnisku pieeju vokālo
problēmu risināšanā.
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Akadēmiskā dziedāšana, Kamerdziedāšana,
Vokālais ansamblis, Klavierspēle
Uz ēmējdarb bas pamati, Operdziedāšana,
Akadēmiskā dziedāšana, Prakse
Uz ēmējdarb bas pamati, Akadēmiskā
dziedāšana, Operdziedāšana, Psiholoģija,
Pedagoģija, Prakse
Uz ēmējdarb bas pamati,
Pedagoģija, Psiholoģija
Vokālā darba metodika
Akadēmiskā dziedāšana, Operdziedāšana

15. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās
svešvalodās.
16. Spēja nodrošināt darba aizsardz bas,
ugunsdroš bas un vides aizsardz bas normat vo aktu
pras bas.
17. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiec bu normu
ievērošanu.

Latviešu valodas kultūra,
Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda, Franču
valoda
Uz ēmējdarb bas pamati
(vides aizsardz ba, civilā aizsardz ba, darba
aizsardz ba)
Uz ēmējdarb bas pamati (Darba tiesiskās
attiec bas, autorties bas un blakus ties bas)

Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s prasmes
Profesijas standarta prasības

Studiju kursi, kuru saturs nodrošina nepieciešam s
kompetences ieguvi

1. Analizēt, sal dzināt un izvērtēt dažādu laikmetu un
stilu vokālos ska darbus, noteikt to piemērot bu
konkrētās balss specifikai.
2. Noteikt dziedātāja balss tipu.
3. Kopt un att st t savu un citu dziedātāju balss aparātu
(elpošana, reģistri, rezonātori, diapazons, artikulācija,
ska veide).
4. Apgūt vokālo repertuāru patstāv gi, diriģenta,
režisora vai horeogrāfa vad bā.
5. Mākslinieciska tēla rad šanai piemērot atbilstošu
aktiermeistar bas, skatuves kust bu un grima tehniku.
6. Dziedāt solo, ansambl , kor , ar kori klavieru, cita
instrumenta vai orķestra pavad jumā, mākslinieciska
tēla rad šanai piemērojot atbilstošu kust bu un vokālo
tehniku.
7. Dziedāt pēc not m vokālos ska darbus, transponēt
tos.
8. Atlas t vokālā žanra māksliniecisko repertuāru un
sastād t uzstāšanās vietai atbilstošāko
koncertprogrammu.
9. Novērtēt dziedājuma tehnisko un māksliniecisko
l meni un izdar t korekcijas.
10. Pārvald t klavierspēli pamatprasmju l men .
11. Ievērot darba aizsardz bas, ugunsdroš bas un
higiēnas pras bas.
12. Ievērot vides aizsardz bas noteikumus.
13. Veikt darbu individuāli un grupā.
14. Plānot un vad t komandas darbu.
15. Veidot pozit vu saskarsmi, ievērot ētikas un
uzved bas normas.
16. Izmantot informācijas meklēšanas un atlases
l dzek us, lietot modernās informācijas tehnoloģijas.
17. Sistemātiski pilnveidot vokālista profesionālo
kvalifikāciju.
18. Pārvald t valsts valodu.
19. Pārvald t vismaz divas svešvalodas sazi as l men .
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Mūzikas teorija un anal ze
Vokālā darba metodika,
Akadēmiskā dziedāšana,
Operdziedāšana,
Kamerdziedāšana
Vokālā darba metodika,
Akadēmiskā dziedāšana
Vokālā darba metodika, Akadēmiskā dziedāšana,
Skatuves runa, Aktiermeistar ba, Skatuves kust ba
un deja
Akadēmiskā dziedāšana, Operdziedāšana,
Kamerdziedāšana
Aktiermeistar ba, Skatuves kust ba un deja, Grims
Akadēmiskā dziedāšana, Kamerdziedāšana,
Vokālais ansamblis, Operdziedāšana, Prakse
Solfedžo, Akadēmiskā dziedāšana,
Kamerdziedāšana
Akadēmiskā dziedāšana, Kamerdziedāšana,
Vokālais ansamblis, Prakse
Akadēmiskā dziedāšana, Kamerdziedāšana,
Vokālais ansamblis, Operdziedāšana, Prakse.
Studentu piedal šanās studiju kursu pārbaud jumos kompetences vērtēšanas procesā (pašvērtējums)
Klavierspēle
Uz ēmējdarb bas pamati
Uz ēmējdarb bas pamati
Psiholoģija, Uz ēmējdarb bas pamati, Akadēmiskā
dziedāšana, Kamerdziedāšana, Vokālais ansamblis,
Operdziedāšana, Prakse
Uz ēmējdarb bas pamati, Psiholoģija, Prakse
Psiholoģija, Pedagoga ētika, Pedagoģija,
Operdziedāšana, Prakse
Uz ēmējdarb bas pamati
Visi studiju plānā paredzētie studiju kursi, paši:
Akadēmiskā dziedāšana, Kamerdziedāšana,
Vokālais ansamblis, Operdziedāšana, Prakse.
Latviešu valodas kultūra
Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda, Franču
valoda

20. Lietot vokālo terminoloģiju valsts valodā, itā u un
vācu valodās.
21. Ievērot darba tiesisko attiec bu noteikumus.

Mūzikas teorija un anal ze,
Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda, Franču
valoda, Akadēmiskā dziedāšana, Kamerdziedāšana,
Vokālais ansamblis, Operdziedāšana
Uz ēmējdarb bas pamati (darba tiesiskās attiec bas)

Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas
Profesijas standarta prasības

Studiju kursi, kuru saturs nodrošina
nepieciešam s kompetences ieguvi

1. Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas priekšstata līmenī:

1.1.literatūras vēsture
1.2.mākslas vēsture
1.3.filozofija
1.4. reliģiju vēsture
1.5. ētika

Literatūras vēsture
Mākslas vēsture
Filosofija un estētika
Ievads kultūras anal zē
Pedagoga ētika

2. Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas izpratnes līmenī:

2.1. mūzikas vēsture
2.2. sociālā un saskarsmes psiholoģija
2.3. pedagoģija
2.4. komercdarb bas pamati
2.5. autorties bas un blakus ties bas
2.6. profesionālie termini valsts valodā, itā u un
vācu valodās.

Mūzikas vēsture un teorija
Psiholoģija
Pedagoģija
Uz ēmējdarb bas pamati
Uz ēmējdarb bas pamati
Mūzikas teorija un anal ze, Akadēmiskā
dziedāšana, Operdziedāšana,
Kamerdziedāšana, Ortoepijas pamati
3. Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas lietošanas
līmenī:
3.1. vokālās mākslas vēsture
Vokālās mākslas vēsture
3.2. mūzikas teorija un anal ze

Mūzikas teorija un anal ze

3.3. ang u, vācu, franču valodas fonētika
3.4. itā u valoda
3.5. akadēmiskā dziedāšana
3.6. kamerdziedāšana
3.7. operdziedāšana
3.8. ansamb a dziedāšana
3.9. skatuves runa
3.10. aktiermeistar ba
3.11. skatuves kust ba un deja
3.12. grims
3.13. vokālā darba metodika
3.14. klavierspēle
3.15. valsts valoda
3.16. divas svešvalodas sazi as l men

Ang u, vācu, franču valodas fonētika
Itā u valoda
Akadēmiskā dziedāšana
Kamerdziedāšana
Operdziedāšana
Vokālais ansamblis
Skatuves runa
Aktiermeistar ba
Skatuves kust ba un deja
Grims
Vokālā darba metodika
Klavierspēle
Latviešu valodas kultūra
Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda,
Franču valoda (pēc izvēles, ievērojot
valodas apguves pēctec bu)
Uz ēmējdarb bas pamati
Uz ēmējdarb bas pamati
Uz ēmējdarb bas pamati
Uz ēmējdarb bas pamati
Uz ēmējdarb bas pamati

3.17. darba aizsardz ba
3.18. vides aizsardz ba
3.19. darba tiesiskās attiec bas
3.20. informācijas tehnoloģijas
3.21. vokālās mākslas att st bas stratēģija un
plānošanas metodes.
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K11. Studiju programmas resursi un nodrošin jums
1. Studiju programmas stenošanā iesaist to māc bspēku kvalifikācijas atbilst bas 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 atspogu o akadēmiskajā amatā ievēlēšanai personas iesniegtos
dokumentus, vēlēšanu procesu un rezultātus, akadēmiskā personāla pašnovērtēšanas
zi ojumus, studējošo darba rezultātus un studējošo atsauksmes, katedras atz st, ka akadēmiskā
personāla kvalifikācija atbilst struktūrvien bas mērķu un uzdevumu stenošanai.
Džeza katedras docētāji ir kompetenti, visaugstākā l me a profesionā i. To apliecina
vi u darb ba Latvijas mūzikas laukā, kā ar vi u starptautiskā darb ba kā pedagogiem. Šeit
jāmin Inga Bērzi a, kas regulāri piedalās ārzemju apmai as programmās kā pasniedzēja,
I.Veitners, kurš ir vieslektors Viljandi kultūras akadēmijā, Kārlis Vanags, kurš vada atjaunoto
Latvijas radio bigbendu, viens no latvijas piepras tākajiem aranžētājiem Madars Kalni š, u.c.
Praktiski visi katedras māc bspēki ir ievēlēti - tr s docenti, divi lektori.
Vokālās katedras akadēmiskais personāls ir ar studiju programmas stenošanai
atbilstošu izgl t bu – profesionālā maģistra grāds mūzikā, docentei Z.Kr gerei ir doktora
grāds mūzikas pedagoģijā, profesors V.Gailis ir pabeidzis JVLMA doktorantūru un gatavo
promocijas darbu aizstāvēšanai.
JVLMA misijas izpildi nodrošina augstākās kvalifikācijas akadēmiskais personāls,
kuru veido kodols - profesori un asociētie profesori, kā ar kvalificēti māc bspēki (docenti) un
akadēmiskās atjaunotnes rezerve pieaicinātie docētāji. JVLMA izmanto iespējas starptautiski
atpaz stamu speciālistu piesaistei. Akadēmiskā personāla vēlēšanām izvirz ti vienoti, pašas
pieejas kritēriji, no kuriem noz m gākie ir starptautiskie panākumi mūzikas profesionālajā
mākslinieciskajā darb bā. Optimālā JVLMA personāla struktūra izriet no JVLMA darb bas
uzdevumiem un var būt atšķir ga pa specializācijām. Darbojoties br vas konkurences
izgl t bas un akadēmisko pakalpojumu tirgū, JVLMA sekmē elast gu un atrakt vu personāla
piesaistes politiku. Tiek izmantots ar pieredzējušu, bet zinātnisko grādu neieguvušu praktiķu
darbs. Viesprofesoru piesaist šana, piedāvājot š s vietas visupirms savā nozarē izcilākajiem
profesionā iem, sekmē labvēl gu konkurenci, veicina studiju metožu daudzveid bu, piedāvā
novitātes studiju saturā.
Lai sekmētu jaunu māc bspēku piesaisti, maģistrantūras studiju plānos ir iestrādāts
studiju kurss Asistenta prakse. Blakus pieredzes bagātiem docētājiem par profesoru
asistentiem studiju kursu docēšanā tika nodarbināti maģistra studiju programmās studējošie.
Jāzepa V tola Latvijas Mūzikas akadēmijā 2016./2017.akadēmiskajā gadā kopumā
strādāja 289 docētāji, no tiem: 160 docētāji – (ieskaitot viesdocētājus, emeritus profesorus)
stenoja atsevišķus studiju kursus; 129 docētāji - akadēmiskā personāla docētāji, no tiem:
Akadēmiskais amats
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori
Asistenti

Skaits
20
22
40
47
0
129

KOP

Nodarbin ti PLE* izteiksmē
14,7
18,0
28,4
30,8
0
91,9

*PLE – Pilna laika ekvivalents, kas vienam docētājam ir 1000 stundas gadā.
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Docēt ju sast vs pa katedr m
Katedra
Akadēmisk person la
skaits
Kameransambļa un
7
klavierpavadījuma katedra
Sen s mūzikas katedra
Džeza mūzikas katedra
Vok l katedra
Operdziedāšanas klase
Orķestra diriģēšanas
katedra
Orķestra klase
Mūzikas skolot ju katedra
Muzikoloģijas katedra
Mūzikas vēstures klase
Mūzikas teorijas klase
Etnomuzikoloģijas klase
Horeogr fijas katedra
Visp rējo klavieru katedra
Koncertmeistaru katedra
Visp rizglītojošo studiju
kursu katedra
Svešvalodu klase

Nodarbin ti PLE*
izteiksmē
7,8

3
5
9

2,2
4,0
7,4

2

1,6

5
13

2,1
11,5

4
4
16
3

2,8
3,5
14,2
2,2

2. Studējošo un māc bspēku skaita attiec bas studiju programmas ietvaros (pašnovērtējuma
zi ojuma iesniegšanas br d ).
Specializācija

Studējošo skaits uz vienu
akadēmisko likmi

Akadēmiskā dziedāšana
Senās mūzikas dziedāšana
Džeza mūzikas dziedāšana

0,85
1,85
2,1

K12. Studiju programmas absolventu nodarbin tības perspektīvas
1. Studiju programmas absolventu nodarbināt bas novērtējums
Absolventu nodarbinātības rādītāji un to dinamikas pārskata periodā novērtējums.
Lai nodrošinātu Augstskolu likuma 5.panta Augstskolu uzdevumi otrās prim da as
5.punkta pras bu izpilde jautājumā par absolventu nodarbināt bas informācijas vākšanu,
JVLMA ir izveidojusi JVLMA absolventu nodarbināt bas reģistru. Reģistru veido,
pamatojoties uz noslēgto Vienošanos par sadarb bu starp Jāzepa V tola Latvijas Mūzikas
akadēmiju (JVLMA) un JVLMA absolventu. JVLMA absolventu aptauju organizē, ievērojot
absolventu br vprāt bas principu.
Vienošanās par sadarb bu ir noteikta kārt ba, kādā kārto un uztur JVLMA absolventu
nodarbināt bas reģistra datus, norādot: reģistrā izmantojamos, apstrādājamos un elektroniski
un drukātā veidā glabājamos datus - vārds, uzvārds, studiju laika uzvārds (ja atšķiras),
personas kods, kontakttālrunis, e-pasta adrese, dz ves vietas adrese, absolvētās studiju
programmas nosaukums, l menis, finansējuma avots, kvalifikācijas piešķiršanas/
eksmatrikulācijas gads, darba vietas nosaukums, ie emamais amats, darba vietas atrašanās
reģions, darba attiec bu uzsākšanas gads, informācija par to, kurā augstskolā un studiju
programmā tiek turpinātas studijas. Informācijas datus par absolventu nodarbināt bu saglabā
sešus gadus.
emot vērā absolventu un darba devēju sniegto informāciju par nodarbināt bu, ir iegūti
šādi dati:
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Absolventi strādā mūziķa specialitātēs – 72 %
Strādā pedagoģisko darbu atbilstoši diriģēšanas/vokālā pedagoga specialitātei – 9 %
Cita darba vieta kultūras un izgl t bas institūcijās – 2 %
Turpina studēt nākošajā l men vai tā paša l me a otras kvalifikācijas ieguvei – 17 %
Bezdarbnieki – 0 %
2. Studiju programmas absolventu nodarbināt bas perspekt vas
Absolventu nodarbinātības prognoze un perspektīvas atbilstoši nozares un vidējā un
ilgtermiņa darba tirgus attīstības tendencēm un nākotnē nepieciešamajām prasmēm un
kompetencēm.
Absolventu nodarbināt bas jomā JVLMA sadarbojas ar darba devējiem un
profesionālajām organizācijām. Sadarb bas nepieciešam bu diktē kultūras un izgl t bas institūcijām
izvirz tie kop gie mērķi un to sasniegšanas uzdevumi. Sadarb bas jautājumu loks ir plašs un
daudzpus gs, t.sk. tiek risināti ar jautājumi par absolventu nodarbināt bas iespējām. Abpusēji
sadarbojoties, JVLMA nodrošina profesionālās organizācijas (operas teātri, orķestrus, ansamb us,
korus, kultūrizgl t bas iestādes) ar nepieciešamajiem speciālistiem – vokālistiem, kora
māksliniekiem, vokāliem pedagogiem.
Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izpēti steno un
atbilstoši darba tirgus piepras jumam valsts pasūt jumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras
ministrija sadarb bā ar JVLMA.
Kultūras nozares darba tirgus ir oti plašs, tāpēc JVLMA absolventu nodarbināt bai ir rad tas
plašas iespējas.
Sniedzam Kultūras ministrijas padot bā esošo kultūras un izgl t bas institūciju sarakstu:
Kultūrizgl t bas iestādes
Em la Dārzi a mūzikas vidusskola;
R gas Doma kora skola;
Jāzepa Medi a R gas Mūzikas vidusskola;
Alfrēda Kalni a Cēsu mūzikas vidusskola;
Daugavpils Mūzikas vidusskola;
Jelgavas Mūzikas vidusskola;
Emi a Melngai a Liepājas mūzikas vidusskola;
Jā a Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola;
Ventspils Mūzikas vidusskola;
R gas horeogrāfijas vidusskola;
Profesionālās organizācijas
valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu “Latvijas Koncerti”;
valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu “Latvijas Nacionālā opera”;
Radio koris,
Valsts akadēmiskais koris “Latvija”
Latvijas Radio bigbends
Amatiermākslas joma: kori, ansambli, orķestri
Profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas vai dejas programmas
143 pašvald bu dibinātas un 5 privātās izgl t bas iestādes, kas steno profesionālās ievirzes
mūzikas, mākslas vai dejas programmas.
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IV. PIELIKUMI

Pašnovērtējuma ziņojuma satura rādītājā iekļaut un numurēt arī pielikumus.
Pielikums
Nor de uz pašnovērtējuma
ziņojuma kritēriju/ punktu

Inform cija par studiju programmu “Vok l mūzika”
Informācija par kop go studiju programmu
K9. 1.punkts
JVLMA netiek īstenota
Apliecinājums par studiju turpināšanas iespējām
K9. 1. punkts
vai finansiālajām garantijām studiju programmas
likvidācijas gad jumā
(skat t Studiju virziena raksturojuma K8.sada ā)
Statistikas dati par studējošajiem studiju
K9. 2 punkts
programmā “...”
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(Informācija pieejama Studiju programmu
direkcijā “Statistikas pārvaldei sniegtajās zi ās”)
Studiju programmas “...” plāns
K10.
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(skat t JVLMA mājas lapā, adrese:
www.jvlma.lv, sada a Studijas)
Studiju programmas “...” kursu/ modu u apraksti K10.
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(skat t JVLMA mājas lapā, adrese:
www.jvlma.lv, sada a e-studijas)
Studiju programmas ”...” kartējums
K10.
(saskaņā ar paraugu)
(Sakarā ar to, ka pielikuma satura pras ba ir
stājušās spēkā tikai š.g. 1.novembr , dokumentu
jāizstrādā l dz nākošā perioda pārskata
sniegšanai)
Studiju programmas “...” atbilst ba valsts
K10.
izgl t bas standartam
(saskaņā ar paraugu)
(skat t studiju programmas raksturojuma K10.
Studiju saturs, 7.punktu 133.lpp.)

Iesniegšanas
forma (P/E)*

P/E
P/E

P/E

P/E

E

E

E

Studiju programmas “...” atbilst ba profesijas
K10.
E
standartam (ja piemērojams)
(saskaņā ar paraugu)
(skat t studiju programmas raksturojuma K10.
Studiju saturs, 7.punktu 136.lpp.)
Studiju virziena un atbilstošo studiju programmu
E
atbilst ba normat vo aktu pras bām
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(Pielikuma pras bas ir 143.lpp.)
**P – pap ra formā, E – elektroniski, P/E – gan pap ra, gan elektroniskā formā.
Pielikumi, kuriem iesniegšanas veids norādīts tikai “elektroniski”, var tikt iesniegti tikai elektroniskā formā,
nosūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz aika@aic.lv.
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PIELIKUMS NR.

Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilst ba normat vo
aktu pras bām
Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilst bas normat vo aktu pras bām
novērtēšanai:
1. Pievienot par studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma
paraugus.
2. Augstskolas/koledžas rektora, direktora, studiju programmas vai virziena vad tāja
parakst ts apliecinājums, ka studiju virzienam atbilstošo studiju programmu stenošanā
iesaist tā akadēmiskā personāla valsts valodas zināšanas atbilst noteikumiem par valsts
valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārt bu profesionālo un
amata pienākumu veikšanai.
3. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas doktora studiju programmas, pievienot
apliecinājumu, ka doktora studiju programmas akadēmiskā personāla sastāvā ir ne mazāk
kā pieci doktori, no kuriem vismaz tr s ir Latvijas Zinātnes padomes apstiprināti eksperti
tajā zināt u nozarē vai apakšnozarē, kurā studiju programma plāno piešķirt zinātnisko
grādu.
4. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas akadēmiskās studiju programmas, pievienot
apliecinājumu, ka akadēmisko studiju programmu akadēmiskais personāls atbilst
Augstskolu likuma 55. panta pirmās da as trešajā punktā noteiktajām pras bām.
5. Pievienot apliecinājumu un pamatojumu tam, ka akadēmiskā personāla atalgojums
atbilst pedagogu darba samaksas noteikumiem.
6. Pievienot studiju l guma paraugu/-s.
7. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas akadēmiskās studiju programmas, kurās
paredzēts, ka studēs mazāk nekā 250 pilna laika studējošie, pievienot attiec gu Augstākās
izgl t bas padomes atzinumu atbilstoši Augstskolu likuma 55. panta otrajai da ai.
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III. Studiju programmas
“Profesion l bakalaura studiju programma
Kompozīcija ”
raksturojums
K9. Studiju programmas nosaukuma, iegūstam gr da, profesion l s
kvalifik cijas vai gr da un profesion l s kvalifik cijas, mērķu un
uzdevumu, uzņemšanas nosacījumu savstarpēj atbilstība
1. Studiju programmas “Kompozīcija” parametri.
Norādīt tikai tos parametrus, kuri attiecas uz studiju programmu.
Profesion l bakalaura studiju programma
Kompozīcija
Professional Bachelor's Study Programme
Composition
42212

Studiju programmas nosaukums
Studiju programmas nosaukums
ang u valodā
Studiju programmas kods saska ā ar
Latvijas izgl t bas klasifikāciju
Studiju programmas veids un l menis

Profesionāla bakalaura studiju programma

Iegūstamais kvalifikācijas l menis (EKI)

6. līmenis

Profesijas kods profesiju klasifikatorā

265213

Studiju programmas apjoms (KP)

LV 160 KP; ECTS 240 KP

stenošanas forma, veids, ilgums (ja
nepilni gadi, norād t m nešos) un
stenošanas valoda

pilna laika kl tiene
4 gadi

stenošanas vieta

Latviešu valoda

Rīg , Krišj ņa Barona iel 1; LV 1050

Studiju programmas direktors/-e

Irēna Balt bola

Uz emšanas pras bas

Studiju programm uzņem personas, kuras ir
apguvušas visp rējo vidējo izglītību vai
profesion lo vidējo izglītību un nok rtojušas
uzņemšanas papildu prasības: kompozīcija,
kolokvijs kompozīcij , solfedžo, mūzikas
teorija (harmonija, polifonija, forma),
mūzikas literatūra mūzikas profesion l s vai
profesion l s ievirzes vidēj s izglītības
programmas noslēguma prasību apjom
Tiesības turpin t studijas maģistrantūr
Pielikumā pievienot apliecinošu dokumentu

Studiju turpināšanas iesp jas
Cita attiec gās augstskolas vai citas
augstskolas studiju programma, kurā
studiju programmas sl gšanas gad jumā
augstskola nodrošina stud jošajiem iesp ju
turpināt izgl t bas ieguvi
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Studiju programmas
m r is

Studiju programmas
uzdevumi

Sasniedzamie studiju
rezultāti

Nodrošin t valsts kultūras un soci laj m vajadzīb m
augst k līmeņa komponistu sagatavošanu, kuri ir apguvuši
mūzikas zin tņu teorētiskajos pamatos sakņotas, 5.profesion l s
kvalifik cijas līmeņa komponista profesijas standartam
atbilstošas, praktiski piemērojamas profesion l s zin šanas, ir
spējīgi konkurēt komponistu profesion laj vidē Latvij un
rvalstīs, motivēti profesion lai attīstībai un t l kizglītībai
vienotaj Eiropas izglītības telp , kuri, pildot savu
pamatuzdevumu, ievēro humanit tes, demokr tiskuma,
zin tniskuma, profesionalit tes, individualiz cijas, radošas
darbības un mūsdienīguma principus, respektē Latvijas tautas
intereses, iekļaujoties starptautiskaj kultūras apritē, saglab un
attīstīta nacion l s mūzikas kultūras mantojumu.
- veidot integrētas studijas, kur s students varētu iegūt
komponista augst ko profesion lo kvalifik ciju, profesion lo
bakalaura gr du mūzik un profesion l s izglītības mūzikas
teorētisko priekšmetu pedagoga tiesības;
- lietot profesion laj m studij m atbilstošas m cību metodes
un darba organiz cijas formas;
- nodrošin t iespēju apgūt un attīstīt pamatzin šanas un
pamatiemaņas zin tnisk s pētniecības darb , sagatavot
t l k m studij m maģistrantūr .
Zin šanu kompetence
Studiju programmas apguves rezult t students spēj par dīt
mūzikas zin tnes nozarei un komponista profesijai raksturīg s
pamata un specializētas zin šanas un šo zin šanu kritisku
izpratni mūzikas vēsturē un teorij , profesion l s mūzikas
attīstības tendencēs un likumsakarīb s, mūzikas nozares
attīstības stratēģij un pl nošanas metodēs, zin tnisk s
pētniecības metodēs, turkl t daļa zin šanu – kompozīcij un
mūsdienu kompozīcijas tehnik s, instrument cij ,
elektroakustiskaj mūzik , orķestra stilu vēsturē, mūzikas
teorētisko priekšmetu apguves metodik - atbilst komponista
profesijas augst ko sasniegumu līmenim. Komponists spēj
par dīt arī mūzikas profesion l s izglītības pedagoga
profesion l s jomas svarīg ko jēdzienu un likumsakarību
izpratni par mūzikas pedagoģijas nozares profesion lajiem
terminiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla
atkl smē, muzik l s dzirdes attīstības sistēm m.
Prasmju kompetence
Students ir ieguvis prasmes, kuras ir nepieciešamas komponista
pien kumu veikšanai un, kas atbilst 5.profesion l s kvalifik cijas
līmeņa profesijas standart Komponists prasmju daļ
iestr d taj m prasīb m. Komponists ieguvis prasmes:
- komponēt, instrumentēt un aranžēt skaņdarbus, pielietojot
klasisk s un mūsdienu kompozīcijas tehnikas,
- izmantot inform cijas meklēšanas un atlases līdzekļus, lietot
inform cijas tehnoloģijas,
- analizēt daž du laikmetu, stilu, žanru un formu skaņdarbus,
piemērot skaņdarba ieceres rezult ta sasniegšanai atbilstošus
mūzikas izteiksmes līdzekļus, mūzikas formu un kompozīcijas
tehniku,
- novērtēt skaņdarbu atskaņojuma tehnisko un m ksliniecisko
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līmeni un izdarīt korekcijas,
- veikt darbu individu li un grup ,
- pilnveidot savu profesion lo meistarību.
Pedagoga darba pien kumu veikšanai students ir ieguvis
prasmes:
- pl not savu un izglītojamo m ksliniecisk s jaunrades darbu,
- noteikt izglītojamo individu l s īpatnības,
- radoši organizēt m cību un audzin šanas darbu un īstenot
izvirzītos mērķus un uzdevumus,
- motivēt un ieinteresēt izglītojamos m cību darbam,
- attīstīt muzik lo dzirdi, metroritmu, muzik lo atmiņu,
- izvēlēties, analizēt un novērtēt m cību līdzekļus (saturu,
metodes un formas), veidot m cību metodiskos materi lus.
Speci lists ir ieguvis prasmes ievērot darba tiesisko attiecību
noteikumus, visp rēj s prasmes, kas saist s ar vides aizsardzības,
elektrodrošības, ugunsdrošības prasību ievērošanu.
Iegūto prasmju rezult t absolvents spēj:
- atbildīgi un patst vīgi veikt komponista un mūzikas
profesion l s izglītības pedagoga pien kumus,
- pielietot zin šanas kompozīcijas m kslas jom , pamatojoties
gan uz tradīcij m, gan jaun kaj m atziņ m,
- izskaidrot mūzikas attīstības likumsakarības, muzik l s
daiļrades procesus, skaņdarba sacerēšanas teorijas,
- analizēt un izvērtēt daž du laikmetu, stilu un žanru
skaņdarbus, skaņdarbu struktūru, mūzikas formu, mūzikas
izteiksmes līdzekļus,
- komponēt, instrumentēt un aranžēt skaņdarbus,
- realizēt radošo muzik lo ideju, sadarboties ar mūziķiem,
mūziķu kolektīviem un to vadīt jiem, horeogr fiem,
- kompozīciju iestudēšanas proces radīt pozitīvu un radošu
atmosfēru,
- novērtēt kompozīcijas atskaņojuma tehnisko un m ksliniecisko
līmeni, skaņdarba interpret ciju,
- organizēt un pl not savu, muzicējoš kolektīva un kolēģu
darbu,
- izstr d t mūzikas profesion l s izglītības programmas, m cību
priekšmetu programmas mūzikas skol m un vidusskol m,
- atlasīt un veidot m cību līdzekļus, m cību saturu,
- pl not, organizēt un vadīt m cību stundas,
- vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības proces iegūt s
zin šanas un prasmes,
- izskaidrot mūzikas teorētisko priekšmetu m cīšan s
paņēmienus, formulēt m cību priekšmeta mērķus un uzdevumus,
- analītiski aprakstīt inform ciju, problēmas un risin jumus
mūzikas un mūzikas pedagoģijas zin tnes nozarē un komponista
profesij , tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar
speci listiem, gan ar nespeci listiem,
- spēj patst vīgi strukturēt savu un izglītojam m cīšanos, virzīt
savu t l ku m cīšanos un profesion lo pilnveidi,
- par dīt zin tnisku pieeju problēmu risin šan ,
- pieņemt lēmumus un rast radošus risin jumus mainīgos vai
neskaidros apst kļos.
146

Studiju programmas
nosl gumā
paredz tais
nosl guma
pārbaud jums

Valsts p rbaudījumi - Diplomeks meni:
Mūzikas vēsture un teorija,
Kompozīcija
Instrument cija

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 atšķirīg varianta nosacījumi
1.variants
Apjoms kred tpunktos
Studiju ilgums gados
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija
Uz emšanas pras bas
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.
2. Statistikas dati par studējošajiem studiju programm un to analīze
Studējošo skaita, tā izmaiņu tendenču, izmaiņu ietekmes faktoru analīze un novērtējums.
Analizējot atsevišķi, izdalīt dažādas studiju formas, veidus, valodas.
Pielikumā pārskatāmā formā pievienot statistikas datus par studējošajiem pārskata periodā.
Jau vairākus gadus, analiz jot studiju programmas stud jošo sastāvu un skaitu,
jāsecina ka studiju programmā valsts budžeta studiju vietu skaits ir nemain gs, kop jais
studiju vietu skaits (10 vietas) ir stab ls. emot v rā to, ka Studiju programma ir unikāla,
programmā stud jošajiem – nākošajiem komponistiem ir jābūt ar paši
spilgtiem
muzikālajiem dotumiem, ar pašām radošām sp jām, tāp c reflektantu uz emšanas procesā
atlases krit riji un stud jošo kompetences v rt jumi studiju procesa laikā ir komplic ti.
Profesionālās atbilst bas v rt šanas krit rijos ietilpst studenta m r tiec bas pakāpe,
pamazām tiecoties noformul t sev personiski svar gos mākslinieciskos/radošos aspektus,
kā ar sp ja profesionāli realiz t šos aspektus izv l tajā akustiskajā (un/vai elektroniskajā)
medijā.
Katra akad miskā gada beigās notiek stud jošo kompetences v rt jumu ranž šana,
kuras rezultātā tiek main ts ar finans juma avots.
Šāda pieeja pozit vi ietekm studiju programmu apguvi, kas savukārt veicina augstas
raudzes jauno diri entu sagatavošanu.
Studiju programmas beidz ji - komponisti galvenokārt ir pašnodarbinātās personas,
bet ir ar piepras ti mūzikas izgl t bas iestād s par mūzikas teor tisko priekšmetu pedago iem,
kā ar par kompoz cijas, instrumentācijas, aranž šanas un citu radošās sf ras māc bu
priekšmetu pedagogiem.
3. Studiju programmas parametru sasaiste
Analīze un novērtējums par studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda,
profesionālās kvalifikācijas vai grāda un profesionālās kvalifikācijas mērķu un
uzdevumu, kā arī uzņemšanas nosacījumu savstarpējo atbilstību.
Studiju programmas nosaukums Kompozīcija, studiju programmas m r i un
uzdevumi, uz emšanas nosac jumi, kā ar programmas saturs, kas nodrošina studiju
programmā formul to zināšanu, prasmju un kompetences rezultātu sasniegšanu, atbilst
pieš iramajam grādam “profesionālā bakalaura grāds mūzikā” un atbilstoši apgūtajai
specializācijai - 5.l me a profesionālās kvalifikācijas “Komponists” pieš iršanai. Studiju
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programmas saturs ir izstrādāts un tiek stenots saska ā ar 5.l me a profesionālās
kvalifikācijas profesijas standartā Komponists formul tajām pras bām.
Uz emšanai profesionālajās bakalaura studiju programmās ir nepieciešama
vispār jā vid jā vai profesionālā vid jā izgl t ba. Lai konstat tu profesionālās
sagatavot bas atbilst bu studiju uzsākšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju
programmās, visiem reflektantiem ir jākārto papildu pras bu pārbaude atbilstoši Augstākās
izgl t bas padom saska otajām pras bām.
Papildu pras bas uz emšanai studiju programmā
Kompozīcija
 kompoz cija
 kolokvijs kompoz cijā
 solfedžo
 mūzikas teorija (harmonija, polifonija, forma)
 mūzikas literatūra
Lai nodrošinātu satura apguves p ctec bu, reflektantu piem rot bas un profesionālās
atbilst bas pārbaudes papildu pras bu saturs atbilst profesionālās vid jās izgl t bas
programmu nosl guma pras bām, kādas ir noteiktas mūzikas māc bu priekšmetos.
K10. Studiju saturs
Studiju satura kvalitātes novērtēšanai pielikumā pievienot:
− studiju programmas plānu (katram studiju programmas īstenošanas veidam un formai)
(rekomendējošās formas paraugs pielikumā);
− studiju programmas studiju kursu (moduļu) aprakstus (studiju kursos/moduļos iekļaujamā
informācija ir norādīta pielikumā);
− studiju kursu kartējumu studiju programmas studiju rezultātu sasniegšanai;
− tabulu par studiju programmas atbilstību valsts izglītības standartam 3 (rekomendējošās
formas paraugs pielikumā);
− tabulu par Studiju programmā “Nosaukums” iegūstamās kvalifikācijas atbilstību profesijas
standartam (rekomendējošās formas paraugs pielikumā) 3 .
1. Studiju kursu/ modu u satura aktualitātes un atbilst bas nozares, darba tirgus vajadz bām un
zinātnes tendenc m nov rt jums
Papildus sniegt informāciju, vai, un kā studiju kursu/ moduļu saturs tiek aktualizēts atbilstoši
nozares, darba tirgus un zinātnes attīstības tendencēm.
Studiju kursu nosaukumi un to saturs, kursu apjoms, stenošanas periods ir saist ts ar
komponista specialitātes nepieciešamajām kompetenc m, lai vi š sp tu kvalitat vi veikt
profesionālos pienākumus.
Vispārizgl tojošo studiju kursu saturs un apjoms ir izstrādāts, pamatojoties uz otrā
l me a profesionālās augstākās izgl t bas valsts standartā norād tajām pras bām, emot v rā
zinātnes nozares Mākslas apakšnozares Muzikoloģija anotācijā ietvertos mūzikas jomas
p tniec bas aspektus.
Profesionālas darb bas teor tisko pamatkursu un informācijas tehnolo iju kursu
mūzikas nozar , profesionālas darb bas specializācijas kursu, prakses, br vās izv les studiju
kursu saturu un valsts pārbaud jumu pras bu saturu, emot v rā darba tirgus pras bas,
izstrādāja JVLMA attiec go katedru doc tāji, kuri ir Komponistu savien bas biedri,
kultūrpolitikas veidotāji, radošo institūciju mākslinieciskie vad tāji, mūzi i.
Studiju kursu saturs tiek aktualiz ts, emot v rā mūzikas profesionālo kolekt vu
vad tāju, nevalstisko profesionālo asociāciju, stud jošo un absolventu priekšlikumus. Studiju
kursu saturs, to stenošanas kvalitāte tiek izv rt ta sistemātiski, organiz jot aptaujas. emot
v rā aptaujās izteiktos ierosinājumus, attiec gās katedras izv rt ierosinājumu aktualitāti un
m r tiec bu, izskata priekšlikumu izmaksu ietekmi, atbilst bu profesionālām kompetenc m,
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un pozit va l muma gad jumā studiju programmu satura izmai as iesniedz Senātam
apstiprināšanai.
Studiju programmas saturā ir veiktas vairākas izmai as – palielināta studiju kursa
Elektroakustiskā mūzika stenošanas noz me, ieviests studiju kurss Kompozīcijas seminārs,
veiktas izmai as studiju kursa Mūzikas vēsture stenošanas procesā. Main ta studiju kursu
Mūzikas vēstures un Mūzikas teorētisko priekšmetu satura apguves sist ma. Atseviš u studiju
kursu saturs ir apvienots lielos blokos ar iesp ju studentiem izv l ties tematiskās da as. Šāda
pieeja motiv stud jošos studiju kursu tematisko da u saturu apgūt kvalitat vi, jo pašu
izv l tais saturs tiešā veidā ietekm konkr tas specializācijas kompetences kvalitāti. .
2. Studiju kursu/ modu u savstarp jās sasaistes un atbilst bas studiju programmas m r im un
sasniedzamajiem rezultātiem nov rt jums
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 atbilst mūzikas speciālistu izgl tošanas
pras bām, veicina iegūto zināšanu, zinātniskās izzi as un zinātnisko atzi u lietošanu
mākslinieciski radošajā darb bā.
Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 26.augusta
noteikumu Nr.512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu” pras bām un JVLMA Senāta l mumiem.
Studiju programmas apguve paredz ta 8 semestru periodā 240 ECTS kred tpunktu
apjomā.
Kred tpunkti tiek uzskait ti par katru apgūtu studiju kursu (ar par praksi), ja v rt jums
pārbaud jumā ir pozit vs.
Studiju programmas apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāv gā darba formās. Ir
palielināta stud jošo patstāv gā darba noz me un atbild ba studiju satura apguv .
Sal dzinot programmstundu apjomu un studiju programmas apguves darba formu
procentuālās attiec bas, jāsecina, ka aizvad tajā akad miskajā gadā kontaktstundu attiec bas pret
patstāv gā darba apjomu viena kred tpunkta ietvaros bija vid ji 0,35% pret 0,65%, t.i. no 40
darba stundām ned ā stud jošais kontaktstundās strādāja vid ji 15 stundas, bet 25 stundas
saturu apguva patstāv gajā darbā.
Studiju procesa stenošanas, doc šanas un studiju satura apguves kvalitātes kontroli un
anal zi regulāri veica atbild gās struktūrvien bas.
Studiju programmas saturs sakārtots 5 da ās.
“A” daļ (obligātie studiju kursi) ir iek auti profesionālās darb bas teor tiskie
pamatkursi mūzikas nozar un vispārizgl tojošie studiju kursi,
Vispārizgl tojošie studiju kursi (Latviešu valodas kultūra, Svešvaloda, Literatūras
v sture, Uz m jdarb ba, Filozofija un est tika, Mākslas v sture, Ievads kultūras anal z )
nodrošina zināšanu padzi ināšanu humanitāro un sociālo zināt u nozar , att sta sociālās un
komunikat vās pamatiema as.
Profesionālo studiju cikla apjomu katrā apakšprogrammā nosaka atbilstošās
specializācijas nepieciešamā teor tisko zināšanu kompetence.
“B” daļa –ierobežotās izv les da a - Profesionālās darb bas specializācijas kursi, kuru
satura apguve nodrošina komponistam nepieciešamās zināšanas un prasmes. B da as studiju kursu
ietvaros, studenti apgūst mūzikas teor tisko priekšmetu pedagogam nepieciešamās zināšanas un
prasmes, t.sk. - Mūzikas teor tisko priekšmetu māc šanas metodiku un pedago isko praksi.
C – brīv s izvēles daļa. Studiju kursu saturs dod iesp ju padzi ināt vai paplašināt
zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas komponista specializācijas jomās.
Prakse. Prakses periods ir 8 semestri.
Prakses darba rezultātā students uzkrāj profesionāli mākslinieciskā darba pieredz i un
pedago iskā darba prasmes. Prakse nodrošina studiju kursu teor tisko zināšanu un praktiskās
darb bas vienot bu.
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Valsts p rbaudījumi.
Valsts pārbaud jumu studiju kursu saturs tiek izstrādāts ciešā sazob ar studiju programmā
formul tajiem m r iem, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Lai sasniegtu studiju
programmā aprakst tos zināšanu, prasmju un kompetences sasniedzamos rezultātus, katra konkr ta
studiju kursa aprakstā tiek formul ti m r i, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti. Aprakst ti studiju
rezultātu sasniegšanas veidi, metodes, sec ba, kompetences pārbaudes formas, veidi un v rt juma
krit riji.
3. Studiju stenošanas metožu (tajā skaitā v rt šanas) atbilst bas studiju kursu rezultātu un
izvirz tā studiju programmas m r a sasniegšanai nov rt jums, iek aujot informāciju, kā tiek emti
v rā studentcentr tas izgl t bas principi
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 informāciju, kā studiju procesa īstenošanā ņemti vērā studentcentrētas
izglītības principi.
Studiju stenošanas metodes, kompetences v rt šanas metodes, veidi un pras bas tiek
atspogu otas katra studiju kursa aprakstā. Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāv gā
darba formās. Kontaktstundas tiek organiz tas plūsmu, grupu un individuālajās nodarb bās.
Atbilstoši studiju kursu apraksta plānojumam, doc tāji plūsmu un grupu nodarb bas struktur
lekciju, semināru, kolokviju formā, bet individuālās nodarb bas praktikuma darba formā.
Respekt jot vairāku stud jošo v lmi studijas savienot ar māksliniecisko vai pedago isko
darb bu, iesaistoties konkr tajā darba vid , un, emot v rā kultūras institūciju vai kultūrizgl t bas
iestāžu darba plānojumu, JVLMA studiju procesa stenošanā em v rā studentcentr tas izgl t bas
principus, t.sk. izmanto dažādus programmu stenošanas veidus, veidojot individuālus studiju
plānus, individualiz studiju kursa apguves metodes, veido piem rotus māc šanās ce us, regulāri
nov rt un uzlabo pasniegšanas veidus un metodes, balstās uz stud jošā patstāv bu, vienlaic gi
nodrošinot doc tāju vad bu un atbalstu, tostarp konsultācijas.
Studiju programmas apguves nosl gumā stud jošo kompetenci v rt atbilstoši nolikumam par
valsts pārbaud jumiem, kurā atspogu otas pārbaud jumu pras bas un kārt ba, pārbaud jumu veidi,
formas, organizācija un norise, noteikti valsts pārbaud jumu komisijas pienākumi un ties bas,
zināšanu un prasmju pārbaudes un v rt šanas nosac jumi, v rt šanas krit riji, kā ar apelācijas
kārt ba.
3.1 Stud jošo prakses sasaistes ar studiju programmā sasniedzamajiem studiju rezultātiem
nov rt jums
Studiju programmā iekļauto studējošo prakšu uzdevumu sasaistes ar studiju programmā
sasniedzamajiem studiju rezultātiem analīze un novērtējums. Norādīt, kā augstskola atbalsta
studējošos studiju prakses ietvaros izvirzīto uzdevumu sasniegšanai.
Studiju programmas satura kvalitat vas apguves galvenais pamatprincips ir studiju un prakses
vienot ba.
Prakses darba organizāciju JVLMA nosaka nolikums, kas reglament kārt bu, kādā otrā
l me a profesionālo augstākās izgl t bas programmu stud jošie iegūst praktiskās iema as.
Prakses organiz šana
Studiju prakses apjomu kred tpunktos, to sadal jumu pa studiju semestriem, kā ar
kompetences v rt juma veidus nosaka studiju programma. Prakses saturu nosaka studiju kursa
apraksts un atbilstoši studiju kursa aprakstam izstrādātā prakses darba programma.
Studiju programmas ietvaros steno šādas prakses:
- mākslinieciski radošā prakse, t.sk. koncertprakse, kolekt vās muzic šanas prakse,
- pedago iskā prakse (bakalaura līmeņa studiju programmās),
Par prakses darba organiz šanu un norisi atbild katedru vad tāji, kuru kompetenc ir nodota
studiju kursa stenošana.
Prakses var būt stenotas Akad mijā vai ar ārpus tās - citās kultūras istitūcijās vai izgl t bas
iestād s.
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Prakses organizācijai ir noteikti obligātie dokumenti, kuru veidlapas prakses vad tājs sa em
Studiju programmu direkcijā, t.sk.:
1) Prakses l gums, ja prakse notiek ārpus Akad mijas.
2) Pielikums pie Pedago iskās prakses l guma – pedago iskās prakses vad tāja iesniegums
izgl t bas iestādes vad tājam;
3) Prakses darba programma (individuālajām nodarb bām - individuāli izstrādāta katram
semestrim, kolekt vās muzic šanas nodarb bām – muzic jošai vien bai prakses darba programma
semestrim; individuālajām nodarb bām prakses darba programmas viens eksemplārs atrodas pie
prakses vad tāja, otrs - pie studenta;
4) Prakses pārskats (dienasgrāmata), dokuments, kas atspogu o prakses darba programmā
paredz to uzdevumu izpildi un ir Studiju kartes sastāvda a.
Prakses stenošanas kārt ba
Mākslinieciski radošā prakse notiek saska ā ar studiju kursa apraksta pras bām. Attiec gā
katedra sastāda mākslinieciski radošās prakses plānu, kas ir katedras darba plāna sastāvda a.
Prakses plāna konkr tos datumus saska o katedras vad tājs ar:
1) JVLMA koncertda u, ja prakse notiek Akad mijā. Koncertda a plānotos prakses
pasākumus re istr Koncertu re istra grāmatā, nodrošina prakses reklāmu, sa em no katedras
vad tāja prakses pasākuma programmu, pavairo un nodrošina pasākuma organiz šanu un norisi.
Programmas un citi reklāmas materiāli glabājas Koncertda ā un, atbilstoši Akad mijas Lietu
nomenklatūras pras bām, tiek nodoti glabāšanai Akad mijas arh vā;
2) kultūras vai izgl t bas institūcijām, ja prakses pasākumi notiek ārpus Akad mijas. Šādu
radošo praksi organiz katedras vad tājs sadarb bā ar konkr tās institūcijas atbild go personu.
Prakses informat vos un reklāmas materiālus katedras vad tājs nodod Koncertda ai, kura veic
prakses uzskaiti. Radošās prakses darba rezultātus apspriež un nov rt atbilstošās katedras s d s un
atbild gais doc tājs stud jošā prakses darba rezultātus – v rt jumu ieraksta stud jošā Sekmju lapā.
Pedago iskā prakse tiek stenota mūzikas profesionālajās vai profesionālās ievirzes izgl t bas
iestād s.
Saska ā ar studiju kursa apraksta saturu, prakses vad tājs izstrādā pedago iskās prakses darba
programmu katram studentam – praktikantam. Atbilstoši pedago iskās prakses darba programmā
noteiktajiem uzdevumiem, pedago iskās prakses vad tājs nodrošina studentu ar prakses vietu vai
akcept studenta – praktikanta izv l tu prakses vietu. Prakses sākumā inform studentus par prakses
norises kārt bu un pras bām, vada praksi, kontrol prakses programmas uzdevumu izpildi un
studenta ierakstus prakses pārskatā, nov rt prakses norises gaitu.
4. Stud jošo nosl gumu darbu t mu anal ze un nov rt jums
Analīze un novērtējums par studējošo noslēguma darbu tēmām, to aktualitāti nozarē, tajā
skaitā darba tirgū, un noslēguma darbu vērtējumiem.
Studiju programmas apguve nosl dzas ar valsts pārbaud jumu.
Valsts pārbaud jums ir stud jošā kompetences v rt juma gala rezultāts, kas iegūts,
pamatojoties uz studiju programmas aprakstā norād to studiju kursu satura apguves v rt jumu
diplomeksāmenos (sa sin. DE). DE ir studiju darba nosl dzošais posms, kurā notiek to prasmju,
teor tisko zināšanu un attieksmju pārbaude, kas atbilst studiju programmā noteiktajām
kvalifikācijas pras bām un ir nepieciešamas atbilstošās profesijas uzdevumu sekm gai veikšanai. DE
saturs ietver teor tisko zināšanu un praktisko iema u pārbaudi. DE var notikt Mūzikas akad mijā
un/vai citās kultūras un izgl t bas institūcijās. DE norises kārt bu nosaka attiec gā studiju kursa
katedras vad tājs. Profesionālās kvalifikācijas un profesionālā grāda iegūšanai teor tisko zināšanu
pārbaude notiek gan mutiski, gan rakstiski, t.sk. kolokvija veidā. Profesionālās kvalifikācijas un
profesionālā grāda iegūšanai praktisko iema u pārbaude notiek atbilstoši studiju programmas
pras bām. DE programmas prasmju pārbaudes saturs atbilst studiju programmas aprakstā
noteiktajiem m r iem un uzdevumiem un studiju kursa aprakstā noteiktajām nosl guma pras bām.
DE programmu kopā ar stud jošo sastāda studiju kursa doc tājs. Programmu ne v lāk kā sešus
m nešus pirms DE norises saska o katedras s d , ne v lāk kā divus m nešus pirms DE norises
diplomeksāmena saturu apstiprina akad miskā darba prorektors.
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Stud jošo zināšanas un prasmes DE v rt komisija p c 10 ballu sist mas skalas, atbilstoši
studiju kursa aprakstā noteiktajiem krit rijiem.
Diplomeksāmena komisija ir valsts pārbaud jumu komisijas dele tā institūcija, kura DE
norises procesā nov rt stud jošā kompetenci atbilstošajā studiju kursā.
Priekšlikumus DE komisijas sastāvam iesniedz studiju programmu direkcijā atbilstošā studiju
kursa katedras vad tājs. DE sastāvu apstiprina Valsts pārbaud jumu komisijas priekšs d tājs ne
v lāk kā 10 dienas pirms DE norises.
DE komisijas sastāvā tiek pieaicināti Latvijas vai ārzemju kultūras institūciju attiec gās
nozares vadošie speciālisti.
DE nosl gumā komisija pie em l mumu par stud jošā kompetences v rt jumu, v rt jumu ar
pamatojumu ieraksta valsts pārbaud juma protokolā, parakstās par v rt juma objektivitāti. DE
komisijas priekšs d tājs komisijas klātbūtn pazi o DE rezultātus stud jošajiem.
Apelācijas kārt ba
Vienas dienas laikā p c rezultātu pazi ošanas stud jošajam ir ties bas iesniegt valsts
pārbaud jumu komisijas priekšs d tājam motiv tu rakstisku lūgumu pārskat t DE iegūto v rt jumu.
Atkārtotu DE dr kst kārtot tikai Diplomeksāmenu norises noteiktajā periodā, bet ne v lāk kā tr s
dienas pirms Valsts pārbaud jumu komisijas s des izsludinātā datuma.
Profesionālo bakalaura grādu mūzikā un 5. l me a profesionālo kvalifikāciju Komponists
pieš ir JVLMA Valsts pārbaud jumu komisija (sa sin. – VPK), kuras sastāvā ir komisijas
priekšs d tājs un vismaz četri komisijas locek i. VPK apstiprina rektors ar r kojumu katram
akad miskajam gadam. VPK priekšs d tājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares
profesionālo organizāciju vai darba dev ju pārstāvji. VPK l mumu par atbilstošās profesionālās
kvalifikācijas un profesionālā grāda pieš iršanu pie em, pamatojoties uz DE komisijas ierakstiem
valsts pārbaud jumu protokolos un studiju kart sniegtajām zi ām.
5. Stud jošo aptauju rezultātu anal ze
Analīze un novērtējums par studējošo aptauju rezultātiem, to izmantošanu studiju satura un
kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus.
Stud jošo aptaujai ir izstrādāta aptaujas anketa, kas ir pieejama JVLMA mājas lapā.
Lai noskaidrotu stud jošo viedokli par studiju programmas vai atseviš a studiju kursa
stenošanas kvalitāti, emot v rā aptaujā formul to m r i, aptauju var ierosināt stud jošie,
akad mijas vad ba, studiju kursa doc tājs, katedras vad tājs.
Aptauju rezultātus apkopo Studiju programmu direkcijas vad tājs un kopsavilkumu, emot
v rā aptaujas m r i, nodod atbilstošai katedrai vai rektorātam, vai doc tāju amatā iev l šanas
nolūkos iesniedz Senāta sekretārei.
Stud jošo aptaujā pamatoti izteiktais viedoklis tiek emts v rā doc tāju amatā iev l šanas
procesā, kā ar doc tāju izv l pieaicināšanai studiju kursa stenošanai.
Apkopojot stud jošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka stud jošie ir apmierināti ar mūsu
doc tāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu doc tāju vad bā vi i sa em zināšanas un
prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam:
- piedāvātais kursu saturs atbilst attiec gās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām
kompetenc m;
- uzsākot kursu, doc tāji iepaz stina ar kursa apguves pras bām, vairums doc tāju
inform stud jošos ar par kompetences pārbaudes pras bām un krit rijiem,
- doc tāji kopumā labi sagatavojušies nodarb bām,
- doc tāju attieksme pret studentiem ir labv l ga.
oti pozit vi studenti v rt Mūzikas akad mijas sadarbošanos ar citām institūcijām,
pozit vi v rt iesp jas piedal ties radošajos projektos, starptautiskajos festivālos, meistarklas s,
konkursos, Erasmus un NordPlus apmai as programmās.
Kā paši noz m gus projektus komponista izgl tošanas procesā studenti uzskaita un izce
radošo projektu festiv ls deciBels, kura organizators un mākslinieciskai vad tājs ir asoci tais
profesors Rolands Kronlaks. Festivālā notika seši koncerti, starp tiem būtu jāizce atklāšanas
koncerts Blurred, kura fokusā bija elektroakustiskā mūzika. Viens no tā akcentiem bija festivāla
viesa, austriešu komponista Karlheinca Esla piedal šanās savu ska darbu atska ojumos, pārvaldot
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dz vā laika elektronikas procesus. Sadarb ba ar austriešu profesoru lekcijās, darbn cās un koncerta
veidošanā bija noz m ga JVLMA studentiem, gan atska otājmāksliniekiem, gan komponistiem, gan
ar topošajiem ska u režisoriem. Vi a viz te JVLMA notika ar Erasmus + programmas atbalstu.
Koncertā izskan ja ar L. Leimanes, R. Kronlaka jaundarbi. Jāizce ar koncerts ASNI, kurā var ja
dzird t kompoz cijas studentu, kā ar dažu perspekt vu mūzikas vidusskolu audz k u kompoz cijas.
Š projekta ska darbu atska ojumiem tika izveidots ar pašs kameransamblis, kurā apvienojas gan
JVLMA doc tāji (A.Kazlausks, G.Kuzma), gan ma istranti (E.Endelis, P.Trasuns), kā ar divi ar
JVLMA nesaist ti profesionā i (M.Ku is, V. Stankevičs). Tāpat oti noz m ga bija austriešu
mūsdienu mūzikas ansamb a NAMES (New Art and Music Ensemble Salzburg) viesošanās, kuri
atska oja gan austriešu komponistu darbus, gan ar mūsu studentu Agitas Re es (bak., 2.kurss) un
Annas irses (bak., 4.kurss) ska darbus. Starp JVLMA un Zalcburgas Mozarteum universitātes
kompoz cijas katedrām pastāv ilga un cieša sadarb ba. Jau vairākas reizes pie mums viesojušies š s
augstskolas profesori Reinhards F bels un Ahims Bornhofts, savukārt Zalcburgā ar meistarklas m
pabijuši prof. Selga Mence un asoc. prof. Rolands Kronlaks. Pagājušajā akad. gadā mūsu saites v l
vairāk tika stiprinātas ar Zalcburgas jaunās mūzikas ansamb a NAMES uzstāšanos JVLMA
mūsdienu mūzikas festivālā deciBels 2017. Š gada novembr Zalcburgā tiek sagaid ta mūsu
mūzi u atbildes viz te – ar mūsu mūsdienu mūzikas ansamb a uzstāšanos 14. novembr tiks atklāts
festivāls Crossroads, kurā dal bu ems četri mūsdienu mūzikas ansamb i. Par pamatu ansamb a
veidošanai tika emts mūzi u sastāvs, kurš 2017. gada deciBelā atska oja 7. sem. studentes
Margaritas Gapčenko ska darbu Curriculum Astri - klarnete, saksofons, alts, kontrabass. Bez š
darba Zalcburgā no mūsu studentiem ir paredz ts atska ot ar ma istrantes Annas irses darbu
altam solo Neurostenia, kā ar 1. kursa studenta Andrieva Alkš a ska darbu klarnetei un
kontrabasam Punktuālās vadlīnijas. Pār jie darbi būs pirmatska ojumi un tika speciāli izv l ti
festivāla Crossroads sar kotajā “call for scores”, kurā var ja piedal ties kompoz cijas studenti no
Baltijas valst m un Austrijas vai šo valstu mūzikas augstskolās stud jošie. Izv rt jot asto us
pieteikumus, kopā ar mūzi iem ir izv l ti jaunie komponisti Hannes Dufek, Ben Lunn, Catherine
Robson, Kristupas Bubnelis. Visi jaundarbu autori ir ielūgti uz Zalcburgu un piedal sies ska darbu
m inājumos.
Citi sadarb bas projekti:
Sadarb bā ar Pūšaminstrumentu katedru stud jošie rad ja 4 jaundarbus starptautiskajam festivālam
Saxophonia.
Katru gadu tiek realiz ts radošais projekts ar Pētera Vaska fondu – kamermūzikas konkurss, kas
tiek realiz ts sadarb bā ar citām katedrām. Aizvad tajā studiju gadā – ar Koka pūšaminstrumentu
klasi – ska darbi flautai un klavier m. Projektā sacer tie ska darbi v lāk izskan ja ar festivāla
Arēna koncertā.
Stud jošo darbi, kas rad ti Instrumentācijas studiju kursa ietvaros tiek iek auti LNSO b rniem
velt tajos koncertos, tād jādi teorija saist ba ar praksi izpaužas ar šajā studiju kursā.
Kompoz cijas katedras ma istranti Evija Sku e un Armands Aleksandravičus piedal jās
Nordplusmix darbnīc Viļņ , Lietuvas Teātra un Mūzikas akad mijā 19.04-28.04.2017, kur kopā
ar citu Baltijas un Zieme u valstu mūzikas studentiem un pasniedz jiem strādāja pie ska darbiem,
kas paredz ti atska ojumam ambisoniskajā 23.1 ska ru u sf rā.
Noz m ga loma mūsu stud jošo profesionālajā pilnveid ir dal ba meistarkursos.
P d jos gados ieinteres t bu par mūsu specialitāti rad katru gadu notiekošie meistarkursi Madonā,
kas ir oti populāri gan studentu , gan mūzikas skolu audz k u vidū, veidojot ar nepieciešamo
saikni starpa abiem izgl t bas l me iem. Katedras doc tāji vienm r ir šo kursu pasniedz ju vidū,
tajos ir iesp ja atska ot topošos ska darbus labu mūzi u interpretācijā.
Daudzi stud jošie piedalās ar starptautiskajos kursos – aizvad tajām studiju gadā Madara
P tesone, J kabs Jančevskis, Evija Sku e, Armands Aleksandravičus, Anna irse. Vairāku
stud jošo ska darbi jau studiju lakā ir profesion lu m kslinieku un kolektīvu piepras ti – te var
min t J kaba Jančevska, Evijas Sku es, Annas irses, Madaras P tersones, Edgara Mākena darbus.
Pirms dažiem gadiem Kompoz cijas katedrai bija jāveic akt va darb bu, lai p c iesp jas iesaist tu
mūsu topošo komponistu darb bu kop jā mūzikas dz ves aprit , bet pašreiz jā tendence ir - mūsu
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stud jošie jau agri un pārliecinoši parāda savu profesionālo var šanu un ar jaunrades pasūt jumiem
tiek akt vi uzrunāti no koriem, or estriem, festivāliem, citiem atska otājmāksliniekiem.
Galvenie trūkumi, kurus stud jošie atz m ir:
- lekciju studiju kursu doc tāji ne vienm r izrais ja interesi par studiju kursu, netika
motiv ta studiju kursa satura apguves nepieciešam ba;
- ne visi doc tāji nodarb bās aptv ra visu kursa programmā plānoto saturu, uzdevumi
patstāv gajam darbam tika uzdoti nesistemātiski;
- nodarb bu laiks ne vienm r tika izmantots lietder gi.
Izv rt jot stud jošo norād tos trūkumus, turpmākā darba pilnveidei katedru vad tājiem
savas kompetences ietvaros ieteicams plānot doc tāju izgl tojošās darb bas nepastarpinātu
v rt šanu, t.i. par doc tāju darba rezultātiem spriest ne tikai no pārbaud jumos iegūtās
informācijas, bet ar , izv rt jot doc tāju darbu lekcijās, nodarb bās un semināros.
Stud jošo aptaujas rezultātā konstat tās mūsu darb bas stiprās un vājās puses tika izv rt tas
katedru s d s, tika pie emti konstrukt vi l mumi, kurus praktiskajā darb bā plāno ieviest nākamajā
studiju gadā.
6. Absolventu un darba dev ju aptauju rezultātu anal ze
Analīze un novērtējums par absolventu un darba devēju aptauju rezultātiem, to izmantošanu
studiju satura un kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus
Absolventu aptaujai JVLMA izstrādāja aptaujas anketu Studiju vides novērtējums, tā ir
pieejama JVLMA mājas lapā.
2017.gada absolventiem tika organiz ta aptauja par studiju programmā stenoto studiju
kursu noz m bas (svar guma) izp ti nākošā speciālista nepieciešamās kompetences ieguves
kontekstā. Piedāvātās aptaujas m r is bija noskaidrot absolventa attieksmi pret studiju procesa
gaitu un mūzikas speciālistu sagatavošanas kvalitāti.
Absolventu aptaujās paustais viedoklis liecina par to, ka studenti studiju laikā uzstād tos
m r us ir sasnieguši, ar sasniegto māksliniecisko un pedago isko prasmju l meni ir apmierināti.
Absolventi atz st, ka iegūtās zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai praktiskajā darb bā veiktu
speciālistam uztic tos pienākumus, apgūtie studiju kursi un to pasniegšanas kvalitāte kopumā
atbilst specialitātes pras bām.
Iebildumi ir par nepiln bām dažu studiju kursu doc šanas metod s un satura aktualitāti.
Pozit vi tiek v rt ta ar pedago iskā prakse un pedago iskās izgl t bas nod er gums dz v .
Absolventi paši uzteic rad to iesp ju studiju laikā papildināties meistarkursos un
apmai as programmas studijās. Kā oti noz m gu kvalitātes faktoru absolventi atz st rad tās
plašas iesp jas iesaist ties radošajos projektos.
Sakarā ar to, ka Augstskolu likumā veiktajos groz jumos (3.pants Augstskolu uzdevumi)
augstskolām ir papildināts uzdevumu uzskait jums, JVLMA ir veikusi virkni pasākumus, lai no
absolventiem sa emtu informāciju par vi u nodarbināt bu. Izanaliz jot sa emto informāciju ,
varam secināt, ka mūsu absolventi visi strādā savā profesijā.
Lai sa emtu patiesu un atklātu informāciju par absolventu sagatavošanas kvalitāti, studiju
virziena Māksla stenošanas nov rt šanas procesā 2011.gada oktobr – novembr , emot v rā
starptautisko ekspertu pras bas, JVLMA organiz ja tikšanos ar darba dev jiem un Kultūras
ministriju. Darba dev jus pārstāv ja Latvijas Nacionālās operas, Latvijas Nacionālās simfoniskā
or estra, Latvijas Nacionālā kultūras centra un Mūzikas izgl t bas iestāžu direktoru asociācijas
pārstāvji.
Raksturojot mūsu absolventu zināšanas, prasmes un atbild bu, absolventu iegūtās
kompetences konkr tajā specialitāt tika atz m ts komponistu augsts profesionalisms, v lme savā
darb bā būt inovat viem, papildināt savu profesionālo meistar bu, paši akt vi iek aujas radošajos
projektos.
7. Studiju programmas atbilst bas valsts standartiem augstākajā izgl t bā un profesiju standartam (ja
piem rojams) nov rt jums
Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (sa sin. AL) 55.panta Studiju
programmas pras bām. Studiju programmu reglament speciāls dokuments – Studiju satura un
realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL pras bām, programmā
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aprakst tie studiju rezultāti - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.l me a profesionālās
kvalifikācijas profesijas standartam Komponists (profesijas standarts atrodas Latvijas Republikas
Profesiju klasifikatora Pielikumu sada ā, apstiprināts ar MK noteikumiem) un Ministru kabineta
noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju 2.tabulā noteiktajām Eiropas kvalifikāciju
ietvarstruktūras (sa sin. EKI) aprakstu pras bām, t.i. 6.l me a pras bām. Studiju programma ir
licenc ta, divas reizes akredit ta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada oktobr Augstākās izgl t bas
padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izv rt ja studiju virziena Māksla stenotās programmas,
tai skaitā ar studiju programmu Kompozīcija. Ekspertu komisijas studiju programmas izv rt šanas
rezultāti bija izcili, paši tika atz m ta studiju programmas stenošanas kvalitāte. Nov rt jot studiju
programmas stenošanas procesu un rezultātus, komisija secināja, ka JVLMA izgl to augstas
profesionalitātes komponistus un nozares pedagogus, jaunie speciālisti ir sp j gi iek auties kultūras
aprites plašajā darba tirgū gan Latvijā, gan ārvalst s.
Profesionālās bakalaura studiju programmas Kompozīcija apraksts izstrādāts atbilstoši
Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumu Nr.512 Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu bakalaura studiju programmu pras bām.
Noteikumi par otrā līmeņa
Profesionālā bakalaura studiju programmas Kompozīcija satura
profesionālās augstākās
un apjoma parametri:
izglītības valsts standartu
(izvilkums):
III. Bakalaura programmas
Programmas apjoms ir 160 KP ar kop jo studiju ilgumu 4 gadi
oblig tais saturs
pilna laika studijās.
7. Bakalaura programmas
apjoms ir vismaz 160
kred tpunkti.
9. Bakalaura programmas
obligātais saturs.
A daļa
9.1. vispārizgl tojošie studiju II Vispārizgl tojošie studiju kursi – 20 KP
Latviešu valodas kultūra (lietiš ie raksti)- 1 KP
kursi, kuru apjoms ir vismaz
Ievads kultūras anal z – 1 KP
Uz m jdarb bas pamati
20 kred tpunkti.

9.2. nozares teor tiskie
pamatkursi un informācijas
tehnolo iju kursi, kuru
apjoms ir vismaz 36
kred tpunkti.
9.3. nozares profesionālās
specializācijas studiju
kursi, kuru apjoms ir
vismaz 60 kred tpunkti

(Darba tiesiskās attiec bas, autorties bas un blakus ties bas, vides un civilā aizsardz ba) – 1 KP
Uz m jdarb bas pamati
(Projektu izstrādes un vad šanas pamati) – 3 KP
Literatūras v sture – 3 KP
Mākslas v sture – 3KP
Filozofija un est tika – 3 KP
Svešvaloda – 5 KP

A daļa

Kop : 36 KP

Mūsdienu kompoz cijas tehnikas – 1 KP
Mūzikas v sture - 24 KP
Latviešu mūzikas v sture – 5 KP
Or estra stilu v sture – 3 KP
Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika – 3 KP

Kop : 60 KP

Mūsdienu kompoz cijas tehnikas – 3 KP
Instrumentu māc ba – 2 KP
Elektroakustiskā mūzika – 3 KP
Harmonija - 6
Polifonija - 8
Mūzikas forma - 8
Psiholo ija – 6 KP
Pedago ija – 4 KP
Pedagoga tika – 2 KP
Vispār jā metodika – 1 KP
Mūzikas teor tisko priekšmetu māc šanas metodika – 2 KP
Klaviersp le – 7 KP
Diri šanas pamati – 2 KP
Instrumentācija – 6 KP
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9.4. bakalaura programmas
br vās izv les studiju
kursi, kuru apjoms ir
vismaz 6 kred tpunkti
9.5. prakse, kuras apjoms ir
vismaz 26
kred tpunkti;
9.6. valsts pārbaud jums, kura
sastāvda a ir diplomdarba
(diplomprojekta) izstrādāšana
un aizstāv šana un kura
apjoms ir vismaz 12
kred tpunktu.
10. Studiju kursu izv li
bakalaura programmā, studiju
kursu apjomu un saturu, kā ar
prakses saturu atbilstoši
iegūstamajam grādam nosaka
attiec gās profesijas standarts.
11. Studiju procesā vismaz 30
procentus no studiju kursu
apjoma steno praktiski.

C daļa – brīvās izvēles kursi - 6 KP

Br vās izv les kursus studenti izv lās atbilstoši studiju programmas specializācijas
pras bām. Izv loties piedāvātos studiju kursus, kursa apguves saturu izstrādā
studenti kopā ar doc tājiem individuāli, emot v rā stud jošo profesionālās v lmes
iepriekš apgūto citu studiju kursu satura padzi ināšanai vai paplašināš anai.

Prakse: 26 KP

Kompoz cija – 14 KP
Partitūras sp le – 7 KP
enerālbass un improvizācija – 2 KP
Pedago iskā prakse – 3 KP

Valsts p rbaudījumu 12 kredītpunktu apjom veido:

Mūzikas v sture un teorija – 2 KP
Kompoz cija – 7 KP
Instrumentācija – 3 KP

Profesijas standarts Komponists

Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek stenoti 61 KP
apjomā, t.i. vid. 38 procenti.

15. P c bakalaura
Studiju programmas apguves rezultātā tiek pieš irts
programmas apguves pieš ir
profesionālais bakalaura grāds mūzikā un komponista
piektā l me a profesionālo
profesionālā kvalifikācija.
kvalifikāciju un profesionālo
bakalaura grādu nozar
(profesionālās darb bas jomā).
Profesionālās bakalaura studiju programmas Kompozīcija apraksts izstrādāts
atbilstoši piekt profesion l s kvalifik cijas līmeņa profesijas standarta Komponists
kompetences, prasmju un zin šanu prasīb m.
Profesijas kods – 2652 13
Nodarbin tības apraksts
Profesion l s darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:
– komponists ir speciālists, kurš kompon dažādu stilu, žanru un formu ska darbus, muzikāli
dramatiskus un multimediālus darbus, pielietojot klasiskās un mūsdienu kompoz cijas
tehnikas, instrument un aranž mūziku or estriem, koriem, ansamb iem, veic ska darba
pārlikumus, kompoz ciju iestud šanas procesā sadarbojas ar mūzi iem, mūzi u kolekt viem
un to vad tājiem, horeogrāfiem, nov rt kompoz cijas atska ojuma tehnisko un
māksliniecisko l meni. Komponists strādā kultūras un izgl t bas jomas uz mumos vai kā
pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.
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Profesion l s darbības veikšanai nepieciešam s profesion l s kompetences
Profesijas standarta prasības

Studiju kursi, kuru saturs nodrošina
nepieciešam s kompetences ieguvi
1. Sp ja pielietot zināšanas kompoz cijas mākslas
Mūsdienu kompoz cijas tehnikas, Mūzikas v sture,
jomā, pamatojoties gan uz trad cijām, gan jaunākajām
Mūzikas forma, Instrumentu māc ba, Latvijas un
atzi ām.
Baltijas tradicionālā mūzika, Or estra stilu v sture
2. Sp ja izskaidrot mūzikas att st bas likumsakar bas,
Mūsdienu kompoz cijas tehnikas, Mūzikas v sture,
muzikālās dai rades procesus, ska darbu
Mūzikas forma, Instrumentu māc ba, Latvijas un
kompon šanas teorijas.
Baltijas tradicionālā mūzika, Or estra stilu v sture
3. Sp ja analiz t un izv rt t dažādu laikmetu, stilu un
Mūsdienu kompoz cijas tehnikas, Mūzikas v sture,
žanru ska darbus, ska darbu struktūru, mūzikas formu, Mūzikas forma, Instrumentu māc ba, Latvijas un
mūzikas izteiksmes l dzek us.
Baltijas tradicionālā mūzika, Or estra stilu v sture,
Kompoz cija, Instrumentācija, Notācija un
improvizācija
4. Sp ja kompon t, instrument t un aranž t
Mūsdienu kompoz cijas tehnikas, Mūzikas forma,
ska darbus, realiz t radošo muzikālo ideju.
Instrumentu māc ba, Or estra stilu v sture,
Kompoz cija, Instrumentācija, Notācija un
improvizācija, Partitūras sp le, Klaviersp le,
Harmonija, Polifonija
5. Sp ja sadarboties ar mūzi iem, mūzi u kolekt viem Uz m jdarb bas pamati, Kompoz cija – ska darba
un to vad tājiem, horeogrāfiem, kompoz ciju
iestud šanas process, Instrumentācija, Psiholo ija,
iestud šanas procesā rad t pozit vu un radošu
Pedagoga tika
atmosf ru.
6. Sp ja nov rt t kompoz cijas atska ojuma tehnisko
Kompoz cija – ska darba iestud šanas process,
un māksliniecisko l meni, ska darba interpretāciju.
Instrumentācija, Klaviersp le, Mūzikas v sture,
Diri šanas pamati
7. Sp ja br vi sp l t vienu vai vairākus instrumentus.
Klaviersp le, Br vās izv les studiju kursi –
Instrumenta sp le
8. Sp ja organiz t un plānot savu radošo darbu.
Uz m jdarb bas pamati, Kompoz cija – ska darba
iestud šanas process
9. Sp ja uz emties atbild bu un iniciat vu, veicot darbu Uz m jdarb bas pamati, Psiholo ija
komandā vai vadot citu cilv ku darbu.
10. Sp ja izklāst t idejas un informāciju par jaunrades
Mūsdienu kompoz cijas tehnikas, Mūzikas forma,
procesu.
Instrumentu māc ba, Or estra stilu v sture,
Kompoz cija, Instrumentācija, Notācija un
improvizācija, Partitūras sp le, Klaviersp le,
Harmonija, Polifonija
11. Sp ja pie emt l mumus, demonstr t zinātnisku
Uz m jdarb bas pamati, Mūsdienu kompoz cijas
pieeju jaunrades probl mu risināšanā.
tehnikas, Mūzikas forma, Instrumentu māc ba,
Or estra stilu v sture, Kompoz cija,
Instrumentācija, Notācija un improvizācija,
Partitūras sp le, Klaviersp le, Harmonija, Polifonija
12. Sp ja sazināties valsts valodā un vismaz divās
Latviešu valodas kultūra,
svešvalodās.
Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda, Franču
valoda
13. Sp ja nodrošināt darba aizsardz bas, ugunsdroš bas Uz m jdarb bas pamati
un vides aizsardz bas normat vo aktu pras bas.
(vides aizsardz ba, civilā aizsardz ba, darba
aizsardz ba)
14. Sp ja nodrošināt darba tiesisko attiec bu normu
Uz m jdarb bas pamati (darba tiesiskās attiec bas)
iev rošanu.
15. Sp ja iev rot autorties bas un blakus ties bas.
Uz m jdarb bas pamati (autorties bas un blakus
ties bas)
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Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s prasmes
Profesijas standarta prasības

Studiju kursi, kuru saturs nodrošina
nepieciešam s kompetences ieguvi

1. Kompon t, instrument t un aranž t ska darbus,
pielietojot klasiskās un mūsdienu kompoz cijas
tehnikas.
2. Sp l t vismaz vienu mūzikas instrumentu.
3. Izmantot informācijas mekl šanas un atlases
l dzek us, lietot informācijas tehnolo ijas.
4. Analiz t dažādu laikmetu, stilu, žanru un formu
ska darbus.
5. Piem rot ska darba ieceres rezultāta sasniegšanai
atbilstošus mūzikas izteiksmes l dzek us, mūzikas
formu un kompoz cijas tehniku.
6. Lietot mūzikas terminolo iju valsts valodā un
vismaz divās svešvalodās.
7. Sadarboties ar mūzi iem, mūzi u kolekt viem un
to vad tājiem, horeogrāfiem, nov rt t ska darba
atska ojuma tehnisko un māksliniecisko l meni un
izdar t korekcijas.
8. Veikt darbu individuāli un komandā.
9. Sistemātiski pilnveidot komponista profesionālo
meistar bu.
10. Pārvald t valsts valodu.

Kompoz cija, Instrumentācija, Mūsdienu
kompoz cijas tehnikas, Mūzikas forma,
Instrumentu māc ba, Or estra stilu v sture,
Kompoz cijas seminārs
Klaviersp le
Uz m jdarb bas pamati, Elektroakustiskā
mūzika, Mūsdienu kompoz cijas tehnikas
Mūzikas forma, Partitūras sp le, Klaviersp le,
Kompoz cija, Instrumentācija
Kompoz cija, Instrumentācija, Mūsdienu
kompoz cijas tehnikas, Mūzikas forma,
Instrumentu māc ba, Mūzikas teorija
Mūzikas forma, Partitūras sp le, Klaviersp le,
Kompoz cija, Instrumentācija, Svešvalodas
Kompoz cija – ska darba iestud šanas process,
Uz m jdarb bas pamati, Meistarklases
Psiholo ija, Uz m jdarb bas pamati
Studiju plānā paredz tie visi studiju kursi,
Meistarklases
Latviešu valodas kultūra

11. Pārvald t vismaz divas svešvalodas sazi as
l men .

Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda, Franču
valoda

12. Iev rot darba aizsardz bas, ugunsdroš bas un
higi nas pras bas.
13. Iev rot vides aizsardz bas noteikumus.
14. Iev rot darba tiesisko attiec bu noteikumus.

Uz m jdarb bas pamati
Uz m jdarb bas pamati
Uz m jdarb bas pamati (darba tiesiskās
attiec bas)

Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas
Profesijas standarta prasības

Studiju kursi, kuru saturs nodrošina
nepieciešam s kompetences ieguvi

1. Profesionālās darb bas pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata l men :

1.1.literatūras v sture
1.2.mākslas v sture
1.3.filozofija
1.4. reli iju v sture
1.5. tika

Literatūras v sture
Mākslas v sture
Filosofija un est tika
Ievads kultūras anal z
Pedagoga tika

2.1. Latvijas un Baltijas valstu tradicionālā mūzika

Latvijas un Baltijas valstu tradicionālā mūzika

svešvalodās

Mūzikas forma, Partitūras sp le, Klaviersp le,
Kompoz cija, Instrumentācija, Latviešu
valodas kultūra, Svešvalodas

2. Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas izpratnes līmenī:

2.2. sociālā un saskarsmes psiholo ija
2.3. pedago ija
2.4. komercdarb bas pamati
2.5. autorties bas un blakus ties bas
2.6. mūzikas termini valsts valodā un vismaz divās
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Psiholo ija
Pedago ija
Uz m jdarb bas pamati
Uz m jdarb bas pamati

Profesijas standarta prasības

Studiju kursi, kuru saturs nodrošina
nepieciešam s kompetences ieguvi

3. Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas lietošanas līmenī:
3.1. kompoz cija
Kompoz cija, Klaviersp le
3.2. instrumentācija
Instrumentācija
3.3. mūzikas v sture un teorija
Mūzikas v sture, Mūzikas forma, Harmonija,
polifonija
3.4. mūzikas forma
Mūzikas forma
3.5. harmonija un polifonija
Harmonija, Polifonija
3.6. instrumentu māc ba
Instrumentu māc ba
3.7. mūsdienu kompoz cijas tehnikas
Mūsdienu kompoz cijas tehnikas
3.8. elektroakustiskā mūzika
Elektroakustiskā mūzika
3.9. or estra stilu v sture
Or estra stilu v sture
3.10. enerālbass un improvizācija
Notācija un improvizācija
3.11. mūzikas notācija (dažādu laikmetu un stilu kora,
Partitūru sp le, Kompoz cija, Instrumentācija,
or estra, operas un baleta partitūru pieraksti)
Mūsdienu kompoz cijas tehnikas, Notācija un
improvizācija
3.12. valsts valoda
Latviešu valodas kultūra
3.13. divas svešvalodas sazi as l men
Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda,
Franču valoda (p c izv les, iev rojot valodas
apguves p ctec bu)
3.14. darba aizsardz ba
Uz m jdarb bas pamati
3.15. vides aizsardz ba
Uz m jdarb bas pamati
3.16. darba tiesiskās attiec bas
Uz m jdarb bas pamati
3.17. informācijas tehnolo ijas
Uz m jdarb bas pamati
3.18. zinātniskās p tniec bas metodes
Mūzikas v sture, Mūzikas forma, Mūsdienu
kompoz cijas tehnikas, Partitūru sp le
3.19. kompoz cijas att st bas strat ija un plānošanas
Uz m jdarb bas pamati, Kompoz cija
metodes

K11. Studiju programmas resursi un nodrošin jums
1. Studiju programmas stenošanā iesaist to māc bsp ku kvalifikācijas atbilst bas studiju
programmai nov rt jums
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).
Izv rt jot akad miskā personāla zinātniskās un mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas,
Senāta s žu protokolus, kuri atspogu o akad miskajā amatā iev l šanai personas iesniegtos
dokumentus, v l šanu procesu un rezultātus, akad miskā personāla pašnov rt šanas
zi ojumus, stud jošo darba rezultātus un stud jošo atsauksmes, katedras atz st, ka akad miskā
personāla kvalifikācija atbilst struktūrvien bas m r u un uzdevumu stenošanai.
JVLMA misijas izpildi nodrošina augstākās kvalifikācijas akad miskais personāls,
kuru veido kodols - profesori un asoci tie profesori, kā ar kvalific ti māc bsp ki (docenti) un
akad miskās atjaunotnes rezerve pieaicinātie doc tāji. JVLMA izmanto iesp jas starptautiski
atpaz stamu speciālistu piesaistei. Akad miskā personāla v l šanām izvirz ti vienoti, pašas
pieejas krit riji, no kuriem noz m gākie ir starptautiskie panākumi mūzikas profesionālajā
mākslinieciskajā darb bā. Optimālā JVLMA personāla struktūra izriet no JVLMA darb bas
uzdevumiem un var būt atš ir ga pa specializācijām. Darbojoties br vas konkurences
izgl t bas un akad misko pakalpojumu tirgū, JVLMA sekm elast gu un atrakt vu personāla
piesaistes politiku. Tiek izmantots ar pieredz jušu, bet zinātnisko grādu neieguvušu prakti u
darbs. Viesprofesoru piesaist šana, piedāvājot š s vietas visupirms savā nozar izcilākajiem
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profesionā iem, sekm labv l gu konkurenci, veicina studiju metožu daudzveid bu, piedāvā
novitātes studiju saturā.
Kompoz cijas katedras patreiz jā katedras doc tāju kvalifikācija perfekti atbilst studiju
programmas stenošanas nepieciešam bai. Piem ram, atz to or estrācijas meistaru profesoru
Andra Vecumnieka un Jura Karlsona, doc tāja Artura Maskata zināšanas tālāk tiek nodotas
instrumentācijas studiju kursos, savukārt, asoci tā profesora Rolanda Kronlaka un docenta
Jā a Petraškeviča eksaktā pieeja kompoz cijas procesam tālāk tiek nodota ar mūsdienu
kompoz cijas tehnikām saist tajos studiju kursos. Doc tāja rika Ešenvalda starptautiskā
vieslektora pieredze bagātina vi a darbu JVLMA. Katedras doc tāji uztic tos studiju kursus
cenšas pasniegt mūsdien gā interesantā un aktuālā veidā, akt vi izmantojot JVLMA
bibliot kas nošu, grāmatu un digitālos materiālus, kā ar izmantojot pavisam jaunas partitūras,
kas aizgūtas no person gajām bibliot kām, Latvijas profesionālo kolekt vu (Latvijas Radio
koris, VAK Latvija, Sinfonietta R ga) koncertprogrammām, interneta resursiem, nodarb bās
aicinām studentus raudz ties plašāk, tvert mākslas v rien gumu vispus gi un censties
paškritiski nov rt t savu radošo veikumu, to analiz t un veidot kvalitat vāku. Kompoz cijas
katedras studiju kursu stenošanā iesaist tā personāla radošā darb ba ietver dal bu noz m gos
valstiskos un starptautiskos projektos.
Kompoz cijas katedras māc bsp ku augstas raudzes mākslinieciski profesionālā
darb ba ir paraugs stud jošajiem ne tikai konkr to studiju kursu apguves procesā, bet ar
topošās radošās person bas veidošanā,
Lai sekm tu jaunu māc bsp ku piesaisti, ma istrantūras studiju plānos ir iestrādāts
studiju kurss Asistenta prakse. Blakus pieredzes bagātiem doc tājiem par profesoru
asistentiem studiju kursu doc šanā tika nodarbināti ma istra studiju programmās stud jošie.
Jāzepa V tola Latvijas Mūzikas akad mijā 2016./2017.akad miskajā gadā kopumā
strādāja 289 doc tāji, no tiem: 160 doc tāji – (ieskaitot viesdoc tājus, emeritus profesorus)
stenoja atseviš us studiju kursus; 129 doc tāji - akad miskā personāla doc tāji, no tiem:
Akadēmiskais amats
Profesori
Asoci tie profesori
Docenti
Lektori
Asistenti

Skaits
20
22
40
47
0
129

KOP

Nodarbin ti PLE* izteiksmē
14,7
18,0
28,4
30,8
0
91,9

*PLE – Pilna laika ekvivalents, kas vienam doc tājam ir 1000 stundas gadā.
Docēt ju sast vs pa katedr m
Katedra
Akadēmisk person la
Nodarbin ti PLE*
skaits
izteiksmē
Kompozīcijas katedra
5
4,9
Muzikoloģijas katedra
13
11,5

Mūzikas v stures klase
Mūzikas teorijas klase
Etnomuzikolo ijas klase
Visp rējo klavieru katedra
Orķestra diriģēšanas
katedra
Or estra klase
Džeza mūzikas katedra
Mūzikas skolot ju katedra
Sen s mūzikas katedra
Mūzikas tehnoloģiju katedra
Visp rizglītojošo studiju
kursu katedra
Svešvalodu klase

4
2

3,5
1,6

5
5
3
3
3

4,0
2,1
2,2
0,5
2,2
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2. Stud jošo un māc bsp ku skaita attiec bas studiju programmas ietvaros (pašnov rt juma
zi ojuma iesniegšanas br d ).
Specializācija

Stud jošo skaits uz vienu
akad misko likmi

Kompoz cija

2

K12. Studiju programmas absolventu nodarbin tības perspektīvas
1. Studiju programmas absolventu nodarbināt bas nov rt jums
Absolventu nodarbinātības rādītāji un to dinamikas pārskata periodā novērtējums.
Lai nodrošinātu Augstskolu likuma 5.panta Augstskolu uzdevumi otrās prim da as
5.punkta pras bu izpilde jautājumā par absolventu nodarbināt bas informācijas vākšanu,
JVLMA ir izveidojusi JVLMA absolventu nodarbināt bas re istru. Re istru veido,
pamatojoties uz nosl gto Vienošanos par sadarb bu starp Jāzepa V tola Latvijas Mūzikas
akad miju (JVLMA) un JVLMA absolventu. JVLMA absolventu aptauju organiz , iev rojot
absolventu br vprāt bas principu.
Vienošanās par sadarb bu ir noteikta kārt ba, kādā kārto un uztur JVLMA absolventu
nodarbināt bas re istra datus, norādot: re istrā izmantojamos, apstrādājamos un elektroniski
un drukātā veidā glabājamos datus - vārds, uzvārds, studiju laika uzvārds (ja atš iras),
personas kods, kontakttālrunis, e-pasta adrese, dz ves vietas adrese, absolv tās studiju
programmas nosaukums, l menis, finans juma avots, kvalifikācijas pieš iršanas/
eksmatrikulācijas gads, darba vietas nosaukums, ie emamais amats, darba vietas atrašanās
re ions, darba attiec bu uzsākšanas gads, informācija par to, kurā augstskolā un studiju
programmā tiek turpinātas studijas. Informācijas datus par absolventu nodarbināt bu saglabā
sešus gadus.
emot v rā absolventu un darba dev ju sniegto informāciju par nodarbināt bu, ir iegūti
šādi dati:
Absolventi strādā mūzi a specialitāt s – 30 %
Strādā pedago isko darbu atbilstoši mūzikas teor tisko priekšmetu pedagoga specialitātei
– 23 %
Cita darba vieta kultūras un izgl t bas institūcijās – 2 %
Turpina stud t nākošajā l men vai tā paša l me a otras kvalifikācijas ieguvei – 30 %
Pāsnodarbinātās personas – 15%
Bezdarbnieki – 0 %
2. Studiju programmas absolventu nodarbināt bas perspekt vas
Absolventu nodarbinātības prognoze un perspektīvas atbilstoši nozares un vidējā un
ilgtermiņa darba tirgus attīstības tendencēm un nākotnē nepieciešamajām prasmēm un
kompetencēm.
Absolventu nodarbināt bas jomā JVLMA sadarbojas ar darba dev jiem un
profesionālajām organizācijām. Sadarb bas nepieciešam bu dikt kultūras un izgl t bas institūcijām
izvirz tie kop gie m r i un to sasniegšanas uzdevumi. Sadarb bas jautājumu loks ir plašs un
daudzpus gs, t.sk. tiek risināti ar jautājumi par absolventu nodarbināt bas iesp jām. Abpus ji
sadarbojoties, JVLMA nodrošina profesionālās organizācijas un kultūrizgl t bas iestādes ar
nepieciešamajiem speciālistiem – komponistiem un mūzikas teor tisko priekšmetu pedagogiem.
Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izp ti steno un
atbilstoši darba tirgus piepras jumam valsts pasūt jumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras
ministrija sadarb bā ar JVLMA.
Kultūras nozares darba tirgus ir oti plašs, tāp c JVLMA absolventu nodarbināt bai ir rad tas
plašas iesp jas.
Sniedzam Kultūras ministrijas padot bā esošo kultūras un izgl t bas institūciju sarakstu:
Kultūrizgl t bas iestādes
Em la Dārzi a mūzikas vidusskola;
R gas Doma kora skola;
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Jāzepa Medi a R gas Mūzikas vidusskola;
Alfr da Kalni a C su mūzikas vidusskola;
Daugavpils Mūzikas vidusskola;
Jelgavas Mūzikas vidusskola;
Emi a Melngai a Liepājas mūzikas vidusskola;
Jā a Ivanova R zeknes mūzikas vidusskola;
Ventspils Mūzikas vidusskola;
R gas horeogrāfijas vidusskola;
Profesionālās organizācijas
valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu “Latvijas Koncerti”;
valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu “Latvijas Nacionālā opera”;
Radio koris,
Valsts akad miskais koris “Latvija”
Latvijas Radio bigbends
Profesionālās ievirzes mūzikas izgl t bas programmas
143 pašvald bu dibinātas un 5 privātās izgl t bas iestādes, kas steno profesionālās ievirzes
mūzikas programmas.
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IV. PIELIKUMI

Pašnovērtējuma ziņojuma satura rādītājā iekļaut un numurēt arī pielikumus.
Pielikums
Nor de uz pašnovērtējuma
ziņojuma kritēriju/ punktu

Inform cija par studiju programmu “Kompozīcija”
Informācija par kop go studiju programmu
K9. 1.punkts
JVLMA netiek īstenota
Apliecinājums par studiju turpināšanas iesp jām
K9. 1. punkts
vai finansiālajām garantijām studiju programmas
likvidācijas gad jumā
(skat t Studiju virziena raksturojuma K8.sada ā)
Statistikas dati par stud jošajiem studiju
K9. 2 punkts
programmā “...”
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(Informācija pieejama Studiju programmu
direkcijā “Statistikas pārvaldei sniegtajās zi ās”)
Studiju programmas “...” plāns
K10.
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(skat t JVLMA mājas lapā, adrese:
www.jvlma.lv, sada a Studijas)
Studiju programmas “...” kursu/ modu u apraksti K10.
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(skat t JVLMA mājas lapā, adrese:
www.jvlma.lv, sada a e-studijas)
Studiju programmas ”...” kart jums
K10.
(saskaņā ar paraugu)
(Sakarā ar to, ka pielikuma satura pras ba ir
stājušās sp kā tikai š.g. 1.novembr , dokumentu
jāizstrādā l dz nākošā perioda pārskata
sniegšanai)
Studiju programmas “...” atbilst ba valsts
K10.
izgl t bas standartam
(saskaņā ar paraugu)
(skat t studiju programmas raksturojuma K10.
Studiju saturs, 7.punktu 155.lpp.)

Iesniegšanas
forma (P/E)*

P/E
P/E

P/E

P/E

E

E

E

Studiju programmas “...” atbilst ba profesijas
K10.
E
standartam (ja piem rojams)
(saskaņā ar paraugu)
(skat t studiju programmas raksturojuma K10.
Studiju saturs, 7.punktu 157.lpp.)
Studiju virziena un atbilstošo studiju programmu
E
atbilst ba normat vo aktu pras bām
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(Pielikuma pras bas ir 164.lpp.)
**P – pap ra formā, E – elektroniski, P/E – gan pap ra, gan elektroniskā formā.
Pielikumi, kuriem iesniegšanas veids norādīts tikai “elektroniski”, var tikt iesniegti tikai elektroniskā formā,
nosūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz aika@aic.lv.
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PIELIKUMS NR.

Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilst ba normat vo
aktu pras bām
Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilst bas normat vo aktu pras bām
nov rt šanai:
1. Pievienot par studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma
paraugus.
2. Augstskolas/koledžas rektora, direktora, studiju programmas vai virziena vad tāja
parakst ts apliecinājums, ka studiju virzienam atbilstošo studiju programmu stenošanā
iesaist tā akad miskā personāla valsts valodas zināšanas atbilst noteikumiem par valsts
valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārt bu profesionālo un
amata pienākumu veikšanai.
3. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas doktora studiju programmas, pievienot
apliecinājumu, ka doktora studiju programmas akad miskā personāla sastāvā ir ne mazāk
kā pieci doktori, no kuriem vismaz tr s ir Latvijas Zinātnes padomes apstiprināti eksperti
tajā zināt u nozar vai apakšnozar , kurā studiju programma plāno pieš irt zinātnisko
grādu.
4. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas akad miskās studiju programmas, pievienot
apliecinājumu, ka akad misko studiju programmu akad miskais personāls atbilst
Augstskolu likuma 55. panta pirmās da as trešajā punktā noteiktajām pras bām.
5. Pievienot apliecinājumu un pamatojumu tam, ka akad miskā personāla atalgojums
atbilst pedagogu darba samaksas noteikumiem.
6. Pievienot studiju l guma paraugu/-s.
7. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas akad miskās studiju programmas, kurās
paredz ts, ka stud s mazāk nekā 250 pilna laika stud jošie, pievienot attiec gu Augstākās
izgl t bas padomes atzinumu atbilstoši Augstskolu likuma 55. panta otrajai da ai.
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III. Studiju programmas
“Profesion l bakalaura studiju programma
Mūzikas vēsture un teorija ”
raksturojums
K9. Studiju programmas nosaukuma, iegūstam gr da, profesion l s
kvalifik cijas vai gr da un profesion l s kvalifik cijas, mērķu un
uzdevumu, uzņemšanas nosacījumu savstarpēj atbilstība
1. Studiju programmas “Mūzikas vēsture un teorija” parametri.
Norādīt tikai tos parametrus, kuri attiecas uz studiju programmu.
Profesion l bakalaura studiju programma
Mūzikas vēsture un teorija
Professional Bachelor's Study Programme
Music Theory and History
42212

Studiju programmas nosaukums
Studiju programmas nosaukums
ang u valodā
Studiju programmas kods saska ā ar
Latvijas izgl t bas klasifikāciju
Studiju programmas veids un l menis
Iegūstamais kvalifikācijas l menis (EKI)
Profesijas kods profesiju klasifikatorā
Studiju programmas apjoms (KP)

Profesionāla bakalaura studiju programma
6. līmenis
265204
LV 160 KP; ECTS 240 KP

stenošanas forma, veids, ilgums (ja
nepilni gadi, norād t mēnešos) un
stenošanas valoda
stenošanas vieta
Studiju programmas direktors/-e
Uz emšanas pras bas

pilna laika kl tiene
4 gadi

Latviešu valoda

Rīg , Krišj ņa Barona iel 1; LV 1050
Irēna Balt bola
Studiju programm uzņem personas, kuras ir
apguvušas visp rējo vidējo izglītību vai
profesion lo vidējo izglītību un nok rtojušas
uzņemšanas papildu prasības:
apakšprogramm Mūzikas vēsture, teorija
un žurnālistika - mūzikas literatūra, solfedžo
mūzikas teorija (harmonija, polifonija,
forma), kolokvijs akadēmiskaj mūzik ;
apakšprogramm Etnomuzikoloģija mūzikas literatūra, solfedžo un mūzikas
teorija, kolokvijs tradicion laj mūzik
mūzikas profesion l s vai profesion l s
ievirzes vidēj s izglītības programmas
noslēguma prasību apjom
Tiesības turpin t studijas maģistrantūr

Studiju turpināšanas iespējas

Cita attiec gās augstskolas vai citas
Pielikumā pievienot apliecinošu dokumentu
augstskolas studiju programma, kurā
studiju programmas slēgšanas gad jumā
augstskola nodrošina studējošajiem iespēju
turpināt izgl t bas ieguvi
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Studiju programmas
mērķis

Studiju programmas
uzdevumi

Sasniedzamie studiju
rezultāti

Nodrošin t valsts kultūras un soci laj m vajadzīb m augst k
līmeņa profesion lo muzikologu sagatavošanu, kuri ir apguvuši
mūzikas zin tņu teorētiskajos pamatos sakņotas, muzikologa
profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas
profesion l s zin šanas, ir spējīgi konkurēt mūziķu un mūzikas
kritiķu profesion laj vidē Latvij un rvalstīs, motivēti
profesion lai attīstībai un t l kizglītībai vienotaj Eiropas
izglītības telp , kuri, pildot savu pamatuzdevumu, ievēro
humanit tes, demokr tiskuma, zin tniskuma, profesionalit tes,
individualiz cijas, radošas darbības un mūsdienīguma principus,
respektē Latvijas tautas intereses, iekļaujoties starptautiskaj
kultūras apritē, saglab un attīstīta nacion l s mūzikas kultūras
mantojumu.
- veidot integrētas studijas, kur s students varētu iegūt
muzikologa augst ko profesion lo kvalifik ciju, profesion lo
bakalaura gr du mūzik un profesion l s izglītības mūzikas
teorētisko priekšmetu pedagoga tiesības;
- lietot profesion laj m un integrēti akadēmiskaj m studij m
atbilstošas m cību metodes un darba organiz cijas formas;
- nodrošin t iespēju apgūt un attīstīt pamatzin šanas un
pamatiemaņas zin tnisk s pētniecības darb , sagatavot
t l k m studij m maģistrantūr .
Zin šanu kompetence
Iegūto zin šanu rezult t absolvents spēj par dīt mūzikas
zin tnes nozarei un muzikologa profesijai raksturīg s pamata un
specializētas zin šanas un šo zin šanu kritisku izpratni
profesion l s mūzikas attīstības tendencēs un likumsakarīb s,
mūzikas nozares attīstības stratēģij un pl nošanas metodēs,
zin tnisk s pētniecības metodēs, turkl t daļa zin šanu – mūzikas
vēsturē, mūzikas teorij , mūzikas formu analīzē, skaņdarbu
interpret cijas stilos un mūzikas teorētisko priekšmetu apguves
metodik - atbilst muzikologa profesijas augst ko sasniegumu
līmenim. Muzikologs spēj par dīt arī mūzikas profesion l s
izglītības pedagoga profesion l s jomas svarīg ko jēdzienu un
likumsakarību izpratni par mūzikas pedagoģijas nozares
profesion lajiem termiņiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi
kompozīcijas tapšanas procesos, novērtēt skaņdarba
interpret ciju, atskaņojuma tehnisko un m ksliniecisko līmeni.
Prasmju kompetence
Iegūto prasmju rezult t absolvents spēj:
- atbildīgi un patst vīgi veikt muzikologa un mūzikas
profesion l s izglītības pedagoga pien kumus,
- pielietot zin šanas muzikoloģijas jom , pamatojoties gan uz
tradīcij m, gan jaun kaj m atziņ m,
- izskaidrot mūzikas attīstības likumsakarības,
- analizēt un izvērtēt daž du laikmetu un stilu skaņdarbus,
- vadīt koncertlekcijas, demonstrējot uz instrumenta skaņdarbus
vai skaņdarbu fragmentus,
- rūpēties par Latvijas mūzikas kultūras mantojuma
saglab šanu, sadarboties ar kultūras un izglītības institūcij m,
mūziķiem, mūziķu kolektīviem un to vadīt jiem, horeogr fiem,
komponistiem, veicinot latviešu mūzikas iekļaušanos pasaules
kultūras apritē,
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Studiju programmas
noslēgumā
paredzētais
noslēguma
pārbaud jums

- organizēt un pl not savu radošo un pētniecisko darbību,
- izstr d t mūzikas profesion l s izglītības programmas, m cību
priekšmetu programmas mūzikas skol m un vidusskol m,
- atlasīt un veidot m cību līdzekļus, m cību saturu,
- pl not, organizēt un vadīt m cību stundas,
- vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības proces iegūt s
zin šanas un prasmes, izskaidrot m cīšan s paņēmienus,
- salīdzin t skaņdarbu interpret cijas,
- formulēt m cību priekšmeta mērķus un uzdevumus,
- analītiski aprakstīt inform ciju, problēmas un risin jumus
mūzikas un mūzikas pedagoģijas zin tnes nozarē un muzikologa
profesij , tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar
speci listiem, gan ar nespeci listiem,
- par dīt zin tnisku pieeju problēmu risin šan ,
- uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individu li,
komand vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast
radošus risin jumus mainīgos vai neskaidros apst kļos.
Speci lists spēj nodrošin t darba tiesisko attiecību normu
ievērošanu, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides
aizsardzības normatīvo aktu prasības.
Valsts p rbaudījumi - Diplomeks meni:
apakšprogramm Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika
- Mūzikas vēsture un teorija
- Bakalaura darba izstr de un aizst vēšana
apakšprogramm Etnomuzikoloģija
- Kolokvijs etnomuzikoloģi
- Kolektīv s muzicēšanas koncerteks mens
- Bakalaura darba izstr de un aizst vēšana

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 atšķirīg varianta nosacījumi
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.
2. Statistikas dati par studējošajiem studiju programm un to analīze
Studējošo skaita, tā izmaiņu tendenču, izmaiņu ietekmes faktoru analīze un novērtējums.
Analizējot atsevišķi, izdalīt dažādas studiju formas, veidus, valodas.
Pielikumā pārskatāmā formā pievienot statistikas datus par studējošajiem pārskata periodā.
Jau vairākus gadus, analizējot studiju programmas studējošo sastāvu un skaitu,
jāsecina ka studiju programmā valsts budžeta studiju vietu skaits ir nemain gs, kopējais
studiju vietu skaits (24 vietas)
ir stab ls. Nereti main gs ir studējošo skaits pa
apakšprogrammām. Studējošo skaita izmai as saistās ar mūzikas vidusskolu absolventu
skaitu, to specializācijām, absolventu ieinteresēt bu turpināt apgūt muzikologa izgl t bu,
absolventu vēlmi savu izgl t bu turpināt Latvijā, u.c.
emot vērā to, ka studiju programmā var apgūt 2 apakšprogrammas, uz valsts budžeta
studiju vietām vienmēr kādā no specializācijām veidojas konkurss, kas vidēji ir 2 – 3
reflektanti uz vienu studiju vietu. Tiem reflektantiem, kuri konkursa kārt bā netiek uz emti
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studiju vietās par valsts budžeta l dzek iem, JVLMA piedāvā studijas par studiju maksu.
Studiju programmā par studiju maksu studē apmēram 0,02 % studējošo.
Studējošo uz emšana studijām par studiju maksu ir viens no faktoriem, kas sekmē
studiju kvalitāti, veidojot studējošo konkurenci uz studijām par valsts budžeta l dzek iem.
Katra akadēmiskā gada beigās notiek studējošo kompetences vērtējumu ranžēšana,
kuras rezultātā tiek main ts ar finansējuma avots.
Šāda pieeja pozit vi ietekmē studiju programmu apguvi, kas savukārt veicina augstas
raudzes jauno muzikologu sagatavošanu.
Studiju programmas beidzēji - muzikologi galvenokārt strādā mūzikas izgl t bas
iestādēs par mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogiem, bet ir piepras ti ar Latvijas Radio,
Latvijas Telev zijā, koncertaģentūrās par lektoriem, mūzikas žurnālistiem. Muzikologi savu
darb bu saista ar nozaru bibliotēkās.
3. Studiju programmas parametru sasaiste
Analīze un novērtējums par studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda,
profesionālās kvalifikācijas vai grāda un profesionālās kvalifikācijas mērķu un
uzdevumu, kā arī uzņemšanas nosacījumu savstarpējo atbilstību.
Studiju programmas nosaukums Mūzikas vēsture un teorija, studiju programmas
mērķi un uzdevumi, uz emšanas nosac jumi, kā ar programmas saturs, kas nodrošina studiju
programmā formulēto zināšanu, prasmju un kompetences rezultātu sasniegšanu, atbilst
piešķiramajam grādam “profesionālā bakalaura grāds mūzikā” un atbilstoši apgūtajai
specializācijai - 5.l me a profesionālās kvalifikācijas “Muzikologs” piešķiršanai. Studiju
programmas saturs ir izstrādāts un tiek stenots saska ā ar 5.l me a profesionālās
kvalifikācijas profesijas standartā Muzikologs formulētajām pras bām.
Uz emšanai profesionālajās bakalaura studiju programmās ir nepieciešama
vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izgl t ba. Lai konstatētu profesionālās
sagatavot bas atbilst bu studiju uzsākšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju
programmās, visiem reflektantiem ir jākārto papildu pras bu pārbaude atbilstoši Augstākās
izgl t bas padomē saska otajām pras bām.
Papildu pras bas uz emšanai studiju programmā
Mūzikas vēsture un teorija
Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika
 mūzikas literatūra
 solfedžo
 mūzikas teorija (harmonija, polifonija, forma)
 kolokvijs akadēmiskajā mūzikā
Etnomuzikoloģija
 mūzikas literatūra
 solfedžo un mūzikas teorija
 kolokvijs tradicionālajā mūzikā
Lai nodrošinātu satura apguves pēctec bu, reflektantu piemērot bas un profesionālās
atbilst bas pārbaudes papildu pras bu saturs atbilst profesionālās vidējās izgl t bas
programmu noslēguma pras bām, kādas ir noteiktas mūzikas māc bu priekšmetos.
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K10. Studiju saturs
Studiju satura kvalitātes novērtēšanai pielikumā pievienot:
− studiju programmas plānu (katram studiju programmas īstenošanas veidam un formai)
(rekomendējošās formas paraugs pielikumā);
− studiju programmas studiju kursu (moduļu) aprakstus (studiju kursos/moduļos iekļaujamā
informācija ir norādīta pielikumā);
− studiju kursu kartējumu studiju programmas studiju rezultātu sasniegšanai;
− tabulu par studiju programmas atbilstību valsts izglītības standartam 3 (rekomendējošās
formas paraugs pielikumā);
− tabulu par Studiju programmā “Nosaukums” iegūstamās kvalifikācijas atbilstību profesijas
standartam (rekomendējošās formas paraugs pielikumā) 3 .
1. Studiju kursu/ modu u satura aktualitātes un atbilst bas nozares, darba tirgus vajadz bām un
zinātnes tendencēm novērtējums
Papildus sniegt informāciju, vai, un kā studiju kursu/ moduļu saturs tiek aktualizēts atbilstoši
nozares, darba tirgus un zinātnes attīstības tendencēm.
Studiju kursu nosaukumi un to saturs, kursu apjoms, stenošanas periods ir saist ts ar
muzikologa specialitātes nepieciešamajām kompetencēm, lai vi š spētu kvalitat vi veikt
profesionālos pienākumus.
Vispārizgl tojošo studiju kursu saturs un apjoms ir izstrādāts, pamatojoties uz otrā
l me a profesionālās augstākās izgl t bas valsts standartā norād tajām pras bām, emot vērā
zinātnes nozares Mākslas apakšnozares Muzikoloģija anotācijā ietvertos mūzikas jomas
pētniec bas aspektus.
Profesionālas darb bas teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju kursu
mūzikas nozarē, profesionālas darb bas specializācijas kursu, prakses, br vās izvēles studiju
kursu saturu un valsts pārbaud jumu pras bu saturu, emot vērā darba tirgus pras bas,
izstrādāja JVLMA attiec go katedru docētāji, kuri vienlaic gi ir darba tirgus pārstāvi,
kultūrpolitikas veidotāji, radošo institūciju vadošie darbinieki.
Studiju kursu saturs tiek aktualizēts, emot vērā mūzikas vidusskolu, studējošo un
absolventu priekšlikumus. Studiju kursu saturs, to stenošanas kvalitāte tiek izvērtēta
sistemātiski, organizējot aptaujas. emot vērā aptaujās izteiktos ierosinājumus, attiec gās
katedras izvērtē ierosinājumu aktualitāti un mērķtiec bu, izskata priekšlikumu izmaksu
ietekmi, atbilst bu profesionālām kompetencēm, un pozit va lēmuma gad jumā studiju
programmu satura izmai as iesniedz Senātam apstiprināšanai.
Studiju programmas saturā ir veiktas vairākas izmai as – palielināta studiju kursa
Bakalaura darbs stenošanas noz me, ieviesti studiju kursi Komunikācijas teorija un
žurnālistikas metodes, Mūzikas informācijas tehnoloģijas, Mūzikas socioloģija, veiktas
izmai as studiju kursa Mūzikas vēsture stenošanas procesā. Main ta studiju kursu Mūzikas
vēstures un Mūzikas teorētisko priekšmetu satura apguves sistēma. Atsevišķu studiju kursu
saturs ir apvienots lielos blokos ar iespēju studentiem izvēlēties tematiskās da as. Šāda pieeja
motivē studējošos studiju kursu tematisko da u saturu apgūt kvalitat vi, jo pašu izvēlētais
saturs tiešā veidā ietekmē konkrētas specializācijas kompetences kvalitāti. .
2. Studiju kursu/ modu u savstarpējās sasaistes un atbilst bas studiju programmas mērķim un
sasniedzamajiem rezultātiem novērtējums
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 atbilst muzikologa izgl tošanas pras bām,
veicina iegūto zināšanu, zinātniskās izzi as un zinātnisko atzi u lietošanu mākslinieciski
radošajā darb bā.
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Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 26.augusta
noteikumu Nr.512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu” pras bām un JVLMA Senāta lēmumiem.
Studiju programmas apguve paredzēta 8 semestru periodā 240 ECTS kred tpunktu
apjomā.
Kred tpunkti tiek uzskait ti par katru apgūtu studiju kursu (ar par praksi), ja vērtējums
pārbaud jumā ir pozit vs.
Studiju programmas apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāv gā darba formās. Ir
palielināta studējošo patstāv gā darba noz me un atbild ba studiju satura ap guvē.
Sal dzinot programmstundu apjomu un studiju programmas apguves darba formu
procentuālās attiec bas, jāsecina, ka aizvad tajā akadēmiskajā gadā kontaktstundu attiec bas pret
patstāv gā darba apjomu viena kred tpunkta ietvaros bija vidēji 0,35% pret 0 ,65%, t.i. no 40
darba stundām nedē ā studējošais kontaktstundās strādāja vidēji 15 stundas, bet 25 stundas
saturu apguva patstāv gajā darbā.
Studiju procesa stenošanas, docēšanas un studiju satura apguves kvalitātes kontroli un
anal zi regulāri veica atbild gās struktūrvien bas.
Studiju programmas saturs sakārtots 5 da ās.
“A” daļ (obligātie studiju kursi) ir iek auti vispārizgl tojošie studiju kursi un
profesionālās darb bas teorētiskie pamatkursi mūzikas nozarē.
Vispārizgl tojošie studiju kursi (Latviešu valodas kultūra, Svešvaloda, Literatūras
vēsture, Uz ēmējdarb ba, Filozofija un estētika, Mākslas vēsture, Ievads kultūras anal zē)
nodrošina zināšanu padzi ināšanu humanitāro un sociālo zināt u nozarē, att sta sociālās un
komunikat vās pamatiema as.
Profesionālo studiju cikla apjomu katrā apakšprogrammā nosaka atbilstošās
specializācijas nepieciešamā teorētisko zināšanu kompetence.
“B” daļa –ierobežotās izvēles da a - Profesionālās darb bas specializācijas kursi, kuru
satura apguve nodrošina muzikologam nepieciešamās zināšanas un prasmes. B da as studiju kursu
ietvaros, studenti apgūst mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogam nepieciešamās zināšanas un
prasmes, t.sk. - Mūzikas teorētisko priekšmetu māc šanas metodiku un pedagoģisko praksi.
C – brīv s izvēles daļa. Studiju kursu saturs dod iespēju padzi ināt vai paplašināt
zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas muzikologa specializācijas jomās.
Prakse – Prakses periods ir 8 semestri.
Prakses darba rezultātā students uzkrāj profesionāli mākslinieciskā darba pieredzi un
pedagoģiskā darba prasmes. Prakse nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās
darb bas vienot bu.
Valsts p rbaudījumi
Valsts pārbaud jumu studiju kursu saturs tiek izstrādāts ciešā sazobē ar studiju programmā
formulētajiem mērķiem, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Lai sasniegtu studiju
programmā aprakst tos zināšanu, prasmju un kompetences sasniedzamos rezultātus, katra konkrēta
studiju kursa aprakstā tiek formulēti mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti. Aprakst ti studiju
rezultātu sasniegšanas veidi, metodes, sec ba, kompetences pārbaudes formas, veidi un vērtējuma
kritēriji.
3. Studiju stenošanas metožu (tajā skaitā vērtēšanas) atbilst bas studiju kursu rezultātu un
izvirz tā studiju programmas mērķa sasniegšanai novērtējums, iek aujot informāciju, kā tiek emti
vērā studentcentrētas izgl t bas principi
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 informāciju, kā studiju procesa īstenošanā ņemti vērā studentcentrētas
izglītības principi.
Studiju stenošanas metodes, kompetences vērtēšanas metodes, veidi un pras bas tiek
atspogu otas katra studiju kursa aprakstā. Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāv gā
darba formās. Kontaktstundas tiek organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarb bās.
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Atbilstoši studiju kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarb bas strukturē
lekciju, semināru, kolokviju formā, bet individuālās nodarb bas praktikuma darba formā.
Respektējot vairāku studējošo vēlmi studijas savienot ar radošo vai pedagoģisko darb bu,
iesaistoties konkrētajā darba vidē, un, emot vērā kultūras institūciju vai kultūrizgl t bas iestāžu
darba plānojumu, JVLMA studiju procesa stenošanā em vērā studentcentrētas izgl t bas principus,
t.sk. izmanto dažādus programmu stenošanas veidus, veidojot individuālus studiju plānus,
individualizē studiju kursa apguves metodes, veido piemērotus māc šanās ce us, regulāri novērtē un
uzlabo pasniegšanas veidus un metodes, balstās uz studējošā patstāv bu, vienlaic gi nodrošinot
docētāju vad bu un atbalstu, tostarp konsultācijas.
Studiju programmas apguves noslēgumā studējošo kompetenci vērtē atbilstoši nolikumam par
valsts pārbaud jumiem, kurā atspogu otas pārbaud jumu pras bas un kārt ba, pārbaud jumu veidi,
formas, organizācija un norise, noteikti valsts pārbaud jumu komisijas pienākumi un ties bas,
zināšanu un prasmju pārbaudes un vērtēšanas nosac jumi, vērtēšanas kritēriji, kā ar apelācijas
kārt ba.
3.1 Studējošo prakses sasaistes ar studiju programmā sasniedzamajiem studiju rezultātiem
novērtējums
Studiju programmā iekļauto studējošo prakšu uzdevumu sasaistes ar studiju programmā
sasniedzamajiem studiju rezultātiem analīze un novērtējums. Norādīt, kā augstskola atbalsta
studējošos studiju prakses ietvaros izvirzīto uzdevumu sasniegšanai.
Studiju programmas satura kvalitat vas apguves galvenais pamatprincips ir studiju un prakses
vienot ba.
Prakses darba organizāciju JVLMA nosaka nolikums, kas reglamentē kārt bu, kādā otrā
l me a profesionālo augstākās izgl t bas programmu studējošie iegūst praktiskās iema as.
Prakses organizēšana
Studiju prakses apjomu kred tpunktos, to sadal jumu pa studiju semestriem, kā ar
kompetences vērtējuma veidus nosaka studiju programma. Prakses saturu nosaka studiju kursa
apraksts un atbilstoši studiju kursa aprakstam izstrādātā prakses darba programma.
Studiju programmas ietvaros steno šādas prakses:
- muzikoloģijas vai radošā prakse,
- pedagoģiskā prakse (bakalaura līmeņa studiju programmās),
Par prakses darba organizēšanu un norisi atbild katedru vad tāji, kuru kompetencē ir nodota
studiju kursa stenošana.
Prakses var būt stenotas Akadēmijā vai ar ārpus tās - citās kultūras istitūcijās vai izgl t bas
iestādēs.
Prakses organizācijai ir noteikti obligātie dokumenti, kuru veidlapas prakses vad tājs sa em
Studiju programmu direkcijā, t.sk.:
1) Prakses l gums, ja prakse notiek ārpus Akadēmijas.
2) Pielikums pie Pedagoģiskās prakses l guma – pedagoģiskās prakses vad tāja iesniegums
izgl t bas iestādes vad tājam;
3) Prakses darba programma (individuālajām nodarb bām - individuāli izstrādāta katram
semestrim, muzikoloģijas vai kolekt vās muzicēšanas nodarb bām – muzicējošai vien bai prakses
darba programma semestrim; individuālajām nodarb bām prakses darba programmas viens
eksemplārs atrodas pie prakses vad tāja, otrs - pie studenta;
4) Prakses pārskats (dienasgrāmata), dokuments, kas atspogu o prakses darba programmā
paredzēto uzdevumu izpildi un ir Studiju kartes sastāvda a.
Prakses stenošanas kārt ba
Muzikoloģijas vai mākslinieciski radošā prakse notiek saska ā ar studiju kursa apraksta
pras bām. Attiec gā katedra sastāda prakses darba plānu, kas ir katedras darba plāna sastāvda a.
Mākslinieciskās prakses plāna konkrētos datumus saska o katedras vad tājs ar:
1) JVLMA koncertda u, ja prakse notiek Akadēmijā. Koncertda a plānotos prakses
pasākumus reģistrē Koncertu reģistra grāmatā, nodrošina prakses reklāmu, sa em no katedras
vad tāja prakses pasākuma programmu, pavairo un nodrošina pasākuma organizēšanu un norisi.
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Programmas un citi reklāmas materiāli glabājas Koncertda ā un, atbilstoši Akadēmijas Lietu
nomenklatūras pras bām, tiek nodoti glabāšanai Akadēmijas arh vā;
2) kultūras vai izgl t bas institūcijām, ja prakses pasākumi notiek ārpus Akadēmijas. Šādu
radošo praksi organizē katedras vad tājs sadarb bā ar konkrētās institūcijas atbild go personu.
Prakses informat vos un reklāmas materiālus katedras vad tājs nodod Koncertda ai, kura veic
prakses uzskaiti. Muzikoloģijas un radošās prakses darba rezultātus apspriež un novērtē atbilstošās
katedras sēdēs un atbild gais docētājs studējošā prakses darba rezultātus – vērtējumu ieraksta
studējošā Sekmju lapā.
Pedagoģiskā prakse tiek stenota mūzikas profesionālajās vai profesionālās ievirzes izgl t bas
iestādēs.
Saska ā ar studiju kursa apraksta saturu, prakses vad tājs izstrādā pedagoģiskās prakses darba
programmu katram studentam – praktikantam. Atbilstoši pedagoģiskās prakses darba programmā
noteiktajiem uzdevumiem, pedagoģiskās prakses vad tājs nodrošina studentu ar prakses vietu vai
akceptē studenta – praktikanta izvēlētu prakses vietu. Prakses sākumā informē studentus par prakses
norises kārt bu un pras bām, vada praksi, kontrolē prakses programmas uzdevumu izpildi un
studenta ierakstus prakses pārskatā, novērtē prakses norises gaitu.
4. Studējošo noslēgumu darbu tēmu anal ze un novērtējums
Analīze un novērtējums par studējošo noslēguma darbu tēmām, to aktualitāti nozarē, tajā
skaitā darba tirgū, un noslēguma darbu vērtējumiem.
Studiju programmas apguve noslēdzas ar valsts pārbaud jumu.
Valsts pārbaud jums ir studējošā kompetences vērtējuma gala rezultāts, kas iegūts,
pamatojoties uz studiju programmas aprakstā norād to studiju kursu satura apguves vērtējumu
diplomeksāmenos (sa sin. DE). DE ir studiju darba noslēdzošais posms, kurā notiek to prasmju,
teorētisko zināšanu un attieksmju pārbaude, kas atbilst studiju programmā noteiktajām
kvalifikācijas pras bām un ir nepieciešamas atbilstošās profesijas uzdevumu sekm gai veikšanai. DE
saturs ietver teorētisko zināšanu un praktisko iema u pārbaudi. DE var notikt Mūzikas akadēmijā
un/vai citās kultūras un izgl t bas institūcijās. DE norises kārt bu nosaka attiec gā studiju kursa
katedras vad tājs. Profesionālās kvalifikācijas un profesionālā grāda iegūšanai teorētisko zināšanu
pārbaude notiek gan mutiski, gan rakstiski, t.sk. kolokvija veidā. Profesionālās kvalifikācijas un
profesionālā grāda iegūšanai praktisko iema u pārbaude notiek atbilstoši studiju programmas
pras bām. DE programmas prasmju pārbaudes saturs atbilst studiju programmas aprakstā
noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem un studiju kursa aprakstā noteiktajām noslēguma pras bām.
DE programmu kopā ar studējošo sastāda studiju kursa docētājs. Programmu ne vēlāk kā sešus
mēnešus pirms DE norises saska o 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 pārbaud jumu komisijas deleģētā institūcija, kura DE
norises procesā novērtē studējošā kompetenci atbilstošajā studiju kursā.
Priekšlikumus DE komisijas sastāvam iesniedz studiju programmu direkcijā atbilstošā studiju
kursa katedras vad tājs. DE sastāvu apstiprina Valsts pārbaud jumu komisijas priekšsēdētājs ne
vēlāk kā 10 dienas pirms DE norises.
DE komisijas sastāvā tiek pieaicināti Latvijas vai ārzemju kultūras institūciju attiec gās
nozares vadošie speciālisti.
DE noslēgumā komisija pie em lēmumu par studējošā kompetences vērtējumu, vērtējumu ar
pamatojumu ieraksta valsts pārbaud juma protokolā, parakstās par vērtējuma objektivitāti. DE
komisijas priekšsēdētājs komisijas klātbūtnē pazi o DE rezultātus studējošajiem.
Apelācijas kārt ba
Vienas dienas laikā pēc rezultātu pazi ošanas studējošajam ir ties bas iesniegt valsts
pārbaud jumu komisijas priekšsēdētājam motivētu rakstisku lūgumu pārskat t DE iegūto vērtējumu.
Atkārtotu DE dr kst kārtot tikai Diplomeksāmenu norises noteiktajā periodā, bet ne vēlāk kā tr s
dienas pirms Valsts pārbaud jumu komisijas sēdes izsludinātā datuma.
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Profesionālo bakalaura grādu mūzikā un 5. l me a profesionālo kvalifikāciju Komponists
piešķir JVLMA Valsts pārbaud jumu komisija (sa sin. – VPK), kuras sastāvā ir komisijas
priekšsēdētājs un vismaz četri komisijas locek i. VPK apstiprina rektors ar r kojumu katram
akadēmiskajam gadam. VPK priekšsēdētājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares
profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji. VPK lēmumu par atbilstošās profesionālās
kvalifikācijas un profesionālā grāda piešķiršanu pie em, pamatojoties uz DE komisijas ierakstiem
valsts pārbaud jumu protokolos un studiju kartē sniegtajām zi ām.
5. Studējošo aptauju rezultātu anal ze
Analīze un novērtējums par studējošo aptauju rezultātiem, to izmantošanu studiju satura un
kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus.
Studējošo aptaujai ir izstrādāta aptaujas anketa, kas ir pieejama JVLMA mājas lapā.
Lai noskaidrotu studējošo viedokli par studiju programmas vai atsevišķa studiju kursa
stenošanas kvalitāti, emot vērā aptaujā formulēto mērķi, aptauju var ierosināt studējošie,
akadēmijas vad ba, studiju kursa docētājs, katedras vad tājs.
Aptauju rezultātus apkopo Studiju programmu direkcijas vad tājs un kopsavilkumu, emot
vērā aptaujas mērķi, nodod atbilstošai katedrai vai rektorātam, vai docētāju amatā ievēlēšanas
nolūkos iesniedz Senāta sekretārei.
Studējošo aptaujā pamatoti izteiktais viedoklis tiek emts vērā docētāju amatā ievēlēšanas
procesā, kā ar docētāju izvēlē pieaicināšanai studiju kursa stenošanai.
Par 2016./2017.akadēmisko gadu informācija par studējošo aptauju nav pieejama
6. Absolventu un darba devēju aptauju rezultātu anal ze
Analīze un novērtējums par absolventu un darba devēju aptauju rezultātiem, to izmantošanu
studiju satura un kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus
Absolventu aptaujai JVLMA izstrādāja aptaujas anketu Studiju vides novērtējums, tā ir
pieejama JVLMA mājas lapā.
2017.gada absolventiem tika organizēta aptauja par studiju programmā stenoto studiju
kursu noz m bas (svar guma) izpēti nākošā speciālista nepieciešamās kompetences ieguves
kontekstā. Piedāvātās aptaujas mērķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret studiju procesa
gaitu un mūzikas speciālistu sagatavošanas kvalitāti.
Absolventu aptaujās paustais viedoklis liecina par to, ka studenti studiju laikā uzstād tos
mērķus ir sasnieguši, ar sasniegto zināšanu un prasmju prasmju l meni kopumā ir apmierināti.
Iebildumi ir izteikti par nepiln bām dažu studiju kursu docēšanas metodēs un satura aktualitāti.
Pozit vi tiek vērtēta pedagoģiskā prakse un pedagoģiskās izgl t bas noder gums dz vē.
Absolventi paši uzteic rad to iespēju studiju laikā papildināties meistarkursos un
apmai as programmas studijās. Kā oti noz m gu kvalitātes faktoru absolventi atz st rad tās
plašas iespējas iesaist ties radošajos projektos.
Sakarā ar to, ka Augstskolu likumā veiktajos groz jumos (3.pants Augstskolu uzdevumi)
augstskolām ir papildināts uzdevumu uzskait jums, JVLMA ir veikusi virkni pasākumus, lai no
absolventiem sa emtu informāciju par vi u nodarbināt bu. Izanalizējot sa emto informāciju,
varam secināt, ka mūsu absolventi visi strādā savā profesijā.
Lai sa emtu patiesu un atklātu informāciju par absolventu sagatavošanas kvalitāti, studiju
virziena Māksla stenošanas novērtēšanas procesā 2011.gada oktobr – novembr , emot vērā
starptautisko ekspertu pras bas, JVLMA organizēja tikšanos ar darba devējiem un Kultūras
ministriju. Darba devējus pārstāvēja Latvijas Nacionālās operas, Latvijas Nacionālās simfoniskā
orķestra, Latvijas Nacionālā kultūras centra un Mūzikas izgl t bas iestāžu direktoru asociācijas
pārstāvji.
Raksturojot mūsu absolventu zināšanas, prasmes un atbild bu, absolventu iegūtās
kompetences konkrētajā specialitātē tika atz mēts muzikologu augsts profesionālisms, vēlme savā
darb bā būt inovat viem, papildināt savu profesionālo meistar bu, paši akt vi iek aujas radošajos
projektos.
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7. Studiju programmas atbilst bas valsts standartiem augstākajā izgl t bā un profesiju standartam (ja
piemērojams) novērtējums
Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (sa sin. AL) 55.panta Studiju
programmas pras bām. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – Studiju satura un
realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL pras bām, programmā
aprakst tie studiju rezultāti - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.l me a profesionālās
kvalifikācijas profesijas standartam Muzikologs (profesijas standarts atrodas Latvijas Republikas
Profesiju klasifikatora Pielikumu sada ā, apstiprināts ar MK noteikumiem) un Ministru kabineta
noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju 2.tabulā noteiktajām Eiropas kvalifikāciju
ietvarstruktūras (sa sin. EKI) aprakstu pras bām, t.i. 6.l me a pras bām. Studiju programma ir
licencēta, divas reizes akreditēta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada oktobr Augstākās izgl t bas
padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izvērtēja studiju virziena Mākslas stenotās
programmas, tai skaitā ar studiju programmu Mūzikas vēsture un teorija. Ekspertu komisijas
studiju programmas izvērtēšanas rezultāti bija izcili, paši tika atz mēta studiju programmas
stenošanas kvalitāte. Novērtējot studiju programmas stenošanas procesu un rezultātus, komisija
secināja, ka JVLMA izgl to augstas profesionalitātes muzikologus un nozares pedagogus, jaunie
speciālisti ir spēj gi iek auties kultūras aprites plašajā darba tirgū gan Latvijā, gan ārvalst s.
Profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzikas vēsture un teorija apraksts
izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumu Nr.512 Noteikumi par
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu bakalaura studiju programmu
pras bām.
Noteikumi par otrā l me a
Profesionālā bakalaura studiju programmas Mūzikas vēsture un
profesionālās augstākās
teorija satura un apjoma parametri:
izgl t bas valsts standartu
(izvilkums):
III. Bakalaura programmas
oblig tais saturs
7. Bakalaura programmas
apjoms ir vismaz 160
Programmas apjoms ir 160 KP ar kopējo studiju ilgumu 4 gadi
kred tpunkti.
pilna laika studijās.
9. Bakalaura programmas
obligātais saturs.
Vispārizgl tojošie studiju kursi – 20 KP
9.1. vispārizgl tojošie studiju
kursi, kuru apjoms ir vismaz 20 Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP
Ievads kultūras anal zē – 1 KP
kred tpunkti.
Uz ēmējdarb bas pamati
(Darba tiesiskās attiec bas, autorties bas un blakus ties bas, vides
un civilā aizsardz ba) – 1 KP
Uz ēmējdarb bas pamati
(Projektu izstrādes un vad šanas pamati) – 3 KP
Literatūras vēsture – 3 KP
Mākslas vēsture – 3KP
Filozofija un estētika – 3 KP
Svešvaloda – 5 KP

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

Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika - 36 KP
Mūzikas informācijas tehnoloģijas – 1 KP
Mūzikas vēsture – 24
Latviešu mūzikas vēsture – 5 KP
Orķestra stilu vēsture – 3 KP
Mūzikas terminoloģija – 3 KP
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Etnomuzikoloģija
Etnomuzikoloģija – 4 KP
Ievads mūzikas vēsturē – 1 KP
Laikmet gās mūzikas vēsture un estētika – 2 KP
Mūzikas vēsture un teorija – 9 KP
Latvijas mūzikas vēsture – 3 KP
Folklora – 2 KP
Kultūras antropoloģija – 2 KP
Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika – 5 KP
Mūzikas teorija un anal ze – 6 KP
Džeza vēsture – 1 KP
Vispārējā metodika – 1 KP
9.3. nozares profesionālās
specializācijas studiju kursi,
kuru apjoms ir vismaz 60
kred tpunkti

9.4. bakalaura programmas
br vās izvēles studiju
kursi, kuru apjoms ir
vismaz 6 kred tpunkti

Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika - 60 KP
Bakalaura darbs 5 KP
Harmonija – 6 KP
Polifonija – 8 KP
Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika 3 KP
Instrumentu māc ba – 2KP
Mūzikas forma – 10 KP
Psiholoģija – 4 KP
Pedagoģija – 4 KP
Pedagoga ētika – 2 KP
Vispārējā metodika – 1 KP
Mūzikas teorētisko priekšmetu māc šanas metodika – 2 KP
Pedagoģiskā prakse – 3 KP
Mūzikas socioloģija - 2 KP
Skatuves runa – 1 KP
Partitūras spēle un instrumentācija – 4 KP
Solfedžo – 3 KP
Etnomuzikoloģija - 60 KP
Bakalaura darbs – 4 KP
Populārā mūzika – 1 KP
Latviešu tradicionālās dziedāšanas stili – 2 KP
Tradicionālais instrumentārijs un instrumentālā mūzika – 2 KP
Solfedžo – 3 KP
Pasaules tautu mūzika – 12 KP
Transkripcija – 2 KP
Tradicionālā dziedāšana – 5 KP
Tradicionālo instrumentu spēle – 5 KP
Ansamblis – 9 KP
Psiholoģija – 4 KP
Pedagoģija – 4 KP
Pedagoga ētika – 2 KP
Tradicionālās mūzikas māc šanas metodika – 2 KP
Pedagoģiskā prakse – 3 KP
C daļa – brīvās izvēles kursi - 6 KP
Br vās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas
specializācijas pras bām. Izvēloties piedāvātos studiju kursus, kursa
apguves saturu izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, emot
vērā studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu
satura padzi ināšanai vai paplašināšanai.
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9.5. prakse, kuras apjoms ir
vismaz 26 kred tpunkti;

9.6. valsts pārbaud jums, kura
sastāvda a ir
diplomdarba
(diplomprojekta)
izstrādāšana un
aizstāvēšana un kura
apjoms ir vismaz 12
kred tpunktu.

10. Studiju kursu izvēli
bakalaura programmā, studiju
kursu apjomu un saturu, kā ar
prakses saturu atbilstoši
iegūstamajam grādam nosaka
attiec gās profesijas standarts.
11. Studiju procesā vismaz 30
procentus no studiju kursu
apjoma steno praktiski.
15. Pēc bakalaura programmas
apguves piešķir piektā l me a
profesionālo kvalifikāciju un
profesionālo bakalaura grādu
nozarē (profesionālās darb bas
jomā).

Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika - 26 KP

Klavierspēle – 12 KP
Arh vu prakse – 1 KP
Lauka pēt jumi – 2 KP
Lektora prakse – 2 KP
Redaktora prakse – 3 KP
Publicistikas prakse – 3 KP
Žurnālistikas prakse – 3 KP
Etnomuzikoloģija - 26 KP
Arh vu prakse – 7 KP
Lauka pēt jumi – 7 KP
Lektora prakse – 2 KP
Redaktora prakse – 2 KP
Publicistikas prakse – 2 KP
Žurnālistikas prakse – 2 KP
Tradicionālās mūzikas ansamb a prakse – 4 KP

Valsts p rbaudījumu 12 kredītpunktu apjom veido:

Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika

Mūzikas vēsture un teorija – 6 KP
Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana – 6 KP
Etnomuzikoloģija
Kolokvijs etnomuzikoloģijā – 2 KP
Kolekt vās muzicēšanas koncerteksāmens – 4 KP
Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana – 6 KP

Profesijas standarts Muzikologs

Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek stenoti:
Mūzikas vēsture un teorija 54 KP apjomā, t.i. vid. 33,8 procenti.
Etnomuzikoloģija 69 KP apjomā, t.i. vid. 43 procenti.
Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts profesionālais
bakalaura grāds mūzikā un muzikologa profesionālā kvalifikācija.
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Profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzikas vēsture un teorija apraksts
izstrādāts atbilstoši piekt profesion l s kvalifik cijas līmeņa profesijas standarta
Muzikologs kompetences, prasmju un zin šanu prasīb m.
Profesijas kods – 2652 04
Nodarbin tības apraksts
Profesion l s darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:
– muzikologs ir speciālists, kurš pēta un izskaidro mūzikas att st bas procesus,
mūzikas att st bas likumsakar bas, savāc un analizē muzikoloģijas jomas nepieciešamos datus,
izdara slēdzienus, kas ietver mūzikas sociālo, zinātnisko vai ētisko aspektu atspogu ojumu,
izklāsta informāciju, idejas un risinājumus gan speciālistu gan nespeciālistu auditorijā, analizē
un izvērtē dažādu laikmetu un stilu ska darbus, vada koncertlekcijas, spēlē vismaz vienu
mūzikas instrumentu, lasa lekcijas, sastāda koncertprogrammas, sniedz informāciju par
mūzikas dz ves notikumiem, novērtē atska ojuma tehnisko un māksliniecisko l meni,
ska darba interpretāciju, veicina latviešu mūzikas iek aušanos pasaules kultūras apritē,
rūpējas par Latvijas mūzikas kultūras mantojuma saglabāšanu, pielieto masu mēdiju
mūsdien gos tehniskos l dzek us, kas nepieciešami muzikologa pamatuzdevumu veikšanai.
Muzikologs strādā kultūras un izgl t bas jomas uz ēmumos vai kā pašnodarbināta
persona, vai individuālais komersants.
Profesion l s darbības veikšanai nepieciešam s profesion l s kompetences
Profesijas standarta prasības

Studiju kursi, kuru saturs nodrošina
nepieciešam s kompetences ieguvi

1. Spēja pielietot zināšanas muzikoloģijas jomā,
pamatojoties gan uz trad cijām, gan jaunākajām
atzi ām.
2. Spēja izskaidrot mūzikas att st bas
likumsakar bas, muzikālās dai rades procesus.
3. Spēja analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un
stilu ska darbus.
4. Spēja vad t koncertlekcijas, demonstrējot uz
instrumenta ska darbus vai ska darbu fragmentus.
5. Spēja las t lekcijas, pielietojot jaunākās
informācijas tehnoloģijas.
6. Spēja novērtēt ska darba interpretāciju,
atska ojuma tehnisko un māksliniecisko l meni.
7. Spēja nodarboties ar publicistiku, mūzikas
pētniec bu, rakst t anotācijas, kritikas, atsauksmes,
sniegt atzinumus.
8. Spēja rūpēties par Latvijas mūzikas kultūras
mantojuma saglabāšanu.
9. Spēja sadarboties ar kultūras un izgl t bas
institūcijām, mūziķiem, mūziķu kolekt viem un to
vad tājiem, horeogrāfiem, komponistiem, veicinot
latviešu mūzikas iek aušanos pasaules kultūras
apritē.
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Mūzikas informācijas tehnoloģijas, Mūzikas
vēsture, Mūzikas forma, Instrumentu māc ba,
Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika,
Bakalaura darbs, Komunikācijas teorijas un
žurnālistikas metodes
Komunikācijas teorijas un žurnālistikas metodes,
Mūzikas vēsture, Mūzikas forma, Instrumentu
māc ba, Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika,
bakalaura darbs
Mūzikas vēsture, Mūzikas forma, Instrumentu
māc ba, Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika,
Orķestra stilu vēsture
Komunikācijas teorijas un žurnālistikas metodes,
Lektora prakse, Klavierspēle, Mūzikas forma,
Mūzikas vēsture
Uz ēmējdarb bas pamati, Lektora prakse,
Klavierspēle
Mūzikas forma, Instrumentu māc ba, Orķestra
stilu vēsture, Prakse
Prakses – publicistikas prakse, redaktora prakse,
lektora prakse, muzikoloģija, mūzikas formas
anal ze
Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika,
Komunikācijas teorijas un žurnālistikas metodes,
Mūzikas socioloģija, Prakses
Uz ēmējdarb bas pamati, Psiholoģija, Prakses

10. Spēja br vi spēlēt vismaz vienu mūzikas
instrumentu.
11. Spēja organizēt un plānot savu radošo un
pētniecisko darb bu.
12. Spēja uz emties atbild bu un iniciat vu, veicot
darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku
darbu.
13. Spēja pie emt lēmumus un rast risinājumus
main gos vai neskaidros apstāk os.
14. Spēja demonstrēt zinātnisku pieeju problēmu
risināšanā.
15. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās
svešvalodās.
16. Spēja nodrošināt darba aizsardz bas,
ugunsdroš bas un vides aizsardz bas normat vo aktu
pras bas.
17. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiec bu normu
ievērošanu.
18. Spēja ievērot autorties bas un blakus ties bas.

Klavierspēle
Mūzikas informācijas tehnoloģijas,
Uz ēmējdarb bas pamati, Prakses
Uz ēmējdarb bas pamati, Psiholoģija,
Pedagoģija
Mūzikas socioloģija, Uz ēmējdarb bas pamati,
Prakses, Komunikācijas teorijas un žurnālistikas
metodes
Muzikoloģija, Bakalaura darbs, Psiholoģija,
Uz ēmējdarb bas pamati
Latviešu valodas kultūra,
Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda, Franču
valoda
Uz ēmējdarb bas pamati
(vides aizsardz ba, civilā aizsardz ba, darba
aizsardz ba)
Uz ēmējdarb bas pamati (darba tiesiskās
attiec bas)
Uz ēmējdarb bas pamati (autorties bas un
blakus ties bas)

Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s prasmes
Profesijas standarta prasības

Studiju kursi, kuru saturs nodrošina
nepieciešam s kompetences ieguvi

1. Analizēt, sal dzināt un izvērtēt dažādu laikmetu,
stilu un žanru ska darbus, ska darbu struktūru,
mūzikas formu, mūzikas izteiksmes l dzek us.

Mūzikas forma, komunikācijas teorijas un
žurnālistikas metodes, polifonija, harmonija,
mūzikas vēsture, orķestra stilu vēsture

2. Novērtēt ska darba atska ojuma tehnisko un
māksliniecisko l meni.
3. Nodarboties ar publicistiku, mūzikas pētniec bu,
rakst t anotācijas, kritikas, atsauksmes, sniegt
atzinumus.
4. Spēlēt vismaz vienu mūzikas instrumentu.

Mūzikas forma, Mūzikas stili

5. Vad t koncertlekcijas, las t lekcijas.

Lektora prakse, Klavierspēle, Mūzikas forma,
Mūzikas vēsture
Informācijas tehnoloģijas, Komunikācijas
teorijas un žurnālistikas metodes , Bakalaura
darbs, Prakses
Mūzikas forma, Mūzikas terminoloģija

6. Izmantot informācijas meklēšanas un atlases
l dzek us, lietot biroja tehniku un informācijas
tehnoloģijas.
7. Lietot mūzikas terminoloģiju valsts valodā un
vismaz divās svešvalodās.
8. Sadarboties ar kultūras un izgl t bas institūcijām,
mūziķiem, mūziķu kolekt viem un to vad tājiem,
horeogrāfiem un komponistiem.
9. Veikt darbu individuāli un komandā.
10. Plānot un vad t komandas darbu.
11. Sistemātiski pilnveidot muzikologa profesionālo
kvalifikāciju.
12. Pārvald t valsts valodu.
13. Pārvald t vismaz divas svešvalodas sazi as
l men .
14. Ievērot darba aizsardz bas, ugunsdroš bas un
higiēnas pras bas.
15. Ievērot vides aizsardz bas noteikumus.
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Komunikācijas teorijas un žurnālistikas metodes,
bakalaura darbs, prakses
Klavierspēle

Psiholoģija, Uz ēmējdarb bas pamati, Prakses
Psiholoģija, Uz ēmējdarb bas pamati, Prakses
Komunikācijas teorijas un žurnālistikas metodes
Studiju plānā paredzētie visi studiju kursi,
Meistarklases
Latviešu valodas kultūra
Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda, Franču
valoda
Uz ēmējdarb bas pamati
Uz ēmējdarb bas pamati

16. Ievērot darba tiesisko attiec bu noteikumus.
17. Prasme pārzināt dokumentu pārvald bas
noteikumus un gatavot dokumentus atbilstoši tiem.

Uz ēmējdarb bas pamati (darba tiesiskās
attiec bas)
Uz ēmējdarb bas pamati, Latviešu valodas
kultūra, Prakses

Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas
Profesijas standarta prasības

Studiju kursi, kuru saturs nodrošina
nepieciešam s kompetences ieguvi

1. Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas priekšstata līmenī:

1.1.literatūras vesture un literatūras teorija
1.2.mākslas vēsture
1.3.filozofija
1.4. reliģiju vēsture
1.5. ētika

Literatūras vēsture
Mākslas vēsture
Filosofija un estētika
Ievads kultūras anal zē
Pedagoga ētika

2. Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas izpratnes līmenī:

2.1. Latvijas un Baltijas valstu tradicionālā mūzika Latvijas un Baltijas valstu tradicionālā
mūzika
2.2. sociālā un saskarsmes psiholoģija
Psiholoģija
2.3. pedagoģija
Pedagoģija
2.4. komercdarb bas pamati
Uz ēmējdarb bas pamati
2.5. autorties bas un blakus ties bas
Uz ēmējdarb bas pamati
2.6. mūzikas termini valsts valodā un vismaz divās Mūzikas forma, Partitūras spēle,
svešvalodās
Klavierspēle, Kompoz cija,
Instrumentācija, Latviešu valodas kultūra,
Svešvalodas
3. Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas lietošanas
līmenī:
Komunikācijas teorijas un žurnālistikas
3.1. muzikoloģija un etnomuzikoloģija
metodes / Etnomuzikoloģija
3.2. mūzikas vēsture un teorija
Mūzikas vēsture, Mūzikas forma,
Harmonija, polifonija
3.3. mūzikas forma
Mūzikas forma
3.4. harmonija un polifonija
Harmonija, Polifonija
3.5. instrumentu māc ba
Instrumentu māc ba
3.6. orķestra stilu vēsture, interpretācijas stili
Orķestra stilu vēsture, Mūzikas vēsture,
Populārās mūzikas vēsture, Džeza mūzika
3.7. partitūru spēle un instrumentācija
Partitūru spēle un instrumentācija
3.8. skatuves runa
Skatuves runa
3.9. arh vu prakse
Arh vu prakse
3.10. lauka pēt jumi
Lauka pēt jumi
3.11. lektora prakse
Lektora prakse
3.12. redaktora prakse
Redaktora prakse
3.13. publicistikas prakse
Publicistikas prakse
3.14. žurnālistikas prakse
Žurnālistikas prakse
3.15. akadēmisko vai tradicionālo instrumentu
Klavierspēle/Tradicionālo instrumentu
spēle
spēle
3.16. valsts valoda
Latviešu valodas kultūra
3.17. divas svešvalodas sazi as l men
Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda,
Franču valoda (pēc izvēles, ievērojot
valodas apguves pēctec bu)
3.18. darba aizsardz ba
Uz ēmējdarb bas pamati
3.19. vides aizsardz ba
Uz ēmējdarb bas pamati
3.20. darba tiesiskās attiec bas
Uz ēmējdarb bas pamati
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3.21. informācijas tehnoloģijas
3.22. zinātniskās pētniec bas metodes

Uz ēmējdarb bas pamati

Komunikācijas teorijas un žurnālistikas
metodes, Bakalaura darbs, Mūzikas forma,

Mūzikas socioloģija
Uz ēmējdarb bas pamati, Komunikācijas

3.23. muzikoloģijas att st bas stratēģija un
plānošanas metodes

teorijas un žurnālistikas metodes

K11. Studiju programmas resursi un nodrošin jums
1. Studiju programmas stenošanā iesaist to māc bspēku kvalifikācijas atbilst bas 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 atspogu o akadēmiskajā amatā ievēlēšanai personas iesniegtos
dokumentus, vēlēšanu procesu un rezultātus, akadēmiskā personāla pašnovērtēšanas
zi ojumus, studējošo darba rezultātus un studējošo atsauksmes, katedras atz st, ka akadēmiskā
personāla kvalifikācija atbilst struktūrvien bas mērķu un uzdevumu stenošanai.
JVLMA misijas izpildi nodrošina augstākās kvalifikācijas akadēmiskais personāls,
kuru veido kodols - profesori un asociētie profesori, kā ar kvalificēti māc bspēki (docenti) un
akadēmiskās atjaunotnes rezerve pieaicinātie docētāji. JVLMA izmanto iespējas starptautiski
atpaz stamu speciālistu piesaistei. Akadēmiskā personāla vēlēšanām izvirz ti vienoti, pašas
pieejas kritēriji, no kuriem noz m gākie ir starptautiskie panākumi mūzikas profesionālajā
mākslinieciskajā darb bā. Optimālā JVLMA personāla struktūra izriet no JVLMA darb bas
uzdevumiem un var būt atšķir ga pa specializācijām.
Darbojoties br vas konkurences izgl t bas un akadēmisko pakalpojumu tirgū, JVLMA
sekmē elast gu un atrakt vu personāla piesaistes politiku.
Studiju programmu stenošanā iesaist tais akadēmiskais personāls ir augsti kvalificēts
un kompetents, nodrošina studējošajiem nepieciešamo pētniec bas iema u, teorētisko
zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi. Lielākā da a 2016./2017. akadēmiskajā gadā
Muzikoloģijas katedras akadēmiskajos amatos ievēlēto docētāju – prof. Anda Beitāne, prof.
Mārti š Boiko, doc. Valdis Bernhofs, prof. Lolita Fūrmane, asoc. prof. Baiba Jaunslaviete,
doc. Jūlija Jonāne, asoc. prof. Jānis Kudi š, doc. Ieva Rozenbaha, doc. Ieva Tihovska – bija ar
doktora zinātnisko grādu. Divi docētāji – lekt. Baiba Kurpniece, lekt. Zane Šmite – bija ar
humanitāro zināt u mākslas maģistra grādu. Katedras māc bpēkus papildina ar emeritētie
profesori Je ena ebedeva un Georgs Pelēcis.
Muzikoloģijas katedrā studiju programmu stenošanā tiek izmantots ar pieredzējušu,
akadēmiskajos amatos neievēlētu docētāju, kā ar zinātnisko grādu neieguvušu praktiķu darbs,
piemēram, LR3 Radio Klasika redaktores Ilga Auguste un Gita Lancere, kuru ieguld jums ir
būtisks topošo muzikologu un etnomuzikologu radiožurnālistikas darba prasmju apguvē un
izkopšanā.
Lai sekmētu jaunu māc bspēku piesaisti, maģistrantūras un doktorantūras studiju
plānos ir iestrādāts studiju kurss Asistenta prakse. Blakus pieredzes bagātiem docētājiem par
profesoru asistentiem studiju kursu docēšanā ir iesaist ti maģistra un doktora studiju
programmas doktoranti.
Jāzepa V tola Latvijas Mūzikas akadēmijā 2016./2017.akadēmiskajā gadā kopumā
strādāja 289 docētāji, no tiem: 160 docētāji – (ieskaitot viesdocētājus, emeritus profesorus)
stenoja atsevišķus studiju kursus; 129 docētāji - akadēmiskā personāla docētāji, no tiem:
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Akadēmiskais amats
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori
Asistenti

Nodarbin ti PLE* izteiksmē
14,7
18,0
28,4
30,8
0
91,9

Skaits
20
22
40
47
0
129

KOP

*PLE – Pilna laika ekvivalents, kas vienam docētājam ir 1000 stundas gadā.
Docēt ju sast vs pa katedr m
Katedra
Akadēmisk person la
Nodarbin ti PLE*
skaits
izteiksmē
Muzikoloģijas katedra
13
11,5

Mūzikas vēstures klase
Mūzikas teorijas klase
Etnomuzikoloģijas klase
Kompozīcijas katedra
Visp rējo klavieru katedra
Orķestra diriģēšanas
katedra
Orķestra klase
Džeza mūzikas katedra
Mūzikas skolot ju katedra
Sen s mūzikas katedra
Mūzikas tehnoloģiju katedra
Visp rizglītojošo studiju
kursu katedra
Svešvalodu klase

5
4
2

4,9
3,5
1,6

5
5
3
3
3

4,0
2,1
2,2
0,5
2,2

2. Studējošo un māc bspēku skaita attiec bas studiju programmas ietvaros (pašnovērtējuma
zi ojuma iesniegšanas br d ).
Specializācija

Studējošo skaits uz vienu
akadēmisko likmi

Mūzikas vēsture, teorija un
muzikoloģija
Etnomuzikoloģija

1,8
1,6

K12. Studiju programmas absolventu nodarbin tības perspektīvas
1. Studiju programmas absolventu nodarbināt bas novērtējums
Absolventu nodarbinātības rādītāji un to dinamikas pārskata periodā novērtējums.
Lai nodrošinātu Augstskolu likuma 5.panta Augstskolu uzdevumi otrās prim da as
5.punkta pras bu izpilde jautājumā par absolventu nodarbināt bas informācijas vākšanu,
JVLMA ir izveidojusi JVLMA absolventu nodarbināt bas reģistru. Reģistru veido,
pamatojoties uz noslēgto Vienošanos par sadarb bu starp Jāzepa V tola Latvijas Mūzikas
akadēmiju (JVLMA) un JVLMA absolventu. JVLMA absolventu aptauju organizē, ievērojot
absolventu br vprāt bas principu.
Vienošanās par sadarb bu ir noteikta kārt ba, kādā kārto un uztur JVLMA absolventu
nodarbināt bas reģistra datus, norādot: reģistrā izmantojamos, apstrādājamos un elektroniski
un drukātā veidā glabājamos datus - vārds, uzvārds, studiju laika uzvārds (ja atšķiras),
personas kods, kontakttālrunis, e-pasta adrese, dz ves vietas adrese, absolvētās studiju
programmas nosaukums, l menis, finansējuma avots, kvalifikācijas piešķiršanas/
eksmatrikulācijas gads, darba vietas nosaukums, ie emamais amats, darba vietas atrašanās
reģions, darba attiec bu uzsākšanas gads, informācija par to, kurā augstskolā un studiju
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programmā tiek turpinātas studijas. Informācijas datus par absolventu nodarbināt bu saglabā
sešus gadus.
emot vērā absolventu un darba devēju sniegto informāciju par nodarbināt bu, ir iegūti
šādi dati:
Absolventi strādā mūziķa specialitātēs – 47 %
Strādā pedagoģisko darbu atbilstoši mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga specialitātei
– 21 %
Cita darba vieta kultūras un izgl t bas institūcijās – 2 %
Turpina studēt nākošajā l men vai tā paša l me a otras kvalifikācijas ieguvei – 30 %
Bezdarbnieki – 0 %
2. Studiju programmas absolventu nodarbināt bas perspekt vas
Absolventu nodarbinātības prognoze un perspektīvas atbilstoši nozares un vidējā un
ilgtermiņa darba tirgus attīstības tendencēm un nākotnē nepieciešamajām prasmēm un
kompetencēm.
Absolventu nodarbināt bas jomā JVLMA sadarbojas ar darba devējiem un
profesionālajām organizācijām. Sadarb bas nepieciešam bu diktē kultūras un izgl t bas institūcijām
izvirz tie kop gie mērķi un to sasniegšanas uzdevumi. Sadarb bas jautājumu loks ir plašs un
daudzpus gs, t.sk. tiek risināti ar jautājumi par absolventu nodarbināt bas iespējām. Abpusēji
sadarbojoties, JVLMA nodrošina profesionālās organizācijas un kultūrizgl t bas iestādes ar
nepieciešamajiem speciālistiem – muzikologiem un mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogiem.
Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izpēti steno un
atbilstoši darba tirgus piepras jumam valsts pasūt jumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras
ministrija sadarb bā ar JVLMA.
Kultūras nozares darba tirgus ir oti plašs, tāpēc JVLMA absolventu nodarbināt bai ir rad tas
plašas iespējas.
Sniedzam Kultūras ministrijas padot bā esošo kultūras un izgl t bas institūciju sarakstu:
Kultūrizgl t bas iestādes
Em la Dārzi a mūzikas vidusskola;
R gas Doma kora skola;
Jāzepa Medi a R gas Mūzikas vidusskola;
Alfrēda Kalni a Cēsu mūzikas vidusskola;
Daugavpils Mūzikas vidusskola;
Jelgavas Mūzikas vidusskola;
Emi a Melngai a Liepājas mūzikas vidusskola;
Jā a Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola;
Ventspils Mūzikas vidusskola;
R gas horeogrāfijas vidusskola;
Profesionālās organizācijas
Latvijas Radio;
Latvijas Telev zija;
Laikraksti;
valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu “Latvijas Koncerti”;
valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu “Latvijas Nacionālā opera”;
Radio koris,
Valsts akadēmiskais koris “Latvija”
Profesionālās ievirzes mūzikas izgl t bas programmas
143 pašvald bu dibinātas un 5 privātās izgl t bas iestādes, kas steno profesionālās ievirzes
mūzikas programmas.
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IV. PIELIKUMI

Pašnovērtējuma ziņojuma satura rādītājā iekļaut un numurēt arī pielikumus.
Pielikums
Nor de uz pašnovērtējuma
ziņojuma kritēriju/ punktu

Inform cija par studiju programmu “Mūzikas v;esture un teorija”
Informācija par kop go studiju programmu
K9. 1.punkts
JVLMA netiek īstenota
Apliecinājums par studiju turpināšanas iespējām
K9. 1. punkts
vai finansiālajām garantijām studiju programmas
likvidācijas gad jumā
(skat t Studiju virziena raksturojuma K8.sada ā)
Statistikas dati par studējošajiem studiju
K9. 2 punkts
programmā “...”
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(Informācija pieejama Studiju programmu
direkcijā “Statistikas pārvaldei sniegtajās zi ās”)
Studiju programmas “...” plāns
K10.
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(skat t JVLMA mājas lapā, adrese:
www.jvlma.lv, sada a Studijas)
Studiju programmas “...” kursu/ modu u apraksti K10.
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(skat t JVLMA mājas lapā, adrese:
www.jvlma.lv, sada a e-studijas)
Studiju programmas ”...” kartējums
K10.
(saskaņā ar paraugu)
(Sakarā ar to, ka pielikuma satura pras ba ir
stājušās spēkā tikai š.g. 1.novembr , dokumentu
jāizstrādā l dz nākošā perioda pārskata
sniegšanai)
Studiju programmas “...” atbilst ba valsts
K10.
izgl t bas standartam
(saskaņā ar paraugu)
(skat t studiju programmas raksturojuma K10.
Studiju saturs, 7.punktu 174.lpp.)

Iesniegšanas
forma (P/E)*

P/E
P/E

P/E

P/E

E

E

E

Studiju programmas “...” atbilst ba profesijas
K10.
E
standartam (ja piemērojams)
(saskaņā ar paraugu)
(skat t studiju programmas raksturojuma K10.
Studiju saturs, 7.punktu 177.lpp.)
Studiju virziena un atbilstošo studiju programmu
E
atbilst ba normat vo aktu pras bām
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(Pielikuma pras bas ir 184.lpp.)
**P – pap ra formā, E – elektroniski, P/E – gan pap ra, gan elektroniskā formā.
Pielikumi, kuriem iesniegšanas veids norādīts tikai “elektroniski”, var tikt iesniegti tikai elektroniskā formā,
nosūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz aika@aic.lv.
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PIELIKUMS NR.

Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilst ba normat vo
aktu pras bām
Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilst bas normat vo aktu pras bām
novērtēšanai:
1. Pievienot par studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma
paraugus.
2. Augstskolas/koledžas rektora, direktora, studiju programmas vai virziena vad tāja
parakst ts apliecinājums, ka studiju virzienam atbilstošo studiju programmu stenošanā
iesaist tā akadēmiskā personāla valsts valodas zināšanas atbilst noteikumiem par valsts
valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārt bu profesionālo un
amata pienākumu veikšanai.
3. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas doktora studiju programmas, pievienot
apliecinājumu, ka doktora studiju programmas akadēmiskā personāla sastāvā ir ne mazāk
kā pieci doktori, no kuriem vismaz tr s ir Latvijas Zinātnes padomes apstiprināti eksperti
tajā zināt u nozarē vai apakšnozarē, kurā studiju programma plāno piešķirt zinātnisko
grādu.
4. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas akadēmiskās studiju programmas, pievienot
apliecinājumu, ka akadēmisko studiju programmu akadēmiskais personāls atbilst
Augstskolu likuma 55. panta pirmās da as trešajā punktā noteiktajām pras bām.
5. Pievienot apliecinājumu un pamatojumu tam, ka akadēmiskā personāla atalgojums
atbilst pedagogu darba samaksas noteikumiem.
6. Pievienot studiju l guma paraugu/-s.
7. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas akadēmiskās studiju programmas, kurās
paredzēts, ka studēs mazāk nekā 250 pilna laika studējošie, pievienot attiec gu Augstākās
izgl t bas padomes atzinumu atbilstoši Augstskolu likuma 55. panta otrajai da ai.
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III. Studiju programmas
“Profesion l bakalaura studiju programma
Mūzika un skatuves māksla ”
raksturojums
K9. Studiju programmas nosaukuma, iegūstam gr da, profesion l s
kvalifik cijas vai gr da un profesion l s kvalifik cijas, mērķu un
uzdevumu, uzņemšanas nosacījumu savstarpēj atbilstība
1. Studiju programmas “Mūzika un skatuves m ksla” apakšprogrammas
“Skaņu režija” parametri.
Norādīt tikai tos parametrus, kuri attiecas uz studiju programmu.
Profesion l bakalaura studiju programma
Mūzika un skatuves māksla
Professional Bachelor's Study Programme
Music and Performing Arts
42212

Studiju programmas nosaukums
Studiju programmas nosaukums
ang u valodā
Studiju programmas kods saska ā ar
Latvijas izgl t bas klasifikāciju
Studiju programmas veids un l menis
Ieg stamais kvalifikācijas l menis (EKI)
Profesijas kods profesiju klasifikatorā
Studiju programmas apjoms (KP)

Profesionāla bakalaura studiju programma
6. līmenis
265407
LV 160 KP; ECTS 240 KP

stenošanas forma, veids, ilgums (ja
nepilni gadi, norād t m nešos) un
stenošanas valoda
stenošanas vieta
Studiju programmas direktors/-e
Uz emšanas pras bas

pilna laika kl tiene
4 gadi

Studiju turpināšanas iesp jas
Cita attiec gās augstskolas vai citas
augstskolas studiju programma, kurā
studiju programmas sl gšanas gad jumā
augstskola nodrošina stud jošajiem iesp ju
turpināt izgl t bas ieguvi
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Latviešu valoda

Rīg , Krišj ņa Barona iel 1; LV 1050
Irēna Balt bola
Studiju programm uzņem personas, kuras ir
apguvušas visp rējo vidējo izglītību vai
profesion lo vidējo izglītību un nok rtojušas
uzņemšanas papildu prasības:
Mūzika un skatuves māksla
apakšprogramm Skaņu režija - kolokvijs
mūzikas teorij , kolokvijs mūzikas
literatūr , solfedžo un klavierspēlē
mūzikas profesion l s ievirzes izglītības
programmas noslēguma prasību apjom
Tiesības turpin t studijas maģistrantūr
Pielikumā pievienot apliecinošu dokumentu

Studiju programmas
m rķis

Nodrošin t valsts kultūras un soci laj m vajadzīb m augst k
līmeņa skaņu režisoru sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas
tehnoloģiju zin tņu teorētiskajos pamatos sakņotas,
5.profesion l s kvalifik cijas līmeņa skaņu režisora profesijas
standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesion l s
zin šanas, ir spējīgi konkurēt skaņu režisoru profesion laj vidē
Latvij un rvalstīs, motivēti profesion lai attīstībai un
t l kizglītībai vienotaj Eiropas izglītības telp , kuri, pildot savu
pamatuzdevumu, ievēro humanit tes, demokr tiskuma,
zin tniskuma, profesionalit tes, individualiz cijas, radošas
darbības un mūsdienīguma principus, respektē Latvijas tautas
intereses, iekļaujoties starptautiskaj kultūras apritē, saglab un
attīstīta nacion l s mūzikas kultūras mantojumu.

Studiju programmas
uzdevumi

- veidot integrētas studijas, kur s students varētu iegūt skaņu

Sasniedzamie studiju
rezultāti

Zin šanu kompetence
Iegūto zin šanu rezult t absolvents spēj par dīt mūzikas
zin tnes nozarei un skaņu režisora profesijai raksturīg s pamata
un specializētas zin šanas un šo zin šanu kritisku izpratni
mūzikas vēstures un teorijas jaut jumos, profesion l s mūzikas
attīstības tendencēs un likumsakarīb s, mūzikas nozares
attīstības stratēģiju un pl nošanas metodēm, zin tnisk s
pētniecības metodēm, turkl t daļa zin šanu – telpu akustikas
jaut jumi, daž du mūzikas instrumentu spektr lie sast vi,
sakarība starp sign la spektru un tembru, daž du mūzikas stilu
ierakstu specifika, analogo un digit lo apskaņošanas un skaņu
ierakstu tehnoloģijas, skaņu ierakstu tehnoloģiju veidi,
mikrofonu izvietojumu tehnikas, mikrofonu, skaļruņu,
pastiprin t ju, miksēšanas pulšu, sign lu apstr des ierīču
darbības principi un raksturojošie parametri - atbilst skaņu
režisora profesijas augst ko sasniegumu līmenim.
Skaņu režisors spēj par dīt arī profesion l s izglītības pedagoga
skaņu režijas jomas svarīg ko jēdzienu un likumsakarību
izpratni.
Prasmju kompetence
Iegūto prasmju rezult t absolvents spēj:
- p rzin t mūzikas attīstības procesus, daž du laikmetu mūzikas
stilus un žanrus, skanējuma estētiku,
- p rzin t daž du mūzikas instrumentu spektr lo sast vu,
sakarības starp sign la spektru un tembru,
- orientēties daž du mūzikas stilu ierakstu specifik ,
- p rzin t mūzikas tehnoloģiju attīstības procesus, analogo un
digit lo apskaņošanas un skaņu ierakstu tehnoloģiju, ar tehnikas

režisora augst ko profesion lo kvalifik ciju, profesion lo
bakalaura gr du mūzik un profesion l s izglītības skaņu režijas
profesion lo m cību priekšmetu pedagoga tiesības;
- lietot profesion laj m studij m atbilstošas m cību metodes
un darba organiz cijas formas;
- nodrošin t iespēju apgūt un attīstīt pamatzin šanas un
pamatiemaņas zin tnisk s pētniecības darb , sagatavot
t l k m studij m maģistrantūr .
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Studiju programmas
nosl gumā
paredz tais
nosl guma
pārbaud jums

palīdzību izveidot savu skaņas (skanējuma) modeli,
- radoši str d t ar skaņas ieraksta tehnoloģij m,
- p rzin t skaņu ierakstu tehnoloģiju veidus,
- p rzin t mikrofonu izvietojumu tehnikas,
- sadarboties ar atskaņot jm ksliniekiem, dot ieteikumus
ieraksta tapšan un apskaņošanas proces ,
- pielietot specializēt s datorprogrammas apskaņošanas un
ierakstu proces ,
- p rzin t mikrofonu, skaļruņu, pastiprin t ju, miksēšanas
pulšu, sign lu apstr des ierīču darbības principus un
raksturojošos parametrus,
- organizēt darbu skaņu ierakstu studij – pl not darba k rtību
un konfigurēt tehniku,
- p rzin t skaņas sintēzes pamatprincipus, formulēt un analītiski
aprakstīt inform ciju, problēmas un risin jumus par skaņu
ierakstu un apskaņošanas tehnoloģij m, to inov cij m,
- izskaidrot un argumentēti diskutēt gan ar speci listiem, gan
nespeci listiem,
- izstr d t mūzikas profesion l s izglītības programmas, m cību
priekšmetu programmas mūzikas skol m un vidusskol m,
- atlasīt un veidot m cību līdzekļus, m cību saturu,
- pl not, organizēt un vadīt m cību stundas,
- vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības proces iegūt s
zin šanas un prasmes, izskaidrot skaņu režijas priekšmetu
m cīšan s paņēmienus,
- formulēt m cību priekšmeta mērķus un uzdevumus,
- virzīt savu t l ku m cīšanos un profesion lo pilnveidi,
- par dīt zin tnisku pieeju problēmu risin šan ,
- uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individu li,
komand vai vadot citu cilvēku darbu,
- pieņemt lēmumus un rast radošus risin jumus mainīgos vai
neskaidros apst kļos,
- spēj sazin ties valsts valod un vismaz div s svešvalod s,
- nodrošin t darba tiesisko attiecību normu ievērošanu, darba
aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo
aktu prasības.
Valsts p rbaudījumi - Diplomeks meni:
- Kolokvijs mūzikas tehnoloģij s
- Skaņu režija (apskaņošana)
- Skaņu ierakstu producēšana

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 atšķirīg varianta nosacījumi
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.
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2. Statistikas dati par studējošajiem studiju programm un to analīze
Studējošo skaita, tā izmaiņu tendenču, izmaiņu ietekmes faktoru analīze un novērtējums.
Analizējot atsevišķi, izdalīt dažādas studiju formas, veidus, valodas.
Pielikumā pārskatāmā formā pievienot statistikas datus par studējošajiem pārskata periodā.
Jau vairākus gadus, analiz jot studiju programmas stud jošo sastāvu un skaitu,
jāsecina ka studiju programmā valsts budžeta studiju vietu skaits ir nemain gs, kop jais
studiju vietu skaits (16 vietas) ir stab ls. emot v rā to, ka studiju programma ir piepras ta,
uz valsts budžeta studiju vietām vienm r veidojas konkurss, kas vid ji ir 3- 4 reflektanti uz
vienu studiju vietu. Tiem reflektantiem, kuri konkursa kārt bā netiek uz emti studiju vietās
par valsts budžeta l dzek iem, JVLMA piedāvā studijas par studiju maksu. Studiju programmā
par studiju maksu stud apm ram 0,3 % stud jošo.
Stud jošo uz emšana studijām par studiju maksu ir viens no faktoriem, kas sekm
studiju kvalitāti, veidojot stud jošo konkurenci uz studijām par valsts budžeta l dzek iem.
Katra akad miskā gada beigās notiek stud jošo kompetences v rt jumu ranž šana,
kuras rezultātā tiek main ts ar finans juma avots.
Šāda pieeja pozit vi ietekm studiju programmu apguvi, kas savukārt veicina augstas
raudzes jauno muzikologu sagatavošanu.
Studiju programmas beidz ji – ska u režisori galvenokārt strādā kult ras instit cijās,
ir piepras ti Latvijas Radio, Latvijas Telev zijā, koncertaģent rās, piesaist ti darbā radošajos
projektos
3. Studiju programmas parametru sasaiste
Analīze un novērtējums par studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda,
profesionālās kvalifikācijas vai grāda un profesionālās kvalifikācijas mērķu un
uzdevumu, kā arī uzņemšanas nosacījumu savstarpējo atbilstību.
Studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Skaņu režija
nosaukums, studiju programmas m rķi un uzdevumi, uz emšanas nosac jumi, kā ar
programmas saturs, kas nodrošina studiju programmā formul to zināšanu, prasmju un
kompetences rezultātu sasniegšanu, atbilst piešķiramajam grādam “profesionālā bakalaura
grāds m zikā” un atbilstoši apg tajai specializācijai - 5.l me a profesionālās kvalifikācijas
“Ska u režisors” piešķiršanai. Studiju programmas saturs ir izstrādāts un tiek stenots saska ā
ar 5.l me a profesionālās kvalifikācijas profesijas standartā Skaņu režisors formul tajām
pras bām.
Uz emšanai profesionālajās bakalaura studiju programmās ir nepieciešama
vispār jā vid jā vai profesionālā vid jā izgl t ba. Lai konstat tu profesionālās
sagatavot bas atbilst bu studiju uzsākšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju
programmās, visiem reflektantiem ir jākārto papildu pras bu pārbaude atbilstoši Augstākās
izgl t bas padom saska otajām pras bām.
Papildu pras bas uz emšanai studiju programmā
Mūzika un skatuves māksla
Skaņu režija
 kolokvijs m zikas teorijā
 kolokvijs m zikas literat rā, solfedžo un klaviersp l
Lai nodrošinātu satura apguves p ctec bu, reflektantu piem rot bas un profesionālās
atbilst bas pārbaudes papildu pras bu saturs atbilst m zikas profesionālās ievirzes
izgl t bas programmu nosl guma pras bām, kādas ir noteiktas m zikas māc bu
priekšmetos.
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K10. Studiju saturs
Studiju satura kvalitātes novērtēšanai pielikumā pievienot:
− studiju programmas plānu (katram studiju programmas īstenošanas veidam un formai)
(rekomendējošās formas paraugs pielikumā);
− studiju programmas studiju kursu (moduļu) aprakstus (studiju kursos/moduļos iekļaujamā
informācija ir norādīta pielikumā);
− studiju kursu kartējumu studiju programmas studiju rezultātu sasniegšanai;
− tabulu par studiju programmas atbilstību valsts izglītības standartam 3 (rekomendējošās
formas paraugs pielikumā);
− tabulu par Studiju programmā “Nosaukums” iegūstamās kvalifikācijas atbilstību profesijas
standartam (rekomendējošās formas paraugs pielikumā) 3 .
1. Studiju kursu/ modu u satura aktualitātes un atbilst bas nozares, darba tirgus vajadz bām un
zinātnes tendenc m nov rt jums
Papildus sniegt informāciju, vai, un kā studiju kursu/ moduļu saturs tiek aktualizēts atbilstoši
nozares, darba tirgus un zinātnes attīstības tendencēm.
Studiju kursu nosaukumi un to saturs, kursu apjoms, stenošanas periods ir saist ts ar
ska u režisora specialitātes nepieciešamajām kompetenc m, lai vi š sp tu kvalitat vi veikt
profesionālos pienākumus.
Vispārizgl tojošo studiju kursu saturs un apjoms ir izstrādāts, pamatojoties uz otrā
l me a profesionālās augstākās izgl t bas valsts standartā norād tajām pras bām, emot v rā
zinātnes nozares Mākslas apakšnozares Muzikoloģija anotācijā ietvertos m zikas jomas
p tniec bas aspektus.
Profesionālas darb bas teor tisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju kursu
m zikas nozar , profesionālas darb bas specializācijas kursu, prakses, br vās izv les studiju
kursu saturu un valsts pārbaud jumu pras bu saturu, emot v rā darba tirgus pras bas,
izstrādāja JVLMA attiec go katedru doc tāji, kuri vienlaic gi ir darba tirgus pārstāvi, radošo
instit ciju vadošie ska u režisori.
Studiju kursu saturs tiek aktualiz ts, emot v rā m zikas vidusskolu, stud jošo un
absolventu priekšlikumus. Studiju kursu saturs, to stenošanas kvalitāte tiek izv rt ta
sistemātiski, organiz jot aptaujas. emot v rā aptaujās izteiktos ierosinājumus, attiec gās
katedras izv rt ierosinājumu aktualitāti un m rķtiec bu, izskata priekšlikumu izmaksu
ietekmi, atbilst bu profesionālām kompetenc m, un pozit va l muma gad jumā studiju
programmu satura izmai as iesniedz Senātam apstiprināšanai.
2. Studiju kursu/ modu u savstarp jās sasaistes un atbilst bas studiju programmas m rķim un
sasniedzamajiem rezultātiem nov rt jums
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 strukt ra un saturs atbilst ska u režisora izgl tošanas pras bām, veicina
ieg to zināšanu, zinātniskās izzi as un zinātnisko atzi u lietošanu mākslinieciski radošajā darb bā.
Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 26.augusta
noteikumu Nr.512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu” pras bām un JVLMA Senāta l mumiem.
Studiju programmas apguve paredz ta 8 semestru periodā 240 ECTS kred tpunktu
apjomā.
Kred tpunkti tiek uzskait ti par katru apg tu studiju kursu (ar par praksi), ja v rt jums
pārbaud jumā ir pozit vs.
Studiju programmas apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāv gā darba formās. Ir
palielināta stud jošo patstāv gā darba noz me un atbild ba studiju satura apguv .
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Sal dzinot programmstundu apjomu un studiju programmas apguves darba formu
procentuālās attiec bas, jāsecina, ka aizvad tajā akad miskajā gadā kontaktstundu attiec bas pret
patstāv gā darba apjomu viena kred tpunkta ietvaros bija vid ji 0,35% pret 0,65%, t.i. no 40
darba stundām ned ā stud jošais kontaktstundās strādāja vid ji 15 stundas, bet 25 stundas
saturu apguva patstāv gajā darbā.
Studiju procesa stenošanas, doc šanas un studiju satura apguves kvalitātes kontroli un
anal zi regulāri veica atbild gās strukt rvien bas.
Studiju programmas saturs sakārtots 5 da ās.
“A” daļ (obligātie studiju kursi) ir iek auti vispārizgl tojošie studiju kursi un
profesionālās darb bas teor tiskie pamatkursi m zikas nozar .
Vispārizgl tojošie studiju kursi (Latviešu valodas kult ra, Svešvaloda, Literat ras
v sture, Uz m jdarb ba, Filozofija un est tika, Mākslas v sture, Ievads kult ras anal z )
nodrošina zināšanu padzi ināšanu humanitāro un sociālo zināt u nozar , att sta sociālās un
komunikat vās pamatiema as.
Profesionālo studiju cikla apjomu nosaka specializācijas nepieciešamā teor tisko
zināšanu kompetence.
“B” daļa –ierobežotās izv les da a - Profesionālās darb bas specializācijas kursi, kuru
satura apguve nodrošina ska u režisoram nepieciešamās zināšanas un prasmes. B da as studiju
kursu ietvaros, studenti apg st ar m zikas tehnoloģiju māc bu priekšmetu pedagogam
nepieciešamās zināšanas un prasmes, t.sk. - priekšmetu māc šanas metodiku un pedagoģisko praksi.
C – brīv s izvēles daļa. Studiju kursu saturs dod iesp ju padzi ināt vai paplašināt
zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas ska u režisora specializācijas jomās.
Prakse – Prakses periods ir 8 semestri.
Prakses darba rezultātā students uzkrāj profesionāli radošā darba pieredzi un pedagoģiskā darba
prasmes. Prakse nodrošina studiju kursu teor tisko zināšanu un praktiskās darb bas vienot bu.
Valsts p rbaudījumi
Valsts pārbaud jumu studiju kursu saturs tiek izstrādāts ciešā sazob ar studiju programmā
formul tajiem m rķiem, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Lai sasniegtu studiju
programmā aprakst tos zināšanu, prasmju un kompetences sasniedzamos rezultātus, katra konkr ta
studiju kursa aprakstā tiek formul ti m rķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti. Aprakst ti studiju
rezultātu sasniegšanas veidi, metodes, sec ba, kompetences pārbaudes formas, veidi un v rt juma
krit riji.
3. Studiju stenošanas metožu (tajā skaitā v rt šanas) atbilst bas studiju kursu rezultātu un
izvirz tā studiju programmas m rķa sasniegšanai nov rt jums, iek aujot informāciju, kā tiek emti
v rā studentcentr tas izgl t bas principi
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 informāciju, kā studiju procesa īstenošanā ņemti vērā studentcentrētas
izglītības principi.
Studiju stenošanas metodes, kompetences v rt šanas metodes, veidi un pras bas tiek
atspogu otas katra studiju kursa aprakstā. Studiju saturu studenti apg st kontaktstundu un patstāv gā
darba formās. Kontaktstundas tiek organiz tas pl smu, grupu un individuālajās nodarb bās.
Atbilstoši studiju kursu apraksta plānojumam, doc tāji pl smu un grupu nodarb bas struktur
lekciju, semināru, kolokviju formā, bet individuālās nodarb bas praktikuma darba formā.
Respekt jot vairāku stud jošo v lmi studijas savienot ar radošo vai pedagoģisko darb bu,
iesaistoties konkr tajā darba vid , un, emot v rā kult ras instit ciju vai kult rizgl t bas iestāžu
darba plānojumu, JVLMA studiju procesa stenošanā em v rā studentcentr tas izgl t bas principus,
t.sk. izmanto dažādus programmu stenošanas veidus, veidojot individuālus studiju plānus,
individualiz studiju kursa apguves metodes, veido piem rotus māc šanās ce us, regulāri nov rt un
uzlabo pasniegšanas veidus un metodes, balstās uz stud jošā patstāv bu, vienlaic gi nodrošinot
doc tāju vad bu un atbalstu, tostarp konsultācijas.
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Studiju programmas apguves nosl gumā stud jošo kompetenci v rt atbilstoši nolikumam par
valsts pārbaud jumiem, kurā atspogu otas pārbaud jumu pras bas un kārt ba, pārbaud jumu veidi,
formas, organizācija un norise, noteikti valsts pārbaud jumu komisijas pienākumi un ties bas,
zināšanu un prasmju pārbaudes un v rt šanas nosac jumi, v rt šanas krit riji, kā ar apelācijas
kārt ba.
3.1 Stud jošo prakses sasaistes ar studiju programmā sasniedzamajiem studiju rezultātiem
nov rt jums
Studiju programmā iekļauto studējošo prakšu uzdevumu sasaistes ar studiju programmā
sasniedzamajiem studiju rezultātiem analīze un novērtējums. Norādīt, kā augstskola atbalsta
studējošos studiju prakses ietvaros izvirzīto uzdevumu sasniegšanai.
Studiju programmas satura kvalitat vas apguves galvenais pamatprincips ir studiju un prakses
vienot ba.
Prakses darba organizāciju JVLMA nosaka nolikums, kas reglament kārt bu, kādā otrā
l me a profesionālo augstākās izgl t bas programmu stud jošie ieg st praktiskās iema as.
Prakses organiz šana
Studiju prakses apjomu kred tpunktos, to sadal jumu pa studiju semestriem, kā ar
kompetences v rt juma veidus nosaka studiju programma. Prakses saturu nosaka studiju kursa
apraksts un atbilstoši studiju kursa aprakstam izstrādātā prakses darba programma.
Studiju programmas ietvaros steno šādas prakses:
- apska ošanas prakse,
- ska u ierakstu prakse,
- pedagoģiskā prakse (bakalaura līmeņa studiju programmās),
Par prakses darba organiz šanu un norisi atbild katedru vad tāji, kuru kompetenc ir nodota
studiju kursa stenošana.
Prakses var b t stenotas Akad mijā vai ar ārpus tās - citās kult ras istit cijās vai izgl t bas
iestād s.
Prakses organizācijai ir noteikti obligātie dokumenti, kuru veidlapas prakses vad tājs sa em
Studiju programmu direkcijā, t.sk.:
1) Prakses l gums, ja prakse notiek ārpus Akad mijas.
2) Pielikums pie Pedagoģiskās prakses l guma – pedagoģiskās prakses vad tāja iesniegums
izgl t bas iestādes vad tājam;
3) Prakses darba programma (individuālajām nodarb bām - individuāli izstrādāta katram
semestrim, prakses darba programmas viens eksemplārs atrodas pie prakses vad tāja, otrs - pie
studenta;
4) Prakses pārskats (dienasgrāmata), dokuments, kas atspogu o prakses darba programmā
paredz to uzdevumu izpildi un ir Studiju kartes sastāvda a.
Prakses stenošanas kārt ba
Apska ošanas prakse un ska u ierakstu prakse notiek saska ā ar studiju kursa apraksta
pras bām. Attiec gā katedra sastāda prakses darba plānu, kas ir katedras darba plāna sastāvda a.
Prakses plāna konkr tos datumus saska o katedras vad tājs ar:
1) JVLMA koncertda u, ja prakse notiek akad mijā. Koncertda a plānotos prakses pasākumus
reģistr Koncertu reģistra grāmatā, nodrošina prakses reklāmu, sa em no katedras vad tāja prakses
pasākuma programmu, pavairo un nodrošina pasākuma organiz šanu un norisi. Programmas un citi
reklāmas materiāli glabājas Koncertda ā un, atbilstoši Akad mijas Lietu nomenklat ras pras bām,
tiek nodoti glabāšanai akad mijas arh vā;
2) kult ras vai izgl t bas instit cijām, ja prakses pasākumi notiek ārpus akad mijas. Šādu
radošo praksi organiz katedras vad tājs sadarb bā ar konkr tās instit cijas atbild go personu.
Prakses informat vos un reklāmas materiālus katedras vad tājs nodod Koncertda ai, kura veic
prakses uzskaiti. Prakses darba rezultātus apspriež un nov rt katedras s d s un atbild gais doc tājs
stud jošā prakses darba rezultātus – v rt jumu ieraksta stud jošā Sekmju lapā.
Pedagoģiskā prakse tiek stenota m zikas profesionālajās vai profesionālās ievirzes izgl t bas
iestād s.
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Saska ā ar studiju kursa apraksta saturu, prakses vad tājs izstrādā pedagoģiskās prakses darba
programmu katram studentam – praktikantam. Atbilstoši pedagoģiskās prakses darba programmā
noteiktajiem uzdevumiem, pedagoģiskās prakses vad tājs nodrošina studentu ar prakses vietu vai
akcept studenta – praktikanta izv l tu prakses vietu. Prakses sākumā inform studentus par prakses
norises kārt bu un pras bām, vada praksi, kontrol prakses programmas uzdevumu izpildi un
studenta ierakstus prakses pārskatā, nov rt prakses norises gaitu.
4. Stud jošo nosl gumu darbu t mu anal ze un nov rt jums
Analīze un novērtējums par studējošo noslēguma darbu tēmām, to aktualitāti nozarē, tajā
skaitā darba tirgū, un noslēguma darbu vērtējumiem.
Studiju programmas apguve nosl dzas ar valsts pārbaud jumu.
Valsts pārbaud jums ir stud jošā kompetences v rt juma gala rezultāts, kas ieg ts,
pamatojoties uz studiju programmas aprakstā norād to studiju kursu satura apguves v rt jumu
diplomeksāmenos (sa sin. DE). DE ir studiju darba nosl dzošais posms, kurā notiek to prasmju,
teor tisko zināšanu un attieksmju pārbaude, kas atbilst studiju programmā noteiktajām
kvalifikācijas pras bām un ir nepieciešamas atbilstošās profesijas uzdevumu sekm gai veikšanai. DE
saturs ietver teor tisko zināšanu un praktisko iema u pārbaudi. DE var notikt M zikas akad mijā
un/vai citās kult ras un izgl t bas instit cijās. DE norises kārt bu nosaka attiec gā studiju kursa
katedras vad tājs. Profesionālās kvalifikācijas un profesionālā grāda ieg šanai teor tisko zināšanu
pārbaude notiek gan mutiski, gan rakstiski, t.sk. kolokvija veidā. Profesionālās kvalifikācijas un
profesionālā grāda ieg šanai praktisko iema u pārbaude notiek atbilstoši studiju programmas
pras bām. DE programmas prasmju pārbaudes saturs atbilst studiju programmas aprakstā
noteiktajiem m rķiem un uzdevumiem un studiju kursa aprakstā noteiktajām nosl guma pras bām.
DE programmu kopā ar stud jošo sastāda studiju kursa doc tājs. Programmu ne v lāk kā sešus
m nešus pirms DE norises saska o katedras s d , ne v lāk kā divus m nešus pirms DE norises
diplomeksāmena saturu apstiprina akad miskā darba prorektors.
Stud jošo zināšanas un prasmes DE v rt komisija p c 10 ballu sist mas skalas, atbilstoši
studiju kursa aprakstā noteiktajiem krit rijiem.
Diplomeksāmena komisija ir valsts pārbaud jumu komisijas deleģ tā instit cija, kura DE
norises procesā nov rt stud jošā kompetenci atbilstošajā studiju kursā.
Priekšlikumus DE komisijas sastāvam iesniedz studiju programmu direkcijā katedras vad tājs.
DE sastāvu apstiprina Valsts pārbaud jumu komisijas priekšs d tājs ne v lāk kā 10 dienas pirms
DE norises.
DE komisijas sastāvā tiek pieaicināti Latvijas vai ārzemju kult ras instit ciju attiec gās
nozares vadošie speciālisti.
DE nosl gumā komisija pie em l mumu par stud jošā kompetences v rt jumu, v rt jumu ar
pamatojumu ieraksta valsts pārbaud juma protokolā, parakstās par v rt juma objektivitāti. DE
komisijas priekšs d tājs komisijas klātb tn pazi o DE rezultātus stud jošajiem.
Apelācijas kārt ba
Vienas dienas laikā p c rezultātu pazi ošanas stud jošajam ir ties bas iesniegt valsts
pārbaud jumu komisijas priekšs d tājam motiv tu rakstisku l gumu pārskat t DE ieg to v rt jumu.
Atkārtotu DE dr kst kārtot tikai Diplomeksāmenu norises noteiktajā periodā, bet ne v lāk kā tr s
dienas pirms Valsts pārbaud jumu komisijas s des izsludinātā datuma.
Profesionālo bakalaura grādu m zikā un 5. l me a profesionālo kvalifikāciju Skaņu režisors
piešķir JVLMA Valsts pārbaud jumu komisija (sa sin. – VPK), kuras sastāvā ir komisijas
priekšs d tājs un vismaz četri komisijas locek i. VPK apstiprina rektors ar r kojumu katram
akad miskajam gadam. VPK priekšs d tājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares
profesionālo organizāciju vai darba dev ju pārstāvji. VPK l mumu par atbilstošās profesionālās
kvalifikācijas un profesionālā grāda piešķiršanu pie em, pamatojoties uz DE komisijas ierakstiem
valsts pārbaud jumu protokolos un studiju kart sniegtajām zi ām.
5. Stud jošo aptauju rezultātu anal ze
Analīze un novērtējums par studējošo aptauju rezultātiem, to izmantošanu studiju satura un
kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus.
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Stud jošo aptaujai ir izstrādāta aptaujas anketa, kas ir pieejama JVLMA mājas lapā.
Lai noskaidrotu stud jošo viedokli par studiju programmas vai atsevišķa studiju kursa
stenošanas kvalitāti, emot v rā aptaujā formul to m rķi, aptauju var ierosināt stud jošie,
akad mijas vad ba, studiju kursa doc tājs, katedras vad tājs.
Aptauju rezultātus apkopo Studiju programmu direkcijas vad tājs un kopsavilkumu, emot
v rā aptaujas m rķi, nodod atbilstošai katedrai vai rektorātam, vai doc tāju amatā iev l šanas
nol kos iesniedz Senāta sekretārei.
Stud jošo aptaujā pamatoti izteiktais viedoklis tiek emts v rā doc tāju amatā iev l šanas
procesā, kā ar doc tāju izv l pieaicināšanai studiju kursa stenošanai.
oti liela uzman ba tiek piev rsta studentu domām par studiju kursu satura pārmantojam bu
no viena studiju kursa uz citu, kā ar teorijas un prakses sazobi, kas ska u režisora specialitātei ir
paši svar ga un nav viegli realiz jama. Vairākas reizes semestr katedras vad tājs veido neformālas
sapulces, lai pārrunātu ar studentiem aktuālos, ar studiju procesu saist tos jautājumus, studentu
pārstāvji tiek aicināti uz katedras s d m.
6. Absolventu un darba dev ju aptauju rezultātu anal ze
Analīze un novērtējums par absolventu un darba devēju aptauju rezultātiem, to izmantošanu
studiju satura un kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus
Absolventu aptaujai JVLMA izstrādāja aptaujas anketu Studiju vides novērtējums, tā ir
pieejama JVLMA mājas lapā.
2017.gada absolventiem tika organiz ta aptauja par studiju programmā stenoto studiju
kursu noz m bas (svar guma) izp ti nākošā speciālista nepieciešamās kompetences ieguves
kontekstā. Piedāvātās aptaujas m rķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret studiju procesa
gaitu un m zikas speciālistu sagatavošanas kvalitāti.
Absolventu aptaujās paustais viedoklis liecina par to, ka studenti studiju laikā uzstād tos
m rķus ir sasnieguši, ar sasniegto zināšanu un prasmju prasmju l meni kopumā ir apmierināti.
Iebildumi ir izteikti par nepiln bām dažu studiju kursu doc šanas metod s un satura aktualitāti.
Pozit vi tiek v rt ta pedagoģiskā prakse un pedagoģiskās izgl t bas noder gums dz v .
Absolventi paši uzteic rad to iesp ju studiju laikā papildināties meistarkursos un
apmai as programmas studijās. Kā oti noz m gu kvalitātes faktoru absolventi atz st rad tās
plašas iesp jas iesaist ties radošajos projektos.
Sakarā ar to, ka Augstskolu likumā veiktajos groz jumos (3.pants Augstskolu uzdevumi)
augstskolām ir papildināts uzdevumu uzskait jums, JVLMA ir veikusi virkni pasākumus, lai no
absolventiem sa emtu informāciju par vi u nodarbināt bu. Izanaliz jot sa emto informāciju,
varam secināt, ka m su absolventi visi strādā savā profesijā.
Lai sa emtu patiesu un atklātu informāciju par absolventu sagatavošanas kvalitāti, studiju
virziena Māksla stenošanas nov rt šanas procesā 2011.gada oktobr – novembr , emot v rā
starptautisko ekspertu pras bas, JVLMA organiz ja tikšanos ar darba dev jiem un Kult ras
ministriju. Darba dev jus pārstāv ja Latvijas Nacionālās operas, Latvijas Nacionālās simfoniskā
orķestra, Latvijas Nacionālā kult ras centra un M zikas izgl t bas iestāžu direktoru asociācijas
pārstāvji.
Raksturojot m su absolventu zināšanas, prasmes un atbild bu, absolventu ieg tās
kompetences konkr tajā specialitāt tika atz m ts ska u režisoru augsts profesionalisms, v lme
savā darb bā b t inovat viem, papildināt savu profesionālo meistar bu, paši akt vi iek aujas
radošajos projektos.
7. Studiju programmas atbilst bas valsts standartiem augstākajā izgl t bā un profesiju standartam (ja
piem rojams) nov rt jums
Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (sa sin. AL) 55.panta Studiju
programmas pras bām. Studiju programmu reglament speciāls dokuments – Studiju satura un
realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta strukt ra atbilst AL pras bām, programmā
aprakst tie studiju rezultāti - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.l me a profesionālās
kvalifikācijas profesijas standartam Skaņu režisors (profesijas standarts atrodas Latvijas Republikas
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Profesiju klasifikatora Pielikumu sada ā, apstiprināts ar MK noteikumiem) un Ministru kabineta
noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju 2.tabulā noteiktajām Eiropas kvalifikāciju
ietvarstrukt ras (sa sin. EKI) aprakstu pras bām, t.i. 6.l me a pras bām. Studiju programma ir
licenc ta, divas reizes akredit ta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada oktobr Augstākās izgl t bas
padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izv rt ja studiju virziena Māksla stenotās programmas,
tai skaitā ar studiju programmu Mūzika un skatuves māksla. Ekspertu komisijas studiju
programmas izv rt šanas rezultāti bija izcili, paši tika atz m ta studiju programmas stenošanas
kvalitāte. Nov rt jot studiju programmas stenošanas procesu un rezultātus, komisija secināja, ka
JVLMA izgl to augstas profesionalitātes ska u režisorus un nozares pedagogus, jaunie speciālisti
ir sp j gi iek auties kult ras aprites plašajā darba tirg gan Latvijā, gan ārvalst s.
Profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apraksts
izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumu Nr. 512 Noteikumi par
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu bakalaura studiju programmu
pras bām.
Noteikumi par otrā l me a
Profesionālā bakalaura studiju programmas Mūzika un skatuves
profesionālās augstākās
māksla apakšprogrammas Skaņu režija satura un apjoma parametri:
izgl t bas valsts standartu
(izvilkums):
III. Bakalaura programmas
oblig tais saturs
7. Bakalaura programmas
apjoms ir vismaz 160
kred tpunkti.
9. Bakalaura programmas
obligātais saturs.
9.1. vispārizgl tojošie studiju
kursi, kuru apjoms ir vismaz
20 kred tpunkti

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

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

Programmas apjoms ir 160 KP (ECTS 240 KP) ar kop jo studiju
ilgumu 4 gadi pilna laika studijās.

Oblig tais saturs
II Visp rizglītojošie studiju kursi – 20 KP
Latviešu valodas kult ra (lietišķie raksti)- 1 KP
Ievads kult ras anal z – 1 KP
Uz m jdarb bas pamati 4 KP:
(Darba tiesiskās attiec bas) – 1 KP
Uz m jdarb bas pamati
(Projektu izstrādes un vad šanas pamati) – 3 KP
Literat ra m zikā – 3 KP
Mākslas v sture – 3KP
Filozofija un est tika – 3 KP
Svešvaloda – 5 KP
Kop : 36 KP
Akustika – 6 KP
Elektrotehnika un elektronika - 2 KP (teor tiskā da a)
Digitālo signālu m cība un apstrāde – 2 KP
M zikas v sture un teorija – 16 KP
Instrumentu māc ba – 2 KP (teor tiskā da a)
Ska u ierakstu tehnoloģijas - 4 KP
Džeza un populārās m zikas v sture - 4 KP
Kop : 60 KP

Audio sist mu komponenti un sist mu veidošana – 8 KP
Digitālo signālu māc ba un apstrāde – 4 KP
Elektrotehnika un elektronika – 2 KP (praktiskā da a)
Instrumentu māc ba – 1 KP (praktiskā da a)
194

9.4. bakalaura programmas
br vās izv les studiju
kursi, kuru apjoms ir
vismaz 6 kred tpunkti

Klaviersp le – 3 KP
Muzikālās dzirdes att st bas praktikums – 6 KP
M zikas notācija un interpretācija – 6 KP
Elektroakustiskā m zika – 2 KP
Ska u ierakstu produc šana – 6 KP
Daudzkanālu ierakstu sist mas – 2 KP
Ska u ieraksta gala apstrāde (mastering) – 4 KP
Psiholoģija – 4 KP
Pedagoģija – 4 KP
Pedagoga tika – 2 KP
Vispār jā metodika – 1 KP
M zikas tehnoloģiju māc bas metodika – 2 KP
M zikas tehnoloģijas māc šanas pedagoģiskā prakse – 3 KP
C daļa – brīvās izvēles kursi - 6 KP
Izv loties piedāvātos studiju kursus, kursa apguves saturu izstrādā
studenti kopā ar doc tājiem individuāli, emot v rā stud jošo
profesionālās v lmes iepriekš apg to citu studiju kursu satura
padzi ināšanai vai paplašināšanai.

9.5. prakse, kuras apjoms ir
vismaz 26
kred tpunkti

Prakse: 26 KP
Apska ošanas prakse – 10 KP
Ska u ierakstu prakse – 16 KP

9.6. valsts pārbaud jums, kura
sastāvda a ir diplomdarba
(diplomprojekta) izstrādāšana
un aizstāv šana un kura
apjoms ir vismaz 12
kred tpunktu.

Valsts p rbaudījumi LV 12 KP/ ECTS 18KP
apjom veido:

Kolokvijs m zikas tehnoloģijās – 2 KP
Ska u režija (apska ošana) – 5 KP
Ska u ierakstu produc šana – 5 KP
Studiju programmas nosl gumā 8.semestr studentam ir
jākārto valsts pārbaud jums, kas sastāv no tr s sastāvda ām diplomeksāmeniem:
1) kolokvijs mūzikas tehnoloģij s

kolokvijā students apliecina ska u režisoram nepieciešamās teor tiskās
zināšanas, kuras ieg tas visa studiju perioda laikā šādos studiju kursos:
Akustika, Elektrotehnika un elektronika, Skaņu ierakstu tehnoloģijas,
Digitālo signālu mācība un apstrāde, Audio sistēmu komponenti un
sistēmu veidošana.

2) bakalaura diplomdarba izstr d šana un aizst vēšana skaņu
ieraksta producēšan

Diplomeksāmens sastāv no divām da ām:
- pirmajā da ā tiek veikts kameransamb a (2-7 dal bnieki) 5-10
min tes gara ska darba vai ska darba da as ieraksts ska u
ierakstu studijā. Darba veikšanas laika limits ir 60 min tes. Pirms
ieraksta veikšanas students izv las un uzstāda nepieciešamo
tehniku, kas neietilpst norād tajā hronometrāžā.
- otrajā da ā students atska o un aizstāv samont to ierakstu.
Diplomeksāmena komisija pirmajā da ā v ro ieraksta procesu, bet otrajā
da ā noklausās samont tā ieraksta atska ojumu un studenta argumentus.
Diplomeksāmena komisija izv rt studenta prasmi izveidot ska as modeli,
izv l ties tehniku, darbu ar m ziķiem, ieraksta kvalitāti.

3) bakalaura diplomdarba izstr d šana un aizst vēšana skaņu
režij (koncerta apskaņošana)
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10. Studiju kursu izv li

bakalaura programmā, studiju
kursu apjomu un saturu, kā ar
prakses saturu atbilstoši
ieg stamajam grādam nosaka
attiec gās profesijas standarts.
11. Studiju procesā vismaz 30
procentus no studiju kursu
apjoma steno praktiski.
15. P c bakalaura programmas
apguves piešķir piektā l me a
profesionālo kvalifikāciju un
profesionālo bakalaura grādu
nozar (profesionālās darb bas
jomā).

Diplomeksāmena forma ir rakstiska un radoši produkt vā.
Pirms koncerta students uzstāda apska ošanas tehniku un veic
uzstād tās sist mas m r jumus un nepieciešamos regul jumus.
Diplomeksāmena komisijai students iesniedz aprakstu ar nepieciešamās
tehnikas sarakstu, ska ru u un mikrofonu izvietojuma plānu.
Praktiski veic akad miskās, tautas, džeza vai elektroakustiskās m zikas
koncerta apska ošanu.
Diplomeksāmena komisija noklausās apska otu koncertu un izv rt
izv l tās tehnikas pamatot bu, ska ru u un mikrofonu izvietojuma plānu,
apska ošanas sist mas m r jumu un regul jumu precizitāti, apska ošanas
darba kvalitāti – balansu un ska as mode a atbilst ba izpild juma stila
pras bām.
Studiju programmas saturu un realizācijas aprakstu izstrādāja JVLMA
apstiprinātā darba grupa vienlaic gi ar profesijas standarta Skaņu režisors
apstiprināšanu

M zikas tehnoloģiju nozares studiju kursi praktiski tiek stenoti 83 KP
apjomā, t.i. vid. 51,5 procenti.
Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts profesionālais
bakalaura grāds m zikā un ska u režisora profesionālā kvalifikācija.

Profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apraksts
izstrādāts atbilstoši piekt profesion l s kvalifik cijas līmeņa profesijas standarta
Skaņu režisors kompetences, prasmju un zin šanu prasīb m.
Profesijas kods – 2654 07
Nodarbin tības apraksts
Profesion l s darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:
– ska u režisors ir speciālists, kurš ir apguvis zināšanas par m zikas att st bas procesiem,
dažādu laikmetu m zikas stiliem un žanriem, skan juma est tiku, kā ar prasmes strādāt ar
m zikas ierakstu un apska ošanas tehnoloģijām, veikt publisku pasākumu apska ošanu un
ska u ierakstus, rad t ska as partit ras; atbilstoši darba uzdevumam veikt ar apska ošanas un
ska as ieraksta darb bu saist tu pas t jumu izpildi – ska as sist mu veidošanu, ska as
sist mas instalācijas plānošanu, koncertu un publisku pasākumu apska ošanu, ska as ierakstu
veikšanu, ska as partit ras veidošanu, ska as ieraksta p capstrādi (mastering), telpu akustisko
parametru m r jumus, ekspert zi par ska u ierakstu un apska ošanas tehnoloģiju
pielietojumiem.
Ska u režisors strādā kult ras un izgl t bas instit cijās, kino industrijā, telev zijā, radio,
apska ošanas uz mumos, kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.
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Profesion l s darbības veikšanai nepieciešam s profesion l s kompetences
Profesijas standarta prasības

Studiju kursi, kuru saturs nodrošina nepieciešam s
kompetences ieguvi

1. Sp ja orient ties telpu akustikas jautājumos.
2. Sp ja pārzināt m zikas att st bas procesus,
dažādu laikmetu m zikas stilus un žanrus,
skan juma est tiku.

3. Sp ja pārzināt dažādu m zikas instrumentu
spektrālo sastāvu, sakar bas starp signāla spektru un
tembru.
4. Sp ja orient ties dažādu m zikas stilu ierakstu
specifikā.

5. Sp ja pārzināt m zikas tehnoloģiju att st bas
procesus, analogo un digitālo apska ošanas un
ska u ierakstu tehnoloģiju.
6. Sp ja ar tehnikas pal dz bu izveidot savu ska as
(skan juma) modeli, radoši strādāt ar ska as
ieraksta tehnoloģijām.
7. Sp ja pārzināt ska u ierakstu tehnoloģiju veidus.
8. Sp ja pārzināt mikrofonu izvietojumu tehnikas.

9. Sp ja sadarboties ar atska otājmāksliniekiem,
dot ieteikumus ieraksta tapšanā un apska ošanas
procesā.
10. Sp ja pielietot specializ tās datorprogrammas
apska ošanas un ierakstu procesā.
11. Sp ja pārzināt mikrofonu, ska ru u,
pastiprinātāju, miks šanas pulšu, signālu apstrādes
ier ču darb bas principus un raksturojošos
parametrus.
12. Sp ja organiz t darbu ska u ierakstu studijā –
plānot darba kārt bu un konfigur t tehniku.
13. Sp ja pārzināt ska as sint zes pamatprincipus.
14. Sp ja formul t un anal tiski aprakst t
informāciju, probl mas un risinājumus par ska u
ierakstu un apska ošanas tehnoloģijām, to
inovācijām, izskaidrot un argument ti diskut t gan
ar speciālistiem, gan nespeciālistiem.
15. Sp ja demonstr t zinātnisku pieeju probl mu
risināšanā.
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Akustika
M zikas v sture un teorija, Instrumentu māc ba,
M zikas notācija un interpretācija, Džeza un
populārās m zikas v sture, Klaviersp le, Muzikālās
dzirdes att st bas praktikums, Elektroakustiskā
m zika, Ska u ierakstu tehnoloģijas, Ska u ierakstu
gala apstrāde (māsterings), Apska ošanas prakse,
Ska u ierakstu prakse, Ska as dizains, Kora māc ba
M zikas v sture un teorija, Instrumentu māc ba,
Audio sist mu komponenti un sist mu veidošana,
Digitālo signālu māc ba un apstrāde, Ska u ierakstu
produc šana, Daudzkanālu ierakstu sist mas
M zikas v sture un teorija, Ska u ierakstu
tehnoloģijas, M zikas notācija un interpretācija,
Džeza un populārās m zikas v sture, Klaviersp le,
Muzikālās dzirdes att st bas praktikums,
Elektroakustiskā m zika, Ska u ierakstu gala
apstrāde (māsterings), Apska ošanas prakse, Ska u
ierakstu prakse, Ska as dizains
Ska u ierakstu tehnoloģijas, Digitālo signālu
māc ba un apstrāde, Apska ošanas prakse, Ska u
ierakstu produc šana
Ska u ierakstu tehnoloģijas, Apska ošanas prakse,
Ska u ierakstu produc šana, Ska u ierakstu parkse,
Digitālo signālu māc ba un apstrāde
Ska u ierakstu tehnoloģijas
Akustika, Digitālo signālu māc ba un apstrāde,
Audio sist mu komponenti un sist mu veidošana,
Daudzkanālu ierakstu sist mas, Apska ošanas
prakse
Uz m jdarb bas pamati, Psiholoģija, Prakse
Apska ošanas prakse, Ska u ierakstu prakse, Ska u
ierakstu produc šana, Ska u ierakstu tehnoloģijas
Audio sist mu komponenti un sist mu veidošana,
Digitālo signālu māc ba un apstrāde, Daudzkanālu
ierakstu sist mas, Apska ošanas prakse
Uz m jdarb bas pamati, Psiholoģija, Prakse,
Audio sist mu komponenti un sist mu veidošana,
Digitālo signālu māc ba un apstrāde
Audio sist mu komponenti un sist mu veidošana,
Digitālo signālu māc ba un apstrāde
Uz m jdarb bas pamati, Ska u ierakstu
tehnoloģijas, Audio sist mu komponenti un sist mu
veidošana, Digitālo signālu māc ba un apstrāde,
Psiholoģija, Pedagoģija
Uz m jdarb bas pamati, Ievads kult ras anal z ,
Filosofija un est tika

Profesijas standarta prasības

Studiju kursi, kuru saturs nodrošina nepieciešam s
kompetences ieguvi

16. Sp ja uz emties atbild bu un iniciat vu, veicot
darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilv ku
darbu.
17. Sp ja pie emt l mumus un rast risinājumus
main gos vai neskaidros apstāk os.
18. Sp ja sazināties valsts valodā un vismaz divās
svešvalodās.

Uz m jdarb bas pamati, Pedagoģija, Psiholoģija,
Prakses
Uz m jdarb bas pamati , Pedagoga tika,
Psiholoģija, Prakse
Latviešu valodas kult ra,
Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda, Franču
valoda

Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s prasmes
Profesijas standarta prasības

Studiju kursi, kuru saturs nodrošina nepieciešam s
kompetences ieguvi

1. Izm r t un apr ķināt galvenos telpu akustiku
raksturojošos parametrus.
2. Izv l ties ieraksta vai apska ošanas situācijai
atbilstošu mikrofonu daudzumu un tipus.
3. Strādāt ar analogu un digitālu ska u miks šanas
pulti.
4. Izstrādāt apska ošanas iekārtu un ska u
ierakst šanas iekārtu izvietojuma un savienojumu
sh mas.
5. Veikt testa m r jumus, noregul t apska ošanas
iekārtu un ska u ierakst šanas iekārtas un optimiz t
apska ošanas sist mu tehniskos parametrus.
6. Lietot ar apska ošanu saist to informācijas
tehnoloģiju – ska as signālu rediģ šanas, signāla
virz šanas (routing), miks šanas un māster šanas
programmas.
7. Izm r t un nov rt t dažādu audio komponenšu
parametrus.
8. Sastād t audio komponenšu (mikrofonu,
pastiprinātāju, ska as signālu apstrādes ier ču,
ska ru u) savienojumu sh mu.
9. Veikt audio sist mas darb bas model šanu ar
datorprogrammas pal dz bu.
10. Sastād t audio sist mas komponenšu un
savienojumu specifikāciju.
11. Veikt kompleksus audio sist mas m r jumus.
12. Optimiz t audio sist mas darb bu, izv loties
atbilstošu signālu pastiprinājuma strukt ru.
13. Pārbaud t audio sist mas komponenšu atbilst bu
tehniskajām pras bām.
14. Iev rot darba aizsardz bas, elektrodroš bas,
ugunsdroš bas un higi nas pras bas.
15. Iev rot vides aizsardz bas noteikumus.
16. Sazināties ar klientiem un sadarb bas partneriem.
17. Veikt darbu individuāli.
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Akustika, Digitālo signālu māc ba un apstrāde, Audio
sist mu komponenti un sist mu veidošana
Audio sist mu komponenti un sist mu veidošana,
Apska ošanas prakse, Ska u ierakstu prakse
Ska u ierakstu tehnoloģijas, Audio sist mu
komponenti un sist mu veidošana, Digitālo signālu
māc ba un apstrāde
Ska u ierakstu tehnoloģijas, Audio sist mu
komponenti un sist mu veidošana, Digitālo signālu
māc ba un apstrāde, Prakse
Ska u ierakstu tehnoloģijas, Audio sist mu
komponenti un sist mu veidošana, Digitālo signālu
māc ba un apstrāde, Prakse
Digitālo signālu māc ba un apstrāde, Apska ošanas
prakse, Ska u ierakstu gala apstrāde (māsterings)
Audio sist mu komponenti un sist mu veidošana
Audio sist mu komponenti un sist mu veidošana,
Digitālo signālu māc ba un apstrāde, M zikas
tehnoloģijas, Prakse
Audio sist mu komponenti un sist mu veidošana,
Digitālo signālu māc ba un apstrāde, M zikas
tehnoloģijas, Prakse
Audio sist mu komponenti un sist mu veidošana,
Digitālo signālu māc ba un apstrāde, M zikas
tehnoloģijas, Prakse
Audio sist mu komponenti un sist mu veidošana,
Digitālo signālu māc ba un apstrāde, M zikas
tehnoloģijas, Prakse
Audio sist mu komponenti un sist mu veidošana,
Digitālo signālu māc ba un apstrāde, M zikas
tehnoloģijas, Prakse
Audio sist mu komponenti un sist mu veidošana,
Prakse
Uz m jdarb bas pamati (darba aizsardz bas,
elektrodroš bas, ugunsdroš bas un higi nas pras bas)
Uz m jdarb bas pamati (vides aizsardz bas
noteikumi)
Uz m jdarb bas pamati, Psiholoģija, Pedagoga tika
Uz m jdarb bas pamati, Prakse

Profesijas standarta prasības
18. Plānot un vad t komandas darbu, strādāt darba
grupā.
19. Izmantot informācijas mekl šanas un atlases
l dzek us.
20. Sistemātiski pilnveidot profesionālo kvalifikāciju.
21. Pārvald t valsts valodu.
22. Pārvald t vismaz divas svešvalodas sazi as
l men .
23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un
vismaz divās svešvalodās.

Studiju kursi, kuru saturs nodrošina nepieciešam s
kompetences ieguvi

Uz m jdarb bas pamati, Psiholoģija, Prakse

Uz m jdarb bas pamati, visi profesionālie studiju
kursi
Studijas, izmantojot kontakstundas un patstāv gā
darba formas, Meistarklases
Latviešu valodas kult ra
Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda, Franču
valoda
Profesionālie studiju kursi, M zikas v sture un
teorija

Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas
Profesijas standarta prasības

Studiju kursi, kuru saturs nodrošina
nepieciešam s kompetences ieguvi

1. Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas priekšstata līmenī:
1.1. literat ras vesture
Literat ras v sture
1.2. mākslas v sture
Mākslas v sture
1.3. filozofija
Filosofija un est tika
1.4. reliģiju v sture
Ievads kult ras anal z
1.5. tika
Pedagoga tika
Studiju kursi, kuru saturs nodrošina
Profesijas standarta prasības
nepieciešam s kompetences ieguvi

2. Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas izpratnes līmenī:
2.1. m zikas v sture un teorija
M zikas v sture un teorija
2.2. instrumentu māc ba
Instrumentu māc ba
2.3. džeza un populārās m zikas v sture
Džeza un populārās m zikas v sture
2.4. m zikas formas māc ba
M zikas v sture un teorija
2.5. sociālā un saskarsmes psiholoģija
Psiholoģija
2.6. pedagoģija
Pedagoģija, Pedagoga tika
2.7. komercdarb bas pamati
Uz m jdarb bas pamati
2.8. profesionālie termini valsts valodā un vismaz
Visi profesionālie studiju kursi, M zikas
divās svešvalodās
v sture un teorija, Klaviersp le, Instrumentu
māc ba, M zikas notācija un interpretācija,
Svešvalodas (lietišķās)

3. Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas lietošanas
līmenī:
3.1. akustika (telpu akustikas pamati, telpu akustikas parametru
defin cijas un m rvien bas, telpu akustisko parametru ietekme
uz ska as vi u izplat šanos, telpu akustikas normat vi, ska as
vi u veidi, parametri un izplat šanās mehānismi, ska as lauka
raksturojums, frekvenču joslas, ska as l me i un to m r jums,
psihoakustika)

Akustika

3.2. elektrotehnika un elektronika (elektriskās strāvas,
sprieguma un jaudas defin cijas un likumsakar bas, elektronu
pl smas likumsakar bas vad tājos, elektronikas elementu rezistoru, indukcijas spo u, kondensatoru, pusvad tāju paš bas un darb bas principi, elektronikas elementu
savstarp jās iedarb bas pamati un likumsakar bas)

Elektrotehnika un elektronika
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Profesijas standarta prasības

Studiju kursi, kuru saturs nodrošina
nepieciešam s kompetences ieguvi

3.3. digitālo signālu principi (binārās matemātikas pamati,
digitālu signālu veidošanas principi, digitālu signālu
raksturojoši parametri, no analoga signāla uz digitālu signālu
un no digitāla signāla uz analogu signālu pārveidošanas
principi, digitālu signālu standartiz ti interfeisi, digitālo
signālu formāti, digitālu signālu parametri, pārveidošanas
procesi starp dažādiem formātiem, datorprogrammu plug-in
modu u pielietošana)
3.4. digitālie ska u faili (formāti, ska as failu rediģ šanas
principi, darb bas principi ar ska as failiem internetā, darb bas
procesi ar ska as failiem datorā)
3.5. ska u ierakstu tehnoloģijas (ska u ierakstu tehnoloģijas
veidi, ska u ierakstu principi un metodes, mikrofonu
izvietošanas tehnikas, ierakstu veikšanai nepieciešamo ier ču
raksturojums)
3.6. audio sist mu komponenti un sist mu veidošanas principi
(mikrofonu, ska ru u, pastiprinātāju, miks šanas pulšu, signālu
apstrādes ier ču darb bas principi un raksturojošie parametri,
ska as vi u mijiedarb bas principi un parametri, audio sist mu
komponenšu darb bas principi un raksturojumi, audio
savienojumu veidi un principi)
3.7. m zikas instrumentu un vokāla spektrālais sastāvs,
sakar bas starp signāla spektru un tembru

3.8. m zikas notācija (dažādu laikmetu un stilu kamerm zikas,
kora m zikas un simfoniskā orķestra partit ru pieraksti)
3.9. elektroakustiskās m zikas tehnikas (ska as sint ze, nolašu
veidošana, ska as efektu darb ba, elektroakustiskās m zikas
att st bas procesi)
3.10. ska u ierakstu produc šana (ska as mode a izveide un
atbilstošu tehnisko l dzek u izv le, producentam nepieciešamās
saskarsmes prasmes ar atska otājmāksliniekiem un
tehnoloģisko specifiku darbam ska u ierakstu studijā)
3.11. daudzkanālu ierakstu sist mu uzb ve un principi,
standartu pras bas daudzkanālu sist mām, daudzkanālu sist mu
att st bas v sture un nākotnes tendences
3.12. ska u ieraksta gala apstrāde (Mastering) (tehniskie
parametri ska u ieraksta gala noform šanai, standartu pras bas
ska u ierakstu formātiem, metodes psihoakustisku rezultātu
sasniegšanai)
3.13. valsts valoda
3.14. divas svešvalodas sazi as l men
3.15. vides aizsardz ba
3.16. darba aizsardz ba
3.17. darba tiesiskās attiec bas
3.18. zinātniskās p tniec bas metodes
3.19. nozares att st bas strat ģija un plānošanas metodes
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Digitālo signālu māc ba un apstrāde

Ska u ierakstu tehnoloģijas, Ska u
ierakstu gala apstrāde, Digitālo signālu
māc ba un apstrāde
Ska u ierakstu tehnoloģijas

Audio sist mu komponenti un sist mu
veidošana, Digitālo signālu māc ba un
apstrāde, M zikas tehnoloģijas,
Prakse
Audio sist mu komponenti un sist mu
veidošana, Digitālo signālu māc ba un
apstrāde, M zikas tehnoloģijas,
Prakse, Instrumentu māc ba, Kora
māc ba, M zikas notācija un
interpretācija, Ska u ierakstu prakse
M zikas notācija un interpretācija
Elektroakustiskā m zika
Ska u ierakstu produc šana

Daudzkanālu ierakstu sist mas
Ska u ieraksta gala apstrāde
(mastering)
Latviešu valodas kult ra
Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u
valoda, Franču valoda
Uz m jdarb bas pamati
Uz m jdarb bas pamati
Uz m jdarb bas pamati
Uz m jdarb bas pamati
Uz m jdarb bas pamati

K11. Studiju programmas resursi un nodrošin jums
1. Studiju programmas stenošanā iesaist to māc bsp ku kvalifikācijas atbilst bas studiju
programmai nov rt jums
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).
Izv rt jot akad miskā personāla zinātniskās un mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas,
Senāta s žu protokolus, kuri atspogu o akad miskajā amatā iev l šanai personas iesniegtos
dokumentus, v l šanu procesu un rezultātus, akad miskā personāla pašnov rt šanas
zi ojumus, stud jošo darba rezultātus un stud jošo atsauksmes, katedras atz st, ka akad miskā
personāla kvalifikācija atbilst strukt rvien bas m rķu un uzdevumu stenošanai.
JVLMA misijas izpildi nodrošina augstākās kvalifikācijas akad miskais personāls,
kuru veido kodols - profesori un asoci tie profesori, kā ar kvalific ti māc bsp ki (docenti) un
akad miskās atjaunotnes rezerve pieaicinātie doc tāji. JVLMA izmanto iesp jas starptautiski
atpaz stamu speciālistu piesaistei. Akad miskā personāla v l šanām izvirz ti vienoti, pašas
pieejas krit riji, no kuriem noz m gākie ir starptautiskie panākumi m zikas profesionālajā
mākslinieciskajā darb bā. Optimālā JVLMA personāla strukt ra izriet no JVLMA darb bas
uzdevumiem un var b t atšķir ga pa specializācijām.
Darbojoties br vas konkurences izgl t bas un akad misko pakalpojumu tirg , JVLMA
sekm elast gu un atrakt vu personāla piesaistes politiku.
Studiju programmu stenošanā iesaist tais akad miskais personāls ir augsti kvalific ts
un kompetents, nodrošina stud jošajiem nepieciešamo p tniec bas iema u, teor tisko
zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi. Studiju programmas stenošanā 2016./17.
akad miskajā gadā piedal jās četri akad miskā personāla doc tāji – doc. Andris ze, asoc.
prof. Māris Kupčs, asoc. prof. Normunds Šn , asoc. prof. Rolands Kronlaks, kā ar
pieaicinātie doc tāji – Art rs P rkons, Ivars Ozols, Krišjānis Geidāns, Irita Skurule, Kārlis
Goba, viesprofesors Jens Šunemans.
Lai sekm tu jaunu māc bsp ku piesaisti, maģistrant ras un doktorant ras studiju
plānos ir iestrādāts studiju kurss Asistenta prakse. Blakus pieredzes bagātiem doc tājiem par
profesoru asistentiem studiju kursu doc šanā ir iesaist ti maģistra un doktora studiju
programmas doktoranti.
Jāzepa V tola Latvijas M zikas akad mijā 2016./2017.akad miskajā gadā kopumā
strādāja 289 doc tāji, no tiem: 160 doc tāji – (ieskaitot viesdoc tājus, emeritus profesorus)
stenoja atsevišķus studiju kursus; 129 doc tāji - akad miskā personāla doc tāji, no tiem:
Akadēmiskais amats
Profesori
Asoci tie profesori
Docenti
Lektori
Asistenti

Skaits
20
22
40
47
0
129

KOP

Nodarbin ti PLE* izteiksmē
14,7
18,0
28,4
30,8
0
91,9

*PLE – Pilna laika ekvivalents, kas vienam doc tājam ir 1000 stundas gadā.
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Docēt ju sast vs pa katedr m
Katedra
Akadēmisk person la
skaits
Mūzikas tehnoloģiju katedra
3
Muzikoloģijas katedra
13
M zikas v stures klase
M zikas teorijas klase
Etnomuzikoloģijas klase
Kompozīcijas katedra
Visp rējo klavieru katedra
Džeza mūzikas katedra
Mūzikas skolot ju katedra
Sen s mūzikas katedra
Visp rizglītojošo studiju
kursu katedra
Svešvalodu klase

Nodarbin ti PLE* izteiksmē
0,5
11,5

5
4
5
5
3
3

4,9
3,5
4,0
2,1
2,2
2,2

2. Stud jošo un māc bsp ku skaita attiec bas studiju programmas ietvaros (pašnov rt juma
zi ojuma iesniegšanas br d ).
Specializācija

Stud jošo skaits uz vienu
akad misko likmi

Ska u režija

2,6

K12. Studiju programmas absolventu nodarbin tības perspektīvas
1. Studiju programmas absolventu nodarbināt bas nov rt jums
Absolventu nodarbinātības rādītāji un to dinamikas pārskata periodā novērtējums.
Lai nodrošinātu Augstskolu likuma 5.panta Augstskolu uzdevumi otrās prim da as
5.punkta pras bu izpilde jautājumā par absolventu nodarbināt bas informācijas vākšanu,
JVLMA ir izveidojusi JVLMA absolventu nodarbināt bas reģistru. Reģistru veido,
pamatojoties uz nosl gto Vienošanos par sadarb bu starp Jāzepa V tola Latvijas M zikas
akad miju (JVLMA) un JVLMA absolventu. JVLMA absolventu aptauju organiz , iev rojot
absolventu br vprāt bas principu.
Vienošanās par sadarb bu ir noteikta kārt ba, kādā kārto un uztur JVLMA absolventu
nodarbināt bas reģistra datus, norādot: reģistrā izmantojamos, apstrādājamos un elektroniski
un drukātā veidā glabājamos datus - vārds, uzvārds, studiju laika uzvārds (ja atšķiras),
personas kods, kontakttālrunis, e-pasta adrese, dz ves vietas adrese, absolv tās studiju
programmas nosaukums, l menis, finans juma avots, kvalifikācijas piešķiršanas/
eksmatrikulācijas gads, darba vietas nosaukums, ie emamais amats, darba vietas atrašanās
reģions, darba attiec bu uzsākšanas gads, informācija par to, kurā augstskolā un studiju
programmā tiek turpinātas studijas. Informācijas datus par absolventu nodarbināt bu saglabā
sešus gadus.
emot v rā absolventu un darba dev ju sniegto informāciju par nodarbināt bu, ir ieg ti
šādi dati:
Absolventi strādā ska u režisora specialitāt – 100 %, no tiem:
turpina stud t nākošajā l men vai tā paša l me a otras kvalifikācijas ieguvei – 30 %
Bezdarbnieki – 0 %
2. Studiju programmas absolventu nodarbināt bas perspekt vas
Absolventu nodarbinātības prognoze un perspektīvas atbilstoši nozares un vidējā un
ilgtermiņa darba tirgus attīstības tendencēm un nākotnē nepieciešamajām prasmēm un
kompetencēm.
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Absolventu nodarbināt bas jomā JVLMA sadarbojas ar darba dev jiem un
profesionālajām organizācijām. Sadarb bas nepieciešam bu dikt kult ras un izgl t bas instit cijām
izvirz tie kop gie m rķi un to sasniegšanas uzdevumi. Sadarb bas jautājumu loks ir plašs un
daudzpus gs, t.sk. tiek risināti ar jautājumi par absolventu nodarbināt bas iesp jām. Abpus ji
sadarbojoties, JVLMA nodrošina kult ras instit cijas ar nepieciešamajiem speciālistiem – ska u
režisoriem.
Kult ras nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izp ti steno un
atbilstoši darba tirgus piepras jumam valsts pas t jumu speciālistu sagatavošanai veic Kult ras
ministrija sadarb bā ar JVLMA.
Kult ras nozares darba tirgus ir oti plašs, tāp c JVLMA absolventu nodarbināt bai ir rad tas
plašas iesp jas.
Sniedzam Kult ras ministrijas padot bā esošo kult ras un izgl t bas instit ciju sarakstu:
Kult rizgl t bas iestādes
Em la Dārzi a m zikas vidusskola;
R gas Doma kora skola;
Jāzepa Medi a R gas M zikas vidusskola;
Alfr da Kalni a C su m zikas vidusskola;
Daugavpils M zikas vidusskola;
Jelgavas M zikas vidusskola;
Emi a Melngai a Liepājas m zikas vidusskola;
Jā a Ivanova R zeknes m zikas vidusskola;
Ventspils M zikas vidusskola;
R gas horeogrāfijas vidusskola;
Profesionālās organizācijas
Latvijas Radio;
Latvijas Telev zija;
valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu “Latvijas Koncerti”;
valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu “Latvijas Nacionālā opera”;
Radio koris,
Valsts akad miskais koris “Latvija”
Profesionālās ievirzes m zikas izgl t bas programmas
143 pašvald bu dibinātas un 5 privātās izgl t bas iestādes, kas steno profesionālās ievirzes
m zikas un dejas programmas.

203

IV. PIELIKUMI

Pašnovērtējuma ziņojuma satura rādītājā iekļaut un numurēt arī pielikumus.
Pielikums
Nor de uz pašnovērtējuma
Iesniegšanas
ziņojuma kritēriju/ punktu
forma (P/E)*
Inform cija par studiju programmas “Mūzika un skatuves m ksla” apakšprogrammu
Skaņu režija
Informācija par kop go studiju programmu
K9. 1.punkts
P/E
JVLMA netiek īstenota
Apliecinājums par studiju turpināšanas iesp jām
K9. 1. punkts
P/E
vai finansiālajām garantijām studiju programmas
likvidācijas gad jumā
(skat t Studiju virziena raksturojuma K8.sada ā)
Statistikas dati par stud jošajiem studiju
K9. 2 punkts
P/E
programmā “...”
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(Informācija pieejama Studiju programmu
direkcijā “Statistikas pārvaldei sniegtajās zi ās”)
Studiju programmas “...” plāns
K10.
P/E
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(skat t JVLMA mājas lapā, adrese:
www.jvlma.lv, sada a Studijas)
Studiju programmas “...” kursu/ modu u apraksti K10.
E
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(skat t JVLMA mājas lapā, adrese:
www.jvlma.lv, sada a e-studijas)
Studiju programmas ”...” kart jums
K10.
E
(saskaņā ar paraugu)
(Sakarā ar to, ka pielikuma satura pras ba ir
stājušās sp kā tikai š.g. 1.novembr , dokumentu
jāizstrādā l dz nākošā perioda pārskata
sniegšanai)
Studiju programmas “...” atbilst ba valsts
K10.
E
izgl t bas standartam
(saskaņā ar paraugu)
(skat t studiju programmas raksturojuma K10.

Studiju saturs, 7.punktu 194.lpp.)
Studiju programmas “...” atbilst ba profesijas
K10.
E
standartam (ja piem rojams)
(saskaņā ar paraugu)
(skat t studiju programmas raksturojuma K10.
Studiju saturs, 7.punktu 196.lpp.)
Studiju virziena un atbilstošo studiju programmu
E
atbilst ba normat vo aktu pras bām
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(Pielikuma pras bas ir 205.lpp.)
**P – pap ra formā, E – elektroniski, P/E – gan pap ra, gan elektroniskā formā.
Pielikumi, kuriem iesniegšanas veids norādīts tikai “elektroniski”, var tikt iesniegti tikai elektroniskā formā,
nosūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz aika@aic.lv.
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PIELIKUMS NR.

Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilst ba normat vo
aktu pras bām
Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilst bas normat vo aktu pras bām
nov rt šanai:
1. Pievienot par studiju programmas apg šanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma
paraugus.
2. Augstskolas/koledžas rektora, direktora, studiju programmas vai virziena vad tāja
parakst ts apliecinājums, ka studiju virzienam atbilstošo studiju programmu stenošanā
iesaist tā akad miskā personāla valsts valodas zināšanas atbilst noteikumiem par valsts
valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārt bu profesionālo un
amata pienākumu veikšanai.
3. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas doktora studiju programmas, pievienot
apliecinājumu, ka doktora studiju programmas akad miskā personāla sastāvā ir ne mazāk
kā pieci doktori, no kuriem vismaz tr s ir Latvijas Zinātnes padomes apstiprināti eksperti
tajā zināt u nozar vai apakšnozar , kurā studiju programma plāno piešķirt zinātnisko
grādu.
4. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas akad miskās studiju programmas, pievienot
apliecinājumu, ka akad misko studiju programmu akad miskais personāls atbilst
Augstskolu likuma 55. panta pirmās da as trešajā punktā noteiktajām pras bām.
5. Pievienot apliecinājumu un pamatojumu tam, ka akad miskā personāla atalgojums
atbilst pedagogu darba samaksas noteikumiem.
6. Pievienot studiju l guma paraugu/-s.
7. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas akad miskās studiju programmas, kurās
paredz ts, ka stud s mazāk nekā 250 pilna laika stud jošie, pievienot attiec gu Augstākās
izgl t bas padomes atzinumu atbilstoši Augstskolu likuma 55. panta otrajai da ai.
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III. Studiju programmas
“Profesion l s bakalaura studiju programmas Horeogrāfija ”
raksturojums
K9. Studiju programmas nosaukuma, iegūstam gr da, profesion l s
kvalifik cijas vai gr da un profesion l s kvalifik cijas, mērķu un
uzdevumu, uzņemšanas nosacījumu savstarpēj atbilstība
1. Studiju programmas “Horeogr fija” parametri.
Norādīt tikai tos parametrus, kuri attiecas uz studiju programmu.
Studiju programmas nosaukums
Profesion l bakalaura studiju programma
Horeogrāfija
Studiju programmas nosaukums
Professional Bachelor's Study Programme
angļu valodā
Choreography
Studiju programmas kods saska ā ar
42212
Latvijas izgl t bas klasifikāciju
Studiju programmas veids un l menis
Profesionālā bakalaura studiju programma
Iegūstamais kvalifikācijas l menis (EKI)

6. līmenis

Profesijas kods profesiju klasifikatorā

265303

Studiju programmas apjoms (KP)

LV 160 KP; ECTS 240 KP

stenošanas forma, veids, ilgums (ja
nepilni gadi, norād t mēnešos) un
stenošanas valoda

pilna laika kl tiene
4 gadi

stenošanas vieta

Latviešu valoda

Rīg , Krišj ņa Barona iel 1; LV 1050

Studiju programmas direktors/-e

Irēna Balt bola

Uz emšanas pras bas

Studiju programm Horeogrāfija uzņem
personas, kuras ir ieguvušas visp rējo vidējo
izglītību vai profesion lo vidējo izglītību un
nok rtojušas uzņemšanas papildu prasības:
radošais konkurss Dejas kompozīcija –
mūzikas materi lam atbilstošas patst vīgas
kompozīcijas izveide; klasisk deja –
treniņstunda klasisk s dejas prasmju
p rbaudei profesion l s vidēj s izglītības
prasību līmenī, kolokvijs specialit tē
horeogr fijas profesion l s vai profesion l s
ievirzes vidēj s izglītības programmas
noslēguma prasību apjom
Tiesības turpin t studijas maģistrantūr
Pielikumā pievienot apliecinošu dokumentu

Studiju turpināšanas iespējas
Cita attiec gās augstskolas vai citas
augstskolas studiju programma, kurā
studiju programmas slēgšanas gad jumā
augstskola nodrošina studējošajiem iespēju
turpināt izgl t bas ieguvi
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Studiju programmas
mērķis

Studiju programmas
uzdevumi

Sasniedzamie studiju
rezultāti

Nodrošin t valsts kultūras un soci laj m vajadzīb m augst k
līmeņa profesion lo horeogr fu sagatavošanu, kuri ir apguvuši
horeogr fijas m kslas zin tņu teorētiskajos pamatos sakņotas,
horeogr fa profesijas standartam atbilstošas, praktiski
piemērojamas profesion l s zin šanas, ir spējīgi konkurēt
horeogr fu profesion laj vidē Latvij un rvalstīs, motivēti
profesion lai attīstībai un t l kizglītībai vienotaj Eiropas
izglītības telp , kuri, pildot savu pamatuzdevumu, ievēro
humanit tes, demokr tiskuma, zin tniskuma, profesionalit tes,
individualiz cijas, radošas darbības un mūsdienīguma principus,
respektē Latvijas tautas intereses, iekļaujoties starptautiskaj
kultūras apritē, saglab un attīstīta nacion l s dejas m kslas
mantojumu.
Veidot integrētas studijas, kur s students varētu iegūt horeogr fa
5.līmeņa profesion lo kvalifik ciju, profesion lo bakalaura gr du
horeogr fij un dejas pedagoga tiesības;
- lietot profesion laj m bakalaura studij m atbilstošas m cību
metodes un darba organiz cijas formas;
- nodrošin t iespēju apgūt un attīstīt pamatzin šanas un
pamatiemaņas zin tnisk s pētniecības darb , sagatavot
t l k m studij m maģistrantūr
Zin šanu kompetence
Iegūto zin šanu rezult t absolvents spēj par dīt horeogr fijas
zin tnes nozarei un horeogr fa profesijai raksturīg s pamata un
specializētas zin šanas un šo zin šanu kritisku izpratni dejas
vēsturē un teorij , profesion l s dejas m kslas attīstības
tendencēs un likumsakarīb s, horeogr fijas nozares attīstības
stratēģij un pl nošanas metodēs, zin tnisk s pētniecības
metodēs, turkl t daļa zin šanu – dejas m kslas attīstības vēsturē,
deju kompozīciju veidošanas un interpret cijas m ksl , k arī
deju m cīšanas metodik - atbilst horeogr fa profesijas augst ko
sasniegumu līmenim. Horeogr fs spēj par dīt arī dejas
profesion l s izglītības pedagoga profesion l s jomas svarīg ko
jēdzienu un likumsakarību izpratni par dejas pedagoģijas
nozares profesion lajiem terminiem, par cilvēka ķermeņa
uzbūves un kustību meh nikas nozīmi saistīb ar dejas tehnikas
pielietošanas principiem m ksliniecisk tēla atkl smē, dejas
apguves metodēm un to daudzveidību
Prasmju kompetence
Iegūto prasmju rezult t absolvents spēj:
- atbildīgi un patst vīgi veikt horeogr fa un profesion l s
izglītības dejas pedagoga pien kumus;
- pielietot zin šanas horeogr fijas m kslas jom , kas pamatojas
gan uz nozares tradīcij m, gan jaun kaj m nozares atziņ m;
- izskaidrot cilvēka ķermeņa uzbūvi, kustību meh niku saistīb
ar skatuvisk s dejas tehniku pielietošanas principiem;
- spēj pētīt, attīstīt, pilnveidot un bag tin t horeogr fisko leksiku,
radīt koncepciju un veidot horeogr fiskus iestudējumus;
- spēj veidot horeogr fisko tekstu vai kustību partitūru citos
skatuves m kslas žanros vai multimedi los projektos (film s,
videoklipos, rekl m s, perfomancēs u.c.);
- organizēt radošo procesu no ieceres tapšanas līdz realiz cijai,
izvēlēties horeogr fiskai kompozīcijai atbilstošu muzik lo
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Studiju programmas
noslēgumā
paredzētais
noslēguma
pārbaud jums

materi lu, orientēties mūzikas teorijas jaut jumos;
- str d t radoš komand , iestudējot daž du laikmetu, stilu,
žanru izr des, horeogr fiskus uzvedumus un
koncertprogrammas, sadarboties ar citiem horeogr fiem,
režisoriem, dramaturgiem, komponistiem, mūziķiem,
diriģentiem;
- rast horeogr fisk iestudējuma vizu lo risin jumu, sadarboties
ar scenogr fu, kostīmu m kslinieku, gaismu m kslinieku un
izmantot jaun k s tehnoloģijas iestudējumu veidošan ;
- analizēt un izvērtēt daž du laikmetu, stilu un žanru
horeogr fiskas kompozīcijas;
- veidot deju žanra m ksliniecisko repertu ru un sast dīt
koncertprogrammas, radīt pozitīvu un radošu darba atmosfēru;
- izstr d t horeogr fijas profesion l s izglītības m cību
priekšmetu programmas horeogr fijas skol m un vidusskol m,
atlasīt un veidot m cību līdzekļus, m cību saturu, pl not,
- organizēt un vadīt dejas priekšmetu m cību stundas, vērtēt un
analizēt izglītojamo izglītības proces iegūt s zin šanas un
prasmes, iem cīt izglītojamajam dejas satura atkl smi, izskaidrot
m cīšan s paņēmienus, salīdzin t deju interpret cijas, formulēt
m cību priekšmeta mērķus un uzdevumus,
- analītiski aprakstīt inform ciju, problēmas un risin jumus
dejas un dejas pedagoģijas zin tnes nozarē, horeogr fa profesij ,
tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar
speci listiem, gan ar nespeci listiem.
Spēj virzīt savu t l ku m cīšanos un profesion lo pilnveidi,
par dīt zin tnisku pieeju problēmu risin šan , uzņemties
atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individu li, komand vai
vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus
risin jumus mainīgos vai neskaidros apst kļos.
Spēj nodrošin t darba tiesisko attiecību normu ievērošanu, darba
aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo
aktu prasības.
Valsts p rbaudījumi Diplomeks meni:
- Kolokvijs specializ cij (dejas vai baleta horeogr fija), mūzikas
vēsturē un teorij
Horeogr fiska iestudējuma sagatavošana un aizst vēšana

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 atšķirīg varianta nosacījumi
1.variants
Apjoms kred tpunktos
Studiju ilgums gados
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija
Uz emšanas pras bas
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.
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2. Statistikas dati par studējošajiem studiju programm un to analīze
Studējošo skaita, tā izmaiņu tendenču, izmaiņu ietekmes faktoru analīze un novērtējums.
Analizējot atsevišķi, izdalīt dažādas studiju formas, veidus, valodas.
Pielikumā pārskatāmā formā pievienot statistikas datus par studējošajiem pārskata periodā.
Jau vairākus gadus, analizējot studiju programmas studējošo sastāvu un skaitu,
jāsecina ka studiju programmā valsts budžeta studiju vietu skaits ir nemain gs, kopējais
studiju vietas skaits (24 vietas) ir stab ls. Nereti main gs ir studējošo skaits pa
specializācijām. Studējošo skaita izmai as saistās ar horeogrāfijas vidusskolas absolventu
skaitu, absolventu ieinteresēt bu turpināt apgūt horeogrāfa izgl t bu, absolventu vēlmi savu
izgl t bu turpināt Latvijā, u.c.
emot vērā to, ka studiju programmā var apgūt 2 specializācijas, uz valsts budžeta
studiju vietām vienmēr veidojas konkurss, kas vidēji ir 3– 4 reflektanti uz vienu studiju vietu.
Tiem reflektantiem, kuri konkursa kārt bā netiek uz emti studiju vietās par valsts budžeta
l dzekļiem, JVLMA piedāvā studijas par studiju maksu. Studiju programmā par studiju maksu
studē apmēram 2% studējošo.
Studējošo uz emšana studijām par studiju maksu ir viens no faktoriem, kas sekmē
studiju kvalitāti, veidojot studējošo konkurenci uz studijām par valsts budžeta l dzekļiem.
Katra akadēmiskā gada beigās notiek studējošo kompetences vērtējumu ranžēšana, kuras
rezultātā tiek main ts ar finansējuma avots.
Šāda pieeja pozit vi ietekmē studiju programmu apguvi, kas savukārt veicina augstas
raudzes jauno dejas speciālistu sagatavošanu.
3. Studiju programmas parametru sasaiste
Analīze un novērtējums par studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda,
profesionālās kvalifikācijas vai grāda un profesionālās kvalifikācijas mērķu un
uzdevumu, kā arī uzņemšanas nosacījumu savstarpējo atbilstību.
Studiju programmas nosaukums Horeogrāfija, studiju programmas mērķi un
uzdevumi, uz emšanas nosac jumi, kā ar programmas saturs, kas nodrošina studiju
programmā formulēto zināšanu, prasmju un kompetences rezultātu sasniegšanu, atbilst
piešķiramajam grādam “profesionālā bakalaura grāds horeogrāfijā” un atbilstoši apgūtajai
specializācijai - 5.l me a profesionālās kvalifikācijas “Horeogrāfs” piešķiršanai. Studiju
programmas saturs ir izstrādāts un tiek stenots saska ā ar 5.l me a profesionālās
kvalifikācijas profesijas standartā Horeogrāfs formulētajām pras bām.
Uz emšanai profesionālajās bakalaura studiju programmās ir nepieciešama
vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izgl t ba. Lai konstatētu profesionālās
sagatavot bas atbilst bu studiju uzsākšanai JVLMA profesionālajā bakalaura studij u
programmā, visiem reflektantiem ir jākārto papildu pras bu pārbaude atbilstoši Augstākās
izgl t bas padomē saska otajām pras bām.
Papildu pras bas uz emšanai studiju programmā
Horeogrāfija apakšprogrammās Deju horeogrāfija, Baleta horeogrāfija:
 radošais konkurss Dejas kompozīcija – mūzikas materiālam atbilstošas
patstāv gas kompoz cijas izveide
 klasiskā deja – treni stunda klasiskās dejas prasmju pārbaudei profesionālās
vidējās izgl t bas pras bu l men
 kolokvijs specialitātē
Lai nodrošinātu satura apguves pēctec bu, reflektantu piemērot bas un profesionālās
atbilst bas pārbaudes papildu pras bu saturs atbilst profesionālās vidējās izgl t bas
programmu noslēguma pras bām, kādas ir noteiktas horeogrāfijas (dejas) māc bu
priekšmetos.
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K10. Studiju saturs
Studiju satura kvalitātes novērtēšanai pielikumā pievienot:
− studiju programmas plānu (katram studiju programmas īstenošanas veidam un formai)
(rekomendējošās formas paraugs pielikumā);
− studiju programmas studiju kursu (moduļu) aprakstus (studiju kursos/moduļos iekļaujamā
informācija ir norādīta pielikumā);
− studiju kursu kartējumu studiju programmas studiju rezultātu sasniegšanai;
− tabulu par studiju programmas atbilstību valsts izglītības standartam 3 (rekomendējošās
formas paraugs pielikumā);
− tabulu par Studiju programmā “Nosaukums” iegūstamās kvalifikācijas atbilstību profesijas
standartam (rekomendējošās formas paraugs pielikumā) 3 .
1. Studiju kursu/ moduļu satura aktualitātes un atbilst bas nozares, darba tirgus vajadz bām un
zinātnes tendencēm novērtējums
Papildus sniegt informāciju, vai, un kā studiju kursu/ moduļu saturs tiek aktualizēts atbilstoši
nozares, darba tirgus un zinātnes attīstības tendencēm.
Studiju kursu nosaukumi un to saturs, kursu apjoms, stenošanas periods ir saist ts ar
horeogrāfam nepieciešamajām kompetencēm, lai vi š spētu kvalitat vi veikt profesionālos
pienākumus.
Vispārizgl tojošo studiju kursu saturs un apjoms ir izstrādāts, pamatojoties uz otrā
l me a profesionālās augstākās izgl t bas valsts standartā norād tajām pras bām, emot vērā
mākslas zinātnes nozares apakšnozares Teātra vēsture un teorija anotācijā ietvertos
pētniec bas aspektus.
Profesionālas darb bas teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju kursu
horeogrāfijas nozarē, profesionālas darb bas specializācijas kursu, prakses, br vās izvēles
studiju kursu saturu un valsts pārbaud jumu pras bu saturu, emot vērā darba tirgus pras bas,
izstrādāja JVLMA attiec go katedru docētāji, kuri, daudzos gad jumos, vienlaic gi ir ar
horeogrāfi profesionālajos teātros, deju kopās un kultūrizgl t bas institūcijas.
Studiju kursu saturs tiek aktualizēts, emot vērā deju profesionālo kolekt vu vad tāju,
nevalstisko profesionālo asociāciju, studējošo un absolventu priekšlikumus. Studiju kursu
saturs, to stenošanas kvalitāte tiek izvērtēta sistemātiski, organizējot aptaujas. emot vērā
aptaujās izteiktos ierosinājumus, attiec gās katedras izvērtē ierosinājumu aktualitāti un
mērķtiec bu, izskata priekšlikumu izmaksu ietekmi, atbilst bu profesionālām kompetencēm,
un pozit va lēmuma gad jumā studiju programmu satura izmai as iesniedz Senātam
apstiprināšanai.
Pārskata periodā studiju saturs kopumā netika main ts, bet tika aktualizētas atsevišķas studiju
kursa tematiskās daļas. Studiju satura aktualizēšana galvenokārt notika dejas specializācijas
studiju kursu ietvaros.
2. Studiju kursu/ moduļu savstarpējās sasaistes un atbilst bas studiju programmas mērķim un
sasniedzamajiem rezultātiem novērtējums
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 atbilst horeogrāfijas speciālistu izgl tošanas
pras bām, veicina iegūto zināšanu, zinātniskās izzi as un zinātnisko atzi u lietošanu
mākslinieciski radošajā darb bā.
Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 26.augusta
noteikumu Nr.512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu” pras bām un JVLMA Senāta lēmumiem.
Studiju programmas apguve paredzēta 8 semestru periodā 240 ECTS kred tpunktu
apjomā.
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Kred tpunkti tiek uzskait ti par katru apgūtu studiju kursu (ar par praksi), ja vērtējums
pārbaud jumā ir pozit vs.
Studiju programmas apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāv gā darba formās. Ir
palielināta studējošo patstāv gā darba noz me un atbild ba studiju satura apguvē.
Sal dzinot programmstundu apjomu un studiju programmas apguves darba formu
procentuālās attiec bas, jāsecina, ka aizvad tajā akadēmiskajā gadā kontaktstundu attiec bas pret
patstāv gā darba apjomu viena kred tpunkta ietvaros bija vidēji 0,35% pret 0,65%, t.i. no 40
darba stundām nedēļā studējošais kontaktstundās strādāja vidēji 15 stundas, bet 25 stundas
saturu apguva patstāv gajā darbā.
Studiju procesa stenošanas, docēšanas un studiju satura apguves kvalitātes kontroli un
anal zi regulāri veica atbild gās struktūrvien bas.
Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās.
“A” daļ (obligātie studiju kursi) ir iekļauti profesionālās darb bas teorētiskie
pamatkursi mūzikas nozarē un vispārizgl tojošie studiju kursi.
Vispārizgl tojošie studiju kursi (Latviešu valodas kultūra, Svešvaloda, Literatūras
vēsture, Uz ēmējdarb ba, Filozofija un estētika, Mākslas vēsture, Ievads kultūras anal zē)
nodrošina zināšanu padziļināšanu humanitāro un sociālo zināt u nozarē, att sta sociālās un
komunikat vās pamatiema as.
Profesionālo studiju cikla apjomu katrā apakšprogrammā nosaka atbilstošās
specializācijas nepieciešamā teorētisko zināšanu kompetence.
“B” daļa –ierobežotās izvēles daļa - Profesionālās darb bas specializācijas kursi, kuru
satura apguve nodrošina horeogrāfam nepieciešamās zināšanas un prasmes. B daļas studiju kursu
ietvaros, studenti apgūst dejas pedagogam nepieciešamās zināšanas un prasmes, t.sk. Dejas
māc šanas metodiku un pedagoģisko praksi.
C – brīv s izvēles daļa. Studiju kursu saturs dod iespēju padziļināt vai paplašināt
zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dejas specializācijas jomās – Skatuves uzvedības
kultūra, Džeza deja, Klasiskā deja, Modernā deja, u.c.
Prakse. Prakses periods ir 8 semestri.
Prakses darba rezultātā students uzkrāj profesionāli mākslinieciskā darba pieredzi. Prakse
nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darb bas vienot bu.
Prakses laikā ir plānota: radošā prakse – koncertuzvedumu sagatavošana un izrāde.
Valsts p rbaudījumi
Valsts pārbaud jumu studiju kursu saturs tiek izstrādāts ciešā sazobē ar studiju programmā
formulētajiem mērķiem, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Lai sasniegtu studiju
programmā aprakst tos zināšanu, prasmju un kompetences sasniedzamos rezultātus, katra konkrēta
studiju kursa aprakstā tiek formulēti mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti. Aprakst ti studiju
rezultātu sasniegšanas veidi, metodes, sec ba, kompetences pārbaudes formas, veidi un vērtējuma
kritēriji.
3. Studiju stenošanas metožu (tajā skaitā vērtēšanas) atbilst bas studiju kursu rezultātu un izvirz tā
studiju programmas mērķa sasniegšanai novērtējums, iekļaujot informāciju, kā tiek emti vērā
studentcentrētas izgl t bas principi
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 informāciju, kā studiju procesa īstenošanā ņemti vērā studentcentrētas izglītības principi.
Studiju stenošanas metodes, kompetences vērtēšanas metodes, veidi un pras bas tiek
atspoguļotas katra studiju kursa aprakstā. Katras specializācijas profesionālo studiju kursu
kontaktstundu, gan ar patstāv gā darba uzdevumi un pras bas ir ļoti atšķir gas, tāpēc katra docētāja
pienākums ir nodrošināt studiju kursa aprakstu pieejamu visiem studējošajiem vai nu e- studiju
vidē, vai ar izsniegt kā izdales materiālu.
Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāv gā darba formās. Kontaktstundas
tiek organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarb bās. Atbilstoši studiju kursu apraksta
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plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarb bas strukturē lekciju, semināru, kolokviju formā, bet
individuālās nodarb bas praktikuma darba formā.
Respektējot vairāku studējošo vēlmi studijas savienot ar māksliniecisko vai pedagoģisko
praksi, iesaistoties konkrētajā darba vidē, un, emot vērā kultūras institūciju vai kultūrizgl t bas
iestāžu darba plānojumu, JVLMA studiju procesa stenošanā em vērā studentcentrētas izgl t bas
principus, t.sk. izmanto dažādus programmu stenošanas veidus, veidojot individuālus studiju
plānus, individualizē studiju kursa apguves metodes, veido piemērotus māc šanās ceļus, regulāri
novērtē un uzlabo pasniegšanas veidus un metodes, balstās uz studējošā patstāv bu, vienlaic gi
nodrošinot docētāju vad bu un atbalstu, tostarp konsultācijas.
Studiju programmas apguves noslēgumā studējošo kompetenci vērtē atbilstoši nolikumam
par valsts pārbaud jumiem, kurā atspoguļotas pārbaud jumu pras bas un kārt ba, pārbaud jumu
veidi, formas, organizācija un norise, noteikti valsts pārbaud jumu komisijas pienākumi un ties bas,
zināšanu un prasmju pārbaudes un vērtēšanas nosac jumi, vērtēšanas kritēriji, kā ar apelācijas
kārt ba.
3.1 Studējošo prakses sasaistes ar studiju programmā sasniedzamajiem studiju rezultātiem
novērtējums
Studiju programmā iekļauto studējošo prakšu uzdevumu sasaistes ar studiju programmā
sasniedzamajiem studiju rezultātiem analīze un novērtējums. Norādīt, kā augstskola atbalsta
studējošos studiju prakses ietvaros izvirzīto uzdevumu sasniegšanai.
Studiju programmas satura kvalitat vas apguves galvenais pamatprincips ir studiju un
prakses vienot ba.
Prakses darba organizāciju JVLMA nosaka nolikums, kas reglamentē kārt bu, kādā otrā l me a
profesionālo augstākās izgl t bas programmu studējošie iegūst praktiskās iema as.
Prakses organizēšana
Studiju prakses apjomu kred tpunktos, to sadal jumu pa studiju semestriem, kā ar kompetences
vērtējuma veidus nosaka studiju programma. Prakses saturu nosaka studiju kursa apraksts un
atbilstoši studiju kursa aprakstam izstrādātā prakses darba programma.
Studiju programmas ietvaros steno šādas prakses:
- mākslinieciski radošā prakse, t.sk. koncertuzvedumu sagatavošana un izrāžu stenošana,
- pedagoģiskā prakse (bakalaura līmeņa studiju programmās),
Par prakses darba organizēšanu un norisi atbild katedru vad tāji, kuru kompetencē ir nodota studiju
kursa stenošana.
Prakses var būt stenotas Akadēmijā vai ar ārpus tās - citās kultūras istitūcijās vai izgl t bas
iestādēs.
Prakses organizācijai ir noteikti obligātie dokumenti, kuru veidlapas prakses vad tājs sa em Studiju
programmu direkcijā, t.sk.:
1) Prakses l gums, ja prakse notiek ārpus Akadēmijas.
2) Pielikums pie Pedagoģiskās prakses l guma – pedagoģiskās prakses vad tāja iesniegums
izgl t bas iestādes vad tājam;
3) Prakses darba programma individuālajām nodarb bām izstrādāta katram semestrim, prakses
darba programmas viens eksemplārs atrodas pie prakses vad tāja, otrs - pie studenta;
4) Prakses pārskats (dienasgrāmata), dokuments, kas atspoguļo prakses darba programmā paredzēto
uzdevumu izpildi un ir Studiju kartes sastāvdaļa.
Prakses stenošanas kārt ba
Mākslinieciski radošā prakse notiek saska ā ar studiju kursa apraksta pras bām. Attiec gā katedra
sastāda mākslinieciski radošās prakses plānu, kas ir katedras darba plāna sastāvdaļa.
Prakses plāna konkrētos datumus saska o katedras vad tājs ar:
1) JVLMA koncertdaļu, ja prakse notiek Akadēmijā. Koncertdaļa plānotos prakses
pasākumus reģistrē Koncertu reģistra grāmatā, nodrošina prakses reklāmu, sa em no katedras
vad tāja prakses pasākuma programmu, pavairo un nodrošina pasākuma organizēšanu un
norisi. Programmas un citi reklāmas materiāli glabājas Koncertdaļā un, atbilstoši Akadēmijas
Lietu nomenklatūras pras bām, tiek nodoti glabāšanai Akadēmijas arh vā;
212

2) kultūras vai izgl t bas institūcijām, ja prakses pasākumi notiek ārpus Akadēmijas. Šādu
radošo praksi organizē katedras vad tājs sadarb bā ar konkrētās institūcijas atbild go personu.
Prakses informat vos un reklāmas materiālus katedras vad tājs nodod Koncertdaļai, kura veic
prakses uzskaiti. Radošās prakses darba rezultātus apspriež un novērtē atbilstošās katedras
sēdēs un atbild gais docētājs studējošā prakses darba rezultātus – vērtējumu ieraksta studējošā
Sekmju lapā.
Pedagoģiskā prakse tiek stenota mūzikas profesionālajās vai profesionālās ievirzes izgl t bas
iestādēs.
Saska ā ar studiju kursa apraksta saturu, prakses vad tājs izstrādā pedagoģiskās prakses darba
programmu katram studentam – praktikantam. Atbilstoši pedagoģiskās prakses darba
programmā noteiktajiem uzdevumiem, pedagoģiskās prakses vad tājs nodrošina studentu ar
prakses vietu vai akceptē studenta – praktikanta izvēlētu prakses vietu. Prakses sākumā
informē studentus par prakses norises kārt bu un pras bām, vada praksi, kontrolē prakses
programmas uzdevumu izpildi un studenta ierakstus prakses pārskatā, novērtē prakses norises
gaitu.
4. Studējošo noslēgumu darbu tēmu anal ze un novērtējums
Analīze un novērtējums par studējošo noslēguma darbu tēmām, to aktualitāti nozarē, tajā
skaitā darba tirgū, un noslēguma darbu vērtējumiem.
Studiju programmas apguve noslēdzas ar valsts pārbaud jumu.
Valsts pārbaud jums ir studējošā kompetences vērtējuma gala rezultāts, kas iegūts,
pamatojoties uz studiju programmas aprakstā norād to studiju kursu satura apguves vērtējumu
diplomeksāmenos (sa sin. DE). DE ir studiju darba noslēdzošais posms, kurā notiek to
prasmju, teorētisko zināšanu un attieksmju pārbaude, kas atbilst studiju programmā
noteiktajām kvalifikācijas pras bām un ir nepieciešamas atbilstošās profesijas uzdevumu
sekm gai veikšanai. DE saturs ietver teorētisko zināšanu un praktisko iema u pārbaudi. DE
var notikt Mūzikas akadēmijā un/vai citās kultūras un izgl t bas institūcijās. DE norises
kārt bu nosaka attiec gā studiju kursa katedras vad tājs. Profesionālās kvalifikācijas un
profesionālā grāda iegūšanai teorētisko zināšanu pārbaude notiek kolokvija veidā.
Profesionālās kvalifikācijas un profesionālā grāda iegūšanai praktisko iema u pārbaude notiek
atbilstoši studiju programmas pras bām – koncerteksāmena un/vai praktiskā darba formās –
māc bu stundas vad šana, u.c. DE programmas prasmju pārbaudes saturs atbilst studiju
programmas aprakstā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem un studiju kursa aprakstā
noteiktajām noslēguma pras bām. DE programmu kopā ar studējošo sastāda studiju kursa
docētājs. Programmu ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms DE norises saska o 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 pārbaud jumu komisijas deleģētā institūcija, kura
DE norises procesā novērtē studējošā kompetenci atbilstošajā studiju kursā.
Priekšlikumus DE komisijas sastāvam iesniedz studiju programmu direkcijā atbilstošā studiju
kursa katedras vad tājs. DE sastāvu apstiprina Valsts pārbaud jumu komisijas priekšsēdētājs
ne vēlāk kā 10 dienas pirms DE norises.
DE komisijas sastāvā tiek pieaicināti Latvijas vai ārzemju kultūras institūciju attiec gās
nozares vadošie speciālisti.
DE noslēgumā komisija pie em lēmumu par studējošā kompetences vērtējumu, vērtējumu ar
pamatojumu ieraksta valsts pārbaud juma protokolā, parakstās par vērtējuma objektivitāti. DE
komisijas priekšsēdētājs komisijas klātbūtnē pazi o DE rezultātus studējošajiem.
Apelācijas kārt ba
Vienas dienas laikā pēc rezultātu pazi ošanas studējošajam ir ties bas iesniegt valsts
pārbaud jumu komisijas priekšsēdētājam motivētu rakstisku lūgumu pārskat t DE iegūto
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vērtējumu. Atkārtotu DE dr kst kārtot tikai Diplomeksāmenu norises noteiktajā periodā, bet
ne vēlāk kā tr s dienas pirms Valsts pārbaud jumu komisijas sēdes izsludinātā datuma.
Profesionālo bakalaura grādu mūzikā un 5. l me a profesionālo kvalifikāciju Diriģents
atbilstoši apgūtajai specializācijai (piem: kora diriģents, pūtēju orķestra diriģents, simfoniskā
orķestra diriģents) piešķir JVLMA Valsts pārbaud jumu komisija (sa sin. – VPK), kuras
sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs un vismaz četri komisijas locekļi. VPK apstiprina rektors
ar r kojumu katram akadēmiskajam gadam. VPK priekšsēdētājs un vismaz puse no komisijas
sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji. VPK lēmumu par
atbilstošās profesionālās kvalifikācijas un profesionālā grāda piešķiršanu pie em,
pamatojoties uz DE komisijas ierakstiem valsts pārbaud jumu protokolos un studiju kartē
sniegtajām zi ām.
5. Studējošo aptauju rezultātu anal ze
Analīze un novērtējums par studējošo aptauju rezultātiem, to izmantošanu studiju satura un
kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus.
Studējošo aptaujai ir izstrādāta aptaujas anketa, kas ir pieejama JVLMA mājas lapā.
Lai noskaidrotu studējošo viedokli par studiju programmas vai atsevišķa studiju kursa
stenošanas kvalitāti, emot vērā aptaujā formulēto mērķi, aptauju var ierosināt studējošie,
akadēmijas vad ba, studiju kursa docētājs, katedras vad tājs.
Aptauju rezultātus apkopo Studiju programmu direkcijas vad tājs un kopsavilkumu,
emot vērā aptaujas mērķi, nodod atbilstošai katedrai vai rektorātam, vai docētāju amatā
ievēlēšanas nolūkos iesniedz Senāta sekretārei.
Studējošo aptaujā pamatoti izteiktais viedoklis tiek emts vērā docētāju amatā
ievēlēšanas procesā, kā ar docētāju izvēlē pieaicināšanai studiju kursa stenošanai.
Par pārskata perioda docētāju darbu atsevišķu studiju kursu stenošanas vērtējumu
Horeogrāfijas katedras studējošie ir iesnieguši aptaujas anketas. Daļā no tām ir vērtēti
vispārizgl tojošo studiju kursu Mākslas vēsture, Uzņēmējdarbības pamati, Filosofija un
estētika. Kopumā studiju kursu docēšanas l meni studējošie vērtē atzin gi, ir apmierināti ar
mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā zinošu un darbā ieinteresēto docētāju
vad bā vi i sa em zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam:
- piedāvātais kursu saturs atbilst attiec gās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām
kompetencēm;
uzsākot kursu, docētāji iepaz stina ar kursa apguves pras bām, informē par
kompetences pārbaudes pras bām un kritērijiem,
- kopumā labi sagatavojušies nodarb bām,
- attieksme pret studentiem ir labvēl ga.
Studenti pozit vi vērtē iespējas piedal ties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs,
konkursos, Erasmus un NordPlus apmai as programmās.
Studējošo aptaujas rezultātā konstatētās mūsu darb bas stiprās un vājās puses tika
izvērtētas katedru sēdēs, tika pie emti konstrukt vi lēmumi, kurus praktiskajā darb bā plāno
ieviest nākamajā studiju gadā.
6. Absolventu un darba devēju aptauju rezultātu anal ze
Analīze un novērtējums par absolventu un darba devēju aptauju rezultātiem, to izmantošanu
studiju satura un kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus
Absolventu aptaujai JVLMA izstrādāja aptaujas anketu Studiju vides novērtējums, tā ir
pieejama JVLMA mājas lapā.
2017.gada absolventiem tika organizēta aptauja par studiju programmā stenoto
studiju kursu noz m bas (svar guma) izpēti nākošā speciālista nepieciešamās kompetences
ieguves kontekstā. Piedāvātās aptaujas mērķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret
studiju procesa gaitu un mūzikas speciālistu sagatavošanas kvalitāti.
Absolventu aptaujās paustais viedoklis liecina par to, ka studenti studiju laikā
uzstād tos mērķus ir sasnieguši, ar sasniegto māksliniecisko un pedagoģisko prasmju
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l meni ir apmierināti. Absolventi atz st, ka iegūtās zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai
praktiskajā darb bā veiktu speciālistam uzticētos pienākumus, apgūtie studiju kursi un to
pasniegšanas kvalitāte kopumā atbilst specialitātes pras bām.
Iebildumi ir par nepiln bām dažu studiju kursu docēšanas metodēs un satura aktualitāti.
Pozit vi tiek vērtēta ar pedagoģiskā prakse un pedagoģiskās izgl t bas noder gums dz vē.
Vairākums absolventu atzin gi novērtēja docētāju kvalitat vo sastāvu un vi u
profesionālo darbu ( paši profesionālajos studiju kursos).
Absolventi paši uzteic rad to iespēju studiju laikā papildināties meistarkursos un
apmai as programmas studijās. Kā ļoti noz m gu kvalitātes faktoru absolventi atz st
rad tās plašas iespējas iesaist ties radošajos projektos.
Absolventu aptaujas rezultāti liecina, ka JVLMA studiju programmu saturs nodrošina
speciālistam nepieciešamo zināšanu un prasmju l meni.
Sakarā ar to, ka Augstskolu likumā veiktajos groz jumos (3.pants Augstskolu
uzdevumi) augstskolām ir papildināts uzdevumu uzskait jums, JVLMA ir veikusi virkni
pasākumus, lai no absolventiem sa emtu informāciju par vi u nodarbināt bu. Izanalizējot
sa emto informāciju, varam secināt, ka mūsu absolventi - horeogrāfi visi strādā savā
profesijā, vi i ir profesionālo/amatieru deju kopu vad tāji, steno profesionālās ievirzes,
interešu vai profesionālās izgl t bas deju programmas.
Ar darba devēju atsauksmes par mūsu beidzēju darb bu ir pozit vas..
Lai sa emtu patiesu un atklātu informāciju par absolventu sagatavošanas kvalitāti, studiju
virziena Māksla stenošanas novērtēšanas procesā 2011.gada oktobr – novembr , emot vērā
starptautisko ekspertu pras bas, JVLMA organizēja tikšanos ar darba devējiem, Kultūras
ministriju, Latvijas Nacionālās operas, Latvijas Nacionālā kultūras centra un Mūzikas un
mākslas izgl t bas iestāžu direktoru asociācijas pārstāvjiem.
Raksturojot mūsu absolventu zināšanas, prasmes un atbild bu, absolventu iegūtās
kompetences konkrētajā specialitātē tika atz mēts horeogrāfu augsts profesionalisms, vēlme
savā darb bā būt inovat viem, papildināt savu profesionālo meistar bu, paši akt vi iekļaujas
radošajos projektos.
7. Studiju programmas atbilst bas valsts standartiem augstākajā izgl t bā un profesiju
standartam (ja piemērojams) novērtējums
Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (sa sin. AL) 55.panta Studiju
programmas pras bām. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – Studiju satura un
realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL pras bām, programmā
aprakst tie studiju rezultāti - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.l me a profesionālās
kvalifikācijas profesijas standartam Horeorgāfs (profesijas standarts atrodas Latvijas Republikas
Profesiju klasifikatora Pielikumu sadaļā, apstiprināts ar MK noteikumiem) un Ministru kabineta
noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju
2.tabulā noteiktajām Eiropas
kvalifikāciju ietvarstruktūras (sa sin. EKI) aprakstu pras bām, t.i. 6.l me a pras bām. Studiju
programma ir licencēta, tr s reizes akreditēta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada oktobr
Augstākās izgl t bas padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izvērtēja studiju virziena Māksla
stenotās programmas, tai skaitā ar studiju programmu Horeogrāfija Ekspertu vērtējums par
programmas stenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti pozit vs.
Profesionālās bakalaura studiju programmas Horeogrāfija apraksts izstrādāts atbilstoši
Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumu Nr.512 Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu bakalaura studiju programmu pras bām.
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Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu
(izvilkums):
III. Bakalaura programmas
oblig tais saturs
7. Bakalaura programmas
apjoms ir vismaz 160
kred tpunkti.
9. Bakalaura programmas
obligātais saturs.
9.1. vispārizgl tojošie studiju
kursi, kuru apjoms ir vismaz
20 kred tpunkti.

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

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

Profesionālā bakalaura studiju programmas Horeogrāfija satura
un apjoma parametri:

Programmas apjoms ir 160 KP ar kopējo studiju ilgumu 4 gadi
pilna laika studijās.

A daļa
II Vispārizgl tojošie studiju kursi – 20 KP
Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP
Ievads kultūras anal zē – 1 KP
Uz ēmējdarb bas pamati
(Darba tiesiskās attiec bas, autorties bas un blakus ties bas,
vides un civilā aizsardz ba) – 1 KP
Uz ēmējdarb bas pamati
(Projektu izstrādes un vad šanas pamati) – 3 KP
Literatūras vēsture – 3 KP
Mākslas vēsture – 3KP
Filozofija un est;etika – 3 KP
Svešvaloda – 5 KP
A daļa
Kop : 36 KP
Folklora un etnogrāfija – 3 KP
Dejas vēsture – 5 KP
Režijas pamati un scenogrāfija – 3 KP
Kost mu vēsture – 3 KP
Mūzikas vēsture – 5 KP
Mūzikas teorija – 5 KP
Psiholoģija – 4 KP
Pedagoģija – 4 KP
Pedagoga ētika – 2 KP
Dejas pasniegšanas metodika – 2 KP
Kop : 60 KP
Dejas kompoz cija – 15 KP
Klasiskās dejas teorija un prakse – 22 KP
Džeza deja – 2 KP
Latviešu deja/Somatiskās treni u metodes – 4 KP
Vēsturiskā deja/Klasiskā baleta repertuārs – 3 KP
Cittautu tautas deja/ Laikmet gās horeogrāfijas repertuārs –
4/KP
Sar kojumu deja/Improvizāciju tehnoloģijas – 2 KP
Modernā deja – 2 KP
Funkcionālā anatomija – 2 KP
Vispārējā metodika – 1 KP
Pedagoģiskā prakse – 3 KP
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9.4. bakalaura programmas
br vās izvēles studiju
kursi, kuru apjoms ir
vismaz 6 kred tpunkti

9.5. prakse, kuras apjoms ir
vismaz 26
kred tpunkti;

9.6. valsts pārbaud jums, kura
sastāvdaļa ir diplomdarba
(diplomprojekta) izstrādāšana
un aizstāvēšana un kura
apjoms ir vismaz 12
kred tpunktu.
10. Studiju kursu izvēli
bakalaura programmā, studiju
kursu apjomu un saturu, kā ar
prakses saturu atbilstoši
iegūstamajam grādam nosaka
attiec gās profesijas standarts.
11. Studiju procesā vismaz 30
procentus no studiju kursu
apjoma steno praktiski.

C daļa – brīvās izvēles kursi - 6 KP
Br vās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju
programmas specializācijas pras bām. Izvēloties piedāvātos
studiju kursus, kursa apguves saturu izstrādā studenti kopā ar
docētājiem individuāli, emot vērā studējošo profesionālās
vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu satura padziļināšanai
vai paplašināšanai.
Piedāvātie studiju kursi:
Modernā deja – 2 KP
Sar kojumu deja – 2 KP
Džeza deja – 2 KP
Klasiskā deja – 4 KP
Steps – 2 KP
Hip-hops – 2 KP
Somatiskās treni u sistēmas – 2 KP
Prakse: 26 KP
Deju kompoz cija – 14 KP
Latviešu deja/Klasiskā baleta repertuārs – 3 KP
Vēsturiskā deja – 2 KP
Cittautu tautas deja/Laikmet gās horeogrāfijas reperuārs – 3 KP
Sar kojumu deja/Somatiskās treni u metodes – 2 KP
Modernā deja/Improvizāciju tehnoloģijas – 2 KP
Valsts p rbaudījumu 12 kredītpunktu apjom veido:
Kolokvijs specializācijā, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP
Horeogrāfiska iestudējuma (Diplomdarba/ uzveduma)
sagatavošana un aizstāvēšana – 10 KP

Atbilstoši profesijas standartam Horeogrāfs

Horeogrāfijas nozares studiju kursi praktiski tiek stenoti 79 KP
apjomā, t.i. vid. 49 procenti.

15. Pēc bakalaura
programmas apguves piešķir
Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts
piektā l me a profesionālo
profesionālais bakalaura grāds horeogrāfijā un horeogrāfa
kvalifikāciju un profesionālo
profesionālā kvalifikācija.
bakalaura grādu nozarē
(profesionālās darb bas jomā).
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Studiju programmas aprakstā aprakst tie studiju rezultāti - zināšanas, prasmes un kompetence
atbilst 5.l me a profesionālās kvalifikācijas profesijas standartam Horeogrāfs
Profesion l s darbības veikšanai nepieciešam s profesion l s kompetences
Profesijas standarta prasības

Studiju kursi, kuru saturs nodrošina
nepieciešam s kompetences ieguvi

1. Spēja pielietot zināšanas horeogrāfijas mākslas
jomā, kas pamatojas gan uz nozares trad cijām, gan
jaunākajām nozares atzi ām.

Folklora un etnogrāfija, Režijas pamati un
scenogrāfija, Klasiskās dejas teorija un prakse,
Kost mu vēsture, Mūzikas vēsture, Mūzikas
teorija, Dejas kompoz cija, Latviešu deja, Džeza
deja, Modernā deja, Klasiskā baleta repertuārs,
Laikmet gās horeogrāfijas repertuārs, Citttautu
tautu dejas, Vēsturiskā deja, Klasiskā deja
Funkcionālā anatomija, Dejas kompoz cija,
Klasiskās dejas teorija un prakse

2. Spēja izskaidrot cilvēka ķerme a uzbūvi, kust bu
mehāniku saist bā ar skatuviskās dejas tehniku
pielietošanas principiem.
3. Spēja pēt t, att st t, pilnveidot un bagātināt
horeogrāfisko leksiku.

4. Spēja rad t koncepciju un veidot horeogrāfiskus
iestudējumus.
5. Spēja veidot horeogrāfisko tekstu vai kust bu
partitūru citos skatuves mākslas žanros vai
multimediālos projektos (filmās, videoklipos,
reklāmās, perfomancēs u.c.).
6. Spēja organizēt radošo procesu no ieceres
tapšanas l dz realizācijai.

7. Spēja izvēlēties horeogrāfiskai kompoz cijai
atbilstošu muzikālo materiālu, orientēties mūzikas
teorijas jautājumos, sadarboties ar komponistiem,
mūziķiem, diriģentiem.
8. Spēja rast horeogrāfiskā iestudējuma vizuālo
risinājumu, sadarboties ar scenogrāfu, kost mu
mākslinieku, gaismu mākslinieku un izmantot
jaunākās tehnoloģijas iestudējumu veidošanā.
9. Spēja strādāt radošā komandā, sadarboties ar
citiem horeogrāfiem, režisoriem, dramaturgiem,
komponistiem, iestudējot dažādu laikmetu, stilu,
žanru izrādes, horeogrāfiskus uzvedumus un
koncertprogrammas.
10. Spēja analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu, stilu
un žanru horeogrāfiskas kompoz cijas.
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Folklora un etnogrāfija, Režijas pamati un
scenogrāfija, Klasiskās dejas teorija un prakse,
Kost mu vēsture, Mūzikas vēsture, Mūzikas
teorija, Dejas kompoz cija, Latviešu deja, Džeza
deja, Modernā deja, Klasiskā baleta repertuārs,
Laikmet gās horeogrāfijas repertuārs, Citttautu
tautu dejas, Vēsturiskā deja, Klasiskā deja
Dejas kompoz cija, Klasiskās dejas teorija un
prakse, Funkcionālā anatomija
Dejas kompoz cija, Režijas pamati un
scenogrāfija, Mākslas vēsture, Uz ēmējdarb ba
(kultūras projekti), Prakse
Folklora un etnogrāfija, Režijas pamati un
scenogrāfija, Klasiskās dejas teorija un prakse,
Kost mu vēsture, Mūzikas vēsture, Mūzikas
teorija, Dejas kompoz cija, Latviešu deja, Džeza
deja, Modernā deja, Klasiskā baleta repertuārs,
Laikmet gās horeogrāfijas repertuārs, Citttautu
tautu dejas, Vēsturiskā deja, Klasiskā deja
Mūzikas vēsture, Mūzikas teorija, Deju
kompoz cija, Prakse
Uz ēmējdarb bas pamati, Psiholoģija, Prakse

Uz ēmējdarb bas pamati, Psiholoģija, Prakse

Folklora un etnogrāfija, Režijas pamati un
scenogrāfija, Klasiskās dejas teorija un prakse,
Kost mu vēsture, Mūzikas vēsture, Mūzikas
teorija, Dejas kompoz cija, Latviešu deja, Džeza
deja, Modernā deja, Klasiskā baleta repertuārs,
Laikmet gās horeogrāfijas repertuārs, Citttautu
tautu dejas, Vēsturiskā deja, Klasiskā deja

11. Spēja veidot deju žanra māksliniecisko
repertuāru un sastād t koncertprogrammas.

12. Spēja uz emties atbild bu un iniciat vu, veicot
darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku
darbu.
13. Spēja pie emt lēmumus un rast risinājumus
main gos vai neskaidros apstākļos.
14. Spēja demonstrēt zinātnisku pieeju
horeogrāfijas problēmu risināšanā.

Folklora un etnogrāfija, Režijas pamati un
scenogrāfija, Klasiskās dejas teorija un prakse,
Kost mu vēsture, Mūzikas vēsture, Mūzikas
teorija, Dejas kompoz cija, Latviešu deja, Džeza
deja, Modernā deja, Klasiskā baleta repertuārs,
Laikmet gās horeogrāfijas repertuārs, Citttautu
tautu dejas, V;esturiskā deja, Klasiskā deja
Uz ēmējdarb bas pamati, Psiholoģija,
Pedagoģija, Prakse

Uz ēmējdarb bas pamati, Pedagoģija,
Psiholoģija, Prakses
Folklora un etnogrāfija, Dejas vēsture, Režijas
pamati un scenogrāfija, Klasiskās dejas teorija
un prakse, Kost mu vēsture, Mūzikas vēsture,
Mūzikas teorija, Dejas kompoz cija, Filosofija
un estētika, Ievads kultūras anal zē, Mākslas
vēsture, Uz ēmējdarb bas pamati, Psiholoģija
15. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās
Latviešu valodas kultūra,
svešvalodās.
Angļu valoda, Vācu valoda, Itāļu valoda, Franču
valoda
16. Spēja nodrošināt darba aizsardz bas,
Uz ēmējdarb bas pamati
ugunsdroš bas un vides aizsardz bas normat vo aktu (vides aizsardz ba, civilā aizsardz ba, darba
pras bas.
aizsardz ba)
17. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiec bu normu Uz ēmējdarb bas pamati (darba tiesiskās
ievērošanu.
attiec bas, autorties bas un blakus ties bas )
Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s prasmes
Profesijas standarta prasības
Studiju kursi, kuru saturs nodrošina
nepieciešam s kompetences ieguvi
1. Rad t horeogrāfiska iestudējuma koncepciju, veidot
Folklora un etnogrāfija, Režijas pamati un
režisorisko ieceri, izstrādāt kompoz cijas plānu.
scenogrāfija, Klasiskās dejas teorija un prakse,
Kost mu vēsture, Mūzikas vēsture, Mūzikas
teorija, Dejas kompoz cija, Latviešu deja,
Džeza deja, Modernā deja, Klasiskā baleta
repertuārs, Laikmet gās horeogrāfijas
repertuārs, Citttautu tautu dejas, Vēsturiskā
deja, Klasiskā deja
2. Rast atbilstošus horeogrāfijas mākslas izteiksmes
Dejas kompoz cija, Klasiskās dejas teorija un
l dzekļus māksliniecisko ideju realizācijai.
prakse, Dejas vēsture, Mūzikas vēsture,
Mūzikas teorija, Režijas pamati un
scenogrāfija
3. Veidot horeogrāfiskas kompoz cijas.
Dejas kompoz cija
4. Izveidot horeogrāfiska iestudējuma radošo grupu,
Uz ēmējdarb bas pamati (kultūras projekti),
izvēlēties ieceres realizācijai atbilstošus izpild tājus,
Dejas kompoz cija, Klasiskās dejas teorija un
novērtēt dejotāja vai deju grupas tehnisko un
prakse, Mūzikas vēsture, Mūzikas teorija,
māksliniecisko l meni, noteikt horeogrāfiskās
Režijas pamati un scenogrāfija, Funkcionālā
kompoz cijas piemērot bu un atbilst bu konkrētam
anatomija
dejotājam vai deju grupai.
5. Orientēties dejas teorijas un dejas vēstures
Klasiskās dejas teorija un prakse, Dejas
jautājumos, izvērtēt dažādu laikmetu, stilu, žanru
vēsture, Dejas kompoz cija, Latviešu deja,
horeogrāfiskas kompoz cijas.
Džeza deja, Modernā deja, Klasiskā baleta
repertuārs, Laikmet gās horeogrāfijas
repertuārs, Citttautu tautu dejas, Vēsturiskā
deja, Klasiskā deja
6. Orientēties mūzikas vēstures un teorijas jautājumos, Mūzikas vēsture, Mūzikas teorija, Dejas
izvēlēties horeogrāfiskā iestudējuma koncepcijai
kompoz cija, Prakse
atbilstošu muzikālo materiālu.
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7. Strādāt darošā komandā, sadarboties ar komponistu,
dramaturgu, režisoru, diriģentu, scenogrāfu, kost mu
mākslinieku un citiem radošā projekta dal bniekiem.
8. Veikt darbu individuāli.
9. Plānot un vad t komandas darbu, strādāt grupā.
10. Veidot pozit vu saskarsmi, ievērot ētikas un
uzved bas normas.
11. Izmantot informācijas meklēšanas un atlases
l dzekļus, lietot modernās informācijas tehnoloģijas.
12. Sistemātiski pilnveidot horeogrāfa profesionālo
kvalifikāciju.
13. Lietot horeogrāfijas terminoloģiju valsts valodā un
vismaz divās svešvalodās.
14. Ievērot vides aizsardz bas noteikumus.
15. Ievērot darba aizsardz bas, elektrodroš bas,
ugunsdroš bas un higiēnas pras bas.
16. Pārvald t valsts valodu.
17. Pārvald t vismaz divas svešvalodas sazi as l men .

Psiholoģija, Uz ēmējdarb bas pamati, Prakse
Dejas kompoz cija, Prakse
Psiholoģija, Pedagoģija, Uz ēmējdarb bas
pamati, Prakses
Psiholoģija, Pedagoģija, Pedagoga ētika,
Uz ēmējdarb bas pamati, Prakse
Uz ēmējdarb bas pamati, Informācijas
tehnoloģijas
Meistarklases
Latviešu valodas kultūra, Franču valoda,
Angļu valoda, Vācu valoda, Itāļu valoda
Uz ēmējdarb bas pamati
Uz ēmējdarb bas pamati

Latviešu valodas kultūra
Franču valoda, Angļu valoda, Vācu valoda,
Itāļu valoda
18. Ievērot darba tiesisko attiec bu noteikumus.
Uz ēmējdarb bas pamati (darba tiesiskās
attiec bas)
Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas
Profesijas standarta prasības
Studiju kursi, kuru saturs nodrošina
nepieciešam s kompetences ieguvi
1. Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas priekšstata līmenī:
1.1. literatūras vesture
Literatūras vēsture
1.2. mākslas vēsture
Mākslas vēsture
1.3. filozofija
Filosofija un estētika
1.4. reliģiju vēsture
Ievads kultūras anal zē
1.5. ētika
Pedagoga ētika
2. Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas izpratnes līmenī:
2.1. mūzikas vēsture un teorija
Mūzikas vēsture, Mūzikas teorija
2.2. sociālā un saskarsmes psiholoģija
Psiholoģija
2.3. pedagoģija
Pedagoģija
2.4. komercdarb bas pamati
Uz ēmējdarb bas pamati
2.5. autorties bas un blakus ties bas
Uz ēmējdarb bas pamati
2.6. profesionālie termini valsts valodā un vismaz
Dejas kompoz cija, Mūzikas forma, Mūzikas
divās svešvalodās.
vēsture, Klasiskās dejas teorija un prakse,
Dejas vēsture, Latviešu deja, Džeza deja,
Modernā deja, Klasiskā baleta repertuārs,
Laikmet gās horeogrāfijas repertuārs, Citttautu
tautu dejas, Vēsturiskā deja, Klasiskā deja
3. Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas lietošanas līmenī:
3.1. dejas vēsture
Dejas vēsture
3.2. folklora un etnogrāfija
Folklora un etnogrāfija
3.3. režijas pamati un scenārija veidošana
Režijas pamati un scenārija veidošana
3.4. kost mu vēsture
Kost mu vēsture
3.5. dejas kompoz cija
Dejas kompoz cija
3.6. klasiskās dejas teorija un prakse
Klasiskās dejas teorija un prakse
3.7. latviešu deja
Latviešu deja
3.8. vēsturiskā deja
Vēsturiskā deja
3.9. cittautu tautas dejas
Cittautu tautas dejas
3.10. sar kojumu deja
Sar kojumu deja
3.11. modernā deja
Modernā deja
3.12. funkcionālā anatomija
Funkcionālā anatomija
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3.13. džeza deja
3.14. laikmet gās horeogrāfijas repertuārs
3.15. somatiskās treni u metodes
3.16. improvizācijas tehnoloģijas
3.17. valsts valoda
3.18. divas svešvalodas sazi as l men
3.19. darba aizsardz ba
3.20. vides aizsardz ba
3.21. darba tiesiskās attiec bas
3.22. informācijas tehnoloģijas
3.23. zinātniskās pētniec bas metodes
3.24. horeogrāfijas att st bas stratēģija un
plānošanas metodes

Džeza deja
Laikmet gās horeogrāfijas repertuārs
Somatiskās treni u metodes
Improvizācijas tehnoloģijas
Latviešu valodas kultūra
Franču valoda, Angļu valoda, Vācu valoda, Itāļu valoda
Uz ēmējdarb bas pamati
Uz ēmējdarb bas pamati
Uz ēmējdarb bas pamati
Uz ēmējdarb bas pamati, Informācijas tehnoloģijas
Dejas vēsture, Folklora un etnogrāfija, Somatiskās treni u
metodes, Improvizācijas tehnoloģijas, Klasiskās dejas
teorija un prakse
Uz ēmējdarb bas pamati

K11. Studiju programmas resursi un nodrošin jums
1. Studiju programmas stenošanā iesaist to māc bspēku kvalifikācijas atbilst bas 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 zi ojumus, studējošo darba rezultātus un
studējošo atsauksmes, katedras atz st, ka akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst struktūrvien bas
mērķu un uzdevumu stenošanai.
JVLMA misijas izpildi nodrošina augstākās kvalifikācijas akadēmiskais personāls, kuru veido
kodols - profesori un asociētie profesori, kā ar kvalificēti māc bspēki (docenti) un akadēmiskās
atjaunotnes rezerve pieaicinātie docētāji. Akadēmiskā personāla vēlēšanām izvirz ti vienoti, pašas
pieejas
kritēriji, no kuriem noz m gākie ir starptautiskie panākumi mūzikas profesionālajā
mākslinieciskajā darb bā. Optimālā JVLMA personāla struktūra izriet no JVLMA darb bas
uzdevumiem un var būt atšķir ga pa specializācijām. Darbojoties br vas konkurences izgl t bas un
akadēmisko pakalpojumu tirgū, JVLMA sekmē elast gu un atrakt vu personāla piesaistes politiku. Tiek
izmantots ar pieredzējušu, bet zinātnisko grādu neieguvušu praktiķu darbs. Viesprofesoru
piesaist šana, piedāvājot š s vietas visupirms savā nozarē izcilākajiem profesionāļiem – horeogrāfiem,
sekmē labvēl gu konkurenci, veicina studiju metožu daudzveid bu, piedāvā novitātes studiju saturā.
Lai sekmētu jaunu māc bspēku piesaisti, maģistrantūras studiju plānos ir iestrādāts studiju kurss
Asistenta prakse. Blakus pieredzes bagātiem docētājiem par profesoru asistentiem studiju kursu
docēšanā tika nodarbināti maģistra studiju programmās studējošie.
Jāzepa V tola Latvijas Mūzikas akadēmijā 2016./2017.akadēmiskajā gadā kopumā strādāja 289
docētāji, no tiem: 160 docētāji – (ieskaitot viesdocētājus, emeritus profesorus) stenoja atsevišķus
studiju kursus; 129 docētāji - akadēmiskā personāla docētāji, no tiem:
Akadēmiskais amats
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori
Asistenti

Skaits
20
22
40
47
0
129

KOP

Nodarbin ti PLE* izteiksmē
14,7
18,0
28,4
30,8
0
91,9

*PLE – Pilna laika ekvivalents, kas vienam docētājam ir 1000 stundas gadā.
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Docēt ju sast vs pa katedr m
Katedra
Akadēmisk person la
skaits
Horeogr fijas katedra
4
Koncertmeistaru katedra
16
Sen s mūzikas katedra
3
Džeza mūzikas katedra
5
Vok l katedra
9
Operdziedāšanas klase
Mūzikas skolot ju katedra
Visp rizglītojošo studiju
kursu katedra
Svešvalodu klase
Muzikoloģijas katedra
Mūzikas vēstures klase
Mūzikas teorijas klase
Etnomuzikoloģijas klase
Mūzikas tehnoloģiju katedra

Nodarbin ti PLE*
izteiksmē
2,8
14,2
2,2
4,0
7,4

5
3

2,1
2,2

13

11,5

3

0,5

2. Studējošo un māc bspēku skaita attiec bas studiju programmas ietvaros (pašnovērtējuma
zi ojuma iesniegšanas br d ).
Specializācija

Studējošo skaits uz vienu
akadēmisko likmi

Deju horeogrāfija
Baleta horeogrāfija

4,5
4

K12. Studiju programmas absolventu nodarbin tības perspektīvas
1. Studiju programmas absolventu nodarbināt bas novērtējums
Absolventu nodarbinātības rādītāji un to dinamikas pārskata periodā novērtējums.
Lai nodrošinātu Augstskolu likuma 5.panta Augstskolu uzdevumi otrās prim daļas
5.punkta pras bu izpilde jautājumā par absolventu nodarbināt bas informācijas vākšanu,
JVLMA ir izveidojusi JVLMA absolventu nodarbināt bas reģistru. Reģistru veido,
pamatojoties uz noslēgto Vienošanos par sadarb bu starp Jāzepa V tola Latvijas Mūzikas
akadēmiju (JVLMA) un JVLMA absolventu. JVLMA absolventu aptauju organizē, ievērojot
absolventu br vprāt bas principu.
Vienošanās par sadarb bu ir noteikta kārt ba, kādā kārto un uztur JVLMA absolventu
nodarbināt bas reģistra datus, norādot: reģistrā izmantojamos, apstrādājamos un elektroniski
un drukātā veidā glabājamos datus - vārds, uzvārds, studiju laika uzvārds (ja atšķiras),
personas kods, kontakttālrunis, e-pasta adrese, dz ves vietas adrese, absolvētās studiju
programmas nosaukums, l menis, finansējuma avots, kvalifikācijas piešķiršanas/
eksmatrikulācijas gads, darba vietas nosaukums, ie emamais amats, darba vietas atrašanās
reģions, darba attiec bu uzsākšanas gads, informācija par to, kurā augstskolā un studiju
programmā tiek turpinātas studijas. Informācijas datus par absolventu nodarbināt bu saglabā
sešus gadus.
emot vērā absolventu un darba devēju sniegto informāciju par nodarbināt bu, ir iegūti
šādi dati:
Absolventi strādā vai studē savā specialitātē – 100 %, no tiem:
- strādā pedagoģisko darbu atbilstoši dejas pedagoga specialitātei – 68 %,
- cita darba vieta kultūras un izgl t bas institūcijās – 15 % (deju kopu vad tāji),
- turpina studēt nākošajā l men vai tā paša l me a otras kvalifikācijas ieguvei – 17 %,
- bezdarbnieki – 0 %
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2. Studiju programmas absolventu nodarbināt bas perspekt vas
Absolventu nodarbinātības prognoze un perspektīvas atbilstoši nozares un vidējā un
ilgtermiņa darba tirgus attīstības tendencēm un nākotnē nepieciešamajām prasmēm un
kompetencēm.
Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izpēti steno un
atbilstoši darba tirgus piepras jumam valsts pasūt jumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras
ministrija sadarb bā ar JVLMA. Kultūras nozares darba tirgus ir ļoti plašs, tāpēc JVLMA
absolventu nodarbināt bai ir rad tas plašas iespējas. Horeogrāfi strādā kultūras institūcijās par
horeogrāfijas un deju speciālistiem, kultūrizgl t bas iestādēs veic dejas pedagoga pienākumus,
nereti ir ar pašnodarbionātās personas.
Kultūras ministrijas padot bā esošo kultūras un kultūrizgl t bas institūciju uzskait jums,
kuros strādā JVLMA absolventi - horeogrāfi:

Profesionālās organizācijas
- Nacionālā Opera un balets;
- Kultūras mani;
- Interešu izgl t bas centri;
- Vispārējās izgl t bas iestādes (interešu izgl t bas deju pedagogi)
- Teātri;
Kultūrizgl t bas iestādes
- R gas horeogrāfijas vidusskola
Profesionālās ievirzes m kslu izglītības iest des, kurās steno deju izgl t bas programmas 49 pašvald bu dibinātas un 5 privātās izgl t bas iestādes
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IV. PIELIKUMI

Pašnovērtējuma ziņojuma satura rādītājā iekļaut un numurēt arī pielikumus.
Pielikums
Nor de uz pašnovērtējuma
ziņojuma kritēriju/ punktu

Inform cija par studiju programmu “Horeogr fija”
Informācija par kop go studiju programmu
K9. 1.punkts
JVLMA netiek īstenota
Apliecinājums par studiju turpināšanas iespējām
K9. 1. punkts
vai finansiālajām garantijām studiju programmas
likvidācijas gad jumā
(skat t Studiju virziena raksturojuma K8.sadaļā)
Statistikas dati par studējošajiem studiju
K9. 2 punkts
programmā “...”
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(Informācija pieejama Studiju programmu
direkcijā “Statistikas pārvaldei sniegtajās zi ās”)
Studiju programmas “...” plāns
K10.
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(skat t JVLMA mājas lapā, adrese:
www.jvlma.lv, sadaļa Studijas)
Studiju programmas “...” kursu/ moduļu apraksti K10.
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(skat t JVLMA mājas lapā, adrese:
www.jvlma.lv, sadaļa e-studijas)
Studiju programmas ”...” kartējums
K10.
(saskaņā ar paraugu)
(Sakarā ar to, ka pielikuma satura pras ba ir
stājušās spēkā tikai š.g. 1.novembr , dokumentu
jāizstrādā l dz nākošā perioda pārskata
sniegšanai)
Studiju programmas “...” atbilst ba valsts
K10.
izgl t bas standartam
(saskaņā ar paraugu)
(skat t studiju programmas raksturojuma K10.
Studiju saturs, 7.punktu 215.lpp.)

Iesniegšanas
forma (P/E)*

P/E
P/E

P/E

P/E

E

E

E

Studiju programmas “...” atbilst ba profesijas
K10.
E
standartam (ja piemērojams)
(saskaņā ar paraugu)
(skat t studiju programmas raksturojuma K10.
Studiju saturs, 7.punktu 218.lpp.)
Studiju virziena un atbilstošo studiju programmu
E
atbilst ba normat vo aktu pras bām
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(Pielikuma pras bas ir 225.lpp.)
**P – pap ra formā, E – elektroniski, P/E – gan pap ra, gan elektroniskā formā.
Pielikumi, kuriem iesniegšanas veids norādīts tikai “elektroniski”, var tikt iesniegti tikai elektroniskā formā,
nosūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz aika@aic.lv.
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PIELIKUMS NR.

Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilst ba normat vo
aktu pras bām
Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilst bas normat vo aktu pras bām
novērtēšanai:
1. Pievienot par studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma
paraugus.
2. Augstskolas/koledžas rektora, direktora, studiju programmas vai virziena vad tāja
parakst ts apliecinājums, ka studiju virzienam atbilstošo studiju programmu stenošanā
iesaist tā akadēmiskā personāla valsts valodas zināšanas atbilst noteikumiem par valsts
valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārt bu profesionālo un
amata pienākumu veikšanai.
3. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas doktora studiju programmas, pievienot
apliecinājumu, ka doktora studiju programmas akadēmiskā personāla sastāvā ir ne mazāk
kā pieci doktori, no kuriem vismaz tr s ir Latvijas Zinātnes padomes apstiprināti eksperti
tajā zināt u nozarē vai apakšnozarē, kurā studiju programma plāno piešķirt zinātnisko
grādu.
4. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas akadēmiskās studiju programmas, pievienot
apliecinājumu, ka akadēmisko studiju programmu akadēmiskais personāls atbilst
Augstskolu likuma 55. panta pirmās daļas trešajā punktā noteiktajām pras bām.
5. Pievienot apliecinājumu un pamatojumu tam, ka akadēmiskā personāla atalgojums
atbilst pedagogu darba samaksas noteikumiem.
6. Pievienot studiju l guma paraugu/-s.
7. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas akadēmiskās studiju programmas, kurās
paredzēts, ka studēs mazāk nekā 250 pilna laika studējošie, pievienot attiec gu Augstākās
izgl t bas padomes atzinumu atbilstoši Augstskolu likuma 55. panta otrajai daļai.
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III. Studiju programmas

“Profesion l maģistra studiju programma M zika”
raksturojums
K9. Studiju programmas nosaukuma, iegūstam gr da, profesion l s kvalifik cijas vai
gr da un profesion l s kvalifik cijas, mērķu un uzdevumu, uzņemšanas nosacījumu
savstarpēj atbilstība
1. Studiju programmas “M zika” parametri.
Norādīt tikai tos parametrus, kuri attiecas uz studiju programmu.
Studiju programmas nosaukums
Profesion l maģistra studiju programma M zika
Studiju programmas nosaukums
Professional Master's Study Programmes
ang u valod
Music
Studiju programmas kods saska ar 47212
Latvijas izgl t bas klasifik ciju
Studiju programmas veids un
Profesionāla maģistra studiju programma
l menis
Iegūstamais kvalifik cijas l menis
7. līmenis
(EKI)
Profesijas kods profesiju
Skatīt atbilstošo profesion lo bakalaura studiju
klasifikator
programmu raksturojumus
Studiju programmas apjoms (KP)
LV 80 KP; ECTS 120 KP
stenošanas forma, veids, ilgums (ja pilna laika kl tiene
Latviešu valoda
nepilni gadi, nor d t m nešos) un
2 gadi
stenošanas valoda
stenošanas vieta
Studiju programmas direktors/-e
Uz emšanas pras bas

Rīg , Krišj ņa Barona iel 1; LV 1050
Irēna Balt bola
Uzņemšanai profesion laj maģistra studiju
programm M zika apakšprogramm s
Instrumentālā m zika, Diriģēšana, Kompozīcija,
Vokālā m zika ir nepieciešams profesion l
bakalaura gr ds mūzik un profesion l bakalaura
studiju līmenī apgūtas t s specializ cijas zin šanas
un prasmes, kuras maģistrants padziļin s un/vai
paplašin s profesion laj maģistra studiju
programm ; apakšprogramm M zika un izglītība
nepieciešams bakalaura gr ds mūzikas vai mūzikas
pedagoģijas nozarē un profesion l bakalaura
studiju līmenī iegūta profesion l kvalifik cija vai
t s specializ cijas pedagoga tiesības, kuras
maģistrants padziļin s un/vai paplašin s
profesion laj maģistra studiju programm .
Tiesības turpin t studijas doktorantūr
Pielikumā pievienot apliecinošu dokumentu

Studiju turpin šanas iesp jas
Cita attiec g s augstskolas vai citas
augstskolas studiju programma, kur
studiju programmas sl gšanas gad jum
augstskola nodrošina stud jošajiem iesp ju
turpin t izgl t bas ieguvi
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Studiju
programmas
m rķis

Studiju
programmas
uzdevumi

Sasniedzamie
studiju
rezult ti

Studiju
programmas
nosl gum
paredz tais
nosl guma
p rbaud jums

Nodrošin t valsts kultūras un soci laj m vajadzīb m augst k līmeņa
profesion lo mūziķu - atskaņot m kslinieku, diriģentu, vok listu,
komponistu izglītošanu, kuri papildus profesion l bakalaura mūzikas
nozarē iegūtai kompetencei apgūst padziļin tas vai paplašin tas
mūzikas zin tņu teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski
piemērojamas maģistra profesion l s studijas.
- attīstīt m kslinieciski radoš s, pedagoģisk s un zin tniski pētniecisk s
prasmes;
- lietot profesion laj m maģistra studij m atbilstošas m cību metodes un
darba organiz cijas formas;
- motivēt t l kizglītībai vienotaj Eiropas izglītības telp un sagatavot
t l k m studij m doktorantūr .
Zin šanu kompetence
Iegūto zin šanu rezult t absolvents spēj par dīt padziļin tas vai arī
paplašin tas (zināšanu apjoms ir atkarīgs no maģistranta individuālā studiju
plāna un satura) zin šanas un izpratni, no kur m daļa atbilst mūzikas
konkrēt s profesion l s jomas (diriģēšana, atskaņot jm ksla, kompozīcija,
vok l m ksla, horeogr fija) jaun kajiem atkl jumiem un, kuras
nodrošina pamatu radošai dom šanai un pētniecībai, taj skait
darbojoties daž du jomu saskarē.
Prasmju kompetence
Studiju programmas apguves rezult t absolvents spēj:
- patst vīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risin šanas prasmes, lai
veiktu m ksliniecisku darbību, augsti kvalificētas mūziķa profesion las
funkcijas, k arī veiktu savas specializ cijas pētniecisku darbību;
- argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem
mūzikas nozares un mūziķa profesion l s jomas aspektiem gan ar
speci listiem, gan ar nespeci listiem;
- patst vīgi virzīt savas specializ cijas kompetenču pilnveidi;
- uzņemties atbildību par person la (orķestra, kora, kameransambļa,
opertrupas, citu radošo kolektīvu dalībniekiem) grupu darba rezult tiem
un to analīzi;
- veikt uzņēmējdarbību (kult ras instit cijas vai individuālie mākslinieciskie
projekti, pedagoga privātprakse);
- īstenot inov cijas savas specializ cijas mūzikas nozarē,
- veikt profesion lo mūziķa darbu,
- nodarboties ar pētniecību,
- turpin t t l ku m cīšanos (t l kizglītīb , doktorantūr ) sarežģītos un
neprognozējamos apst kļos un, ja nepieciešams, tos p rveidot, lietojot
jaunas pieejas.
Valsts p rbaudījumi - Diplomeks meni
Vis m specializ cij m un profiliem
Diplomrefer ta izstr de un aizst v šana, Diploma koncerteks mena
programmas sagatavošana un atska ojums
Sen s mūzikas profilam
Baroka kameransamb a koncerteks mena programmas sagatavošana un
atska ojums
Mūzikas m cības profilam

Diplomdarba praktikums
Kompozīcijas profilam
Diplomeks mena Kompoz cija programmas sagatavošana
Diplomeks mens Instrumentācija
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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 atšķirīg varianta nosacījumi
1.variants
Apjoms kred tpunktos
Studiju ilgums gados
Iegūstamais gr ds un/vai kvalifik cija
Uz emšanas pras bas
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.
2. Statistikas dati par studējošajiem studiju programm un to analīze
Studējošo skaita, tā izmaiņu tendenču, izmaiņu ietekmes faktoru analīze un novērtējums.
Analizējot atsevišķi, izdalīt dažādas studiju formas, veidus, valodas.
Pielikumā pārskatāmā formā pievienot statistikas datus par studējošajiem pārskata periodā.
Jau vair kus gadus, analiz jot studiju programmas stud jošo sast vu un skaitu,
j secina ka studiju programm valsts budžeta studiju vietu skaits ir nemain gs, kop jais
stud jošo skaits programm (75 studiju vietas) ir stab ls. Nereti main gs ir stud jošo skaits
pa specializ cij m, paši tas attiecas uz orķestra instrumentu specializ cij m pūšaminstrumentu/ sitaminstrumentu, st gu instrumentu sp les specializ cij m. emot v r
to, ka studiju programm var apgūt mūziķa visas specializ cijas, uz valsts budžeta studiju
viet m vienm r k d no specializ cij m veidojas konkurss, kas vid ji ir 2 – 3 reflektanti uz
vienu studiju vietu. Tiem reflektantiem, kuri konkursa k rt b netiek uz emti studiju viet s
par valsts budžeta l dzek iem, JVLMA pied v studijas par studiju maksu. Studiju
programm par studiju maksu stud apm ram 0,5% stud jošo.
Stud jošo uz emšana studij m par studiju maksu ir viens no faktoriem, kas sekm
studiju kvalit ti, veidojot stud jošo konkurenci uz studij m par valsts budžeta l dzek iem.
Katra akad misk gada beig s notiek stud jošo kompetences v rt jumu ranž šana, kuras
rezult t tiek main ts ar finans juma avots.
Š da pieeja pozit vi ietekm studiju programmu apguvi, kas savuk rt veicina
augstas raudzes jauno speci listu sagatavošanu.
3. Studiju programmas parametru sasaiste
Analīze un novērtējums par studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda,
profesionālās kvalifikācijas vai grāda un profesionālās kvalifikācijas mērķu un uzdevumu,
kā arī uzņemšanas nosacījumu savstarpējo atbilstību.
Studiju programmas nosaukums Mūzika, studiju programmas m rķi un uzdevumi,
uz emšanas nosac jumi, k ar programmas saturs, kas nodrošina studiju programm
formul to zin šanu, prasmju un kompetences rezult tu sasniegšanu, atbilst piešķiramajam
gr dam “profesion l ma istra gr ds mūzik ”.
Uz emšanai
profesion laj
ma istra
studiju
programm
Mūzika
sapakšprogramm s Instrumentālā mūzika, Diriģēšana, Kompozīcija, Vokālā mūzika ir
nepieciešams profesion l bakalaura gr ds mūzik un profesion l bakalaura studiju
l men apgūtas t s specializ cijas zin šanas un prasmes, kuras ma istrants padzi in s
un/vai paplašin s profesion laj ma istra studiju programm .
Uz emšanai profesion laj ma istra studiju programm Mūzika apakšprogramm
Mūzika un izglītība nepieciešams bakalaura gr ds mūzikas vai mūzikas pedago ijas
nozar un profesion l bakalaura studiju l men iegūta profesion l kvalifik cija vai t s
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specializ cijas pedagoga ties bas, kuras ma istrants padzi in s un/vai paplašin s
profesion laj ma istra studiju programm .
Iest jp rbaud jumi ma ģ i s t r a studiju programm s:
profesion laj

m a ģ i s t r a studiju programm M ZIKA

apakšprogramm : Instrumentālā m zika (akad misk , sen s mūzikas vai džeza instrumenta

sp le)

 instrumenta sp le – profilu Solo instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu kameransamblis,
Sitaminstrumentu ansamblis, Stīgu kvartets un Klavierpavadījums reflektantiem
 st gu kvartets - st gu kvarteta profila reflektantiem
 kameransamblis - kameransamb a profila reflektantiem (kameransamb i ar klavier m,
akordeonu vai arfu; klavieru dueti);
 klavierpavad jums - klavierpavad juma profila reflektantiem
 kolokvijs – visiem reflektantiem
apakšprogramm : Vokālā m zika – operdzied šana/ kamerdzied šana/sen mūzika/džeza
mūzika
 akad misk dzied šana vai sen s mūzikas dzied šana, vai džeza mūzikas dzied šana
 kolokvijs
apakšprogramm : Diriģēšana – kora diri šana/ simfonisk orķestra diri šana/ pūt ju
orķestra diri šana
 diri šana
 kolokvijs
apakšprogramm : Kompozīcija
 kompoz cija
 kolokvijs
apakšprogramm : M zika un izglītība – mūzikas mācība
 pedago isk s un m ksliniecisk s darb bas kolokvijs
 kolokvijs
apakšprogramm : M zika un izglītība - instrumenta spēles mācība
 kolokvijs par iecer to ma istra darba t mu
 instrumenta sp le
K10. Studiju saturs
Studiju satura kvalitātes novērtēšanai pielikumā pievienot:
− studiju programmas plānu (katram studiju programmas īstenošanas veidam un formai)
(rekomendējošās formas paraugs pielikumā);
− studiju programmas studiju kursu (moduļu) aprakstus (studiju kursos/moduļos iekļaujamā
informācija ir norādīta pielikumā);
− studiju kursu kartējumu studiju programmas studiju rezultātu sasniegšanai;
− tabulu par studiju programmas atbilstību valsts izglītības standartam 3 (rekomendējošās
formas paraugs pielikumā);
− tabulu par Studiju programmā “Nosaukums” iegūstamās kvalifikācijas atbilstību profesijas
standartam (rekomendējošās formas paraugs pielikumā) 3 .
1. Studiju kursu/ modu u satura aktualit tes un atbilst bas nozares, darba tirgus vajadz b m un
zin tnes tendenc m nov rt jums
Papildus sniegt informāciju, vai, un kā studiju kursu/ moduļu saturs tiek aktualizēts atbilstoši
nozares, darba tirgus un zinātnes attīstības tendencēm.
Studiju kursu nosaukumi un to saturs, kursu apjoms, stenošanas periods ir saist ts ar
konkr t s specializ cijas mūziķa nepieciešamaj m kompetenc m, lai vi š sp tu kvalitat vi veikt
profesion los pien kumus.
Studiju programmas, k ar studiju kursu saturs un apjoms ir izstr d ts, pamatojoties uz
otr l me a profesion l s augst k s izgl t bas valsts standart nor d taj m profesion l ma istra
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programmas oblig t satura pras b m un Latvijas kvalifik ciju ietvarstruktūras (LKI) 7. l menim
atbilstošo zin šanu, prasmju un kompetenču aprakstiem.
Studiju kursu saturs tiek aktualiz ts, emot v r mūzikas profesion lo kolekt vu vad t ju,
nevalstisko profesion lo asoci ciju, stud jošo un absolventu priekšlikumus. Studiju kursu saturs,
to stenošanas kvalit te tiek izv rt ta sistem tiski, organiz jot aptaujas. emot v r aptauj s
izteiktos ierosin jumus, attiec g s katedras izv rt ierosin jumu aktualit ti un m rķtiec bu,
izskata priekšlikumu izmaksu ietekmi, atbilst bu profesion l m kompetenc m, un pozit va
l muma gad jum studiju programmu satura izmai as iesniedz Sen tam apstiprin šanai.
Studiju programmas satura turpm k stenošana ir saist ta ar nopietn m izmai m.
emot v r Augst k s izgl t bas padomes pie emtos valsts budžeta finans to studiju vietu
sadal juma veidošanas principus, kas nosaka, ka ma istra studiju programm minim lajam
stud jošo skaitam ir j būt ne maz k par 15 ma istrantiem, JVLMA izv rt ja profesion l s
ma istra abas studiju programmas, t.i. Mūzika un Horeogrāfija un non ca pie secin juma, ka t s
ir j apvieno. Sakar ar to, ka JVLMA profesion laj ma istra studiju programm Horeogrāfija
vid jais stud jošo skaits gad kop ir tikai 2 – 3 ma istranti, Sen ts pie ma l mumu
profesion lo ma istra studiju programmu Horeogrāfija pievienot profesion lajai ma istra studiju
programmai Mūzika un izveidot vienu studiju programmu ar nosaukumu - profesion l ma istra
studiju programma Mūzika un skatuves māksla, t dej di jaunizveidotaj studiju programm visos
vienas studiju programmas studiju gados kop minim lais stud jošo skaits vid ji ir 77 stud jošie.
JVLMA iesniedza Akad misk s inform cijas centr (AIC) pieteikumu par divu studiju
programmu apvienošanu. Iesniegums tika izskat ts k izmai as studiju procesa organiz cij ,
atbilstoši MK noteikumu “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akredit cijas noteikumi” 8.6.
un 8.7.punktam, k ar MK noteikumu “Studiju programmu licenc šanas noteikumi”
6.6.punktam.
AIC studiju programmu izmai as atzina par m rķtiec g m un 08.08.2016. izsniedza studiju
virziena Mākslas Akredit cijas lapu Nr.13, kura der ga l dz 23.05.2019. Profesion l ma istra
studiju programmas Mūzika un skatuves māksla
stenošanas uzs kšana attiecas uz
2017./2018.akad misk gada 1. un 2.semestri, bet ar 2018./2019.akad misko gadu studiju
programma tiek stenota piln apm r (1. l dz 4.semestris, ieskaitot).
2. Studiju kursu/ modu u savstarp j s sasaistes un atbilst bas studiju programmas m rķim un
sasniedzamajiem rezult tiem nov rt jums
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 atbilst mūzikas speci listu izgl tošanas pras b m,
veicina iegūto zin šanu, zin tnisk s izzi as un zin tnisko atzi u lietošanu m kslinieciski
radošaj darb b .
Studiju programma izstr d ta atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 26.augusta
noteikumu Nr.512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu” pras b m un JVLMA Sen ta l mumiem.
Studiju procesa stenošanas, doc šanas un studiju satura apguves kvalit tes kontroli un
anal zi regul ri veica atbild g s struktūrvien bas.
Studiju programmas saturs sak rtots 5 da s.
Studiju programmas saturs ir veidots t , lai ma istranti teor tisk s atzi as aprob tu
praktiskaj darb – gan m kslinieciskaj , gan asistenta praks . Š da pieeja auj ma istrantam
jau studiju laik integr ties darba tirgus vid . Prakses darbs tiek organiz ts sadarb b ar
koncertorganiz cij m, profesion lajiem orķestriem, koriem, ir nosl gti abpus ji sadarb bas
l gumi. Studiju programmas apguve paredz ta 4 semestru period LV 80/ EC TS 120
kred tpunktu apjom . Kred tpunkti tiek ieskait ti par katru apgūtu studiju kursu (ar par praksi), ja
p rbaud juma v rt jums ir pozit vs. Studiju rezult ti tiek uzskait ti, atspogu oti studiju kart s,
apspriesti un analiz ti katedru s d s katra semestra nosl gum , k ar semestra darba proces ,
analiz jot uzst šanos koncertos vai citos m kslinieciskajos projektos (m ksliniecisko sasniegumu
starpp rbaud jumi tiek organiz ti koncertprakses ietvaros).
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Programmas daļas
A daļas (oblig tie kursi) pl notie studiju kursi nodrošina jaun ko sasniegumu apguvi mūzikas
nozares teorij un praks , nodrošina iesp jas padzi in tu zin šanu apguvi p tniecisk darba
teor tiskajos pamatos, mūzikas est tik un filosofij , mūzikas stilos un interpret cij ,
laikmet g s mūzikas anal z , mūzikas psiholo ij , mūzikas menedžment , soci laj
psiholo ij , svešvalod s, auj apgūt augstskolu didaktikas pamatus.
B daļas - (ierobežot s izv les kursi) pl notie studiju kursi paredz iesp ju specializ ties daž d s
mūzikas sf r s, padzi inot profesion l bakalaura studiju programm s iegūt s zin šanas un
prasmes.
C daļas – (br v s izv les kursi) studiju kursi dod iesp ju padzi in t zin šanas un prasmes
specializ cijas prof lkursos.
Prakses studiju kursi dod iesp ju studiju un p tnieciskaj darb iegūtos teor tiskos atzinumus
p rbaud t praktiskaj darb b , sekm profesion lo iema u izkopšanu, veicina teorijas un
prakses vienot bu.
Valsts p rbaudījumi: paredz tajos studiju kursos ma istrantam ir j pier da zin tniski
p tniecisk kompetence ma istra refer ta izstr d un aizst v šan , k ar teor tisko zin šanu
un atzi u pielietojums izv l t s specializ cijas vai profila praktiskaj darb b (programmas
sagatavošana un atska ojums divdal gaj publiskaj koncert ).
3. Studiju stenošanas metožu (taj skait v rt šanas) atbilst bas studiju kursu rezult tu un izvirz t
studiju programmas m rķa sasniegšanai nov rt jums, iek aujot inform ciju, k tiek emti v r
studentcentr tas izgl t bas principi
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 informāciju, kā studiju procesa īstenošanā ņemti vērā studentcentrētas izglītības principi.
Studiju stenošanas metodes, kompetences v rt šanas metodes, veidi un pras bas tiek
atspogu otas katra studiju kursa aprakst . Katras specializ cijas profesion lo studiju kursu
kontaktstundu, gan ar patst v g darba uzdevumi un pras bas ir oti atšķir gas, t p c katra
doc t ja pien kums ir nodrošin t studiju kursa aprakstu pieejamu visiem stud jošajiem vai nu estudiju vid , vai ar izsniegt k izdales materi lu.
Studiju saturu sma istranti apgūst kontaktstundu un patst v g darba form s.
Kontaktstundas tiek organiz tas plūsmu, grupu un individu laj s nodarb b s. Atbilstoši studiju
kursu apraksta pl nojumam, doc t ji plūsmu un grupu nodarb bas struktur lekciju, semin ru,
kolokviju form , bet individu l s nodarb bas praktikuma darba form .
Respekt jot vair ku ma istrantu v lmi studijas savienot ar m ksliniecisko vai pedago isko
darbu, iesaistoties konkr taj darba vid , un, emot v r kultūras institūciju vai kultūrizgl t bas
iest žu darba pl nojumu, JVLMA studiju procesa stenošan em v r studentcentr tas izgl t bas
principus, t.sk. izmanto daž dus programmu stenošanas veidus, veidojot individu lus studiju
pl nus, individualiz studiju kursa apguves metodes, veido piem rotus m c šan s ce us, regul ri
nov rt un uzlabo pasniegšanas veidus un metodes, balst s uz stud još patst v bu, vienlaic gi
nodrošinot doc t ju vad bu un atbalstu, tostarp konsult cijas.
Studiju programmas apguves nosl gum stud jošo kompetenci v rt atbilstoši nolikumam
par valsts p rbaud jumiem, kur atspogu otas p rbaud jumu pras bas un k rt ba, p rbaud jumu
veidi, formas, organiz cija un norise, noteikti valsts p rbaud jumu komisijas pien kumi un
ties bas, zin šanu un prasmju p rbaudes un v rt šanas nosac jumi, v rt šanas krit riji, k ar
apel cijas k rt ba.
3.1 Stud jošo prakses sasaistes ar studiju programm sasniedzamajiem studiju rezult tiem
nov rt jums
Studiju programmā iekļauto studējošo prakšu uzdevumu sasaistes ar studiju programmā
sasniedzamajiem studiju rezultātiem analīze un novērtējums. Norādīt, kā augstskola atbalsta
studējošos studiju prakses ietvaros izvirzīto uzdevumu sasniegšanai.
Studiju programmas satura kvalitat vas apguves galvenais pamatprincips ir studiju un
prakses vienot ba.
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Prakses darba organiz ciju JVLMA nosaka nolikums, kas reglament k rt bu, k d otr l me a
profesion lo augst k s izgl t bas programmu stud jošie iegūst praktisk s iema as.
Prakses organiz šana
Studiju prakses apjomu kred tpunktos, to sadal jumu pa studiju semestriem, k ar kompetences
v rt juma veidus nosaka studiju programma. Prakses saturu nosaka studiju kursa apraksts un
atbilstoši studiju kursa aprakstam izstr d t prakses darba programma.
Studiju programmas ietvaros steno š das prakses:
- m kslinieciski radoš prakse, t.sk. koncertprakse, orķestra prakse, ansamb u prakse;
- asistenta prakse (maģistra līmeņa studiju programmās),
Par prakses darba organiz šanu un norisi atbild katedru vad t ji, kuru kompetenc ir nodota
studiju kursa stenošana.
Prakses var būt stenotas Akad mij vai ar rpus t s - cit s kultūras istitūcij s vai izgl t bas
iest d s.
Prakses organiz cijai ir noteikti oblig tie dokumenti, kuru veidlapas prakses vad t js sa em
Studiju programmu direkcij , t.sk.:
1) Prakses l gums, ja prakse notiek rpus Akad mijas.
2) Prakses darba programma (individu laj m nodarb b m - individu li izstr d ta katram
semestrim, kolekt v s muzic šanas nodarb b m – muzic jošai vien bai prakses darba programma
semestrim; prakses darba programmas viens eksempl rs atrodas pie prakses vad t ja, otrs - pie
ma istranta;
3) Prakses p rskats (dienasgr mata), dokuments, kas atspogu o prakses darba programm
paredz to uzdevumu izpildi un ir Studiju kartes sast vda a.
Prakses stenošanas k rt ba
M kslinieciski radoš prakse notiek saska ar studiju kursa apraksta pras b m. Attiec g katedra
sast da m kslinieciski radoš s prakses pl nu, kas ir katedras darba pl na sast vda a.
Prakses pl na konkr tos datumus saska o katedras vad t js ar:
1) JVLMA koncertda u, ja prakse notiek Akad mij . Koncertda a pl notos prakses pas kumus
re istr Koncertu re istra gr mat , nodrošina prakses rekl mu, sa em no katedras vad t ja prakses
pas kuma programmu, pavairo un nodrošina pas kuma organiz šanu un norisi. Programmas un
citi rekl mas materi li glab jas Koncertda un, atbilstoši Akad mijas Lietu nomenklatūras
pras b m, tiek nodoti glab šanai Akad mijas arh v ;
2) kultūras vai izgl t bas institūcij m, ja prakses pas kumi notiek rpus Akad mijas. Š du radošo
praksi organiz katedras vad t js sadarb b ar konkr t s institūcijas atbild go personu. Prakses
informat vos un rekl mas materi lus katedras vad t js nodod Koncertda ai, kura veic prakses
uzskaiti. Radoš s prakses darba rezult tus apspriež un nov rt atbilstoš s katedras s d s un
atbild gais doc t js stud još prakses darba rezult tus – v rt jumu ieraksta stud još Sekmju lap .
Asistenta prakse tiek stenota profesion laj s bakalaura studiju programm s JVLMA.
Saska ar studiju kursa apraksta saturu, asistenta prakses vad t js izstr d asistenta prakses darba
programmu katram ma istrantam, prakses s kum inform ma istrantus par prakses norises
k rt bu un pras b m, vada praksi, kontrol prakses programmas uzdevumu izpildi un ma istranta
ierakstus prakses p rskat , nov rt prakses norises gaitu.
4. Stud jošo nosl gumu darbu t mu anal ze un nov rt jums
Analīze un novērtējums par studējošo noslēguma darbu tēmām, to aktualitāti nozarē, tajā skaitā
darba tirgū, un noslēguma darbu vērtējumiem.
Studiju programmas apguve nosl dzas ar valsts p rbaud jumu.
Valsts p rbaud jums ir stud još kompetences v rt juma gala rezult ts, kas iegūts, pamatojoties uz
studiju programmas aprakst nor d to studiju kursu satura apguves v rt jumu diplomeks menos
(sa sin. DE). DE ir studiju darba nosl dzošais posms, kur notiek to prasmju, teor tisko zin šanu
un attieksmju p rbaude, kas atbilst studiju programm noteiktaj m kvalifik cijas pras b m un ir
nepieciešamas atbilstoš s profesijas uzdevumu sekm gai veikšanai. DE saturs ietver teor tisko
zin šanu un praktisko iema u p rbaudi. DE var notikt Mūzikas akad mij un/vai cit s kultūras un
izgl t bas institūcij s. DE norises k rt bu nosaka attiec g studiju kursa katedras vad t js.
Profesion l gr da iegūšanai teor tisko zin šanu p rbaude un apliecin jums notiek ma istra
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diplomrefer ta aizst v šanas veid , bet profesion l gr da iegūšanai praktisko iema u p rbaude
notiek atbilstoši studiju programmas pras b m – koncerteks mena un/vai praktisk darba form s
– koncertprogrammas atska ošana, m c bu stundas vad šana, darbas ar orķestri/kori/ansambli u.c.
DE programmas prasmju p rbaudes saturs atbilst studiju programmas aprakst noteiktajiem
m rķiem un uzdevumiem un studiju kursa aprakst noteiktaj m nosl guma pras b m. DE
programmu kop ar stud jošo sast da studiju kursa doc t js. Programmu ne v l k k sešus
m nešus pirms DE norises saska o katedras s d , ne v l k k divus m nešus pirms DE norises
diplomeks mena saturu apstiprina akad misk darba prorektors.
Stud jošo zin šanas un prasmes DE v rt komisija p c 10 ballu sist mas skalas, atbilstoši
studiju kursa aprakst noteiktajiem krit rijiem. Diplomeks mena komisija ir valsts p rbaud jumu
komisijas dele t institūcija, kura DE norises proces nov rt stud još kompetenci atbilstošaj
studiju kurs . Priekšlikumus DE komisijas sast vam iesniedz studiju programmu direkcij
atbilstoš studiju kursa katedras vad t js. DE sast vu apstiprina Valsts p rbaud jumu komisijas
priekšs d t js ne v l k k 10 dienas pirms DE norises. DE komisijas sast v tiek pieaicin ti
Latvijas vai rzemju kultūras institūciju attiec g s nozares vadošie speci listi. DE nosl gum
komisija pie em l mumu par stud još kompetences v rt jumu, v rt jumu ar pamatojumu
ieraksta valsts p rbaud juma protokol , parakst s par v rt juma objektivit ti. DE komisijas
priekšs d t js komisijas kl tbūtn pazi o DE rezult tus stud jošajiem.
P rskata perioda ma istrantu kompetences v rt jumi ir oti augsti, par to liecina DE komisijas
ieraksti Valsts p rbaud jumu protokolos. Tiek atz m ts m kslinieciski augsts profesion lais
l menis, DE koncertprogramma ir daudzveid ga, satura sarež t bas l menis atbilst Latvijas un
Eiropas Kvalifik cijas ietvarstruktūras 7.l menim.
Apel cijas k rt ba
Vienas dienas laik p c rezult tu pazi ošanas stud jošajam ir ties bas iesniegt valsts p rbaud jumu
komisijas priekšs d t jam motiv tu rakstisku lūgumu p rskat t DE iegūto v rt jumu. Atk rtotu
DE dr kst k rtot tikai Diplomeks menu norises noteiktaj period , bet ne v l k k tr s dienas
pirms Valsts p rbaud jumu komisijas s des izsludin t datuma.
Profesion lo ma istra gr du piešķir JVLMA Valsts p rbaud jumu komisija (sa sin. – VPK),
kuras sast v ir komisijas priekšs d t js un vismaz četri komisijas locek i. VPK apstiprina rektors
ar r kojumu katram akad miskajam gadam. VPK priekšs d t js un vismaz puse no komisijas
sast va ir nozares profesion lo organiz ciju vai darba dev ju p rst vji. VPK l mumu par
profesion l gr da piešķiršanu pie em, pamatojoties uz DE komisijas ierakstiem valsts
p rbaud jumu protokolos un studiju kart sniegtaj m zi m.
5. Stud jošo aptauju rezult tu anal ze
Analīze un novērtējums par studējošo aptauju rezultātiem, to izmantošanu studiju satura un
kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus.
Stud jošo aptaujai ir izstr d ta aptaujas anketa, kas ir pieejama JVLMA m jas lap .
Lai noskaidrotu stud jošo viedokli par studiju programmas vai atsevišķa studiju kursa
stenošanas kvalit ti, emot v r aptauj formul to m rķi, aptauju var ierosin t stud jošie,
akad mijas vad ba, studiju kursa doc t js, katedras vad t js. Aptauju rezult tus apkopo Studiju
programmu direkcijas vad t js un kopsavilkumu, emot v r aptaujas m rķi, nodod atbilstošai
katedrai vai rektor tam, vai doc t ju amat iev l šanas nolūkos iesniedz Sen ta sekret rei.
Stud jošo aptauj pamatoti izteiktais viedoklis tiek emts v r doc t ju amat iev l šanas
proces , k ar doc t ju izv l pieaicin šanai studiju kursa stenošanai.
Stud jošo aptaujas daži piem ri:
Kameransamb a un klavierpavad juma katedr regul ri notiek stud jošo aptaujas rezult tu
anal ze par studiju kursu saturu un doc šanas kvalit ti. Sa emtas pozit vas atsauksmes par visu
katedras doc t ju darbu. Ma istranti pozit vi v rt iesp jas piedal ties starptautiskos
kamermūzikas festiv los, meistarklas s un konkursos.
3. semestra ma istrante flautiste Alisa Klimanska sav atsauksm sal dzina studijas JVLMA
un Gildholas mūzikas un dr mas skol , kuru vi a ir absolv jusi:
”Pozit vi ir tas, ka JVLMA dod iesp ju daudz vair k un c t g k str d t pie repertu ra ar pedagogu.
Pedagogi vair k iedzi in s darba proces un str d pie tehniskiem elementiem un interpret cijas.
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Gildholas skol laiks ar pedagogu bija oti limit ts un ansamb a organiz cija un darbs pie
interpret cijas bija, p rsvar , patst v gs. Prieks par iesp ju piedal ties JVLMA kamermūzikas
koncertos un konkursos. paši j izce konkursu JVLMA labākais kameransamblis, kurš dod labas
iesp jas sevi par d t ar rpus akad mijas. Pag jušaj semestr man ar bija br nišķ ga iesp ja
piedal ties džeza un akad misko studentu sadarb bas projekt , kas deva labu iesp ju sp l t cita
žanra mūziku un pat izveidot sast vu, ar kuru p c tam ar uzst j mies džeza klub "Trompete" un
festiv l Sp ķeros. Gildholas skol London ar notiek š di projekti starp vis m discipl n m, ar
aktierm kslu, taču pašam j iesniedz projekts, ko p c tam izskata un konkursa k rt b izv las
lab ko. oti v rt ga ir pieredze Asistenta praks , kas man auj v rot pedagogu pieeju procesam
stund s un analiz t to, un pašai s kt vair k iedzi in ties partitūr s. Pirms tam man nebija
pedago iskas pieredzes darb ar ansamb iem, t p c es oti v los att st t š s iema as un gūt plaš ku
un dzi ku mūzikas izpratni. Gildholas skol man nebija asistenta prakses, bet es pie emu, ka tas
ir pieejams ma istrantūr sav specialit t . Pie iesp jamiem uzlabojumiem es min tu gada garum
izpl notus liel kus kameransamb a sast vus, kuros studenti tiktu iesaist ti l dz gi k orķestr , ar
m in jumiem un koncertu projekta beig s. Š di studentiem būtu iesp ja iepaz ties ar liel ku
interesanta un maz k sp l ta repertu ra kl stu ret k sastopamiem instrumentu sast viem (5, 6 un
vair k instrumenti.) Eksist diezgan daudz v rt gas 20. gadsimta mūzikas, kas ir rakst ta daž diem
sast viem un to stenošanu ir daudz grūt k pan kt rpus akad mijas (ir vajadz gs m in jumu
pl ns, vad t js, instrumenti un piem rotas telpas). Gildhol es piedal jos š dos projektos vismaz
vienu reizi pusgad un t bija viena no lab kaj m pieredz m.”.
Altiste Di na Anna Zaharova (1. sem. ma .) pozit vi v rt visu katedras doc t ju darbu:
“Es izv l jos stud t kameransamb a klas , jo man šķiet interesanta tieši š nozare. Kameransamb a
klas man bija iesp ja stud t pie visiemm c bsp kiem, iestud jot daž du raksturu un stilu
ska darbus, ar visdaž d kajiem sast viem. Fantastiska iesp ja bija muzic t kop g koncert ar
džeza katedras mūziķiem.Gribu atz m t, ka kameransam a katedra ir kreat va, ar daudzpus gu
pieeju komponistu ieceru stenošan , tieši t p c izv l jos turpin t stud t šaj katedr ar
ma istrantūr .”.
Klavieru kvarteta Tempus dal bnieku Evijas Auzi as /klavieres/, Eleonoras P r gas /vijole/,
Martas R cenes /alts/, Kristera M rti a Š ma a /čells, asoc. prof. Hertas Hansenas klase/,
kas ieguva Stud jošo pašp rvaldes žūrijas balvu – interviju žurn l Mūzikas saule, pozit v s
atsauksmes par saviem pedagogiem un studiju procesu JVLMA public tas Anetes Ašmanes rakst
Jau 25. pavasari – kamermūzika žurn l Mūzikas saule /Nr. 2 (90) 2017/. Stud jošie pozit vi
nov rt iesp jas piedal ties starptautiskos kamermūzikas festiv los, meistarklas s un konkursos,
k ar sa emt st gu instrumentu speci listu konsult cijas un iesp ju m c ties pie vair kiem
m c bsp kiem. Iepriecina Evijas Auzi as sac tais: “Es kamermūzik jūtos vislab k, jo man pat k
sadarb ba ar cilv kiem. M in jumu laik izskan tik daudz ideju, tu saproti, ka ir tik daudz veidu,
k paskat ties uz mūziku. Kad tu esi viens, tev pedagogs kaut ko pasaka, bet tev vienam pašam
j tiek gal ar to ska darbu. Šeit m s esam četri, dal mies dom m, kop gi mekl jam inform ciju un
atrodam, izveidojam sev pie emamu interpret ciju. Bieži t nesan k, ka tu uz skatuvesvari br vi
sp l t, jp zini, ka tavi partneri klaus s, Kamermūzika apvieno gan solo, gan ansamb a sp li. Ar
akad mij m s vispirms m c mies katrs savu specialit ti, jo p c tam tas viss noder. Manupr t, tas
paši svar gi ir pianistiem, jo p c tam tu vari būt gan koncertmeistars, gan kamermūziķis. [..] Es
oti ceru, ka var šu turpin t m c bas JVLMA, jo man ir oti labi pasniedz ji – Herta Hansena,
Dace K ava, Toms Ostrovskis. Man nemaz nevajag braukt uz rzem m, jo ir t da sajūta,
ka neesmu no vi iem v l pa musi visu, ko varu.”.
Džeza katedras ma istranti p c katedras vad t ja lūguma raksta atsauksmes par studiju
programmas studiju kursu saturu un t stenošanas kvalit ti. Aptauju rezult ti tiek fiks ti un emti
v r n kam studiju gada organiz cij . Tas attiecas galvenok rt uz doc t ju person lij m, k ar
uz studiju procesa realiz cijas gaitu. Daudzi no priekšlikumiem ir tikuši realiz ti, k piem ram,
savlaic ga studentu inform šana, daudzpus gu mūzik lo un starpdisciplin ro projektu
organiz šana, priekšlikumi 328. telpas lietder gas izmantošanas organiz šanai utt.
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St gu instrumentu katedra veica visu doc t ju ma istrantu individu lo nodarb bu norises
aptauju. P c stud jošo aptaujas rezult tu anal zes tika secin ts, ka ma istranti ar doc t ju darbu ir
apmierin ti.
oti pozit vi ma istranti v rt Mūzikas akad mijas sadarbošanos ar cit m institūcij m.
Daudzi jau studiju laik str d oper un daž dos R gas un rpus R gas orķestros.
Apkopojot stud jošo aptauju rezult tus, p rliecin j mies, ka stud jošie pamat ir apmierin ti
ar mūsu doc t ju darbu un uzskata, ka studiju proces profesion lu doc t ju vad b vi i sa em
zin šanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas n košajam speci listam:
- pied v to kursu saturs atbilst attiec g s profesion l s kvalifik cijas nepieciešamaj m
kompetenc m;
- uzs kot kursu, doc t ji iepaz stina ar kursa apguves pras b m, vairums doc t ju inform
stud jošos ar par kompetences p rbaudes pras b m un krit rijiem,
- doc t ji kopum labi sagatavojušies nodarb b m,
Ma istranti pozit vi v rt iesp jas piedal ties starptautiskajos festiv los, meistarklas s,
konkursos, Erasmus un NordPlus apmai as programm s.
Stud jošo aptaujas rezult t konstat t s mūsu darb bas stipr s un v j s puses tika izv rt tas
katedru s d s, tika pie emti konstrukt vi l mumi, kurus praktiskaj darb b pl no ieviest n kamaj
studiju gad .
6. Absolventu un darba dev ju aptauju rezult tu anal ze
Analīze un novērtējums par absolventu un darba devēju aptauju rezultātiem, to izmantošanu
studiju satura un kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus
Absolventu aptaujai JVLMA izstr d ja aptaujas anketu Studiju vides novērtējums, t ir
pieejama JVLMA m jas lap .
2017.gada absolventiem tika organiz ta aptauja par studiju programm stenoto studiju kursu
noz m bas (svar guma) izp ti n koš speci lista nepieciešam s kompetences ieguves
kontekst . Pied v t s aptaujas m rķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret studiju procesa
gaitu un mūzikas speci listu sagatavošanas kvalit ti.
Absolventu aptauj s paustais viedoklis liecina par to, ka ma istranti studiju laik
uzst d tos m rķus ir sasnieguši, ar sasniegto m ksliniecisko un pedago isko prasmju l meni ir
apmierin ti. Absolventi atz st, ka iegūt s zin šanas un prasmes ir pietiekamas, lai praktiskaj
darb b veiktu speci listam uztic tos pien kumus, apgūtie studiju kursi un to pasniegšanas
kvalit te kopum atbilst specialit tes pras b m.
Iebildumi ir par nepiln b m dažu studiju kursu doc šanas metod s un satura aktualit ti.
Pozit vi tiek v rt ta ar asistenta prakse un pedago isk s izgl t bas noder gums dz v .
Vair kums absolventu atzin gi nov rt ja doc t ju kvalitat vo sast vu un vi u profesion lo
darbu ( paši profesion lajos studiju kursos).
Absolventi paši uzteic rad to iesp ju studiju laik papildin ties meistarkursos un apmai as
programmas studij s. K oti noz m gu kvalit tes faktoru absolventi atz st rad t s plašas
iesp jas iesaist ties radošajos projektos.
Absolventu aptaujas rezult ti liecina, ka JVLMA studiju programmu saturs nodrošina speci listam
nepieciešamo zin šanu un prasmju l meni.
Sakar ar to, ka Augstskolu likum veiktajos groz jumos (3.pants Augstskolu uzdevumi)
augstskol m ir papildin ts uzdevumu uzskait jums, JVLMA ir veikusi virkni pas kumus, lai
no absolventiem sa emtu inform ciju par vi u nodarbin t bu.
Izanaliz jot sa emto
inform ciju, varam secin t, ka mūsu absolventi visi str d sav profesij – ir profesion lo
orķestru/koru mūziķi, str d mūzikas skol s un vidusskol s par pedagogiem.
Darba dev ju atsauksmes kopum ir pozit vas.
7. Studiju programmas atbilst bas valsts standartiem augst kaj izgl t b un profesiju standartam
(ja piem rojams) nov rt jums
Studiju programma ir izstr d ta atbilstoši Augstskolu likuma (sa sin. AL) 55.panta Studiju
programmas pras b m. Studiju programmu reglament speci ls dokuments – Studiju satura un
realiz cijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL pras b m, programm
aprakst tie studiju rezult ti - zin šanas, prasmes un kompetence atbilst Ministru kabineta
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noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju 2.tabul noteiktaj m Eiropas
kvalifik ciju ietvarstruktūras (sa sin. EKI) aprakstu pras b m, t.i. 7.l me a pras b m. Studiju
programma ir licenc ta, divas reizes akredit ta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada oktobr
Augst k s izgl t bas padomes pieaicin tie starptautiskie eksperti izv rt ja studiju virziena
Māksla stenot s programmas, tai skait ar profesion lo ma istra studiju programmu Mūzika.
Ekspertu v rt jums par programmas stenošanu un sasniegtajiem rezult tiem ir oti pozit vs.
Studiju programmas atbilst bas nov rt jums profesiju standartam netiek piem rots.
Profesion l s ma istra studiju programmas Mūzika apraksts izstr d ts atbilstoši
Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumu Nr.512 Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu bakalaura studiju programmu pras b m.
Punkta
Valsts standarta pras bas
JVLMA studiju programmas atbilst bas
Nr.p.k.
r d t ji
IV. Ma istra programmas oblig tais saturs
Ma istra programmas apjoms ir vismaz 40
19.
kred tpunktu
Ma istra programmas pilna laika studiju
20.
ilgums ir viens l dz divi gadi
Ma istra programmas saturs nodrošina
21.
zin šanu, prasmju un kompetences apguvi,
kas nepieciešama profesion l s darb bas
veikšanai atbilstoši Latvijas izgl t bas
klasifik cij noteiktaj m ietvarstruktūras 7.
l me a zin šan m, prasm m un
kompetencei
No ma istra programmas apjoma (iz emot
22.
to apjomu, kas paredz ts praksei un
ma istra darba vai diplomdarba
(diplomprojekta) izstr dei) pilna laika
studij s ne maz k k 30 procentus veido
kontaktstundas

23.
23.1.

Ma istra programmas oblig to saturu veido:
studiju kursi, kas nodrošina jaun ko
sasniegumu padzi in tu apguvi nozares
(profesion l s darb bas jomas) teorij un
praks vismaz piecu kred tpunktu apjom

23.2.

p tniecisk darba, jaunrades darba,
projekt šanas darba un vad bzin bu studiju
kursi vismaz triju kred tpunktu apjom ;

23.3.

prakse vismaz 26 kred tpunktu apjom , ja
t ir paredz ta akad misk s bakalaura
studiju programmas beidz jiem, vai vismaz
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IV. Ma istra programmas oblig tais saturs
Ma istra programmas apjoms ir 80 kred tpunktu
Ma istra programmas pilna laika studiju ilgums
ir divi gadi
Ma istra programmas saturs nodrošina zin šanu,
prasmju un kompetences apguvi, kas
nepieciešama profesion l s darb bas veikšanai
atbilstoši Latvijas izgl t bas klasifik cij
noteiktaj m ietvarstruktūras 7. l me a
zin šan m, prasm m un kompetencei

No ma istra programmas apjoma (iz emot to
apjomu, kas paredz ts praksei un ma istra darba
vai diplomdarba (diplomprojekta) izstr dei) pilna
laika studij s ne maz k k 30 procentus veido
kontaktstundas
Apliecin jums: kop jais KP skaits ir 25 KP, kas
sast da 1000 stundas, no t m j būt ne maz k k
30% , kas sast da 300 kontaktstundas skaits,
stenotaj programm pl notas 370
kontaktstundas, kas sast da 37%,
Kop 10 KP
Mūzikas psiholo ija 2 KP
Mūzikas uztveres fiziolo ija 1 KP
Kultūras sociolo ija 2 KP
Profesion l etiķete 1 KP
Mūzikas augstskolu didaktika 2 KP
Svešvaloda 2 KP
Kop 3 KP
Kultūras projektu vad ba 2 KP
Ievads p tniec b 1 KP
( Jaunrades darba saturs ir B da )
Jaunrades darba saturs ir B da 9 KP
Stils un interpret cija 2 KP
Laikmet g s mūzikas anal ze 1 KP
Klaviermūzikas literatūra 2 KP
Pianisma v sture, stils un interpret cija 2 KP
Inov cijas pianisma metodik 1 KP
Mūsdienu mūzikas not cija 1 KP
Prakse 12 KP
Koncertprakse 9 KP
Asistenta prakse 2 KP

sešu kred tpunktu apjom , ja t ir paredz ta
bakalaura programmas beidz jiem. Praksi
steno saska ar šo noteikumu 15. punktu;

23.4.

24.

25.

29.

30.

valsts p rbaud jums, kura sast vda a ir
ma istra darba vai diplomdarba
(diplomprojekta) izstr d šana un
aizst v šana, vismaz 20 kred tpunktu
apjom
Papildus šo noteikumu 23. punkt
min tajam ma istra programmas oblig taj
satur ietver ar studiju kursus, kuri
nodrošina profesion l s kompetences
sasniegšanu uz m jdarb b (inov cijas,
uz mumu organiz cija un dibin šana,
vad šanas metodes, projektu izstr des un
vad šanas pamati, lietved bas un finanšu
uzskaites sist ma, zin šanas par darba
tiesisko attiec bu regul jumu, tai skait par
soci l dialoga veidošanu sabiedr b , k ar
zin šanas par cit m novit t m
uz m jdarb bas vai iest des vad šan ), ja
tie nav apgūti zem ka l me a studiju
programm .
Ja stud jošais Vides aizsardz bas likum un
Civil s aizsardz bas likum noteikt s
pras bas nav apguvis zem ka l me a
studiju programm , vi š t s apgūst
papildus ma istra programmai
P c ma istra programmas apguves piešķir
profesion lo ma istra gr du nozar
(profesion l s darb bas jom ), k ar piekt
l me a profesion lo kvalifik ciju
Profesion lais ma istra gr ds dod ties bas,
izpildot uz emšanas pras bas attiec gaj
doktora studiju programm , turpin t
izgl t bu doktora studiju programm .

Meistarklase 1 KP
Praksi steno atbilstoši JVLMA Prakses
nolikuma pras b m. Nolikums ir izstr d ts
saska ar šo noteikumu 15. punktu.
Valsts p rbaud jumi 40 KP apjom
Diplomrefer ta izstr de un aizst v šana 3 KP
Diploma koncertprogrammas sagatavošana un
aizst v šana 37 KP
Studiju kursi ir apgūti profesion laj bakalaura
studiju programm

Studiju kursi ir apgūti profesion laj bakalaura
studiju programm

P c ma istra programmas apguves piešķir
profesion lo ma istra gr du mūzik
Profesion lais ma istra gr ds dod ties bas,
izpildot uz emšanas pras bas JVLMA doktora
studiju programm Muzikoloģija, turpin t
izgl t bu akad misk doktora studiju programm
Muzikoloģija

K11. Studiju programmas resursi un nodrošin jums
1. Studiju programmas stenošan iesaist to m c bsp ku kvalifik cijas atbilst bas studiju
programmai nov rt jums
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).
Izv rt jot akad misk person la zin tnisk s un m ksliniecisk s jaunrades biogr fijas, Sen ta
s žu protokolus, kuri atspogu o akad miskaj amat iev l šanai personas iesniegtos dokumentus,
v l šanu procesu un rezult tus, akad misk person la pašnov rt šanas zi ojumus, stud jošo
darba rezult tus un stud jošo atsauksmes, katedras atz st, ka akad misk person la kvalifik cija
atbilst struktūrvien bas m rķu un uzdevumu stenošanai.
JVLMA misijas izpildi nodrošina augst k s kvalifik cijas akad miskais person ls,
kuru veido kodols - profesori un asoci tie profesori, k ar kvalific ti m c bsp ki (docenti) un
akad misk s atjaunotnes rezerve pieaicin tie doc t ji. JVLMA izmanto iesp jas starptautiski
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atpaz stamu speci listu piesaistei. Akad misk person la v l šan m izvirz ti vienoti, pašas
pieejas krit riji, no kuriem noz m g kie ir starptautiskie pan kumi mūzikas profesion laj
m kslinieciskaj darb b . Optim l JVLMA person la struktūra izriet no JVLMA darb bas
uzdevumiem un var būt atšķir ga pa specializ cij m. Darbojoties br vas konkurences izgl t bas
un akad misko pakalpojumu tirgū, JVLMA sekm elast gu person la piesaistes politiku. Tiek
izmantots ar pieredz jušu, bet zin tnisko gr du neieguvušu praktiķu darbs. Viesprofesoru
piesaist šana, pied v jot š s vietas visupirms sav nozar izcil kajiem profesion iem – gan
Latvijas, gan rvalstu mūziķiem, sekm labv l gu konkurenci, veicina studiju metožu
daudzveid bu, pied v novit tes studiju satur .
Lai sekm tu jaunu m c bsp ku piesaisti, ma istrantūras un doktorantūras studiju pl nos ir
iestr d ts studiju kurss Asistenta prakse. Blakus pieredzes bag tiem doc t jiem par profesoru
asistentiem studiju kursu doc šan tika nodarbin ti doktora un ma istra studiju programm s
stud jošie.
J zepa V tola Latvijas Mūzikas akad mij 2016./2017.akad miskaj gad kopum
str d ja 289 doc t ji, no tiem: 160 doc t ji – (ieskaitot viesdoc t jus, emeritus profesorus)
stenoja atsevišķus studiju kursus; 129 doc t ji - akad misk person la doc t ji, no tiem:
Akadēmiskais amats

Profesori
Asoci tie profesori
Docenti
Lektori
Asistenti

Skaits

Nodarbin ti PLE*
izteiksmē

20
22
40
47
0
129

14,7
18,0
28,4
30,8
0
91,9

KOP

*PLE – Pilna laika ekvivalents, kas vienam doc t jam ir 1000 stundas gad .
Docēt ju sast vs pa katedr m
Katedra
Akadēmisk
Nodarbin ti PLE*
person la skaits
izteiksmē
Klavieru katedra
11
6,8
r e u klase
Akordeona klase
Kameransambļa un klavierpavadījuma
katedra
Stīgu instrumentu katedra
Kokles un it ras klase
Pūšaminstrumentu katedra
Koka pūšaminstrumentu klase
Met la pūšaminstrumentu klase
Sitaminstrumentu klase
Sen s mūzikas katedra
Džeza mūzikas katedra
Vok l katedra
Operdzied šanas klase
Orķestra diriģēšanas katedra
Orķestra klase
Kora diriģēšanas katedra
Dzied šanas klase
Mūzikas skolot ju katedra
Kompozīcijas katedra
Muzikoloģijas katedra
Mūzikas v stures klase
Mūzikas teorijas klase
Etnomuzikolo ijas klase
Mūzikas tehnoloģiju katedra
Instrumenta spēles skolot ju
katedra

7

7,8

12

6,4

17

8,9

3
5
9

2,2
4,0
7,4

2

1,6

10

5,1

5
5
13

2,1
4,9
11,5

3
0

0,5
0
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Visp rējo klavieru katedra
Koncertmeistaru katedra
Visp rizglītojošo studiju kursu katedra
Svešvalodu klase

4
16
3

3,5
14,2
2,2

2. Stud jošo un m c bsp ku skaita attiec bas studiju programmas ietvaros
(pašnov rt juma zi ojuma iesniegšanas br d ).
Specializ cija
Stud jošo skaits uz vienu
akad misko likmi
Studiju programmas Mūzika visas
Vid ji 1,5
specializ cijas un profili
K12. Studiju programmas absolventu nodarbin tības perspektīvas
1. Studiju programmas absolventu nodarbin t bas nov rt jums
Absolventu nodarbinātības rādītāji un to dinamikas pārskata periodā novērtējums.
Lai nodrošin tu Augstskolu likuma 5.panta Augstskolu uzdevumi otr s prim
da as 5.punkta pras bu izpilde jaut jum par absolventu nodarbin t bas inform cijas
v kšanu, JVLMA ir izveidojusi JVLMA absolventu nodarbin t bas re istru. Re istru
veido, pamatojoties uz nosl gto Vienošanos par sadarb bu starp J zepa V tola Latvijas
Mūzikas akad miju (JVLMA) un JVLMA absolventu. JVLMA absolventu aptauju
organiz , iev rojot absolventu br vpr t bas principu.
Vienošan s par sadarb bu ir noteikta k rt ba, k d k rto un uztur JVLMA absolventu
nodarbin t bas re istra datus, nor dot: re istr izmantojamos, apstr d jamos un
elektroniski un druk t veid glab jamos datus - v rds, uzv rds, studiju laika uzv rds (ja
atšķiras), personas kods, kontaktt lrunis, e-pasta adrese, dz ves vietas adrese, absolv t s
studiju programmas nosaukums, l menis, finans juma avots, kvalifik cijas piešķiršanas/
eksmatrikul cijas gads, darba vietas nosaukums, ie emamais amats, darba vietas atrašan s
re ions, darba attiec bu uzs kšanas gads, inform cija par to, kur augstskol un studiju
programm tiek turpin tas studijas. Inform cijas datus par absolventu nodarbin t bu
saglab sešus gadus.
emot v r absolventu un darba dev ju sniegto inform ciju par nodarbin t bu, ir
iegūti š di dati:
Absolventi str d mūziķa specialit t s – 68 %
Str d tikai pedago isko darbu atbilstoši mūziķa specialit tei – 31,7 %
Cita darba vieta kultūras un izgl t bas institūcij s – 0 % (vadošo iest žu ier d i,
pedago isk s priv tprakses)
Str d rvalst s iegūtaj specialit t – 0,3 %
Turpina stud t n košaj l men vai t paša l me a otras kvalifik cijas ieguvei – 0 %
Bezdarbnieki – 0 %
2. Studiju programmas absolventu nodarbin t bas perspekt vas
Absolventu nodarbinātības prognoze un perspektīvas atbilstoši nozares un vidējā un
ilgtermiņa darba tirgus attīstības tendencēm un nākotnē nepieciešamajām prasmēm un
kompetencēm.
Absolventu nodarbin t bas jom JVLMA sadarbojas ar darba dev jiem un
profesion laj m organiz cij m. Sadarb bas nepieciešam bu dikt kultūras un izgl t bas
institūcij m izvirz tie kop gie m rķi un to sasniegšanas uzdevumi. Sadarb bas jaut jumu loks ir
plašs un daudzpus gs, t.sk. tiek risin ti ar jaut jumi par absolventu nodarbin t bas iesp j m.
Abpus ji sadarbojoties, JVLMA nodrošina profesion l s organiz cijas (orķestrus,
koncerta entūras, korus,) ar nepieciešamajiem mūziķiem.
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Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speci listu sagatavošanas izp ti steno un
atbilstoši darba tirgus piepras jumam valsts pasūt jumu speci listu sagatavošanai veic Kultūras
ministrija sadarb b ar JVLMA.
Kultūras nozares darba tirgus ir oti plašs, t p c JVLMA absolventu nodarbin t bai ir
rad tas plašas iesp jas.
Sniedzam Kultūras ministrijas padot b esošo kultūras un izgl t bas institūciju sarakstu:
Kultūras nozares darba tirgus ir oti plašs, t p c JVLMA absolventu nodarbin t bai ir
rad tas plašas iesp jas, vair ki absolventi izmanto pašnodarbin t s personas statusu – k
br vm kslinieki. Par plašo darba tirgu liecina Kultūras ministrijas padot b esošo kultūras un
kultūrizgl t bas institūciju skaits:
Kultūrizgl t bas iest des
Em la D rzi a mūzikas vidusskola;
R gas Doma kora skola;
J zepa Medi a R gas Mūzikas vidusskola;
Alfr da Kalni a C su mūzikas vidusskola;
Daugavpils Mūzikas vidusskola;
Jelgavas Mūzikas vidusskola;
Emi a Melngai a Liep jas mūzikas vidusskola;
J a Ivanova R zeknes mūzikas vidusskola;
Ventspils Mūzikas vidusskola;
R gas horeogr fijas vidusskola;
Profesion l s organiz cijas
- Latvijas Nacion lais simfoniskais orķestris;
- Valsts kamerorķestris Sinfonietta Rīga;
- Nacion l Opera un balets - simfoniskais orķestris, koris, vok listi – solisti;
- Liep jas simfoniskais orķestris;
- Profesion lais pūt ju orķestris Rīga;
- valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu “Latvijas Koncerti”;
- valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu "KREMERATA BALTICA";
- valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu "R gas cirks" – orķestris;
- Akad miskais koris “Latvija”
- Latvijas Radio koris;
- R gas koris Ave Sol
Amatierm kslas joma:
184 folkloras grupas, 70 kok u ansambli, 60 tautas muzikas ansambli, 57 puteju orkestri
Profesion l s ievirzes mūzikas, m kslas vai dejas programmas
143 pašvald bu dibin tas un 5 priv t s izgl t bas iest des, kas steno profesion l s ievirzes
mūzikas programmas.
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IV. PIELIKUMI
Pašnovērtējuma ziņojuma satura rādītājā iekļaut un numurēt arī pielikumus.
Pielikums
Nor de uz pašnovērtējuma
Iesniegšanas
ziņojuma kritēriju/ punktu
forma (P/E)*
Inform cija par studiju programmu “Mūzika”
Inform cija par kop go studiju programmu
K9. 1.punkts
JVLMA netiek īstenota
Apliecin jums par studiju turpin šanas
K9. 1. punkts
iesp j m vai finansi laj m garantij m studiju
programmas likvid cijas gad jum
(skat t Studiju virziena raksturojuma
K8.sada )
Statistikas dati par stud jošajiem studiju
K9. 2 punkts
programm “...”
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(Inform cija pieejama Studiju programmu
direkcij “Statistikas p rvaldei sniegtaj s
zi s”)
Studiju programmas “...” pl ns
K10.
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(skat t JVLMA m jas lap , adrese:
www.jvlma.lv, sada a Studijas)
Studiju programmas “...” kursu/ modu u
K10.
apraksti
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(skat t JVLMA m jas lap , adrese:
www.jvlma.lv, sada a e-studijas)
Studiju programmas ”...” kart jums
K10.
(saskaņā ar paraugu)
(Sakar ar to, ka pielikuma satura pras ba ir
st juš s sp k tikai š.g. 1.novembr , dokumentu
j izstr d l dz n koš perioda p rskata
sniegšanai)
Studiju programmas “...” atbilst ba valsts
K10.
izgl t bas standartam
(saskaņā ar paraugu)
(skat t studiju programmas raksturojuma K10.
Studiju saturs, 7.punktu 237.lpp.)

P/E
P/E

P/E

P/E

E

E

E

Studiju programmas “...” atbilst ba profesijas
K10.
E
standartam (ja piem rojams)
(saskaņā ar paraugu)
Netiek piemērots
Studiju virziena un atbilstošo studiju
E
programmu atbilst ba normat vo aktu pras b m
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(Pielikuma pras bas ir 243.lpp.)
**P – pap ra form , E – elektroniski, P/E – gan pap ra, gan elektronisk form .
Pielikumi, kuriem iesniegšanas veids norādīts tikai “elektroniski”, var tikt iesniegti tikai elektroniskā formā,
nosūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz aika@aic.lv.
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PIELIKUMS NR.
Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilst ba normat vo aktu pras b m
Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilst bas normat vo aktu pras b m
nov rt šanai:
1. Pievienot par studiju programmas apgūšanu izsniedzam diploma un t pielikuma paraugus.
2. Augstskolas/koledžas rektora, direktora, studiju programmas vai virziena vad t ja parakst ts
apliecin jums, ka studiju virzienam atbilstošo studiju programmu stenošan iesaist t
akad misk person la valsts valodas zin šanas atbilst noteikumiem par valsts valodas
zin šanu apjomu un valsts valodas prasmes p rbaudes k rt bu profesion lo un amata
pien kumu veikšanai.
3. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas doktora studiju programmas, pievienot
apliecin jumu, ka doktora studiju programmas akad misk person la sast v ir ne maz k k
pieci doktori, no kuriem vismaz tr s ir Latvijas Zin tnes padomes apstiprin ti eksperti taj
zin t u nozar vai apakšnozar , kur studiju programma pl no piešķirt zin tnisko gr du.
4. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas akad misk s studiju programmas, pievienot
apliecin jumu, ka akad misko studiju programmu akad miskais person ls atbilst Augstskolu
likuma 55. panta pirm s da as trešaj punkt noteiktaj m pras b m.
5. Pievienot apliecin jumu un pamatojumu tam, ka akad misk person la atalgojums atbilst
pedagogu darba samaksas noteikumiem.
6. Pievienot studiju l guma paraugu/-s.
7. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas akad misk s studiju programmas, kur s paredz ts,
ka stud s maz k nek 250 pilna laika stud jošie, pievienot attiec gu Augst k s izgl t bas
padomes atzinumu atbilstoši Augstskolu likuma 55. panta otrajai da ai.
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III. Studiju programmas

“Profesion l maģistra studiju programma Horeogrāfija”
raksturojums
K9. Studiju programmas nosaukuma, iegūstam gr da, profesion l s kvalifik cijas vai
gr da un profesion l s kvalifik cijas, mērķu un uzdevumu, uzņemšanas nosacījumu
savstarpēj atbilstība
1. Studiju programmas “Horeogrāfija” parametri.
Norādīt tikai tos parametrus, kuri attiecas uz studiju programmu.
Studiju programmas nosaukums
Profesion l maģistra studiju programma
Horeogrāfija
Studiju programmas nosaukums
ang u valod
Studiju programmas kods saska
Latvijas izgl t bas klasifik ciju

Professional Master's Study Programmes
Choreography

ar

47212

Studiju programmas veids un
l menis
Iegūstamais kvalifik cijas l menis
(EKI)
Profesijas kods profesiju
klasifikator

Profesionāla maģistra studiju programma

Studiju programmas apjoms (KP)

LV 80 KP; ECTS 120 KP

stenošanas forma, veids, ilgums (ja
nepilni gadi, nor d t m nešos) un
stenošanas valoda

pilna laika kl tiene
2 gadi

stenošanas vieta

7. līmenis
Skatīt profesion l s bakalaura studiju programmas
Horeogrāfija raksturojumu

Latviešu valoda

Rīg , Krišj ņa Barona iel 1; LV 1050

Studiju programmas direktors/-e

Irēna Balt bola

Uz emšanas pras bas

Uz emšanai profesion laj ma istra studiju
programm Horeogrāfija nepieciešams bakalaura
gr ds horeogr fijas vai dejas izgl t bas nozar , vai otr
l me a profesion l augst k izgl t ba
horeogr fijas/dejas nozar ar ties b m stud t
ma istrantūr , k ar j nok rto iest jp rbaud jumi:
Horeogr fija un kolokvijs

Studiju turpin šanas iesp jas

Tiesības turpin t studijas doktorantūr

Cita attiec g s augstskolas vai citas
Pielikumā pievienot apliecinošu dokumentu
augstskolas studiju programma, kur
studiju programmas sl gšanas gad jum
augstskola nodrošina stud jošajiem iesp ju
turpin t izgl t bas ieguvi
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Studiju
programmas
m rķis

Nodrošin t valsts kultūras un soci laj m vajadzīb m augst k līmeņa
horeogr fu - baletmeistaru izglītošanu, kuri papildus profesion l
bakalaura horeogr fijas nozarē iegūtai kompetencei apgūst padziļin tas
vai paplašin tas baletm kslas zin tņu teorētiskajos pamatos sakņotas,
praktiski piemērojamas maģistra profesion l s studijas.

Studiju
programmas
uzdevumi

- attīstīt m kslinieciski radoš s, pedagoģisk s un zin tniski pētniecisk s
prasmes;
- lietot profesion laj m maģistra studij m atbilstošas m cību metodes un
darba organiz cijas formas;
- motivēt t l kizglītībai vienotaj Eiropas izglītības telp un sagatavot
t l k m studij m doktorantūr .

Sasniedzamie
studiju
rezult ti

Zin šanu kompetence
Iegūto zin šanu rezult t absolvents spēj par dīt zin šanas un izpratni par
dejas m kslas nozares un konkrēt s profesion l s jomas (dejas
kompozīcija, mūsdienu deja, modern deja, baletrepertu rs) jaun kajiem
atkl jumiem un, kuras nodrošina pamatu radošai dom šanai un
pētniecībai, taj skait darbojoties daž du jomu saskarē.
Prasmju kompetence
Studiju programmas apguves rezult t absolvents spēj:
- patst vīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risin šanas prasmes, lai
veiktu m ksliniecisku darbību, augsti kvalificēta horeogr fa profesion las
funkcijas, k arī veiktu savas specializ cijas pētniecisku darbību;
- argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem dejas
nozares un dejas profesion l s jomas aspektiem gan ar speci listiem, gan
ar nespeci listiem;
- patst vīgi virzīt savas specializ cijas kompetenču pilnveidi;
- uzņemties atbildību par person la (deju kopas, opertrupas, audzēkņiem)
grupu darba rezult tiem un to analīzi;
- veikt uzņēmējdarbību (kult ras instit cijas vai individuālie mākslinieciskie
projekti, pedagoga privātprakse);
- īstenot inov cijas savas specializ cijas horeogr fijas nozarē, veikt
profesion lo horeogr fu darbu;
- nodarboties ar pētniecību, turpin t t l ku m cīšanos (t l kizglītīb ,
doktorantūr ) sarežģītos un neprognozējamos apst kļos un, ja
nepieciešams, tos p rveidojot, lietojot jaunas pieejas.

Studiju
Valsts p rbaudījumi - Diplomeks meni
Diplomrefer ta izstr de un aizst v šana,
programmas
Diplomdarba programmas sagatavošana un aizst v šana
nosl gum
paredz tais
nosl guma
p rbaud jums
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 atšķirīg varianta nosacījumi
1.variants

Apjoms kred tpunktos
Studiju ilgums gados
Iegūstamais gr ds un/vai kvalifik cija
Uz emšanas pras bas
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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.
2. Statistikas dati par studējošajiem studiju programm un to analīze
Studējošo skaita, tā izmaiņu tendenču, izmaiņu ietekmes faktoru analīze un novērtējums.
Analizējot atsevišķi, izdalīt dažādas studiju formas, veidus, valodas.
Pielikumā pārskatāmā formā pievienot statistikas datus par studējošajiem pārskata periodā.
Jau vair kus gadus, analiz jot studiju programmas stud jošo sast vu un skaitu, j secina
ka studiju programm valsts budžeta studiju vietu skaits ir nemain gs, kop jais stud jošo skaits
programm ir stab ls, t..i 2 - 3 studiju vietas.
Tiem reflektantiem, kuri konkursa k rt b netiek uz emti studiju viet s par valsts budžeta
l dzek iem, JVLMA pied v studijas par studiju maksu. Stud jošo uz emšana studij m par
studiju maksu ir viens no faktoriem, kas sekm studiju kvalit ti, veidojot stud jošo konkurenci
uz studij m par valsts budžeta l dzek iem. Katra akad misk gada beig s notiek stud jošo
kompetences v rt jumu ranž šana, kuras rezult t tiek main ts ar finans juma avots.
Š da pieeja pozit vi ietekm studiju programmu apguvi, kas savuk rt veicina augstas
raudzes jauno speci listu sagatavošanu.
3. Studiju programmas parametru sasaiste
Analīze un novērtējums par studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda, profesionālās
kvalifikācijas vai grāda un profesionālās kvalifikācijas mērķu un uzdevumu, kā arī uzņemšanas
nosacījumu savstarpējo atbilstību.
Studiju programmas nosaukums Horeogrāfija, studiju programmas m rķi un uzdevumi,
uz emšanas nosac jumi, k ar programmas saturs, kas nodrošina studiju programm formul to
zin šanu, prasmju un kompetences rezult tu sasniegšanu, atbilst piešķiramajam gr dam
“profesion l ma istra gr ds horeogr fij ”.
Uz emšanai profesion laj ma istra studiju programm Horeogrāfija ir nepieciešams
profesion l bakalaura gr ds horeogr fij un profesion l bakalaura studiju l men apgūtas
zin šanas un prasmes, kuras ma istrants padzi in s un/vai paplašin s profesion laj ma istra
studiju programm .
Iest jp rbaud jumi profesion laj m a i s t r a studiju programm :
 horeogr fija
 kolokvijs
K10. Studiju saturs
Studiju satura kvalitātes novērtēšanai pielikumā pievienot:
− studiju programmas plānu (katram studiju programmas īstenošanas veidam un formai)
(rekomendējošās formas paraugs pielikumā);
− studiju programmas studiju kursu (moduļu) aprakstus (studiju kursos/moduļos iekļaujamā
informācija ir norādīta pielikumā);
− studiju kursu kartējumu studiju programmas studiju rezultātu sasniegšanai;
− tabulu par studiju programmas atbilstību valsts izglītības standartam 3 (rekomendējošās formas
paraugs pielikumā);
− tabulu par Studiju programmā “Nosaukums” iegūstamās kvalifikācijas atbilstību profesijas
standartam (rekomendējošās formas paraugs pielikumā) 3 .
1. Studiju kursu/ modu u satura aktualit tes un atbilst bas nozares, darba tirgus vajadz b m un
zin tnes tendenc m nov rt jums
Papildus sniegt informāciju, vai, un kā studiju kursu/ moduļu saturs tiek aktualizēts atbilstoši
nozares, darba tirgus un zinātnes attīstības tendencēm.
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Studiju kursu nosaukumi un to saturs, kursu apjoms, stenošanas periods ir saist ts ar
horeogr fam nepieciešamaj m kompetenc m, lai vi š sp tu kvalitat vi veikt profesion los
pien kumus.
Studiju programmas, k ar studiju kursu saturs un apjoms ir izstr d ts, pamatojoties uz otr
l me a profesion l s augst k s izgl t bas valsts standart nor d taj m profesion l ma istra
programmas oblig t satura pras b m un Latvijas kvalifik ciju ietvarstruktūras (LKI) 7. l menim
atbilstošo zin šanu, prasmju un kompetenču aprakstiem.
Studiju kursu saturs tiek aktualiz ts, emot v r profesion lo kolekt vu vad t ju, nevalstisko
profesion lo asoci ciju, stud jošo un absolventu priekšlikumus. Studiju kursu saturs, to stenošanas
kvalit te tiek izv rt ta sistem tiski, organiz jot aptaujas.
emot v r aptauj s
izteiktos
ierosin jumus, attiec g s katedras izv rt ierosin jumu aktualit ti un m rķtiec bu, izskata
priekšlikumu izmaksu ietekmi, atbilst bu profesion l m kompetenc m, un pozit va l muma gad jum
studiju programmu satura izmai as iesniedz Sen tam apstiprin šanai.
Studiju programmas satura turpm k stenošana ir saist ta ar nopietn m izmai m.
emot v r Augst k s izgl t bas padomes pie emtos valsts budžeta finans to studiju vietu
sadal juma veidošanas principus, kas nosaka, ka ma istra studiju programm minim lajam stud jošo
skaitam ir j būt ne maz k par 15 ma istrantiem, JVLMA izv rt ja profesion l s ma istra abas
studiju programmas, t.i. Mūzika un Horeogrāfija un non ca pie secin juma, ka t s ir j apvieno.
Sakar ar to, ka JVLMA profesion laj ma istra studiju programm Horeogrāfija vid jais stud jošo
skaits gad kop ir tikai 2 – 3 ma istranti, Sen ts pie ma l mumu profesion lo ma istra studiju
programmu Horeogrāfija pievienot profesion lajai ma istra studiju programmai Mūzika un izveidot
vienu studiju programmu ar nosaukumu - profesion l ma istra studiju programma Mūzika un
skatuves māksla, t dej di jaunizveidotaj studiju programm visos vienas studiju programmas studiju
gados kop minim lais stud jošo skaits vid ji ir 77 stud jošie.
JVLMA iesniedza Akad misk s inform cijas centr (AIC) pieteikumu par divu studiju
programmu apvienošanu. Iesniegums tika izskat ts k izmai as studiju procesa organiz cij ,
atbilstoši MK noteikumu “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akredit cijas noteikumi” 8.6. un
8.7.punktam, k ar MK noteikumu “Studiju programmu licenc šanas noteikumi” 6.6.punktam.
AIC studiju programmu izmai as atzina par m rķtiec g m un 08.08.2016. izsniedza studiju virziena
Mākslas Akredit cijas lapu Nr.13, kura der ga l dz 23.05.2019. Profesion l ma istra studiju
programmas Mūzika un skatuves māksla stenošanas uzs kšana attiecas uz 2017./2018.akad misk
gada 1. un 2.semestri, bet ar 2018./2019.akad misko gadu studiju programma tiek stenota piln
apm r (1. l dz 4.semestris, ieskaitot).
2. Studiju kursu/ modu u savstarp j s sasaistes un atbilst bas studiju programmas m rķim un
sasniedzamajiem rezult tiem nov rt jums
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 atbilst mūzikas speci listu izgl tošanas pras b m, veicina
iegūto zin šanu, zin tnisk s izzi as un zin tnisko atzi u lietošanu m kslinieciski radošaj darb b .
Studiju programma izstr d ta atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 26.augusta
noteikumu Nr.512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu” pras b m un JVLMA Sen ta l mumiem.
Studiju procesa stenošanas, doc šanas un studiju satura apguves kvalit tes kontroli un
anal zi regul ri veica atbild g s struktūrvien bas.
Studiju programmas saturs sak rtots 5 da s.
Studiju programmas saturs ir veidots t , lai ma istranti teor tisk s atzi as aprob tu
praktiskaj darb – gan m kslinieciskaj , gan asistenta praks . Š da pieeja auj ma istrantam jau
studiju laik integr ties darba tirgus vid . Prakses darbs tiek organiz ts sadarb b ar
koncertorganiz cij m, te triem, izgl t bas iest d m, ir nosl gti abpus ji sadarb bas l gumi. Studiju
programmas apguve paredz ta 4 semestru period LV 80/ ECTS 120 kred tpunktu apjom .
Kred tpunkti tiek ieskait ti par katru apgūtu studiju kursu (ar par praksi), ja p rbaud juma v rt jums ir
pozit vs. Studiju rezult ti tiek uzskait ti, atspogu oti studiju kart s, apspriesti un analiz ti katedru s d s
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katra semestra nosl gum , k ar semestra darba proces , analiz jot uzst šanos koncertos vai citos
m kslinieciskajos projektos (m ksliniecisko sasniegumu starpp rbaud jumi tiek organiz ti
koncertprakses ietvaros).
Programmas daļas
A daļas (oblig tie kursi) pl notie studiju kursi nodrošina jaun ko sasniegumu apguvi dejas
m kslas nozares teorij un praks , nodrošina iesp jas padzi in tu zin šanu apguvi p tniecisk
darba teor tiskajos pamatos, est tik un filosofij , stilos un interpret cij , laikmet g s dejas
anal z , dai rades psiholo ij , kultūras menedžment , saskarsmes psiholo ij , svešvalod s, auj
apgūt augstskolu didaktikas pamatus.
B daļas - (ierobežot s izv les kursi) pl notie studiju kursi paredz iesp ju padzi in t kompetenci
horeogr fijas sf r , pilnveidojot profesion l bakalaura studiju programm s iegūt s zin šanas un
prasmes.
C daļas – (br v s izv les kursi) studiju kursi dod iesp ju padzi in t zin šanas un prasmes
specializ cijas prof lkursos.
Prakses studiju kursi dod iesp ju studiju un p tnieciskaj darb iegūtos teor tiskos atzinumus
p rbaud t praktiskaj darb b , sekm profesion lo iema u izkopšanu, veicina teorijas un prakses
vienot bu.
Valsts p rbaudījumi: paredz tajos studiju kursos ma istrantam ir j pier da zin tniski p tniecisk
kompetence ma istra refer ta izstr d un aizst v šan , k ar teor tisko zin šanu un atzi u
pielietojums izv l t s specializ cijas vai profila praktiskaj darb b (izr des projekta sagatavošana
un aizst v šana).
3. Studiju stenošanas metožu (taj skait v rt šanas) atbilst bas studiju kursu rezult tu un izvirz t
studiju programmas m rķa sasniegšanai nov rt jums, iek aujot inform ciju, k tiek emti v r
studentcentr tas izgl t bas principi
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 informāciju, kā studiju procesa īstenošanā ņemti vērā studentcentrētas izglītības principi.
Studiju stenošanas metodes, kompetences v rt šanas metodes, veidi un pras bas tiek
atspogu otas katra studiju kursa aprakst . Katras specializ cijas profesion lo studiju kursu
kontaktstundu, gan ar patst v g darba uzdevumi un pras bas ir oti atšķir gas, t p c katra doc t ja
pien kums ir nodrošin t studiju kursa aprakstu pieejamu visiem stud jošajiem vai nu e- studiju vid ,
vai ar izsniegt k izdales materi lu.
Studiju saturu sma istranti apgūst kontaktstundu un patst v g darba form s. Kontaktstundas
tiek organiz tas plūsmu, grupu un individu laj s nodarb b s. Atbilstoši studiju kursu apraksta
pl nojumam, doc t ji plūsmu un grupu nodarb bas struktur lekciju, semin ru, kolokviju form , bet
individu l s nodarb bas praktikuma darba form .
Respekt jot vair ku ma istrantu v lmi studijas savienot ar m ksliniecisko vai pedago isko
darbu, iesaistoties konkr taj darba vid , un, emot v r kultūras institūciju vai kultūrizgl t bas iest žu
darba pl nojumu, JVLMA studiju procesa stenošan em v r studentcentr tas izgl t bas principus,
t.sk. izmanto daž dus programmu stenošanas veidus, veidojot individu lus studiju pl nus,
individualiz studiju kursa apguves metodes, veido piem rotus m c šan s ce us, regul ri nov rt un
uzlabo pasniegšanas veidus un metodes, balst s uz stud još patst v bu, vienlaic gi nodrošinot
doc t ju vad bu un atbalstu, tostarp konsult cijas.
Studiju programmas apguves nosl gum stud jošo kompetenci v rt atbilstoši nolikumam par
valsts p rbaud jumiem, kur atspogu otas p rbaud jumu pras bas un k rt ba, p rbaud jumu veidi,
formas, organiz cija un norise, noteikti valsts p rbaud jumu komisijas pien kumi un ties bas, zin šanu
un prasmju p rbaudes un v rt šanas nosac jumi, v rt šanas krit riji, k ar apel cijas k rt ba.
3.1 Stud jošo prakses sasaistes ar studiju programm sasniedzamajiem studiju rezult tiem nov rt jums
Studiju programmā iekļauto studējošo prakšu uzdevumu sasaistes ar studiju programmā
sasniedzamajiem studiju rezultātiem analīze un novērtējums. Norādīt, kā augstskola atbalsta
studējošos studiju prakses ietvaros izvirzīto uzdevumu sasniegšanai.

248

Studiju programmas satura kvalitat vas apguves galvenais pamatprincips ir studiju un prakses
vienot ba.
Prakses darba organiz ciju JVLMA nosaka nolikums, kas reglament k rt bu, k d otr l me a
profesion lo augst k s izgl t bas programmu stud jošie iegūst praktisk s iema as.
Prakses organiz šana
Studiju prakses apjomu kred tpunktos, to sadal jumu pa studiju semestriem, k ar kompetences
v rt juma veidus nosaka studiju programma. Prakses saturu nosaka studiju kursa apraksts un atbilstoši
studiju kursa aprakstam izstr d t prakses darba programma.
Studiju programmas ietvaros steno š das prakses:
- m kslinieciski radoš prakse,
- asistenta prakse (maģistra līmeņa studiju programmās),
Par prakses darba organiz šanu un norisi atbild katedru vad t ji, kuru kompetenc ir nodota studiju
kursa stenošana.
Prakses var būt stenotas Akad mij vai ar rpus t s - cit s kultūras istitūcij s vai izgl t bas iest d s.
Prakses organiz cijai ir noteikti oblig tie dokumenti, kuru veidlapas prakses vad t js sa em Studiju
programmu direkcij , t.sk.:
1) Prakses l gums, ja prakse notiek rpus Akad mijas.
2) Prakses darba programma individu laj m nodarb b m tiek izstr d ta katram semestrim, prakses
darba programmas viens eksempl rs atrodas pie prakses vad t ja, otrs - pie ma istranta;
3) Prakses p rskats (dienasgr mata), dokuments, kas atspogu o prakses darba programm paredz to
uzdevumu izpildi un ir Studiju kartes sast vda a.
Prakses stenošanas k rt ba
M kslinieciski radoš prakse notiek saska ar studiju kursa apraksta pras b m. Attiec g katedra
sast da m kslinieciski radoš s prakses pl nu, kas ir katedras darba pl na sast vda a.
Prakses pl na konkr tos datumus saska o katedras vad t js ar:
1) JVLMA koncertda u, ja prakse notiek Akad mij . Koncertda a pl notos prakses pas kumus re istr
Koncertu re istra gr mat , nodrošina prakses rekl mu, sa em no katedras vad t ja prakses pas kuma
programmu, pavairo un nodrošina pas kuma organiz šanu un norisi. Programmas un citi rekl mas
materi li glab jas Koncertda un, atbilstoši Akad mijas Lietu nomenklatūras pras b m, tiek nodoti
glab šanai Akad mijas arh v ;
2) kultūras vai izgl t bas institūcij m, ja prakses pas kumi notiek rpus Akad mijas. Š du radošo
praksi organiz katedras vad t js sadarb b ar konkr t s institūcijas atbild go personu. Prakses
informat vos un rekl mas materi lus katedras vad t js nodod Koncertda ai, kura veic prakses uzskaiti.
Radoš s prakses darba rezult tus apspriež un nov rt atbilstoš s katedras s d s un atbild gais doc t js
stud još prakses darba rezult tus – v rt jumu ieraksta stud još Sekmju lap .
Asistenta prakse tiek stenota profesion laj s bakalaura studiju programm s JVLMA.
Saska ar studiju kursa apraksta saturu, asistenta prakses vad t js izstr d asistenta prakses darba
programmu katram ma istrantam, prakses s kum inform ma istrantus par prakses norises k rt bu un
pras b m, vada praksi, kontrol prakses programmas uzdevumu izpildi un ma istranta ierakstus
prakses p rskat , nov rt prakses norises gaitu.
4. Stud jošo nosl gumu darbu t mu anal ze un nov rt jums
Analīze un novērtējums par studējošo noslēguma darbu tēmām, to aktualitāti nozarē, tajā skaitā darba
tirgū, un noslēguma darbu vērtējumiem.
Studiju programmas apguve nosl dzas ar valsts p rbaud jumu.
Valsts p rbaud jums ir stud još kompetences v rt juma gala rezult ts, kas iegūts, pamatojoties uz
studiju programmas aprakst nor d to studiju kursu satura apguves v rt jumu diplomeks menos
(sa sin. DE). DE ir studiju darba nosl dzošais posms, kur notiek to prasmju, teor tisko zin šanu un
attieksmju p rbaude, kas atbilst studiju programm noteiktaj m kvalifik cijas pras b m un ir
nepieciešamas atbilstoš s profesijas uzdevumu sekm gai veikšanai. DE saturs ietver teor tisko
zin šanu un praktisko iema u p rbaudi. DE var notikt Mūzikas akad mij un/vai cit s kultūras un
izgl t bas institūcij s. DE norises k rt bu nosaka attiec g studiju kursa katedras vad t js. Profesion l
gr da iegūšanai teor tisko zin šanu p rbaude un apliecin jums notiek ma istra diplomrefer ta
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aizst v šanas veid , bet profesion l gr da iegūšanai praktisko iema u p rbaude notiek atbilstoši
studiju programmas pras b m – izr des sagatavošana un aizst v šana
DE programmas prasmju p rbaudes saturs atbilst studiju programmas aprakst noteiktajiem m rķiem
un uzdevumiem un studiju kursa aprakst noteiktaj m nosl guma pras b m. DE programmu kop ar
stud jošo sast da studiju kursa doc t js. Programmu ne v l k k sešus m nešus pirms DE norises
saska o katedras s d , ne v l k k divus m nešus pirms DE norises diplomeks mena saturu apstiprina
akad misk darba prorektors.
Stud jošo zin šanas un prasmes DE v rt komisija p c 10 ballu sist mas skalas, atbilstoši studiju
kursa aprakst noteiktajiem krit rijiem. Diplomeks mena komisija ir valsts p rbaud jumu komisijas
dele t institūcija, kura DE norises proces nov rt stud još kompetenci atbilstošaj studiju kurs .
Priekšlikumus DE komisijas sast vam iesniedz studiju programmu direkcij atbilstoš studiju kursa
katedras vad t js. DE sast vu apstiprina Valsts p rbaud jumu komisijas priekšs d t js ne v l k k 10
dienas pirms DE norises. DE komisijas sast v tiek pieaicin ti Latvijas vai rzemju kultūras institūciju
attiec g s nozares vadošie speci listi. DE nosl gum komisija pie em l mumu par stud još
kompetences v rt jumu, v rt jumu ar pamatojumu ieraksta valsts p rbaud juma protokol , parakst s
par v rt juma objektivit ti. DE komisijas priekšs d t js komisijas kl tbūtn pazi o DE rezult tus
stud jošajiem.
P rskata perioda ma istrantu kompetences v rt jumi ir oti augsti, par to liecina DE komisijas ieraksti
Valsts p rbaud jumu protokolos. Tiek atz m ts m kslinieciski augsts profesion lais l menis, DE izr žu
programma ir daudzveid ga, satura sarež t bas l menis atbilst Latvijas un Eiropas Kvalifik cijas
ietvarstruktūras 7.l menim.
Apel cijas k rt ba
Vienas dienas laik p c rezult tu pazi ošanas stud jošajam ir ties bas iesniegt valsts p rbaud jumu
komisijas priekšs d t jam motiv tu rakstisku lūgumu p rskat t DE iegūto v rt jumu. Atk rtotu DE
dr kst k rtot tikai Diplomeks menu norises noteiktaj period , bet ne v l k k tr s dienas pirms Valsts
p rbaud jumu komisijas s des izsludin t datuma.
Profesion lo ma istra gr du piešķir JVLMA Valsts p rbaud jumu komisija (sa sin. – VPK), kuras
sast v ir komisijas priekšs d t js un vismaz četri komisijas locek i. VPK apstiprina rektors ar
r kojumu katram akad miskajam gadam. VPK priekšs d t js un vismaz puse no komisijas sast va ir
nozares profesion lo organiz ciju vai darba dev ju p rst vji. VPK l mumu par profesion l gr da
piešķiršanu pie em, pamatojoties uz DE komisijas ierakstiem valsts p rbaud jumu protokolos un
studiju kart sniegtaj m zi m.
5. Stud jošo aptauju rezult tu anal ze
Analīze un novērtējums par studējošo aptauju rezultātiem, to izmantošanu studiju satura un kvalitātes
pilnveidē, sniedzot piemērus.
Stud jošo aptaujai ir izstr d ta aptaujas anketa, kas ir pieejama JVLMA m jas lap .
Lai noskaidrotu stud jošo viedokli par studiju programmas vai atsevišķa studiju kursa
stenošanas kvalit ti, emot v r aptauj formul to m rķi, aptauju var ierosin t stud jošie, akad mijas
vad ba, studiju kursa doc t js, katedras vad t js. Aptauju rezult tus apkopo Studiju programmu
direkcijas vad t js un kopsavilkumu, emot v r aptaujas m rķi, nodod atbilstošai katedrai vai
rektor tam, vai doc t ju amat iev l šanas nolūkos iesniedz Sen ta sekret rei.
Stud jošo aptauj pamatoti izteiktais viedoklis tiek emts v r doc t ju amat iev l šanas proces , k
ar doc t ju izv l pieaicin šanai studiju kursa stenošanai.
P rskata period stud jošo aptauja rakstisk form netika organiz ta, emot v r stud jošo
ierosin jumu izteikt savu viedokli mutiski. Tika organiz ta Horeogr fijas katedras paplašin ta s de,
kur piedal j s gan studenti, gan ma istranti. Tika sa emtas pozit vas atsauksmes par visu katedras
doc t ju darbu. Ma istranti pozit vi v rt iesp jas piedal ties starptautiskos projektos, festiv los, un
meistarklas s.
oti atzin gi ma istranti v rt Mūzikas akad mijas sadarbošanos ar cit m institūcij m. Daudzi
jau studiju laik str d oper un daž dos R gas te tros, izgl t bas iest d s, interešu centros.
Apkopojot stud jošo aptauju rezult tus, p rliecin j mies, ka stud jošie pamat ir
apmierin ti ar mūsu doc t ju darbu un uzskata, ka studiju proces profesion lu doc t ju vad b
vi i sa em zin šanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas n košajam speci listam:
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- pied v to kursu saturs atbilst attiec g s profesion l s kvalifik cijas nepieciešamaj m
kompetenc m;
- uzs kot kursu, doc t ji iepaz stina ar kursa apguves pras b m, vairums doc t ju inform
stud jošos ar par kompetences p rbaudes pras b m un krit rijiem,
- doc t ji kopum labi sagatavojušies nodarb b m.
Ma istranti pozit vi v rt iesp jas piedal ties Erasmus un NordPlus apmai as programm s.
Stud jošo aptaujas rezult t konstat t s mūsu darb bas stipr s un v j s puses tika izv rt tas katedru
s d s, tika pie emti konstrukt vi l mumi, kurus praktiskaj darb b pl no ieviest n kamaj studiju
gad .
6. Absolventu un darba dev ju aptauju rezult tu anal ze
Analīze un novērtējums par absolventu un darba devēju aptauju rezultātiem, to izmantošanu studiju
satura un kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus
Absolventu aptaujai JVLMA izstr d ja aptaujas anketu Studiju vides novērtējums, t ir pieejama
JVLMA m jas lap .
2017.gada absolventiem tika organiz ta aptauja par studiju programm stenoto studiju kursu
noz m bas (svar guma) izp ti n koš speci lista nepieciešam s kompetences ieguves kontekst .
Pied v t s aptaujas m rķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret studiju procesa gaitu un
mūzikas speci listu sagatavošanas kvalit ti.
Absolventu aptauj s paustais viedoklis liecina par to, ka ma istranti studiju laik uzst d tos
m rķus ir sasnieguši, ar sasniegto m ksliniecisko un pedago isko prasmju l meni ir apmierin ti.
Absolventi atz st, ka iegūt s zin šanas un prasmes ir pietiekamas, lai praktiskaj darb b veiktu
speci listam uztic tos pien kumus, apgūtie studiju kursi un to pasniegšanas kvalit te kopum
atbilst specialit tes pras b m.
Iebildumi ir par nepiln b m dažu studiju kursu doc šanas metod s un satura aktualit ti. Pozit vi
tiek v rt ta ar asistenta prakse un pedago isk s izgl t bas noder gums dz v .
Vair kums absolventu atzin gi nov rt ja doc t ju kvalitat vo sast vu un vi u profesion lo darbu
( paši profesion lajos studiju kursos).
Absolventi paši uzteic rad to iesp ju studiju laik papildin ties meistarkursos un apmai as
programmas studij s. K oti noz m gu kvalit tes faktoru absolventi atz st rad t s plašas iesp jas
iesaist ties radošajos projektos.
Absolventu aptaujas rezult ti liecina, ka JVLMA studiju programmu saturs nodrošina speci listam
nepieciešamo zin šanu un prasmju l meni.
Sakar ar to, ka Augstskolu likum veiktajos groz jumos (3.pants Augstskolu uzdevumi)
augstskol m ir papildin ts uzdevumu uzskait jums, JVLMA ir veikusi virkni pas kumus, lai no
absolventiem sa emtu inform ciju par vi u nodarbin t bu. Izanaliz jot sa emto inform ciju,
varam secin t, ka mūsu absolventi visi str d sav profesij – veic horeogr fa pien kumus te tros,
vada deju kopas, str d par deju pedagogiem.
Darba dev ju atsauksmes kopum ir pozit vas.
7. Studiju programmas atbilst bas valsts standartiem augst kaj izgl t b un profesiju standartam
(ja piem rojams) nov rt jums
Studiju programma ir izstr d ta atbilstoši Augstskolu likuma (sa sin. AL) 55.panta Studiju
programmas pras b m. Studiju programmu reglament speci ls dokuments – Studiju satura un
realiz cijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL pras b m, programm
aprakst tie studiju rezult ti - zin šanas, prasmes un kompetence atbilst Ministru kabineta noteikumu
Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju
2.tabul noteiktaj m Eiropas kvalifik ciju
ietvarstruktūras (sa sin. EKI) aprakstu pras b m, t.i. 7.l me a pras b m. Studiju programma ir
licenc ta, divas reizes akredit ta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada oktobr Augst k s izgl t bas
padomes pieaicin tie starptautiskie eksperti izv rt ja studiju virziena Māksla stenot s programmas,
tai skait ar profesion lo ma istra studiju programmu Horeogrāfija.
Ekspertu komisijas studiju programmas izv rt šanas rezult ti bija izcili, paši tika atz m ta
studiju programmas stenošanas kvalit te, produkt va un radoša sadarb ba ar darba dev jiem un
profesion laj m organiz cij m. Nov rt jot studiju programmas stenošanas procesu un rezult tus,
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komisija secin ja, ka JVLMA izgl to augstas profesionalit tes horeogr fus, ka jaunie speci listi ir
sp j gi iek auties kultūras aprites plašaj darba tirgū ne tikai Latvij , bet ar starptautiskaj m rog .
Studiju programmas atbilst bas nov rt jums profesiju standartam netiek piem rots.

Profesion l s ma istra studiju programmas Horeogrāfija apraksts izstr d ts atbilstoši
Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumu Nr.512 Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu bakalaura studiju programmu pras b m.
Punkta
Valsts standarta pras bas
JVLMA studiju programmas atbilst bas r d t ji
Nr.p.k.
IV. Ma istra programmas oblig tais saturs
Ma istra programmas apjoms ir
19.
vismaz 40 kred tpunktu
Ma istra programmas pilna laika
20.
studiju ilgums ir viens l dz divi gadi
Ma istra programmas saturs nodrošina
21.
zin šanu, prasmju un kompetences
apguvi, kas nepieciešama
profesion l s darb bas veikšanai
atbilstoši Latvijas izgl t bas
klasifik cij noteiktaj m
ietvarstruktūras 7. l me a zin šan m,
prasm m un kompetencei
No ma istra programmas apjoma
22.
(iz emot to apjomu, kas paredz ts
praksei un ma istra darba vai
diplomdarba (diplomprojekta)
izstr dei) pilna laika studij s ne maz k
k 30 procentus veido kontaktstundas

23.
23.1.

23.2.

IV. Ma istra programmas oblig tais saturs
Ma istra programmas apjoms ir 80 kred tpunktu
Ma istra programmas pilna laika studiju ilgums ir divi
gadi
Ma istra programmas saturs nodrošina zin šanu, prasmju
un kompetences apguvi, kas nepieciešama profesion l s
darb bas veikšanai atbilstoši Latvijas izgl t bas
klasifik cij noteiktaj m ietvarstruktūras 7. l me a
zin šan m, prasm m un kompetencei

No ma istra programmas apjoma (iz emot to apjomu,
kas paredz ts praksei un ma istra darba vai diplomdarba
(diplomprojekta) izstr dei) pilna laika studij s ne maz k
k 30 procentus veido kontaktstundas
Apliecin jums: kop jais KP skaits ir 25 KP, kas sast da
1000 stundas, no t m j būt ne maz k k 30% , kas
sast da 300 kontaktstundas skaits, stenotaj programm
pl notas 370 kontaktstundas, kas sast da 37%,
Ma istra programmas oblig to saturu veido:
studiju kursi, kas nodrošina jaun ko
Kop 10 KP
Mūzikas psiholo ija 2 KP
sasniegumu padzi in tu apguvi nozares
Mūzikas uztveres fiziolo ija 1 KP
(profesion l s darb bas jomas) teorij un
Kultūras sociolo ija 2 KP
praks vismaz piecu kred tpunktu apjom

p tniecisk darba, jaunrades darba,
projekt šanas darba un vad bzin bu
studiju kursi vismaz triju kred tpunktu
apjom ;

Profesion l etiķete 1 KP
Mūzikas augstskolu didaktika 2 KP
Svešvaloda 2 KP

Kop 3 KP

Kultūras projektu vad ba 2 KP
Ievads p tniec b 1 KP
( Jaunrades darba saturs ir B da )

Jaunrades darba saturs ir B da 9 KP

Dejas m kslas stili un interpret cija 2 KP
Deju mūzikas literatūra 2 KP
Lietišķ franču valoda 2 KP
Baletpedago ijas teorija un prakse 1 KP
Inov cijas dejas literatūr , teorij un metodik 2 KP

23.3.

23.4.

prakse vismaz 26 kred tpunktu apjom , ja Prakse 12 KP
Dejas kompoz cija 5 KP
t ir paredz ta akad misk s bakalaura
Dejas treni a sist mas 2 KP
studiju programmas beidz jiem, vai
Laikmet g deja 2 KP
vismaz sešu kred tpunktu apjom , ja t ir
Asistenta prakse 2 KP
paredz ta bakalaura programmas
Meistarklase 1 KP
beidz jiem. Praksi steno saska ar šo
Praksi steno atbilstoši JVLMA Prakses nolikuma pras b m.
Nolikums ir izstr d ts saska ar šo noteikumu 15. punktu.
noteikumu 15. punktu;
valsts p rbaud jums, kura sast vda a ir ma istra darba vai Valsts p rbaud jumi 40 KP apjom
Diplomrefer ta izstr de un aizst v šana 3
diplomdarba (diplomprojekta) izstr d šana un
KP
aizst v šana, vismaz 20 kred tpunktu apjom
Dejas kompoz cija 2 KP
Diplomdarba programmas sagatavošana
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24.

25.

29.
30.

Papildus šo noteikumu 23. punkt min tajam ma istra
programmas oblig taj satur ietver ar studiju kursus,
kuri nodrošina profesion l s kompetences sasniegšanu
uz m jdarb b (inov cijas, uz mumu organiz cija un
dibin šana, vad šanas metodes, projektu izstr des un
vad šanas pamati, lietved bas un finanšu uzskaites
sist ma, zin šanas par darba tiesisko attiec bu regul jumu,
tai skait par soci l dialoga veidošanu sabiedr b , k ar
zin šanas par cit m novit t m uz m jdarb bas vai
iest des vad šan ), ja tie nav apgūti zem ka l me a studiju
programm .
Ja stud jošais Vides aizsardz bas likum un Civil s
aizsardz bas likum noteikt s pras bas nav apguvis
zem ka l me a studiju programm , vi š t s apgūst
papildus ma istra programmai
P c ma istra programmas apguves piešķir profesion lo
ma istra gr du nozar (profesion l s darb bas jom ), k
ar piekt l me a profesion lo kvalifik ciju
Profesion lais ma istra gr ds dod ties bas, izpildot
uz emšanas pras bas attiec gaj doktora studiju
programm , turpin t izgl t bu doktora studiju programm .

un aizst v šana 35 KP

Studiju kursi ir apgūti profesion laj
bakalaura studiju programm

Studiju kursi ir apgūti profesion laj
bakalaura studiju programm
P c ma istra programmas apguves
piešķir profesion lo ma istra gr du
horeogr fij

Profesion lais ma istra gr ds dod
ties bas, izpildot uz emšanas
pras bas attiec gaj doktora studiju
programm , turpin t izgl t bu
doktora studiju programm .

K11. Studiju programmas resursi un nodrošin jums
1. Studiju programmas stenošan iesaist to m c bsp ku kvalifik cijas atbilst bas studiju
programmai nov rt jums
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).
Izv rt jot akad misk person la zin tnisk s un m ksliniecisk s jaunrades biogr fijas, Sen ta
s žu protokolus, kuri atspogu o akad miskaj amat iev l šanai personas iesniegtos dokumentus,
v l šanu procesu un rezult tus, akad misk person la pašnov rt šanas zi ojumus, stud jošo darba
rezult tus un stud jošo atsauksmes, katedras atz st, ka akad misk person la kvalifik cija atbilst
struktūrvien bas m rķu un uzdevumu stenošanai.
JVLMA misijas izpildi nodrošina augst k s kvalifik cijas akad miskais person ls, kuru
veido kodols - profesori un asoci tie profesori, k ar kvalific ti m c bsp ki (docenti) un
akad misk s atjaunotnes rezerve pieaicin tie doc t ji. JVLMA izmanto iesp jas starptautiski
atpaz stamu speci listu piesaistei. Akad misk person la v l šan m izvirz ti vienoti, pašas pieejas
krit riji, no kuriem noz m g kie ir starptautiskie pan kumi dejas vai horeogr fijas profesion laj
m kslinieciskaj darb b . Optim l JVLMA person la struktūra izriet no JVLMA darb bas
uzdevumiem un var būt atšķir ga pa specializ cij m. Darbojoties br vas konkurences izgl t bas un
akad misko pakalpojumu tirgū, JVLMA sekm elast gu person la piesaistes politiku. Tiek
izmantots ar pieredz jušu, bet zin tnisko gr du neieguvušu praktiķu darbs. Viesprofesoru
piesaist šana, pied v jot š s vietas visupirms dejas m kslas nozar izcil kajiem profesion iem
sekm labv l gu konkurenci, veicina studiju metožu daudzveid bu, pied v novit tes studiju satur .
Lai sekm tu jaunu m c bsp ku piesaisti, ma istrantūras studiju pl nos ir iestr d ts studiju kurss
Asistenta prakse. Blakus pieredzes bag tiem doc t jiem par profesoru asistentiem studiju kursu
doc šan tika nodarbin ti doktora un ma istra studiju programm s stud jošie.
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J zepa V tola Latvijas Mūzikas akad mij 2016./2017.akad miskaj gad kopum
str d ja 289 doc t ji, no tiem: 160 doc t ji – (ieskaitot viesdoc t jus, emeritus profesorus)
stenoja atsevišķus studiju kursus; 129 doc t ji - akad misk person la doc t ji, no tiem:
Akadēmiskais amats

Profesori
Asoci tie profesori
Docenti
Lektori
Asistenti

Skaits

Nodarbin ti PLE*
izteiksmē

20
22
40
47
0
129

14,7
18,0
28,4
30,8
0
91,9

KOP

*PLE – Pilna laika ekvivalents, kas vienam doc t jam ir 1000 stundas gad .
Docēt ju sast vs pa katedr m
Katedra
Akadēmisk
Nodarbin ti PLE*
person la skaits
izteiksmē
Horeogr fijas katedra
4
2,8
Sen s mūzikas katedra
3
2,2
Džeza mūzikas katedra
5
4,0
Vok l katedra
9
7,4
Operdzied šanas klase
Mūzikas skolot ju katedra
Muzikoloģijas katedra
Mūzikas v stures klase
Mūzikas teorijas klase
Etnomuzikolo ijas klase
Mūzikas tehnoloģiju katedra
Koncertmeistaru katedra
Visp rizglītojošo studiju kursu katedra
Svešvalodu klase

5
13

2,1
11,5

3
16
3

0,5
14,2
2,2

2. Stud jošo un m c bsp ku skaita attiec bas studiju programmas ietvaros (pašnov rt juma
zi ojuma iesniegšanas br d ).
Specializ cija
Stud jošo skaits uz vienu
akad misko likmi
Studiju programma Horeogrāfija
2
K12. Studiju programmas absolventu nodarbin tības perspektīvas
1. Studiju programmas absolventu nodarbin t bas nov rt jums
Absolventu nodarbinātības rādītāji un to dinamikas pārskata periodā novērtējums.
Lai nodrošin tu Augstskolu likuma 5.panta Augstskolu uzdevumi otr s prim da as 5.punkta
pras bu izpilde jaut jum par absolventu nodarbin t bas inform cijas v kšanu, JVLMA ir
izveidojusi JVLMA absolventu nodarbin t bas re istru. Re istru veido, pamatojoties uz nosl gto
Vienošanos par sadarb bu starp J zepa V tola Latvijas Mūzikas akad miju (JVLMA) un JVLMA
absolventu. JVLMA absolventu aptauju organiz , iev rojot absolventu br vpr t bas principu.
Vienošan s par sadarb bu ir noteikta k rt ba, k d k rto un uztur JVLMA absolventu
nodarbin t bas re istra datus, nor dot: re istr izmantojamos, apstr d jamos un elektroniski un
druk t veid glab jamos datus - v rds, uzv rds, studiju laika uzv rds (ja atšķiras), personas kods,
kontaktt lrunis, e-pasta adrese, dz ves vietas adrese, absolv t s studiju programmas nosaukums,
l menis, finans juma avots, kvalifik cijas piešķiršanas/ eksmatrikul cijas gads, darba vietas
nosaukums, ie emamais amats, darba vietas atrašan s re ions, darba attiec bu uzs kšanas gads,
inform cija par to, kur augstskol un studiju programm tiek turpin tas studijas. Inform cijas datus
par absolventu nodarbin t bu saglab sešus gadus.
emot v r absolventu un darba dev ju sniegto inform ciju par nodarbin t bu, ir iegūti š di dati:
Absolventi str d horeogr ha specialit t s – 68 %
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Str d tikai pedago isko darbu atbilstoši mūziķa specialit tei – 32 %
Cita darba vieta kultūras un izgl t bas institūcij s – 0 % (vadošo iest žu ier d i, pedago isk s
priv tprakses)
Turpina stud t n košaj l men vai t paša l me a otras kvalifik cijas ieguvei – 0 %
Bezdarbnieki – 0 %
2. Studiju programmas absolventu nodarbin t bas perspekt vas
Absolventu nodarbinātības prognoze un perspektīvas atbilstoši nozares un vidējā un ilgtermiņa
darba tirgus attīstības tendencēm un nākotnē nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm.
Absolventu nodarbin t bas jom JVLMA sadarbojas ar darba dev jiem un profesion laj m
organiz cij m. Sadarb bas nepieciešam bu dikt kultūras un izgl t bas institūcij m izvirz tie kop gie
m rķi un to sasniegšanas uzdevumi. Sadarb bas jaut jumu loks ir plašs un daudzpus gs, t.sk. tiek
risin ti ar jaut jumi par absolventu nodarbin t bas iesp j m. Abpus ji sadarbojoties, JVLMA
nodrošina baleta trupu, te trus, deju kopas, interešu izgl t bas iest džu deju pulci us, profesion l s
ievirzes un profesion l s izgl t bas iest des ar
nepieciešamajiem dejas un horeogr fijas
speci listiem.
Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speci listu sagatavošanas izp ti steno un atbilstoši
darba tirgus piepras jumam valsts pasūt jumu speci listu sagatavošanai veic Kultūras ministrija
sadarb b ar JVLMA.
Kultūras nozares darba tirgus ir oti plašs, t p c JVLMA absolventu nodarbin t bai ir rad tas plašas
iesp jas.
Profesion l s organiz cijas
- Nacion l Opera un balets;
- Kultūras mani;
- Interešu izgl t bas centri;
- Visp r j s izgl t bas iest des (interešu izgl t bas deju pedagogi)
- Te tri;
Kultūrizgl t bas iest des
- R gas horeogr fijas vidusskola
Profesion l s ievirzes m kslu izgl t bas iest des, kur s steno deju izgl t bas programmas 49 pašvald bu dibin tas un 5 priv t s izgl t bas iest des.

255

IV. PIELIKUMI
Pašnovērtējuma ziņojuma satura rādītājā iekļaut un numurēt arī pielikumus.
Pielikums
Nor de uz pašnovērtējuma
Iesniegšanas
ziņojuma kritēriju/ punktu
forma (P/E)*
Inform cija par studiju programmu “Horeogr fija”
Inform cija par kop go studiju programmu
K9. 1.punkts
JVLMA netiek īstenota
Apliecin jums par studiju turpin šanas
K9. 1. punkts
iesp j m vai finansi laj m garantij m studiju
programmas likvid cijas gad jum
(skat t Studiju virziena raksturojuma
K8.sada )
Statistikas dati par stud jošajiem studiju
K9. 2 punkts
programm “...”
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(Inform cija pieejama Studiju programmu
direkcij “Statistikas p rvaldei sniegtaj s
zi s”)
Studiju programmas “...” pl ns
K10.
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(skat t JVLMA m jas lap , adrese:
www.jvlma.lv, sada a Studijas)
Studiju programmas “...” kursu/ modu u
K10.
apraksti
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(skat t JVLMA m jas lap , adrese:
www.jvlma.lv, sada a e-studijas)
Studiju programmas ”...” kart jums
K10.
(saskaņā ar paraugu)
(Sakar ar to, ka pielikuma satura pras ba ir
st juš s sp k tikai š.g. 1.novembr , dokumentu
j izstr d l dz n koš perioda p rskata
sniegšanai)
Studiju programmas “...” atbilst ba valsts
K10.
izgl t bas standartam
(saskaņā ar paraugu)
(skat t studiju programmas raksturojuma K10.
Studiju saturs, 7.punktu 252.lpp.)

P/E
P/E

P/E

P/E

E

E

E

Studiju programmas “...” atbilst ba profesijas
K10.
E
standartam (ja piem rojams)
(saskaņā ar paraugu)
Netiek piemērots
Studiju virziena un atbilstošo studiju
E
programmu atbilst ba normat vo aktu pras b m
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(Pielikuma pras bas ir 257.lpp.)
**P – pap ra form , E – elektroniski, P/E – gan pap ra, gan elektronisk form .
Pielikumi, kuriem iesniegšanas veids norādīts tikai “elektroniski”, var tikt iesniegti tikai elektroniskā formā,
nosūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz aika@aic.lv.
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PIELIKUMS NR.
Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilst ba normat vo aktu pras b m
Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilst bas normat vo aktu pras b m
nov rt šanai:
1. Pievienot par studiju programmas apgūšanu izsniedzam diploma un t pielikuma
paraugus.
2. Augstskolas/koledžas rektora, direktora, studiju programmas vai virziena vad t ja
parakst ts apliecin jums, ka studiju virzienam atbilstošo studiju programmu stenošan
iesaist t akad misk person la valsts valodas zin šanas atbilst noteikumiem par valsts
valodas zin šanu apjomu un valsts valodas prasmes p rbaudes k rt bu profesion lo un amata
pien kumu veikšanai.
3. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas doktora studiju programmas, pievienot
apliecin jumu, ka doktora studiju programmas akad misk person la sast v ir ne maz k k
pieci doktori, no kuriem vismaz tr s ir Latvijas Zin tnes padomes apstiprin ti eksperti taj
zin t u nozar vai apakšnozar , kur studiju programma pl no piešķirt zin tnisko gr du.
4. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas akad misk s studiju programmas, pievienot
apliecin jumu, ka akad misko studiju programmu akad miskais person ls atbilst Augstskolu
likuma 55. panta pirm s da as trešaj punkt noteiktaj m pras b m.
5. Pievienot apliecin jumu un pamatojumu tam, ka akad misk person la atalgojums atbilst
pedagogu darba samaksas noteikumiem.
6. Pievienot studiju l guma paraugu/-s.
7. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas akad misk s studiju programmas, kur s
paredz ts, ka stud s maz k nek 250 pilna laika stud jošie, pievienot attiec gu Augst k s
izgl t bas padomes atzinumu atbilstoši Augstskolu likuma 55. panta otrajai da ai.
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III. Studiju programmas
“Akadēmisk maģistra studiju programma
M zika”
raksturojums
K9. Studiju programmas nosaukuma, iegūstam gr da, profesion l s kvalifik cijas vai
gr da un profesion l s kvalifik cijas, mērķu un uzdevumu, uzņemšanas nosacījumu
savstarpēj atbilstība
1. Studiju programmas “Mūzika” parametri.
Norādīt tikai tos parametrus, kuri attiecas uz studiju programmu.
Studiju programmas nosaukums
Studiju programmas nosaukums
ang u valod
Studiju programmas kods saska ar
Latvijas izgl t bas klasifik ciju
Studiju programmas veids un l menis
Iegūstamais kvalifik cijas l menis (EKI)
Profesijas kods profesiju klasifikator
Studiju programmas apjoms (KP)
stenošanas forma, veids, ilgums (ja
nepilni gadi, nor d t m nešos) un
stenošanas valoda
stenošanas vieta
Studiju programmas direktors/-e
Uz emšanas pras bas

Studiju turpin šanas iesp jas
Cita attiec g s augstskolas vai citas
augstskolas studiju programma, kur
studiju programmas sl gšanas gad jum
augstskola nodrošina stud jošajiem iesp ju
turpin t izgl t bas ieguvi

Akadēmisk maģistra studiju programma
M zika
Academic Master's Degree Programme
Music
45212
Akadēmiskā maģistra studiju programma
7. līmenis
nav
LV 80 KP; ECTS 120 KP
pilna laika kl tiene
2 gadi

Latviešu valoda

Rīg , Krišj ņa Barona iel 1; LV 1050
Irēna Balt bola
Uzņemšanai akadēmiskaj maģistra studiju
programm M zika nepieciešams humanit ro
vai starpnozaru zin tņu bakalaura gr ds vai
profesion lais bakalaura gr ds mūzik /
mūzikas pedagoģij .
J k rto iest jp rbaudījumi:
kolokvijs par iecerēto maģistra darba tēmu
un izvēlēto specializ cijas jomu,
svešvaloda
Tiesības turpin t studijas doktorantūr
Pielikumā pievienot apliecinošu dokumentu
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Maģistra studiju programmas galvenais mērķis ir nodrošin t zin šanu,
prasmju un kompetences kopumu atbilstoši Latvijas izglītības
klasifik cij noteiktaj m ietvarstruktūras 7.līmeņa zin šan m
prasmēm un kompetencei Muzikoloģij
- padziļin t bakalaura gr dam raksturīg s zin šanas un izpratni,
Studiju programmas
nodrošinot iespējas oriģinalit tei ideju attīstīb un izmantošan
uzdevumi
pētniecīb , k arī praktiskaj muzikologa darbīb ;
- attīstīt problēmu risin šanas spējas jaun vai nepazīstam vidē
muzikoloģijas kontekst ;
- attīstīt spējas integrēt zin šanas, formulēt slēdzienus ierobežotas
un/vai sarežģītas inform cijas apst kļos, uzņemoties profesion lo un
ētisko atbildību;
- sniegt zin šanas un attīstīt prasmes zin tniski pamatoti izkl stīt
secin jumus un demonstrēt pētījumu rezult tus gan speci listu, gan
nespeci listu auditorij s;
- attīstīt patst vīg pētniecisk un m ksliniecisk darba spējas,
sagatavot maģistrantus studij m doktorantūr .
Sasniedzamie studiju Zin šanu kompetence
Iegūto zin šanu rezult t absolvents spēj par dīt padziļin tas
rezult ti
zin šanas un izpratni, no kur m daļa atbilst mūzikas zin tnes nozares
un konkrēt s profesion l s jomas (Muzikoloģija - M zikas vēsture,
M zikas teorija, M zikas socioloģija, M zikas filosofija, M zikas
pedagoģija, M zikas psiholoģija, M zikas antropoloģija;
Etnomuzikoloģija, Instrumentālā m zika, Vokālā m zika, Kompozīcija,
Diriģēšana) par jaun kajiem atkl jumiem un, kuras nodrošina pamatu
radošai dom šanai un pētniecībai, taj skait darbojoties daž du jomu
saskarē.
Prasmes
Maģistrants spēj patst vīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu
risin šanas prasmes, lai veiktu savas specializ cijas pētniecisku un
m ksliniecisku darbību, k arī augsti kvalificēta mūziķa profesion las
funkcijas. Maģistrants spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par
sarežģītiem vai sistēmiskiem mūzikas nozares un mūziķa profesion l s
jomas aspektiem gan ar speci listiem, gan ar nespeci listiem. Spēj
patst vīgi virzīt savas specializ cijas kompetenču pilnveidi, uzņemties
atbildību par person la (pētnieciska vai mākslinieciska projekta vai
kult rizglītības instit cijas) grupu darba rezult tiem un to analīzi, veikt
uzņēmējdarbību (kult ras instit ciju vadība, pētnieku grupas vai
individuālie mākslinieciskie projekti, pedagoga privātprakse), īstenot
inov cijas savas specializ cijas mūzikas nozarē, veikt profesion lo
mūziķa darbu, nodarboties ar pētniecību, turpin t t l ku m cīšanos
(t l kizglītīb , doktorantūr ) sarežģītos un neprognozējamos apst kļos
un, ja nepieciešams, tos p rveidojot, lietojot jaunas pieejas.
Kompetence
Studiju programmas apguves rezult t maģistrants spēj patst vīgi
formulēt un kritiski analizēt sarežģītas profesion las un zin tniskas
problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu
analīzi. Spēj integrēt daž du jomu (mūzika, psiholoģija, filosofija,
socioloģija, augstskolu didaktika) zin šanas, dot ieguldījumu jaunu
zin šanu radīšan , profesion l s darbības metožu attīstīb
(atskaņot jm ksl , diriģēšanas m ksl , kompozīcijas m ksl ,
vok laj m ksl ), par dīt izpratni un ētisko atbildību par
profesion l s darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.
Gala p rbaudījums:
Studiju programmas nosl gum
Maģistra darba izstr de un aizst vēšana
paredz tais nosl guma

Studiju programmas
m rķis

p rbaud jums
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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 atšķirīg varianta nosacījumi
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.
2. Statistikas dati par studējošajiem studiju programm un to analīze
Studējošo skaita, tā izmaiņu tendenču, izmaiņu ietekmes faktoru analīze un novērtējums.
Analizējot atsevišķi, izdalīt dažādas studiju formas, veidus, valodas.
Pielikumā pārskatāmā formā pievienot statistikas datus par studējošajiem pārskata periodā.
Jau vair kus gadus, analiz jot studiju programmas stud jošo sast vu un skaitu, j secina
ka studiju programm valsts budžeta studiju vietu skaits ir nemain gs, kop jais studiju vietu
skaits (8 vietas) ir stab ls. Nereti main gs ir stud jošo skaits pa apakšprogramm m. Stud jošo
skaita izmai as saist s ar JVLMA un citu mūzikas augstskolu bakalaura studiju programmu
absolventu skaitu, to specializ cij m, absolventu ieinteres t bu turpin t apgūt muzikologa
izgl t bu, absolventu v lmi savu izgl t bu turpin t Latvij , u.c.
emot v r to, ka studiju programm var apgūt 2 apakšprogrammas, uz valsts budžeta
studiju viet m vienm r k d no specializ cij m veidojas konkurss, kas vid ji ir 2 reflektanti uz
vienu studiju vietu. Tiem reflektantiem, kuri konkursa k rt b netiek uz emti studiju viet s par
valsts budžeta l dzek iem, JVLMA pied v studijas par studiju maksu. Studiju programm par
studiju maksu stud apm ram 0,02 % stud jošo.
Stud jošo uz emšana studij m par studiju maksu ir viens no faktoriem, kas sekm
studiju kvalit ti, veidojot stud jošo konkurenci uz studij m par valsts budžeta l dzek iem.
Katra akad misk gada beig s notiek stud jošo kompetences v rt jumu ranž šana,
kuras rezult t tiek main ts ar finans juma avots.
Š da pieeja pozit vi ietekm studiju programmu apguvi, kas savuk rt veicina augstas
raudzes jauno muzikologu sagatavošanu.
Studiju programmas beidz ji galvenok rt str d mūzikas izgl t bas iest d s par mūzikas
teor tisko priekšmetu pedagogiem, bet ir piepras ti ar Latvijas Radio, Latvijas Telev zij ,
koncerta entūr s par lektoriem, mūzikas žurn listiem.
3. Studiju programmas parametru sasaiste
Analīze un novērtējums par studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda, profesionālās
kvalifikācijas vai grāda un profesionālās kvalifikācijas mērķu un uzdevumu, kā arī uzņemšanas
nosacījumu savstarpējo atbilstību.
Akad misk s ma istra studiju programmas nosaukums Mūzika, studiju programmas
m rķi un uzdevumi, uz emšanas nosac jumi, k ar programmas saturs, kas nodrošina studiju
programm formul to zin šanu, prasmju un kompetences rezult tu sasniegšanu, atbilst
piešķiramajam gr dam “humanit ro zin t u ma istra gr ds m ksl ”. Studiju programmas
saturs ir izstr d ts un tiek stenots saska ar akad misk s izgl t bas valsts standartu.
Uz emšanai akad miskaj ma istra studiju programm Mūzika nepieciešams
humanit ro vai starpnozaru zin t u bakalaura gr ds vai profesion lais bakalaura gr ds mūzik /
mūzikas pedago ij , k ar j nok rto iest jp rbaud jumi:
kolokvijs par iecer to ma istra darba t mu un izv l to specializ cijas jomu, svešvaloda.
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K10. Studiju saturs
Studiju satura kvalitātes novērtēšanai pielikumā pievienot:
− studiju programmas plānu (katram studiju programmas īstenošanas veidam un formai)
(rekomendējošās formas paraugs pielikumā);
− studiju programmas studiju kursu (moduļu) aprakstus (studiju kursos/moduļos iekļaujamā
informācija ir norādīta pielikumā);
− studiju kursu kartējumu studiju programmas studiju rezultātu sasniegšanai;
− tabulu par studiju programmas atbilstību valsts izglītības standartam 3 (rekomendējošās
formas paraugs pielikumā);
− tabulu par Studiju programmā “Nosaukums” iegūstamās kvalifikācijas atbilstību profesijas
standartam (rekomendējošās formas paraugs pielikumā) 3 .
1. Studiju kursu/ modu u satura aktualit tes un atbilst bas nozares, darba tirgus vajadz b m un
zin tnes tendenc m nov rt jums
Papildus sniegt informāciju, vai, un kā studiju kursu/ moduļu saturs tiek aktualizēts atbilstoši
nozares, darba tirgus un zinātnes attīstības tendencēm.
Studiju kursu nosaukumi un to saturs, kursu apjoms, stenošanas periods ir saist ts ar
muzikologa specialit tes nepieciešamaj m kompetenc m, lai vi š sp tu kvalitat vi veikt
muzikolo ijas nozares p tniec bu.
A daļa (oblig t daļa) LV 27/ECTS ECTS 40,5 KP – M kslas zin t u nozares
Muzikolo ijas apakšnozares teor tisko atzi u izp tes studiju kursi, kursi ietver teor tisko
atzi u izp ti Mūzikas antropolo ij , Mūzikas psiholo ij , Stilu un interpret cijas m ksl ,
Kultūras sociolo ij , Mūzikas uztveres fiziolo ij , Zin tniski p tniecisk
darba
metodolo ij , Mūzikas augstskolu didaktik un Kultūras projektu vad b .
M kslas zin t u nozares Muzikolo ijas apakšnozares teor tisko atzi u aprob cijas prakse
LV 8/ECTS ECTS 12 KP atbilstoši izv l tajai mūzikas apakšnozarei ietver š dus studiju
kursus: P tniecisk darba prakse, Specializ cijas prakse, Augstskolas asistenta prakse
B daļa (ierobežot s izvēles daļa) LV 9 /ECTS ECTS 13,5 KP
- apakšnozares Muzikoloģija specializ cijas, specializ cijas profilkursus un to saturu
nosaka ma istra darba t ma. Muzikolo ijas apakšnozare pied v š das specializ cijas:
B1 – M zikas vēsture
Specializ cijas kursu apguves rezult t ma istrants ir ieguvis padzi in tas zin šanas par konkr tu
mūzikas v stures p t jumu lauku un p tniec bas metodolo iju, kas nodrošina ori inalit ti ideju
att st b p tnieciskaj un praktiskaj muzikologa darb b .
B2 – M zikas teorija
Specializ cijas kursu apguves rezult t ma istrants ir ieguvis padzi in tas zin šanas par konkr tu
mūzikas teorijas p t jumu lauku un p tniec bas metodolo iju, kas nodrošina ori inalit ti ideju
att st b p tnieciskaj un praktiskaj muzikologa darb b .
B3 - M zikas socioloģija
Specializ cijas kursu apguves rezult t ma istrants ir ieguvis padzi in tas zin šanas par mūzikas
sociolo iju, sabiedr bu k vienotu sist mu, mūzikas lomu daž dos soci lajos procesos, k ar
sociolo ijas p tniec bas metožu izmantošanu muzikolo iskaj praks .
B4 - M zikas filosofija
Specializ cijas kursu apguves rezult t ma istrants ir ieguvis padzi in tas zin šanas par mūzikas
būt bu, atsevišķu fenomenu noz mi un v rt bu, filosofiju k zin tnes nozari, kas veido pasaules
izpratni, balstoties uz izzi as, v rt bu, tisko un est tisko pieeju, k ar mūzikas filozofijas
p tniec bas metodolo iju, kas nodrošina ori inalit ti ideju att st b p tnieciskaj un praktiskaj
muzikologa darb b .
B5 - M zikas pedagoģija
Specializ cijas kursu apguves rezult t ma istrants ir ieguvis padzi in tas zin šanas par mūzikas
noz mi izgl t b , likumsakar b m mūzikas m c šanas un audzin šanas procesos, mūzikas
pedago ijas p tniec bas metodolo iju un konkr tu p t jumu lauku, kas nodrošina ori inalit ti
ideju att st b p tnieciskaj un praktiskaj mūzikas pedagoga darb b .
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B6 - M zikas psiholoģija
Specializ cijas kursu apguves rezult t ma istrants ir ieguvis padzi in tas zin šanas par mūzikas
psiholo ijas likumsakar b m mūziķa radošaj s izpausm s, p t jumu nost dn m, jaun kaj m
atzi m un metodolo iju, kas nodrošina ori inalit ti ideju att st b p tnieciskaj un praktiskaj
muzikologa darb b .
B7 - M zikas antropoloģija
Specializ cijas kursu apguves rezult t ma istrants ir ieguvis zin šanas par mūzikas
procesiem kultūr un sabiedr b , mūzikas un ska as simboliskaj m funkcij m, mūzikas un
varas lomu ideolo ij un politik , mūzikas antropolo iju k soci l s antropolo ijas un
muzikolo ijas atzaru, balst tu uz 20. gs. struktur lisma un funkcion lisma filozofiju un
metodolo iju, kas sekm inovat vas pieejas ideju att st b p tnieciskaj un praktiskaj
muzikologa darb b .
- apakšnozares Etnomuzikoloģija specializ cijas profilkursus un to saturu nosaka ma istra
darba t ma.
Specializ cijas kursu apguves rezult t ma istrants ir ieguvis padzi in tas zin šanas par k du
konkr tu pasaules re ionu un soci lo grupu mūzikas veidu (tradicion l , popul r , kulta,
m kslas u.c. mūzika) kultūras kontekst un cilv ku muzik lo uzved bu, k ar p tniec bas
metodolo iju, kas nodrošina ori inalit ti ideju att st b p tnieciskaj un praktiskaj
etnomuzikologa darb b .
Apakšnozares Instrumentālā m zika specializ cijas kursu saturu nosaka ma istra darba
t ma.
Specializ cijas kursu apguves rezult t ma istrants ir ieguvis padzi in tas zin šanas par
instrument l s mūzikas stiliem, interpret cijas m kslu, mūzikas anal zes konceptiem, mūzikas
stilu un žanru teorij m, mūsdienu mūzikas not ciju, k ar p tniec bas metodolo iju, kas
nodrošina ori inalit ti ideju att st b p tnieciskaj un m kslinieciski radošaj darb b .
Apakšnozares Vokālā m zika specializ cijas kursu saturu nosaka ma istra darba t ma.
Specializ cijas kursu apguves rezult t ma istrants ir ieguvis padzi in tas zin šanas par vok l s
mūzikas stiliem, interpret cijas m kslu, mūzikas anal zes konceptiem, mūzikas stilu un žanru
teorij m, mūsdienu mūzikas not ciju, k ar p tniec bas metodolo iju, kas nodrošina ori inalit ti
ideju att st b p tnieciskaj un m kslinieciski radošaj darb b .
Apakšnozares Kompozīcija specializ cijas kursu saturu nosaka ma istra darba t ma.
Specializ cijas kursu apguves rezult t ma istrants ir ieguvis padzi in tas zin šanas par mūzikas
stiliem, mūsdienu kompoz cijas tehnik m, mūzikas anal zes konceptiem, mūzikas stilu un
žanru teorij m, mūsdienu mūzikas not ciju, k ar p tniec bas metodolo iju, kas nodrošina
ori inalit ti ideju att st b p tnieciskaj un m kslinieciski radošaj darb b .
Apakšnozares Diriģēšana specializ cijas kursu saturu nosaka ma istra darba t ma.
Specializ cijas kursu apguves rezult t ma istrants ir ieguvis padzi in tas zin šanas par
mūzikas stiliem, interpret cijas m kslu, mūzikas anal zes konceptiem, mūzikas stilu un žanru
teorij m, mūsdienu mūzikas not ciju, k ar p tniec bas metodolo iju, kas nodrošina ori inalit ti
ideju att st b p tnieciskaj un m kslinieciski radošaj darb b .
Maģistra darbs – LV 40 KP/ ECTS 60 KP p tniecisk darba izstr de un aizst v šana
izv l taj mūzikas apakšnozar , kur ma istrants izdar jis patst v gus zin tniskus
secin jumus. Ma istra darba apjoms apakšnozar s Muzikoloģija un Etnomuzikoloģija ir
vismaz 80 lpp., bet apakšnozar s Instrumentālā mūzika, Vokālā mūzika, Kompozīcija un
Diriģēšana – vismaz 40 lpp.
C daļa – LV 4 KP/ECTS 6 KP br v s izv les studiju kursu saturs sekm ma istranta
zin šanu un prasmju padzi in šanu vai paplašin šanu izv l taj mūzikas apakšnozar .
Studiju kursu saturs tiek aktualiz ts, emot v r JVLMA Zin tnisk s padomes,
Doktorantūras padomes, stud jošo un absolventu priekšlikumus. Studiju kursu saturs, to
stenošanas kvalit te tiek izv rt ta sistem tiski, organiz jot aptaujas. emot v r aptauj s
izteiktos ierosin jumus, attiec g s katedras izv rt ierosin jumu aktualit ti un m rķtiec bu,
izskata priekšlikumu izmaksu ietekmi, atbilst bu profesion l m kompetenc m, un pozit va
l muma gad jum studiju programmu satura izmai as iesniedz Sen tam apstiprin šanai.
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Studiju programmas satur ir veiktas satura izmai as – palielin ta studiju kursa Maģistra
darbs stenošanas noz me, ieviesti jauni studiju kursi Audiālā uztvere un uzmanība, Baltijas
mūzikas vēsture 21.gs. sākumā, Akadēmisko tekstu stilistika un rediģēšana. Ieviesto studiju kursu
saturs padzi ina ma istrantam nepieciešamo kompetenci.
2. Studiju kursu/ modu u savstarp j s sasaistes un atbilst bas studiju programmas m rķim un
sasniedzamajiem rezult tiem nov rt jums
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 atbilst muzikologa izgl tošanas pras b m, veicina
iegūto zin šanu, zin tnisk s izzi as un zin tnisko atzi u lietošanu muzikologa radošaj darb b .
Studiju programmas saturs ir veidots t , lai ma istranti teor tisk s atzi as paral li
aprob tu praktiskaj darb b . Š da pieeja auj ma istrantam jau studiju laik integr ties
darba tirgus vai p tnieciskaj vid . Studiju programmas apguve paredz ta 4 semestru period
LV 80/ ECTS 120 kred tpunktu apjom . Kred tpunkti tiek ieskait ti par katru apgūtu studiju
kursu (ar par praksi), ja p rbaud juma v rt jums ir pozit vs. Studiju rezult ti tiek uzskait ti,
atspogu oti studiju kart s, apspriesti un analiz ti katedru s d s katra semestra nosl gum , k ar
semestra darba proces .
Specializ ciju studiju kursu kontaktstundu, gan ar patst v g darba uzdevumi ir oti
atšķir gi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formul tas katra studiju kursa
aprakst .
Studiju programmas realiz cij izmantot s pasniegšanas metodes atbilst programmas
m rķiem un uzdevumiem. Regul raj s katedras s d s tika diskut ts par konkr tu metožu
lietder bu, aplūkojot to pielietojumu gan viet j , gan starptautisk l dz gas ievirzes izgl t bas
programmu kontekst . Lai nodrošin tu maksim lu patst v g darba efektivit ti, kontaktstund s
tika skaidri formul ti uzdevumi un pied v ti paraugi taj l men , kuru ma istrantam j cenšas
sasniegt (parauganal zes, paraugdemonstr jumus, paraugimproviz cijas, paraugtabulas u.tml.).
Lekciju nodarb b s maksim li skaidri 1) struktur ts sniedzamais materi ls; 2) izceltas
pamatzin šanas (kuras j patur akt vaj atmi ); 3) nor d ti ce i savu zin šanu padzi in šanai
(praktisk s darba formas, ieteicam literatūra, ieteicamo ska darbu apguve); 4) par d ta zin šanu
praktisk pielietojam ba ma istrantu patst v gaj radošaj un studiju darb .
Datoru, multimediju un interneta izmantošana ir oblig ti nepieciešama mūsdien ga
studiju procesa sast vda a. Šobr d adekv ti studiju programmas m rķiem un uzdevumiem tiek
izmantotas datortehnolo ijas bez kur m nav iedom jama kvalitat va studiju procesa realiz cija.
Lekciju materi lu sagatavošanai bieži tiek izmantoti interneta resursi, taču v l nepieciešams
veikt gan radošu, gan materi ltehnisku ieguld jumu veiksm g kai multimediju izmantošanai
studiju proces .
V rt šana. Studiju rezult tu v rt šana notiek saska ar studiju programm un studiju
kursu aprakstos iestr d taj m pras b m un nolikumu par studiju programmu stenošanu.
Studiju rezult tu v rt šan ir iesait ti gan doc t ji, gan ma istranti, gan darba tirgus
p rst vji. Studiju rezult tus apspriež, izv rt un pie em l mumus par studiju darba pilnveidi
katedru s d s. Par l mumu izpildi sistem tiski tiek zi ots katedras s d , atsevišķus
jaut jumus apspriež un pie em l mumus Sen ts.
Ma istrantu kompetence tika v rt ta starprezult tos – semestra un kursa eks menos,
ieskait s, semin ros, lektorijos, studiju programmas nosl gum – gala p rbaud jumos.
V rt šanas veidi ir noteikti studiju pl nos, v rt šanas formas un metodes iestr d tas studiju
kursu programmas pras b s. Ar kompetences v rt šanas sist mu ma istranti tiek iepaz stin ti
katra studiju kursa apguves s kum .
V rt šanas pamatprincipi
V rt jot otr l me a profesion l s augst k s izgl t bas programmas apguvi, iev ro š dus
pamatprincipus:
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- zin šanu un prasmju v rt šanas atkl t ba – atbilstoši izvirz tajiem programmas m rķiem un
uzdevumiem, k ar studiju kursu m rķiem un uzdevumiem ir noteikts pras bu kopums
pozit vai izgl t bas sasniegumu v rt šanai;
- v rt juma oblig tuma princips – nepieciešams iegūt pozit vu v rt jumu studiju pl na A
da as, B da as, prakses un valsts p rbaud jumos studiju pl n noteiktajos studiju kursos.
V rt šanas pamatformas
Programmas apguves v rt šanas pamatformas ir ieskaite un eks mens. Lai organiz tu
eks menu, minim lais studiju kursa apjoms ir 2 kred tpunkti.
V rt šanas krit riji
Eks men un valsts p rbaud jum programmas apguve tiek v rt ta 10 ballu skal :
1) oti augsts apguves l menis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”);
2) augsts apguves l menis (8 – “ oti labi”, 7 – “labi”);
3) vid js apguves l menis (6 – “ gandr z labi”, 5 – “viduv ji”, 4 – “gandr z viduv ji”);
4) zems apguves l menis (3 – “v ji”, 2 – “ oti v ji”, 1 – “ oti, oti v ji”).
3. Studiju stenošanas metožu (taj skait v rt šanas) atbilst bas studiju kursu rezult tu un
izvirz t studiju programmas m rķa sasniegšanai nov rt jums, iek aujot inform ciju, k tiek
emti v r studentcentr tas izgl t bas principi
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 informāciju, kā studiju procesa īstenošanā ņemti vērā studentcentrētas
izglītības principi.
Studiju stenošanas metodes, kompetences v rt šanas metodes, veidi un pras bas tiek
atspogu otas katra studiju kursa aprakst . Studiju saturu ma istranti apgūst kontaktstundu un
patst v g darba form s. Kontaktstundas tiek organiz tas plūsmu, grupu un individu laj s
nodarb b s. Atbilstoši studiju kursu apraksta pl nojumam, doc t ji plūsmu un grupu nodarb bas
struktur lekciju, semin ru, kolokviju form , bet individu l s nodarb bas praktikuma darba
form . Respekt jot vair ku stud jošo v lmi studijas savienot ar radošo, p tniecisko vai
pedago isko darb bu, iesaistoties konkr taj darba vid , un, emot v r kultūras institūciju vai
kultūrizgl t bas iest žu darba pl nojumu, JVLMA studiju procesa stenošan
em v r
studentcentr tas izgl t bas principus, t.sk. izmanto daž dus programmu stenošanas veidus,
veidojot individu lus studiju pl nus, individualiz studiju kursa apguves metodes, veido
piem rotus m c šan s ce us, regul ri nov rt un uzlabo pasniegšanas veidus un metodes, balst s
uz stud još patst v bu, vienlaic gi nodrošinot doc t ju vad bu un atbalstu, tostarp konsult cijas.
Studiju programmas apguves nosl gum stud jošo kompetenci v rt atbilstoši nolikumam par
gala p rbaud jumiem, kur atspogu otas p rbaud jumu pras bas un k rt ba, p rbaud jumu veidi,
formas, organiz cija un norise, noteikti gala p rbaud jumu komisijas pien kumi un ties bas,
zin šanu un prasmju p rbaudes un v rt šanas nosac jumi, v rt šanas krit riji, k ar apel cijas
k rt ba.
3.1 Stud jošo prakses sasaistes ar studiju programm sasniedzamajiem studiju rezult tiem
nov rt jums
Studiju programmā iekļauto studējošo prakšu uzdevumu sasaistes ar studiju programmā
sasniedzamajiem studiju rezultātiem analīze un novērtējums. Norādīt, kā augstskola atbalsta
studējošos studiju prakses ietvaros izvirzīto uzdevumu sasniegšanai.
Studiju programmas satura kvalitat vas apguves galvenais pamatprincips ir studiju un prakses
vienot ba.
Prakses darba organiz ciju JVLMA nosaka nolikums, kas reglament k rt bu, k d stud jošie
iegūst praktisk s iema as.
Prakses organiz šana
Studiju prakses apjomu kred tpunktos, to sadal jumu pa studiju semestriem, k ar kompetences
v rt juma veidus nosaka studiju programma. Prakses saturu nosaka studiju kursa apraksts un
atbilstoši studiju kursa aprakstam izstr d t prakses darba programma.
Studiju programmas ietvaros steno š das prakses:
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- Zin tnisk darba praksi – konferenc s, kuras organiz JVLMA Zin tnisk s p tniec bas
centrs, k ar sadarb b ar Latvijas ( paši Daugavpils Universit ti) un rvalstu augstskol m
Erasmus programmu ietvaros, k ar koncertlekcij s, kuras organiz JVLMA koncertda a.
- Augstskolas asistenta prakse notiek JVLMA atbilstoši doc t ju sast d tajai darba
programmai, ma istranti ir m c bsp ku asistenti, asistenta praksi ma istranti uzskaita
asistenta prakses p rskat .
- JVLMA koncertda a koncertpraksi organiz gan Mūzikas akad mijas Lielaj z l , gan
r e z l , gan rpus Mūzikas akad mijas – paši Latvijas Mūzikas vidusskol s.
- Etnomuzikolo iskie lauka p t jumi parasti notiek Latvijas re ionos, vienojoties ar kultūras
institūcij m un sadarb b ar Kultūras ministrijas kultūras ekspertiem.
Par prakses darba organiz šanu un norisi atbild katedru vad t ji, kuru kompetenc ir
nodota studiju kursa stenošana.
Prakses var būt stenotas Akad mij vai ar rpus t s - cit s kultūras istitūcij s vai izgl t bas
iest d s.
Prakses organiz cijai ir noteikti oblig tie dokumenti, kuru veidlapas prakses vad t js sa em
Studiju programmu direkcij .
4. Stud jošo nosl gumu darbu t mu anal ze un nov rt jums
Analīze un novērtējums par studējošo noslēguma darbu tēmām, to aktualitāti nozarē, tajā skaitā
darba tirgū, un noslēguma darbu vērtējumiem.
Studiju programmas apguve nosl dzas ar gala p rbaud jumu.
Akad misk s ma istra studiju programmas Mūzika 4. semestra stud jošie izstr d ja un
aizst v ja š dus ma istra darbus (p t jumus):
Krist ne Baltruš viča: Sonorie paņēmieni 20. gadsimta beigu un 21. gadsimta sākuma Latvijas
komponistu akordeonmūzikā (darba izstr des zin tnisk vad t ja asoci t profesore, Dr. art.
Baiba Jaunslaviete)
Katarina Kuliša: Meditācija: žanra hipotēze un prakse Latvijas mūzikas vēsturē (darba izstr des
zin tnisk vad t ja docente, Dr. art. Jūlija Jon ne)
Lana Burmistrova: Uzmanība un atmiņa mūzikas mācīšanās procesā indivīdiem ar redzes
traucējumiem (darba izstr des zin tniskais vad t js docents, Dr. art. Valdis Bernhofs)
Ma istra kompetenci p rbaud jum v rt Diplomeks mena komisija (DE). DE komisija ir
Akad misk s padomes dele t institūcija, kura DE norises proces nov rt ma istranta
kompetenci atbilstošaj studiju kurs . Priekšlikumus DE komisijas sast vam iesniedz studiju
programmu direkcij atbilstoš studiju kursa katedras vad t js. DE sast vu apstiprina
Akad misk s padomes priekšs d t js ne v l k k 10 dienas pirms DE norises.
DE komisijas sast v pieaicina vadošos attiec g s nozares speci listus. DE komisijas sast v ir
komisijas priekšs d t js un vismaz divi komisijas locek i, kuri ir nozares speci listi.
Komisijas ties bas:
* p c ma istranta zin šanu/prasmju demonstr juma uzdot jaut jumus, lai preciz tu atbildes
kvalit ti;
* nepie emt ma istranta kompetences demonstr jumu, ja vi š nav iev rojis diplomeks mena
norises k rt bu un pras bas;
* no ma istranta piepras t rakstisku paskaidrojumu par konstat tajiem diplomeks mena norises
k rt bas un pras bu p rk pumiem.
Komisijas pien kumi:
* sniegt ma istrantam inform ciju par kompetences v rt juma un p rbaudes norises k rt bu;
* aut ma istrantam apliecin t savas zin šanas, prasmes un iema as, br vi demonstr t savu
kompetenci;
* objekt vi nov rt t ma istranta kompetenci saska ar diplomeks mena satura pras b m;
* sniegt ma istrantam nov rt juma pamatojumu;
* nodrošin t ma istrantam vien dus kompetences v rt juma apst k us;
* zi ot Akad misk s padomes priekšs d t jam par konstat tiem p rk pumiem kompetences
p rbaudes noris ;
* iev rot kompetences p rbaudes pras bas un k rt bu.
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Ma istrantus ar diplomeks mena nosac jumiem un norisi iepaz stina attiec g studiju kursa
katedras vad t js vismaz 6 m nešus pirms diplomeks mena datuma izsludin šanas.
P c ma istra akad misk s studiju programmas apguves un gala p rbaud jumu – DE
nok rtošanas ma istrantam JVLMA Akad misk padome (sa sin. – AP) piešķir humanit ro
zin t u ma istra gr du m ksl , pamatojoties uz DE komisijas ierakstiem gala p rbaud jumu
protokolos un studiju kart sniegtaj m zi m.
5. Stud jošo aptauju rezult tu anal ze
Analīze un novērtējums par studējošo aptauju rezultātiem, to izmantošanu studiju satura un
kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus.
Stud jošo aptaujai ir izstr d ta aptaujas anketa, kas ir pieejama JVLMA m jas lap .
Lai noskaidrotu stud jošo viedokli par studiju programmas vai atsevišķa studiju kursa
stenošanas kvalit ti, emot v r aptauj formul to m rķi, aptauju var ierosin t stud jošie,
akad mijas vad ba, studiju kursa doc t js, katedras vad t js.
Aptauju rezult tus apkopo Studiju programmu direkcijas vad t js un kopsavilkumu, emot v r
aptaujas m rķi, nodod atbilstošai katedrai vai rektor tam, vai doc t ju amat iev l šanas nolūkos
iesniedz Sen ta sekret rei.
Stud jošo aptauj pamatoti izteiktais viedoklis tiek emts v r doc t ju amat iev l šanas
proces , k ar doc t ju izv l pieaicin šanai studiju kursa stenošanai.
Akad misk gada laik aptauj piedal j s 4 ma istranti. Apkopojot stud jošo aptauju
rezult tus, p rliecin j mies, ka stud jošie pamat ir apmierin ti ar mūsu doc t ju darbu un
uzskata, ka studiju proces sa em kvalitat vu izgl t bu, t s zin šanas un prasmes, kuras būs
nepieciešamas n košajam speci listam:
- pied v tais kursu saturs atbilst attiec g s specializ cijas nepieciešamaj m kompetenc m, ir
iesp jas atbilstoši ma istra darba t mai izv l ties specializ cijas studiju kursus, kurus ir
iesp jams apgūt ar cit s augstskol s;
- uzs kot kursu, doc t ji iepaz stina ar kursa apguves pras b m, inform stud jošos ar par
kompetences p rbaudes pras b m un krit rijiem.
Ma istranti pozit vi v rt iesp jas piedal ties starptautiskajos p tniec bas projektos,
meistarklas s, Erasmus un NordPlus apmai as programm s.
6. Absolventu un darba dev ju aptauju rezult tu anal ze
Analīze un novērtējums par absolventu un darba devēju aptauju rezultātiem, to izmantošanu
studiju satura un kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus
Absolventu aptaujai JVLMA izstr d ja aptaujas anketu Studiju vides novērtējums, t ir pieejama
JVLMA m jas lap .
2017.gada absolventiem tika organiz ta aptauja par studiju programm stenoto studiju kursu
noz m bas (svar guma) izp ti n koš speci lista nepieciešam s kompetences ieguves
kontekst . Pied v t s aptaujas m rķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret studiju
procesa gaitu un mūzikas speci listu sagatavošanas kvalit ti.
Absolventu aptauj s paustais viedoklis liecina par to, ka ma istranti studiju laik
uzst d tos m rķus ir sasnieguši, ar sasniegto zin šanu un prasmju prasmju l meni kopum ir
apmierin ti. Iebildumi ir izteikti par nepiln b m dažu studiju kursu doc šanas metod s un
satura aktualit ti. Pozit vi tiek v rt ta aprob cijas prakse, paši iesp ja piedal ties
zin tniskaj s konferenc s, kuras organiz Mūzikas akad mija, Daugavpils Universit te un
rvalstu mūzikas augstskolas.
Absolventi paši uzteic rad to iesp ju studiju laik papildin ties meistarklas s un
apmai as programmas studij s. K oti noz m gu kvalit tes faktoru absolventi atz st rad t s
plašas iesp jas iesaist ties p t jumu un radošajos projektos.
Sakar ar to, ka Augstskolu likum veiktajos groz jumos (3.pants Augstskolu
uzdevumi) augstskol m ir papildin ts uzdevumu uzskait jums, JVLMA ir veikusi virkni
pas kumus, lai no absolventiem sa emtu inform ciju par vi u nodarbin t bu. Izanaliz jot
sa emto inform ciju, varam secin t, ka mūsu absolventi visi str d sav profesij .
Lai sa emtu patiesu un atkl tu inform ciju par absolventu sagatavošanas kvalit ti, studiju
virziena Māksla stenošanas nov rt šanas proces 2011.gada oktobr – novembr , emot v r
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starptautisko ekspertu pras bas, JVLMA organiz ja tikšanos ar darba dev jiem un Kultūras
ministriju. Darba dev jus p rst v ja Latvijas Nacion l s operas, Latvijas Nacion l s simfonisk
orķestra, Latvijas Nacion l kultūras centra un Mūzikas izgl t bas iest žu direktoru asoci cijas
p rst vji. Raksturojot mūsu absolventu zin šanas, prasmes un atbild bu, absolventu iegūt s
kompetences muzikolo ij , tika atz m ts muzikologu augsts profesion lisms, v lme sav
darb b būt inovat viem, papildin t savu profesion lo un p tniecisko meistar bu, paši akt vi
iek aujas radošajos projektos.
7. Studiju programmas atbilst bas valsts standartiem augst kaj izgl t b un profesiju standartam
(ja piem rojams) nov rt jums
Studiju programmas atbilst bas nov rt jums profesiju standartam netiek piem rots.
Studiju programma ir izstr d ta atbilstoši Augstskolu likuma (sa sin. AL) 55.panta
Studiju programmas pras b m. Studiju programmu reglament speci ls dokuments – Studiju
satura un realiz cijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL pras b m,
programm aprakst tie studiju rezult ti - zin šanas, prasmes un kompetence atbilst Ministru
kabineta noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju 2.tabul noteiktaj m Eiropas
kvalifik ciju ietvarstruktūras (sa sin. EKI) aprakstu 7.l me a pras b m. Studiju programma ir
licenc ta, divas reizes akredit ta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada oktobr Augst k s
izgl t bas padomes pieaicin tie starptautiskie eksperti izv rt ja studiju virziena Mākslas stenot s
programmas, tai skait ar akad misk ma istra studiju programmu Mūzika. Ekspertu komisijas
studiju programmas izv rt šanas rezult ti bija izcili, paši tika atz m ta studiju programmas
stenošanas kvalit te. Nov rt jot studiju programmas stenošanas procesu un rezult tus, komisija
secin ja, ka JVLMA izgl to augstas profesionalit tes mūzikas nozares p tniekus - muzikologus
un nozares pedagogus, jaunie speci listi ir sp j gi iek auties kultūras aprites plašaj darba tirgū
gan Latvij , gan rvalst s.
Akad misk ma istra studiju programmas Mūzika apraksts izstr d ts atbilstoši
Ministru kabineta 2014.gada 13.maija noteikumu Nr.240 Noteikumi par valsts akadēmiskās
izglītības standartu ma istra studiju programmu pras b m.
Noteikumi par valsts
akadēmiskās izglītības
standartu ma istra studiju
programmu pras b m
(izvilkums):
II. Ma istra studiju
programmas
18. Ma istra programmas
apjoms ir 40
kred tpunktu, ne maz k
k 20 kred tpunktu ir
ma istra darba izstr de.
19. Ma istra studiju
programmas oblig taj
satur
ietver attiec g s zin t u
nozares vai apakšnozares
izv l t s jomas teor tisko
atzi u izp ti un teor tisko
atzi u aprob ciju zin t u
nozares vai apakšnozares
izv l t jomas aktu lo
probl mu aspekt ne maz k
k 24 kred tpunktu

Akad misk ma istra augst k s izgl t bas studiju programmas
Mūzika satura un apjoma parametri:
Programmas apjoms ir 80 KP ar kop jo studiju ilgumu 2 gadi
pilna laika studij s.
Ma istra darbs ir 40 KP apjom . Ma istra darbs ir p tniecisk
darba izstr de un aizst v šana izv l taj mūzikas apakšnozar ,
kur ma istrants izdar jis patst v gus zin tniskus secin jumus.
Ma istra darba apjoms apakšnozar s Muzikoloģija un
Etnomuzikoloģija ir vismaz 80 lpp., bet apakšnozar s
Instrumentālā mūzika, Vokālā mūzika, Kompozīcija un Diriģēšana
– vismaz 40 lpp.
Kop 35 KP
studiju kursi ietver teor tisko atzi u izp ti Mūzikas antropolo ij ,
Mūzikas psiholo ij , Stilu un interpret cijas m ksl , Kultūras
sociolo ij , Soci laj psiholo ij , Zin tniski p tniecisk darba
metodolo ij , Mūzikas augstskolu didaktik un Kultūras projektu
vad b ;. teor tisko atzi u aprob cijas studiju kursi: P tniecisk
darba prakse, Specializ cijas prakse, Augstskolas asistenta prakse
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K11. Studiju programmas resursi un nodrošin jums
1. Studiju programmas stenošan iesaist to m c bsp ku kvalifik cijas atbilst bas studiju
programmai nov rt jums
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).
Izv rt jot akad misk person la zin tnisk s un m ksliniecisk s jaunrades
biogr fijas, Sen ta s žu protokolus, kuri atspogu o akad miskaj amat iev l šanai
personas iesniegtos dokumentus, v l šanu procesu un rezult tus, akad misk person la
pašnov rt šanas zi ojumus, stud jošo darba rezult tus un stud jošo atsauksmes,
katedras atz st, ka akad misk person la kvalifik cija atbilst struktūrvien bas m rķu un
uzdevumu stenošanai.
JVLMA misijas izpildi nodrošina augst k s kvalifik cijas akad miskais
person ls, kuru veido kodols - profesori un asoci tie profesori, k ar kvalific ti
m c bsp ki (docenti) un akad misk s atjaunotnes rezerve pieaicin tie doc t ji.
Darbojoties br vas konkurences izgl t bas un akad misko pakalpojumu tirgū,
JVLMA sekm elast gu person la piesaistes politiku.
Studiju programmu stenošan iesaist tais akad miskais person ls ir augsti
kvalific ts un kompetents, nodrošina stud jošajiem nepieciešamo p tniec bas iema u,
teor tisko zin šanu, prasmju un kompetenču apguvi. 2016./2017. akad miskaj gad
Muzikolo ijas katedras akad miskajos amatos iev l to doc t ju – prof. Anda Beit ne,
prof. M rti š Boiko, doc. Valdis Bernhofs, prof. Lolita Fūrmane, asoc. prof. Baiba
Jaunslaviete, doc. Jūlija Jon ne, asoc. prof. J nis Kudi š, doc. Ieva Rozenbaha, doc.
Ieva Tihovska – bija ar doktora zin tnisko gr du. Divi doc t ji – lekt. Baiba Kurpniece,
lekt. Zane Šmite – bija ar humanit ro zin t u m kslas ma istra gr du. Katedras
m c bp kus papildina ar emerit tie profesori Je ena ebedeva un Georgs Pel cis.
Muzikolo ijas katedr studiju programmu stenošan tiek izmantots ar
pieredz jušu, akad miskajos amatos neiev l tu doc t ju, k ar zin tnisko gr du
neieguvušu praktiķu darbs, piem ram, LR3 Radio Klasika redaktores Ilga Auguste un
Gita Lancere, kuru ieguld jums ir būtisks topošo muzikologu un etnomuzikologu
radiožurn listikas darba prasmju apguv un izkopšan .
Lai sekm tu jaunu m c bsp ku piesaisti, ma istrantūras un doktorantūras studiju
pl nos ir iestr d ti studiju kursi Augstskolu didaktika un Asistenta prakse/Augstskolas
prakse. Blakus pieredzes bag tiem doc t jiem par profesoru asistentiem studiju kursu
doc šan ir iesaist ti ma istra un doktora studiju programmas doktoranti.
J zepa V tola Latvijas Mūzikas akad mij 2016./2017.akad miskaj gad
kopum str d ja 289 doc t ji, no tiem: 160 doc t ji – (ieskaitot viesdoc t jus,
emeritus profesorus) stenoja atsevišķus studiju kursus; 129 doc t ji - akad misk
person la doc t ji, no tiem:
Akadēmiskais amats
Skaits
Nodarbin ti PLE*
izteiksmē
Profesori
20
14,7
Asoci tie profesori
22
18,0
Docenti
40
28,4
Lektori
47
30,8
Asistenti
0
0
KOP
129
91,9
*PLE – Pilna laika ekvivalents, kas vienam doc t jam ir 1000 stundas gad .
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Docēt ju sast vs pa katedr m
Katedra
Akadēmisk person la
skaits
13
Muzikoloģijas katedra
Mūzikas v stures klase
Mūzikas teorijas klase
Etnomuzikolo ijas klase
5
Kompozīcijas katedra
5
Mūzikas skolot ju
katedra
3
Mūzikas tehnoloģiju
katedra
3
Visp rizglītojošo studiju
kursu katedra
Svešvalodu klase

Nodarbin ti PLE*
izteiksmē
11,5

4,9
2,1
0,5
2,2

2. Stud jošo un m c bsp ku skaita attiec bas studiju programmas ietvaros
(pašnov rt juma zi ojuma iesniegšanas br d ).
Studiju programma
Stud jošo skaits uz vienu
akad misko likmi
Akad misk ma istra studiju
2
programma Muzika
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K12. Studiju programmas absolventu nodarbin tības perspektīvas

1. Studiju programmas absolventu nodarbin t bas nov rt jums
Absolventu nodarbinātības rādītāji un to dinamikas pārskata periodā novērtējums.
Lai nodrošin tu Augstskolu likuma 5.panta Augstskolu uzdevumi otr s prim da as
5.punkta pras bu izpilde jaut jum par absolventu nodarbin t bas inform cijas v kšanu,
JVLMA
ir izveidojusi JVLMA absolventu nodarbin t bas re istru. Re istru veido,
pamatojoties uz nosl gto Vienošanos par sadarb bu starp J zepa V tola Latvijas Mūzikas
akad miju (JVLMA) un JVLMA absolventu. JVLMA absolventu aptauju organiz , iev rojot
absolventu br vpr t bas principu.
Vienošan s par sadarb bu ir noteikta k rt ba, k d k rto un uztur JVLMA absolventu
nodarbin t bas re istra datus, nor dot: re istr izmantojamos, apstr d jamos un elektroniski un
druk t veid glab jamos datus - v rds, uzv rds, studiju laika uzv rds (ja atšķiras), personas
kods, kontaktt lrunis, e-pasta adrese, dz ves vietas adrese, absolv t s studiju programmas
nosaukums, l menis, finans juma avots, kvalifik cijas piešķiršanas/ eksmatrikul cijas gads,
darba vietas nosaukums, ie emamais amats, darba vietas atrašan s re ions, darba attiec bu
uzs kšanas gads, inform cija par to, kur augstskol un studiju programm tiek turpin tas
studijas. Inform cijas datus par absolventu nodarbin t bu saglab sešus gadus.
emot v r absolventu un darba dev ju sniegto inform ciju par nodarbin t bu, ir iegūti
š di dati:
Absolventi str d muzikologa specialit t s – 75 %
Str d pedago isko darbu atbilstoši mūzikas teor tisko priekšmetu pedagoga specialit tei
– 21 %
Cita darba vieta kultūras un izgl t bas institūcij s – 2 %
Turpina stud t n košaj l men vai t paša l me a otras kvalifik cijas ieguvei – 2 %
Bezdarbnieki – 0 %
2. Studiju programmas absolventu nodarbin t bas perspekt vas
Absolventu nodarbinātības prognoze un perspektīvas atbilstoši nozares un vidējā un ilgtermiņa
darba tirgus attīstības tendencēm un nākotnē nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm.
Absolventu nodarbin t bas jom JVLMA sadarbojas ar darba dev jiem un
profesion laj m organiz cij m. Sadarb bas nepieciešam bu dikt kultūras un izgl t bas institūcij m
izvirz tie kop gie m rķi un to sasniegšanas uzdevumi. Sadarb bas jaut jumu loks ir plašs un
daudzpus gs, t.sk. tiek risin ti ar jaut jumi par absolventu nodarbin t bas iesp j m. Abpus ji
sadarbojoties, JVLMA nodrošina profesion l s organiz cijas un kultūrizgl t bas iest des ar
nepieciešamajiem speci listiem – muzikologiem un mūzikas teor tisko priekšmetu pedagogiem.
Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speci listu sagatavošanas izp ti steno un
atbilstoši darba tirgus piepras jumam valsts pasūt jumu speci listu sagatavošanai veic Kultūras
ministrija sadarb b ar JVLMA.
Kultūras nozares darba tirgus ir oti plašs, t p c JVLMA absolventu nodarbin t bai ir rad tas
plašas iesp jas.
Sniedzam Kultūras ministrijas padot b esošo kultūras un izgl t bas institūciju sarakstu:
Kultūrizgl t bas iest des
Em la D rzi a mūzikas vidusskola;
R gas Doma kora skola;
J zepa Medi a R gas Mūzikas vidusskola;
Alfr da Kalni a C su mūzikas vidusskola;
Daugavpils Mūzikas vidusskola;
Jelgavas Mūzikas vidusskola;
Emi a Melngai a Liep jas mūzikas vidusskola;
J a Ivanova R zeknes mūzikas vidusskola;
Ventspils Mūzikas vidusskola;
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Profesion l s organiz cijas
Latvijas Radio;
Latvijas Telev zija;
Laikraksti;
valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu “Latvijas Koncerti”;
valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu “Latvijas Nacion l opera”;
Radio koris,
Valsts akad miskais koris “Latvija”
Profesion l s ievirzes mūzikas izgl t bas programmas
143 pašvald bu dibin tas un 5 priv t s izgl t bas iest des, kas steno profesion l s ievirzes
mūzikas programmas.
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IV. PIELIKUMI
Pašnovērtējuma ziņojuma satura rādītājā iekļaut un numurēt arī pielikumus.
Pielikums
Nor de uz pašnovērtējuma
Iesniegšanas
ziņojuma kritēriju/ punktu
forma (P/E)*
Inform cija par akadēmisk maģistra studiju programmu “Mūzika”
Inform cija par kop go studiju programmu
K9. 1.punkts
JVLMA netiek īstenota
Apliecin jums par studiju turpin šanas
K9. 1. punkts
iesp j m vai finansi laj m garantij m studiju
programmas likvid cijas gad jum
(skat t Studiju virziena raksturojuma
K8.sada )
Statistikas dati par stud jošajiem studiju
K9. 2 punkts
programm “...”
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(Inform cija pieejama Studiju programmu
direkcij “Statistikas p rvaldei sniegtaj s
zi s”)
Studiju programmas “...” pl ns
K10.
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(skat t JVLMA m jas lap , adrese:
www.jvlma.lv, sada a Studijas)
Studiju programmas “...” kursu/ modu u
K10.
apraksti
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(skat t JVLMA m jas lap , adrese:
www.jvlma.lv, sada a e-studijas)
Studiju programmas ”...” kart jums
K10.
(saskaņā ar paraugu)
(Sakar ar to, ka pielikuma satura pras ba ir
st juš s sp k tikai š.g. 1.novembr , dokumentu
j izstr d l dz n koš perioda p rskata
sniegšanai)
Studiju programmas “...” atbilst ba valsts
K10.
izgl t bas standartam
(saskaņā ar paraugu)
(skat t studiju programmas raksturojuma K10.
Studiju saturs, 7.punktu 267.lpp.)

P/E
P/E

P/E

P/E

E

E

E

Studiju programmas “...” atbilst ba profesijas
K10.
E
standartam (ja piem rojams)
(saskaņā ar paraugu)
Netiek piemērots
Studiju virziena un atbilstošo studiju
E
programmu atbilst ba normat vo aktu pras b m
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(Pielikuma pras bas ir 273.lpp.)
**P – pap ra form , E – elektroniski, P/E – gan pap ra, gan elektronisk form .
Pielikumi, kuriem iesniegšanas veids norādīts tikai “elektroniski”, var tikt iesniegti tikai elektroniskā formā,
nosūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz aika@aic.lv.
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PIELIKUMS NR.
Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilst ba normat vo aktu pras b m
Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilst bas normat vo aktu pras b m
nov rt šanai:
1. Pievienot par studiju programmas apgūšanu izsniedzam diploma un t pielikuma
paraugus.
2. Augstskolas/koledžas rektora, direktora, studiju programmas vai virziena vad t ja
parakst ts apliecin jums, ka studiju virzienam atbilstošo studiju programmu stenošan
iesaist t akad misk person la valsts valodas zin šanas atbilst noteikumiem par valsts
valodas zin šanu apjomu un valsts valodas prasmes p rbaudes k rt bu profesion lo un
amata pien kumu veikšanai.
3. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas doktora studiju programmas, pievienot
apliecin jumu, ka doktora studiju programmas akad misk person la sast v ir ne maz k
k pieci doktori, no kuriem vismaz tr s ir Latvijas Zin tnes padomes apstiprin ti eksperti
taj zin t u nozar vai apakšnozar , kur studiju programma pl no piešķirt zin tnisko
gr du.
4. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas akad misk s studiju programmas, pievienot
apliecin jumu, ka akad misko studiju programmu akad miskais person ls atbilst
Augstskolu likuma 55. panta pirm s da as trešaj punkt noteiktaj m pras b m.
5. Pievienot apliecin jumu un pamatojumu tam, ka akad misk person la atalgojums
atbilst pedagogu darba samaksas noteikumiem.
6. Pievienot studiju l guma paraugu/-s.
7. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas akad misk s studiju programmas, kur s
paredz ts, ka stud s maz k nek 250 pilna laika stud jošie, pievienot attiec gu Augst k s
izgl t bas padomes atzinumu atbilstoši Augstskolu likuma 55. panta otrajai da ai.
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III. Studiju programmas
“Doktora studiju programma Muzikoloģija”
raksturojums
K9. Studiju programmas nosaukuma, iegūstam gr da, profesion l s kvalifik cijas vai
gr da un profesion l s kvalifik cijas, mērķu un uzdevumu, uzņemšanas nosacījumu
savstarpēj atbilstība
1. Studiju programmas “Mūzika” parametri.
Norādīt tikai tos parametrus, kuri attiecas uz studiju programmu.
Studiju programmas nosaukums
Studiju programmas nosaukums
ang u valod
Studiju programmas kods saska ar
Latvijas izgl t bas klasifik ciju
Studiju programmas veids un l menis
Iegūstamais kvalifik cijas l menis (EKI)
Profesijas kods profesiju klasifikator
Studiju programmas apjoms (KP)

Doktora studiju programma Muzikoloģija
Doctoral study programme
Musicology
51212

stenošanas forma, veids, ilgums (ja
nepilni gadi, nor d t m nešos) un
stenošanas valoda
stenošanas vieta

pilna laika kl tiene
3 gadi

Studiju programmas direktors/-e

Anda Beit ne, Dr.art., profesore

Uz emšanas pras bas

Uzņemšanai doktora studiju programm
Muzikoloģija nepieciešams humanit ro vai
starpnozaru zin tņu maģistra gr ds vai
profesion lais maģistra gr ds
mūzik /mūzikas pedagoģij .
Iest jp rbaudījumi d o k t o r a studiju
programm Muzikoloģija kolokvijs par
pieteikto promocijas darba tēmu,
pētniecisko un radošo darbu.

Studiju turpin šanas iesp jas

T l kizglītība, zin tnisk s un profesion l s
meistarības pilnveide

Akadēmiskā doktora studiju programma
8. līmenis
nav
LV 144 KP; ECTS 216 KP
Latviešu valoda

Rīg , Krišj ņa Barona iel 1; LV 1050

Cita attiec g s augstskolas vai citas
Pielikumā pievienot apliecinošu dokumentu
augstskolas studiju programma, kur
studiju programmas sl gšanas gad jum
augstskola nodrošina stud jošajiem iesp ju
turpin t izgl t bas ieguvi
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Studiju programmas
m rķis

Sagatavot augsti kvalificētus zin tniskos darbiniekus un
m cībspēkus m kslas zin tnes nozares muzikoloģijas
apakšnozarē, nozares profesion ļus ar starptautiski salīdzin mu
kompetenci un starptautiski pielīdzin mu m kslas zin tņu
doktora gr du.

Studiju programmas
uzdevumi

- maksim li attīstīt katra doktoranta individu l s zin tniski
pētniecisk s un radoši m ksliniecisk s spējas;
- sniegt padziļin tas teorētisk s zin šanas doktoranta izvēlētaj
muzikoloģijas specializ cijas jom ;
- izkopt doktoranta akadēmisk darba iemaņas, str d jot ar
augstskolas studentiem un mūzikas vidusskolu vec ko kursu
audzēkņiem;
- nodrošin t iespēju jau studiju laik iekļauties starptautiskaj
zin tniskaj apritē;
- sniegt doktorantam nepieciešamo metodisko un organizatorisko
palīdzību, lai studijas vainagotos ar promocijas darba
aizst vēšanu.

Sasniedzamie studiju
rezult ti

Zin šanu kompetence

Studiju programmas
nosl gum
paredz tais
nosl guma
p rbaud jums

Doktorants, kurš ir apguvis studiju programmu spēj par dīt, ka
p rzina un izprot aktu l s zin tnisk s teorijas un atziņas,
p rvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības
metodes m kslas zin tnes nozares muzikoloģijas apakšnozarē un
daž du jomu (mūzikas psiholoģijas, mūzikas pedagoģijas,
atskaņot jm kslas) saskarē, spēj, veicot patst vīgu, kritisku
analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risin t nozīmīgus pētnieciskus,
k arī inov ciju uzdevumus, patst vīgi izvirzīt pētījuma ideju,
pl not, strukturēt un vadīt liela apjoma zin tniskus projektus,
taj skait starptautisk kontekst .
Prasmes
Doktorants spēj patst vīgi izvērtēt un izvēlēties zin tniskiem
pētījumiem atbilstošas metodes, ir veicis ieguldījumu zin šanu
robežu paplašin šan , devis jaunu izpratni esoš m zin šan m un
to pielietojumu praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģin lu
pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu publik ciju
līmenī, spēj komunicēt par savu zin tnisk s darbības jomu ar
plaš k m zin tniskaj m aprind m muzikoloģij un sabiedrību
kopum , spēj patst vīgi paaugstin t savu zin tnisko
kvalifik ciju, īstenot zin tniskus projektus, gūstot zin tnes
nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus,
str d jot JVLMA Zin tnisk s pētniecības centra organizētajos
projektos, doktorants ir guvis praktisk s iemaņas vadīt
pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iest dēs un
organiz cij s, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zin šanas un
prasmes.
Doktora studiju programmas apguves noslēgum notiek
promocijas darba priekšaizst vēšana.
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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 atšķirīg varianta nosacījumi
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.
2. Statistikas dati par studējošajiem studiju programm un to analīze
Studējošo skaita, tā izmaiņu tendenču, izmaiņu ietekmes faktoru analīze un novērtējums.
Analizējot atsevišķi, izdalīt dažādas studiju formas, veidus, valodas.
Pielikumā pārskatāmā formā pievienot statistikas datus par studējošajiem pārskata periodā.
Jau vair kus gadus, analiz jot studiju programmas doktorantu sast vu un skaitu,
j secina ka studiju programm valsts budžeta studiju vietu skaits ir nemain gs, kop jais studiju
vietu skaits (15 studiju vietas) ir stab ls. Nereti main gs ir doktorantu skaits pa apakšnozar m.
Doktorantu skaita izmai as saist s ar JVLMA un citu mūzikas augstskolu ma istra studiju
programmu absolventu skaitu, to specializ cij m, absolventu ieinteres t bu turpin t apgūt
muzikologa izgl t bu, absolventu v lmi savu izgl t bu turpin t Latvij , u.c.
emot v r to, ka studiju programm var apgūt vair kas apakšnozares, uz valsts
budžeta studiju viet m vienm r k d no specializ cij m veidojas konkurss, kas vid ji ir 2
reflektanti uz vienu studiju vietu. Tiem reflektantiem, kuri konkursa k rt b netiek uz emti
studiju viet s par valsts budžeta l dzek iem, JVLMA pied v studijas par studiju maksu.
Doktorantu uz emšana studij m par studiju maksu ir viens no faktoriem, kas sekm studiju
kvalit ti, veidojot stud jošo konkurenci uz studij m par valsts budžeta l dzek iem.
Katra akad misk gada beig s notiek doktorantu kompetences v rt jumu ranž šana,
kuras rezult t tiek main ts ar finans juma avots.
Š da pieeja pozit vi ietekm studiju programmu apguvi, kas savuk rt veicina augstas
raudzes jauno mūzikas zin tnieku - muzikologu sagatavošanu.
Studiju programmas beidz ji galvenok rt str d Mūzikas akad mij , k ar mūzikas
izgl t bas iest d s par mūzikas teor tisko priekšmetu pedagogiem, bet ir piepras ti ar Latvijas
Radio, Latvijas Telev zij , koncerta entūr s par lektoriem, mūzikas žurn listiem.
3. Studiju programmas parametru sasaiste
Analīze un novērtējums par studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda, profesionālās
kvalifikācijas vai grāda un profesionālās kvalifikācijas mērķu un uzdevumu, kā arī uzņemšanas
nosacījumu savstarpējo atbilstību.
Akad misk s doktora studiju programmas nosaukums Muzikoloģija, studiju
programmas m rķi un uzdevumi, uz emšanas nosac jumi, k ar programmas saturs, kas
nodrošina studiju programm formul to zin šanu, prasmju un kompetences rezult tu
sasniegšanu, atbilst piešķiramajam zin tniskajam gr dam “m kslas zin t u doktora zin tniskais
gr ds”. Studiju programmas saturs ir izstr d ts un tiek stenots saska ar Zin tnisk s darb bas
likumu un Augstskolu likumu. Uz emšanai akad miskaj doktora studiju programm
Muzikoloģija
nepieciešams Uz emšanai doktora studiju programm Muzikoloģija
nepieciešams humanit ro vai starpnozaru zin t u ma istra gr ds vai profesion lais ma istra
gr ds mūzik /mūzikas pedago ij , k ar j nok rto iest jp rbaud jumi: kolokvijs par
pieteikto promocijas darba t mu, p tniecisko un radošo darbu.
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K10. Studiju saturs
Studiju satura kvalitātes novērtēšanai pielikumā pievienot:
− studiju programmas plānu (katram studiju programmas īstenošanas veidam un formai)
(rekomendējošās formas paraugs pielikumā);
− studiju programmas studiju kursu (moduļu) aprakstus (studiju kursos/moduļos iekļaujamā
informācija ir norādīta pielikumā);
− studiju kursu kartējumu studiju programmas studiju rezultātu sasniegšanai;
− tabulu par studiju programmas atbilstību valsts izglītības standartam 3 (rekomendējošās
formas paraugs pielikumā);
− tabulu par Studiju programmā “Nosaukums” iegūstamās kvalifikācijas atbilstību profesijas
standartam (rekomendējošās formas paraugs pielikumā) 3 .
1. Studiju kursu/ modu u satura aktualit tes un atbilst bas nozares, darba tirgus vajadz b m un
zin tnes tendenc m nov rt jums
Papildus sniegt informāciju, vai, un kā studiju kursu/ moduļu saturs tiek aktualizēts atbilstoši
nozares, darba tirgus un zinātnes attīstības tendencēm.
Studiju kursu nosaukumi un to saturs, kursu apjoms, stenošanas periods ir saist ts ar
muzikolo ijas doktora specialit tes nepieciešamaj m kompetenc m, lai vi š sp tu kvalitat vi
veikt muzikolo ijas nozares p tniec bu.
Studiju satura stenošanas pras bas:
Promocijas darba izstrāde un literat ras studijas
Studiju kurss tiek apgūts sešu semestru laik 100 Latvijas/150 ECTS kred tpunktu (turpm k tekst
sa sin. KP) apjom .
Studiju kursa apguvi doktorants steno div s tematiskaj s da s:
1) Promocijas darba izstr de – LV 63/94,5 ECTS KP
Kred tpunktus doktorants iegūst, pier dot zin šanu un prasmju kompetenci, kas iegūta
kontaktstundu un patst v g darba studij s laik no 1. l dz 6.semestrim, ieskaitot: 240
kontaktstundas, 2280 patst v g darba stundas.
2) Literatūras studijas – LV 37/55,5 ECTS KP.
Kred tpunktus doktorants iegūst, pier dot zin šanu kompetenci, kas iegūta kontaktstundu un
patst v g darba studij s laik no 1. l dz 6.semestrim, ieskaitot: 25 kontaktstundas, 1455
patst v g darba stundas.
Literatūras studiju tematisk da a sast v no programmas b zes literatūras un promocijas
darba literatūras studij m.
Programmas b zes literatūras studijas attiecin mas uz visiem doktora studiju programmas
Muzikoloģija doktorantiem. B zes literatūras sarakstu apstiprina Doktorantūras padome.
Programmas b zes literatūru doktorants apgūst laik no 1. l dz 3.semestrim, ieskaitot LV 15/22,5
ECTS KP apjom . Promocijas darba literatūras studijas laik no 1. l dz 3.semestrim notiek
promocijas darba izstr des ietvaros. Promocijas darba literatūras sarakstu sast da promocijas darba
vad t js un doktorants studiju perioda s kum , to aktualiz vai papildina promocijas darba
izstr des gait . Promocijas darba literatūras apguves sarakstu un apjomu promocijas darba vad t js
konkretiz doktoranta individu l darba pl na uzdevumos.
Promocijas darba literatūras studijas notiek laik no 4. l dz 6.semestrim l dztekus promocijas
darba izstr dei LV 22/33 ECTS KP apjom .
Ierobežot s izvēles specializ cijas un profilkursi
Specializ cijas profilkursus atbilstoši promocijas darba t mai doktorants pl no kop ar promocijas
darba vad t ju, izstr d jot individu lo studiju pl nu visam studiju periodam.
- Specializ cijas Vēsturiskā muzikoloģija profilkursi tiek apgūti sešu semestru laik kop LV
32/48 ECTS KP apjom . Specializ cijas joma Vēsturiskā muzikoloģija sev ietver studiju kursus,
kuru saturs ir v rsts uz pasaules valstu, re ionu, skolu un stilu mūzikas izp ti v sturisk aspekt .
Kred tpunktus doktorants iegūst, pier dot zin šanu un prasmju kompetenci, kas iegūta 180
kontaktstundu un 700 patst v g darba stundu studij s.
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- Specializ cijas Sistemātiskā muzikoloģija profilkursi tiek apgūti sešu semestru laik kop LV
32/48 ECTS KP apjom . Specializ cijas joma Sistemātiskā muzikoloģija sev ietver studiju
kursus, kuru saturs aptver mūzikas teor tisk s discipl nas, mūzikas est tiku, mūzikas sociolo iju
un mūzikas antropolo iju. Kred tpunktus doktorants iegūst, pier dot zin šanu un prasmju
kompetenci, kas iegūta 180 kontaktstundu un 700 patst v g darba stundu studij s.
- Specializ cijas Etnomuzikoloģija profilkursi tiek apgūti sešu semestru laik kop LV 32/48
ECTS KP apjom . Specializ cijas joma Etnomuzikoloģija sev ietver studiju kursus, kuru saturs ir
v rsts uz pasaules tautu, re ionu un soci lo grupu mūzikas izp ti kultūras kontekst , k ar
mūzikas etnogr fijas, mūzikas arheolo ijas un organolo ijas discipl nas. Kred tpunktus doktorants
iegūst, pier dot zin šanu un prasmju kompetenci, kas iegūta 180 kontaktstundu un 700 patst v g
darba stundu studij s.
- Specializ cij s Vēsturiskā muzikoloģija, Sistemātiskā muzikoloģija,
Etnomuzikoloģija pl noto studiju kursu Pētniecības metodoloģija un metodes doktoranti apgūst
1.semestra laik LV 2/3 ECTS KP apjom . Kred tpunktus doktorants iegūst, pier dot zin šanu un
prasmju kompetenci, kas iegūta 30 kontaktstundu un 50 patst v g darba stundu studij s. Studiju
saturs nodrošina jaun ko p t jumu metožu un p t jumu prezent šanas pa mienu apguvi, studiju
kursa ietvaros doktorants sa em inform ciju par jaun k m atzi m p tniec bas tehn olo iju jom ,
datu apstr d un to lietošanu promocijas darba izstr des gait .
- Specializ cij s Vēsturiskā muzikoloģija, Sistemātiskā muzikoloģija, Etnomuzikoloģija pl noto
studiju kursu Svešvaloda doktoranti apgūst laik no 1.l dz 4.semestrim LV 8/12 ECTS KP apjom .
Kred tpunktus doktorants iegūst, pier dot zin šanu un prasmju kompetenci, kas iegūta 120
kontaktstundu un 200 patst v g darba stundu studij s. Kursa saturu veido specializ tas, uz
promocijas darba vajadz b m v rstas svešvalodu studijas. Kop jo kred tpunktu apjom
doktorantam ir ties bas izv l ties stud t vienu vai vair kas svešvalodas - ang u, v cu, franču, it u
vai krievu – viena semestra ietvaros vienlaic gi vai sec gi ar m rķi padzi in t iepriekš apgūt s
svešvalodas zin šanas un prasmes vai sa emt pamatzin šanas cit , agr k neapgūt , bet
zin tniskajam darbam nepieciešam svešvalod .
Brīv s izvēles studiju kursu mērķis ir padzi in t vai paplašin t agr k iegūt s zin šanas un
prasmes vai iegūt jaunas, p c kur m promocijas darba izstr des gait radusies nepieciešam ba.
Studiju kursu satur var iek aut vieslektoru lekciju ciklus, interpretu meistarklases, rzemju
studij s apgūtos speckursus u.c. Br v s izv les studiju kursus doktoranti apgūst laik no 3. l dz
5.semestrim
LV 6/ECTS 9 KP apjom . Kred tpunktus doktorants iegūst, pier dot zin šanu un prasmju
kompetenci, kas iegūta 90 kontaktstundu un 150 patst v g darba stundu studij s.
Zin tnisk darba aprob cijas prakse – LV6/ECTS 9 KP
- Zin tnisk darba praks doktorants aprob p tniecisk darba rezult tus (publik cijas, refer ti
konferenc s, semin ros, zin tniskajos las jumos u.c.) LV 4/ECTS 6 KP apjom laika period no 3.
l dz 6.semestrim. Doktorants iegūst kred tpunktus, pier dot zin šanu un prasmju kompetenci, kas
iegūta 20 kontaktstundu konsult cij s un 140 patst v g darba stundu studij s.
- Akad misk darba prakses ietvaros 5. un 6. semestra studiju period doktorantam ir j pier da
studiju kursu doc šanas prasmes augstskol LV 2/ECTS 3 KP apjom . Kred tpunktus doktorants
iegūst, ja ir doc ti studiju kursi vismaz 80 stundu apm r .
2. Studiju kursu/ modu u savstarp j s sasaistes un atbilst bas studiju programmas m rķim un
sasniedzamajiem rezult tiem nov rt jums
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 atbilst muzikologa izgl tošanas pras b m, veicina
iegūto zin šanu, zin tnisk s izzi as un zin tnisko atzi u lietošanu muzikologa radošaj darb b .
Studiju programmas saturs ir veidots t , lai doktoranti teor tisk s atzi as paral li aprob tu
praktiskaj darb b . Š da pieeja auj doktorantiem jau studiju laik integr ties p tnieciskaj vid
vai darba tirgū. Studiju programmas apguve paredz ta 6 semestru period LV 144/ ECTS 216
kred tpunktu apjom . Kred tpunkti tiek ieskait ti par katru apgūtu studiju kursu (ar par praksi), ja
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p rbaud juma v rt jums ir pozit vs. Studiju rezult ti tiek uzskait ti, atspogu oti studiju kart s,
apspriesti un analiz ti doktorantūras padomes s d s katra semestra nosl gum , k ar semestra darba
proces .
Studiju programmas realiz cij izmantot s pasniegšanas metodes atbilst programmas m rķiem un
uzdevumiem. Regul raj s doktorantūras padomes s d s tika diskut ts par konkr tu metožu lietder bu,
aplūkojot to pielietojumu gan viet j , gan starptautisk l dz gas ievirzes izgl t bas programmu
kontekst .
Šobr d adekv ti studiju programmas m rķiem un uzdevumiem tiek izmantotas datortehnolo ijas bez
kur m nav iedom jama kvalitat va studiju procesa realiz cija. Lekciju materi lu sagatavošanai bieži
tiek izmantoti interneta resursi, taču v l nepieciešams veikt gan radošu, gan materi ltehnisku
ieguld jumu veiksm g kai multimediju izmantošanai studiju proces .
Studiju programmas stenošanas gait doktorantiem ir nodrošin ta individu la pieeja –
doktoranti vair kus studiju kursus apgūst individu laj s nodarb b s, ir noteiktas patst v g darba
formas, kur s ir nodrošin ta piek uve modernaj m tehnolo ij m (bibliot kas un Inform cijas
tehnolo iju klases darb ba), ir izveidoti studiju kursi e-vid . Atbilstoši studiju kursu apraksta
pl nojumam, doc t ji plūsmu un grupu nodarb bas struktur lekciju, semin ru, kolokviju form , bet
individu l s nodarb bas praktikuma darba form .
Paplašin taj s Doktorantūras padomes s d s, kur s piedal s ar doktoranti, tiek izv rt tas un
konkretiz tas visu studiju kursu lekciju, semin ru, kontaktstundu un patst v g darba stundu patsvara
attiec bas, doc šanas kvalit te, apr kojuma nodrošin jums, bibliot kas fondu iesp jas.
Studiju programmas realiz cij izmantot s pasniegšanas metodes atbilst programmas m rķiem
un uzdevumiem. Regul raj s Doktorantūras padomes un Muzikolo ijas katedras s d s tika diskut ts
par konkr tu metožu lietder bu, aplūkojot to pielietojumu gan viet j , gan starptautisk l dz gas
ievirzes izgl t bas programmu kontekst . Lai nodrošin tu maksim lu patst v g darba efektivit ti,
kontaktstund s tika skaidri formul ti uzdevumi un pied v tas daudzveid gas darba metodes (datoru,
multimediju un interneta izmantošana ir oblig ti nepieciešama mūsdien ga studiju procesa sast vda a).
Šobr d adekv ti studiju programmas m rķiem un uzdevumiem tiek izmantotas datortehnolo ijas bez
kur m nav iedom jama kvalitat va studiju procesa realiz cija. Lekciju materi lu sagatavošanai bieži
tiek izmantoti interneta resursi, taču v l nepieciešams veikt gan radošu, gan materi ltehnisku
ieguld jumu veiksm g kai multimediju izmantošanai studiju proces .
JVLMA nodrošina iesp jas kvalitat va akad misk darba veikšanai un, lai sekm tu studiju
satura att st bu, sadarbojas ar soci lajiem partneriem – zin tnisk s p tniec bas iest d m (Latvijas
Zin t u akad mija), Kultūras ministriju, profesion lajiem mūziķu kolekt viem, mūzikas vidusskol m,
p tniec bas un kultūras institūcij m un pašvald b m. JVLMA studiju programmas stenošana ir saist ta
ar valsts pasūt jumu, lai nodrošin tu valstij nepieciešamo mūzikas p tnieku, muzikologu un
akad misk person la sagatavošanu.
Akad misk darba kvalit ti nodrošina zin tnes un studiju vienot ba. Ikviens JVLMA
akad misk person la p rst vis piedal s studiju proces un veic p tniec bas un m ksliniecisk s
jaunrades darbu. Notiek regul ra akad misk person la kvalifik cijas paaugstin šana - tiek organiz tas
rvalstu augstskolu profesūras meistarklases JVLMA - vid ji 44 meistarklases gad , ar mūsu
m c bsp ku meistarklases rvalstu augstskol s – Tallin , Tartū, Vi , Klaip d , Zalcburg , k ar
GURU lekcijas. Studiju satura ilgtsp ja ir formul ta un tiek stenota JVLMA r c bas virzienos: studiju
un p tniec bas darba pilnveide un att st ba; iekš j s kvalit tes vad bas pilnveide; akad misk person la
atlases un profesion l s meistar bas pilnveide; valsts kultūras att st bas vajadz b m atbilstošu izgl totu,
prasm gu un radošu speci listu skaita palielin šana; starptautisk s sadarb bas sekm šana un
mobilit tes veicin šana; finans juma avoti un infrastruktūras nodrošin jums.
JVLMA par savu darb bu sniedz inform ciju publiskaj telp . Public t inform cija ir
objekt va, taj iek auj doktorantu un absolventu viedokli par pied v taj m studiju programm m,
paredz tajiem studiju rezult tiem, piešķiramo kvalifik ciju, izmantotajiem pasniegšanas, studiju un
v rt šanas pas kumiem. JVLMA organiz preses konferences, Uz emšanas noteikumi un pras bas ir
publiski pieejami JVLMA m jas lap . P rskats par zin tniski p tniecisk darba sasniegumiem un
studiju programmu pašnov rt juma zi ojumi ir pieejami JVLMA m jas lap . Sakar ar to, ka studiju
programm iesaist tie m c bsp ki (profesore A.Beit ne) piedal s citu valstu augstskolu studiju
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programmu izv rt šan k eksperti, mūsu studiju programma tika sal dzin ta ar Lietuvas Mūzikas un
Te tra akad mijas un Igaunijas Mūzikas akad mijas studiju programm m un, izmantojot lab ko
pieredzi, tiek ieviestas satura korekcijas.
Būtiska noz me jauno zin tnieku izgl tošan ir JVLMA Zin tnisk s p tniec bas centram.
Starptautisko ekspertu v rt jum JVLMA ZPC ierindoj s lab ko p tniec bas institūciju skait
humanit raj s zin tn s. Izv rt jum secin ts, ka ZPC darba rezult tu kvalit te ir augsta un p tniec ba
norit saska
ar centra noteiktajiem darb bas m rķiem; vair k m publik cij m piem t ori in la
teor tisk perspekt va un starptautiska noz m ba, pateicoties sal dzinošam skat jumam plaš k
v sturisk kontekst ; š s pozit v s paš bas piem t ar darbiem, kuros p t jumi fokus ti uz Latvijas
mūziku/muzik lo kontekstu. Secin ts ar , ka „bez valsts finans juma šim efekt vajam p tniec bas
centram ir sarež ti nodrošin t ilgtsp ju un realiz t savu potenci lu, kurš Latvijas mūzikas kultūras
kop j att st b uzskat ms par oti noz m gu”.
Eksperti rekomend centru atbalst t, lai garant tu t turpm ku past v šanu centr l s valsts
muzikolo ijas p tniec bas institūcijas status , turpinot t past v šanu JVLMA struktūrvien bas status ,
kurš uzskat ms par optim lu institucion lo ietvaru Latvijas muzikolo ij .
3. Studiju stenošanas metožu (taj skait v rt šanas) atbilst bas studiju kursu rezult tu un izvirz t
studiju programmas m rķa sasniegšanai nov rt jums, iek aujot inform ciju, k tiek emti v r
studentcentr tas izgl t bas principi
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 informāciju, kā studiju procesa īstenošanā ņemti vērā studentcentrētas izglītības principi.
Studiju stenošanas metodes, kompetences v rt šanas metodes, veidi un pras bas tiek atspogu otas
katra studiju kursa aprakst . Studiju saturu doktoranti apgūst kontaktstundu un patst v g darba
form s. Kontaktstundas tiek organiz tas plūsmu, grupu un individu laj s nodarb b s. Atbilstoši studiju
kursu apraksta pl nojumam, doc t ji plūsmu un grupu nodarb bas struktur lekciju, semin ru,
kolokviju form , bet individu l s nodarb bas praktikuma darba form . Respekt jot vair ku doktorantu
v lmi studijas savienot ar p tniecisko vai pedago isko darb bu, un, emot v r kultūras institūciju vai
kultūrizgl t bas iest žu darba pl nojumu, JVLMA studiju procesa stenošan em v r studentcentr tas
izgl t bas principus, t.sk. izmanto daž dus programmu stenošanas veidus, veidojot individu lus studiju
pl nus, individualiz studiju kursa apguves metodes, veido piem rotus m c šan s ce us, regul ri
nov rt un uzlabo pasniegšanas veidus un metodes, balst s uz stud još patst v bu, vienlaic gi
nodrošinot doc t ju vad bu un atbalstu, tostarp konsult cijas. Studiju programmas apguves nosl gum
doktoranta kompetenci v rt atbilstoši nolikumam par doktorantūras padomi un studiju programmas
aprakstu, kur atspogu otas p rbaud jumu pras bas un k rt ba, p rbaud jumu veidi, formas,
organiz cija un norise, noteikti promocijas p rbaud jumu komisijas pien kumi un ties bas, zin šanu un
prasmju p rbaudes un v rt šanas nosac jumi, v rt šanas krit riji, k ar apel cijas k rt ba.
3.1 Stud jošo prakses sasaistes ar studiju programm sasniedzamajiem studiju rezult tiem nov rt jums
Studiju programmā iekļauto studējošo prakšu uzdevumu sasaistes ar studiju programmā
sasniedzamajiem studiju rezultātiem analīze un novērtējums. Norādīt, kā augstskola atbalsta
studējošos studiju prakses ietvaros izvirzīto uzdevumu sasniegšanai.
Studiju programmas satura kvalitat vas apguves galvenais pamatprincips ir studiju un prakses
vienot ba.
Prakses organiz šana
Studiju prakses apjomu kred tpunktos, to sadal jumu pa studiju semestriem, k ar kompetences
v rt juma veidus nosaka studiju programma. Prakses saturu nosaka studiju kursa apraksts un atbilstoši
studiju kursa aprakstam izstr d t prakses darba programma.
Studiju programmas ietvaros steno š das prakses:
Zin tnisk darba aprob cijas prakse:
- Zin tnisk darba praks doktorants aprob p tniecisk darba rezult tus (publik cijas,
refer ti konferenc s, semin ros, zin tniskajos las jumos u.c.) LV 4/ECTS 6 KP apjom laika
period no 3. l dz 6.semestrim. Zin tnisk darba praksi organiz JVLMA Zin tnisk s p tniec bas
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centrs, k ar sadarb b ar Latvijas ( paši Daugavpils Universit ti) un rvalstu augstskol m
Erasmus programmu ietvaros, k ar koncertlekcij s, kuras organiz JVLMA koncertda a.
Doktorants iegūst kred tpunktus, pier dot zin šanu un prasmju kompetenci, kas iegūta 20
kontaktstundu konsult cij s un 140 patst v g darba stundu studij s.
- Akad misk darba prakses ietvaros 5. un 6. semestra studiju period doktorantam ir j pier da
studiju kursu doc šanas prasmes augstskol LV 2/ECTS 3 KP apjom . Kred tpunktus doktorants
iegūst, ja ir doc ti studiju kursi vismaz 80 stundu apm r . Prakse notiek JVLMA atbilstoši
doc t ju sast d tajai darba programmai, doktoranti ir m c bsp ki, vai profesoru asistenti, praksi
doktoranti uzskaita prakses darba p rskat .
4. Stud jošo nosl gumu darbu t mu anal ze un nov rt jums
Analīze un novērtējums par studējošo noslēguma darbu tēmām, to aktualitāti nozarē, tajā
skaitā darba tirgū, un noslēguma darbu vērtējumiem.
Promocijas darbs var būt disert cija, tematiski vienota zin tnisko publik ciju kopa,
monogr fija – recenz ta zin tniska gr mata, kas velt ta vienai t mai. Promocijas darba apjoms ir 120
l dz 180 lapaspuses. Promocijas darba struktūras un noform juma pras bas nosaka Nolikums par
promocijas darba izstr des un noform šanas k rt bu, kuru apstiprina JVLMA Sen ts.
Doktora studiju programmas apguves nosl gum
notiek promocijas darba
priekšaizst v šana. Promocijas darba priekšaizst v šanu v rt Doktorantūras padome, piedaloties
vismaz diviem Promocijas padomes p rst vjiem, un pie em l mumu par studiju programmas
apguves rezult tiem. Doktorantiem, kuriem ir pamatotas pretenzijas pret p rbaud jum sa emto
v rt jumu, vienas dienas laik p c p rbaudes rezult tu pazi ošanas ir ties bas iesniegt rektoram
motiv tu rakstisku lūgumu p rskat t iegūto v rt jumu. Rektors uzdod DP divu darbadienu laik
izv rt t t s l mumu par doktoranta zin šanu v rt jumu un iesniegt motiv tu skaidrojumu.
Skaidrojumu paraksta visi DP locek i. Rektors izv rt DP skaidrojumu un par savu l mumu pazi o
doktorantam divu dienu laik .
Doktora studiju programmas apguves rezult t doktorants sa em JVLMA izzi u.
M kslas zin t u doktora zin tnisko gr du doktorants iegūst atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem par doktora zin tnisk gr da piešķiršanas (promocijas) k rt bu un krit rijiem.
V rt šanas krit riji
Doktoranta zin šanas un prasmes v rt , izmantojot 10 ballu v rt šanas skalu:
Apguves
līmenis
oti augsts

Atzīme

Aptuven ECTS
atzīme

10

izcili (with distinction)

A

9

teicami (excellent)

A

8

oti labi (very good)

B

7

labi (good)

C

6

gandr z labi (almost good)

D

5

viduv ji (satisfactory)

E

4

gandr z viduv ji (almost satisfactory)

augsts

vid js

Skaidrojums

zems
3–1
negat vs v rt jums (unsatisfactory)
Sniedzam p d jo desmit gadu izstr d to promocijas darbu t mas un nov rt jumu

E/FX
Fail

Anda Beit ne: promocijas darbs - disert cija Vēlīnās izcelsmes vokālā daudzbalsība latviešu
tradicionālajā mūzikā (zin tnisk vad t ja profesore, Dr. art. Ilma Grauzdi a). Ar JVLMA Promocijas
padomes 2006. gada 29. augusta l mumu A. Beit nei piešķirts m kslas zin t u doktora (Dr. art.)
zin tniskais gr ds.
J nis Kudiņš: promocijas darbs - disert cija Neoromantisma tendence latviešu simfoniskās mūzikas
stilistiskajā attīstībā 20. gadsimta pēdējā trešdaļā (zin tniskais konsultants Dr. habil. art. Ludvigs
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K rkli š). Ar JVLMA Promocijas padomes 2008. gada 3. apr a l mumu J. Kudi am piešķirts m kslas
zin t u doktora (Dr. art.) zin tniskais gr ds.
Jūlija Jon ne: promocijas darbs - disert cija Latviešu sakrālās mūzikas žanri (zin tniskais vad t js
profesors, Dr. habil. art. J nis Torg ns). Ar JVLMA Promocijas padomes 2009. gada 22. septembra
l mumu J. Jon nei piešķirts m kslas zin t u doktora (Dr. art.) zin tniskais gr ds.
Inese Žune: promocijas darbs - disert cija Vijole Latvijas mūzikas kultūras vēsturiskajā attīstībā
(zin tnisk vad t ja profesore, Dr. art. Ilma Grauzdi a). Ar JVLMA Promocijas padomes 2011. gada
18. maija l mumu I. Žunei piešķirts m kslas zin t u doktora (Dr. art.) zin tniskais gr ds.
Gundega Šmite: promocijas darbs - disert cija Mūzikas un teksta mijiedarbes jaunās koncepcijas
latviešu kormūzikā (21. gadsimta pirmā dekāde) (zin tnisk vad t ja profesore, Dr. art. Je ena
ebedeva). Ar JVLMA Promocijas padomes 2013. gada 14. febru ra l mumu G. Šmitei piešķirts
m kslas zin t u doktora (Dr. art.) zin tniskais gr ds.
Dzintra Erliha: promocijas darbs – disert cija „Lūcijas Garūtas kamermūzika: biogr fiskais
konteksts, stils un interpret cija” (zin tnisk vad t ja docente, Dr.art. Baiba Jaunslaviete). Ar JVLMA
Promocijas padomes 2013. gada 27. augusta l mumu Dz. Erlihai piešķirts m kslas zin t u doktora
(Dr. art.) zin tniskais gr ds.
Valdis Bernhofs: promocijas darbs – disert cija “Ska augstuma un ritma struktūras dzirdes
uzman bas treni am” (zin tnisk vad t ja profesore, Dr. art. Ilma Grauzdi a). Ar JVLMA Promocijas
padomes 2013. gada 14. novembra l mumu V. Bernhofam piešķirts m kslas zin t u doktora (Dr. art.)
zin tniskais gr ds.
Di na Zandberga: promocijas darbs – disert cija „Klavierfaktūras v sturiski stilistisk att st ba un t s
izpausme latviešu mūzik ” (zin tnisk vad t ja profesore, Dr. art. Je ena ebedeva). Ar JVLMA
Promocijas padomes 2014. gada 24. apr a l mumu D. Zandbergai piešķirts m kslas zin t u doktora
(Dr. art.) zin tniskais gr ds.
J nis Petraškevičs: promocijas darbs – disert cija „Daudzdimensionalit te 20. gadsimta otr s puses
avangarda mūzik (K. Štokhauzena, P. Bul za, B. F rniho, E. K rtera un . Ligeti kompoz cijas
tehnik s)” (zin tnisk vad t ja profesore, Dr. art. Je ena ebedeva). Ar JVLMA Promocijas padomes
2014. gada 6. novembra l mumu J. Petraškevičam piešķirts m kslas zin t u doktora (Dr. art.)
zin tniskais gr ds.
Indriķis Veitners: promocijas darbs – disert cija „Latvijas džeza v sture (1922–1940)” (zin tniskais
vad t js profesors, Dr. phil. M rti š Boiko).Ar JVLMA Promocijas padomes 2014. gada 25. novembra
l mumu I. Veitneram piešķirts m kslas zin t u doktora (Dr. art.) zin tniskais gr ds.
Ieva Gintere: promocijas darbs – disert cija “Konceptu mūzika latviešu jaun k s paaudzes
komponistu darbos” (zin tniskais vad t js profesors, Dr. phil. M rti š Boiko). Ar JVLMA Promocijas
padomes 2014. gada 4. decembra l mumu I. Ginterei piešķirts m kslas zin t u doktora (Dr. art.)
zin tniskais gr ds.
Ieva Tihovska: promocijas darbs – disert cija “Autentiskums un etniskums Latvijas čig nu (romu)
mūzik ” (zin tniskais vad t js profesors, Dr. phil. M rti š Boiko). Ar JVLMA Promocijas padomes
2014. gada 12. decembra l mumu I. Tihovskai piešķirts m kslas zin t u doktora (Dr. art.) zin tniskais
gr ds.
Guntars Pr nis: promocijas darbs - disert cija "R gas mis les dzied jumi viduslaiku Eiropas
gregorisko trad ciju kontekst " (zin tnisk vad t ja profesore, Dr. art. Anda Beit ne). Ar JVLMA
Promocijas padomes 2015. gada 11. maija l mumu G. Pr nim piešķirts m kslas zin t u doktora (Dr.
art.) zin tniskais gr ds.
Ieva Rozenbaha: promocijas darbs – disert cija "Polifonija latviešu komponistu sakr lajos vok li
instrument lajos darbos" (zin tnisk vad t ja profesore, Dr. art. Ilma Grauzdi a). Ar JVLMA
Promocijas padomes 2015. gada 22. jūnija l mumu I. Rozenbahai piešķirts m kslas zin t u doktora
(Dr. art.) zin tniskais gr ds.
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Ilona Būdeniece: promocijas darbs – disert cija „Liberžanra fenomens žanra teorijas kontekst un t
izpausmes latviešu komponistu instrument laj mūzik ” (zin tnisk vad t ja profesore, Dr. art. Je ena
ebedeva). Ar JVLMA Promocijas padomes 2015. gada 8. oktobra l mumu I.Būdeniecei piešķirts
m kslas zin t u doktora (Dr. art.) zin tniskais gr ds.
Terēze Zīberte-Ijaba: promocijas darbs – disert cija “Simfoniskais orķestris k mūzikas institūcija
R g no 1918. l dz 1940. gadam” (zin tnisk vad t ja profesore, Dr. art. Lolita Fūrmane). Ar JVLMA
Promocijas padomes 2015. gada 22. novembra l mumu T. Z bertei-Ijabai piešķirts m kslas zin t u
doktora (Dr. art.) zin tniskais gr ds.
Zane Prēdele: promocijas darbs – disert cija "J zeps V tols kultūras atmi as dinamik : kanoni un
arh vi” (zin tnisk vad t ja profesore, Dr. art. Lolita Fūrmane). Ar JVLMA Promocijas padomes
2015. gada 22. oktobra l mumu Z. Pr delei piešķirts m kslas zin t u doktora (Dr. art.) zin tniskais
gr ds.
5. Stud jošo aptauju rezult tu anal ze
Analīze un novērtējums par studējošo aptauju rezultātiem, to izmantošanu studiju satura un kvalitātes
pilnveidē, sniedzot piemērus.
Stud jošo aptaujai ir izstr d ta aptaujas anketa, kas ir pieejama JVLMA m jas lap .
Lai noskaidrotu stud jošo viedokli par studiju programmas vai atsevišķa studiju kursa stenošanas
kvalit ti, emot v r aptauj formul to m rķi, aptauju var ierosin t stud jošie, akad mijas vad ba,
studiju kursa doc t js, katedras vad t js. Aptauju rezult tus apkopo Studiju programmu direkcijas
vad t js un kopsavilkumu, emot v r aptaujas m rķi, nodod atbilstošai katedrai vai rektor tam, vai
doc t ju amat iev l šanas nolūkos iesniedz Sen ta sekret rei. Stud jošo aptauj pamatoti izteiktais
viedoklis tiek emts v r doc t ju amat iev l šanas proces , k ar doc t ju izv l pieaicin šanai
studiju kursa stenošanai.
Apkopojot doktorantu aptauju rezult tus, p rliecin j mies, ka doktoranti pamat ir
apmierin ti ar mūsu doc t ju darbu un uzskata, ka studiju proces sa em kvalitat vu izgl t bu, t s
zin šanas un prasmes, kuras būs nepieciešamas n košajam speci listam:
- pied v tais kursu saturs atbilst attiec g s doktora nepieciešamaj m kompetenc m, ir iesp jas
atbilstoši doktora darba t mai izv l ties specializ cijas studiju kursus, kurus ir iesp jams apgūt ar
cit s augstskol s;
- uzs kot kursu, doc t ji iepaz stina ar kursa apguves pras b m, inform doktorantus ar par
kompetences p rbaudes pras b m un krit rijiem.
Doktoranti pozit vi v rt iesp jas piedal ties starptautiskajos p tniec bas projektos , meistarklas s,
Erasmus un NordPlus apmai as programm s.
6. Absolventu un darba dev ju aptauju rezult tu anal ze
Analīze un novērtējums par absolventu un darba devēju aptauju rezultātiem, to izmantošanu studiju
satura un kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus
Absolventiem tika organiz ta aptauja par studiju programm stenoto studiju kursu noz m bas
(svar guma) izp ti n koš speci lista nepieciešam s kompetences ieguves kontekst . Pied v t s
aptaujas m rķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret studiju procesa gaitu un mūzikas
speci listu sagatavošanas kvalit ti.
Absolventi uzskata, ka studij m uzst d tos m rķus ir sasnieguši, ar sasniegto ir apmierin ti.
Absolventi atz st, ka iegūt s zin šanas un prasmes ir pietiekamas, lai praktiskaj darb b veiktu
speci listam uztic tos pien kumus, apgūtie studiju kursi un to pasniegšanas kvalit te kopum atbilst
specialit tes pras b m. Pozit vi tiek v rt ta zin tnisk darba aprob cijas prakses organiz šana.
Absolventi atzin gi nov rt ja muzikolo ijas katedras doc t ju kvalitat vo sast vu un vi u
profesion lo darbu. K oti noz m gu kvalit tes faktoru absolventi atz st rad t s plašas iesp jas
iesaist ties p tnieciskajos un radošajos projektos.
JVLMA ir veikusi virkni pas kumus, lai no absolventiem sa emtu inform ciju par vi u
nodarbin t bu. Izanaliz jot sa emto inform ciju, varam secin t, ka mūsu absolventi str d sav
muzikologa profesij .
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Otra aptauja tika organiz ta ar m rķi, lai noskaidrotu absolventu apmierin t bu ar J zepa V tola
Latvijas Mūzikas akad mijas studiju vidi kopum . Studiju vides nov rt juma rezult ti (kopsavilkums
atrodas Studiju programmu direkcij ) liecina, ka JVLMA studiju vide kopum ir labv l ga, radoša un v rsta
uz abpus ju sadarb bu.
7. Studiju programmas atbilst bas valsts standartiem augst kaj izgl t b un profesiju
standartam (ja piem rojams) nov rt jums
Studiju programmas atbilst bas nov rt jums profesiju standartam netiek piem rots.
Studiju programma ir izstr d ta atbilstoši Zin tnisk s darb bas likuma un Augstskolu likuma
(sa sin. AL) 55.panta Studiju programmas pras b m. Studiju programmu reglament speci ls
dokuments – Studiju satura un realiz cijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL
pras b m, programm aprakst tie studiju rezult ti - zin šanas, prasmes un kompetence atbilst
Ministru kabineta noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju 2.tabul noteiktaj m
Eiropas kvalifik ciju ietvarstruktūras (sa sin. EKI) aprakstu pras b m, t.i. 8.l me a pras b m.
Studiju programma nosl dzas ar promocijas darba izstr di un t priekšaizst v šanu
Doktorantūras padom . M kslas zin t u doktora zin tnisko gr du piešķir Promocijas padome p c
promocijas darba aizst v šanas. Doktora zin tnisk gr da piešķiršanas pras bas atbilst Ministru
kabineta 27.12.2005. noteikumu Nr.1001. Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas)
kārtība un kritēriji pras b m.
Studiju virziena Mākslas doktora studiju programma Muzikoloģija trešo reizi akredit ta uz sešiem
gadiem, Studiju virziena akredit cijas lapas Nr.235, akredit cijas termi š l dz 23.05.2019.
K11. Studiju programmas resursi un nodrošin jums
1. Studiju programmas stenošan iesaist to m c bsp ku kvalifik cijas atbilst bas studiju programmai
nov rt jums
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).
Izv rt jot akad misk person la zin tnisk s un m ksliniecisk s jaunrades biogr fijas, Sen ta
s žu protokolus, kuri atspogu o akad miskaj amat iev l šanai personas iesniegtos dokumentus,
v l šanu procesu un rezult tus, akad misk person la pašnov rt šanas zi ojumus, stud jošo darba
rezult tus un stud jošo atsauksmes, katedras atz st, ka akad misk person la kvalifik cija atbilst
struktūrvien bas m rķu un uzdevumu stenošanai.
JVLMA misijas izpildi nodrošina augst k s kvalifik cijas akad miskais person ls, kuru veido
kodols - profesori un asoci tie profesori, k ar kvalific ti m c bsp ki (docenti) un akad misk s
atjaunotnes rezerve pieaicin tie doc t ji.
Darbojoties br vas konkurences izgl t bas un akad misko pakalpojumu tirgū, JVLMA sekm
elast gu person la piesaistes politiku.
Studiju programmu stenošan iesaist tais akad miskais person ls ir augsti kvalific ts un
kompetents, nodrošina doktorantiem nepieciešamo p tniec bas iema u, teor tisko zin šanu, prasmju
un kompetenču apguvi. 2016./2017. akad miskaj gad Muzikolo ijas katedras akad miskajos amatos
iev l to doc t ju – prof. Anda Beit ne, prof. M rti š Boiko, doc. Valdis Bernhofs, prof. Lolita
Fūrmane, asoc. prof. Baiba Jaunslaviete, doc. Jūlija Jon ne, asoc. prof. J nis Kudi š, doc. Ieva
Rozenbaha, doc. Ieva Tihovska – bija ar doktora zin tnisko gr du. Divi doc t ji – lekt. Baiba
Kurpniece, lekt. Zane Šmite – bija ar humanit ro zin t u m kslas ma istra gr du. Katedras
m c bp kus papildina ar emerit tie profesori Je ena ebedeva un Georgs Pel cis.

284

Muzikolo ijas katedr studiju programmu stenošan tiek izmantots ar pieredz jušu,
akad miskajos amatos neiev l tu doc t ju, k ar zin tnisko gr du neieguvušu praktiķu darbs,
piem ram, LR3 Radio Klasika redaktores Ilga Auguste un Gita Lancere, kuru ieguld jums ir būtisks
topošo muzikologu un etnomuzikologu radiožurn listikas darba prasmju apguv un izkopšan .
Lai sekm tu jaunu m c bsp ku piesaisti, doktorantūras studiju pl nos ir iestr d ti studiju kursi
Augstskolas prakse. Blakus pieredzes bag tiem doc t jiem par profesoru asistentiem studiju kursu
doc šan ir iesaist ti doktora studiju programmas doktoranti.
J zepa V tola Latvijas Mūzikas akad mij 2016./2017.akad miskaj gad kopum str d ja 289
doc t ji, no tiem: 160 doc t ji – (ieskaitot viesdoc t jus, emeritus profesorus) stenoja atsevišķus
studiju kursus; 129 doc t ji - akad misk person la doc t ji, no tiem:
Akadēmiskais amats
Skaits
Nodarbin ti PLE* izteiksmē
esori
20
14,7
Asoci tie profesori
22
18,0
enti
40
28,4
ktori
47
30,8
Asistenti
0
0
KOP 129
91,9
*PLE – Pilna laika ekvivalents, kas vienam doc t jam ir 1000 stundas gad .
Docēt ju sast vs pa katedr m
Katedra

Muzikolo ijas katedra
Mūzikas v stures klase
Mūzikas teorijas klase
Etnomuzikolo ijas klase
Kompoz cijas katedra
Mūzikas skolot ju katedra
Mūzikas tehnolo iju
katedra
Visp rizgl tojošo studiju
kursu katedra
Svešvalodu klase

Akad misk person la skaits

Nodarbin ti PLE* izteiksm

13

11,5

5
5
3

4,9
2,1
0,5

3

2,2

2. Stud jošo un m c bsp ku skaita attiec bas studiju programmas ietvaros
(pašnov rt juma zi ojuma iesniegšanas br d ).
Studiju programma
Stud jošo skaits uz vienu
akad misko likmi
Akad misk doktora studiju
2
programma Muzikoloģija
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K12. Studiju programmas absolventu nodarbin tības perspektīvas
1. Studiju programmas absolventu nodarbin t bas nov rt jums
Absolventu nodarbinātības rādītāji un to dinamikas pārskata periodā novērtējums.
Lai nodrošin tu Augstskolu likuma 5.panta Augstskolu uzdevumi otr s prim da as
5.punkta pras bu izpilde jaut jum par absolventu nodarbin t bas inform cijas v kšanu, JVLMA
ir izveidojusi JVLMA absolventu nodarbin t bas re istru. Re istru veido, pamatojoties uz nosl gto
Vienošanos par sadarb bu starp J zepa V tola Latvijas Mūzikas akad miju (JVLMA) un JVLMA
absolventu. JVLMA absolventu aptauju organiz , iev rojot absolventu br vpr t bas principu.
Vienošan s par sadarb bu ir noteikta k rt ba, k d k rto un uztur JVLMA absolventu
nodarbin t bas re istra datus, nor dot: re istr izmantojamos, apstr d jamos un elektroniski un
druk t veid glab jamos datus - v rds, uzv rds, studiju laika uzv rds (ja atšķiras), personas kods,
kontaktt lrunis, e-pasta adrese, dz ves vietas adrese, absolv t s studiju programmas nosaukums,
l menis, finans juma avots, kvalifik cijas piešķiršanas/ eksmatrikul cijas gads, darba vietas
nosaukums, ie emamais amats, darba vietas atrašan s re ions, darba attiec bu uzs kšanas gads,
inform cija par to, kur augstskol un studiju programm tiek turpin tas studijas. Inform cijas datus
par absolventu nodarbin t bu saglab sešus gadus. emot v r absolventu un darba dev ju sniegto
inform ciju par nodarbin t bu, ir iegūti š di dati: Absolventi str d muzikologa specialit t s – 89
%; str d pedago isko darbu atbilstoši mūzikas teor tisko priekšmetu pedagoga specialit tei – 10
%; kultūras un izgl t bas institūcij s – 1 % ; bezdarbnieki – 0 %
2. Studiju programmas absolventu nodarbin t bas perspekt vas
Absolventu nodarbinātības prognoze un perspektīvas atbilstoši nozares un vidējā un ilgtermiņa
darba tirgus attīstības tendencēm un nākotnē nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm.
Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speci listu sagatavošanas izp ti steno un
atbilstoši darba tirgus piepras jumam valsts pasūt jumu speci listu sagatavošanai veic Kultūras
ministrija sadarb b ar JVLMA. Kultūras nozares darba tirgus ir oti plašs, t p c JVLMA
absolventu nodarbin t bai ir rad tas plašas iesp jas. Muzikologi str d nozares augstskol s, nozares
p tniec bas institūcij s, telev zij , radio, ir kultūras institūciju vadošie darbinieki, kultūras sf ras
vad t ju padomnieki, ier d i, ar kultūrizgl t bas iest d s muzikologiem ir plašs darba lauks, veicot
mūzikas teor tisko priekšmetu pedagoga pien kumus. Kultūras ministrijas padot b esošo kultūras
un kultūrizgl t bas institūciju uzskait jums, kuros str d JVLMA absolventi - muzikologi:
- Masu mediji
- Latvijas Telev zija;
- Latvijas Radio;
- Latvijas Koncerti;
- Nacion l Opera un balets;
- Akad miskais koris “Latvija”;
- Latvijas Radio koris;
- Orķstri;
- Te tri;
- Bibliot kas
Kultūrizgl t bas iest des
Em la D rzi a mūzikas vidusskola;
R gas Doma kora skola;
J zepa Medi a R gas Mūzikas vidusskola;
Alfr da Kalni a C su mūzikas vidusskola;
Daugavpils Mūzikas vidusskola;
Jelgavas Mūzikas vidusskola;
Emi a Melngai a Liep jas mūzikas vidusskola;
J a Ivanova R zeknes mūzikas vidusskola;
Ventspils Mūzikas vidusskola;
Profesion l s ievirzes mūzikas
143 pašvald bu dibin tas un 5 priv t s izgl t bas iest des, kas steno profesion l s ievirzes mūzikas
programmas
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IV. PIELIKUMI
Pašnovērtējuma ziņojuma satura rādītājā iekļaut un numurēt arī pielikumus.
Pielikums
Nor de uz pašnovērtējuma
Iesniegšanas
ziņojuma kritēriju/ punktu
forma (P/E)*
Inform cija par studiju programmu “Muzikoloģija”
Inform cija par kop go studiju programmu
K9. 1.punkts
JVLMA netiek īstenota
Apliecin jums par studiju turpin šanas
K9. 1. punkts
iesp j m vai finansi laj m garantij m studiju
programmas likvid cijas gad jum
(skat t Studiju virziena raksturojuma
K8.sada )
Statistikas dati par stud jošajiem studiju
K9. 2 punkts
programm “...”
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(Inform cija pieejama Studiju programmu
direkcij “Statistikas p rvaldei sniegtaj s
zi s”)
Studiju programmas “...” pl ns
K10.
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(skat t JVLMA m jas lap , adrese:
www.jvlma.lv, sada a Studijas)
Studiju programmas “...” kursu/ modu u
K10.
apraksti
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(skat t JVLMA m jas lap , adrese:
www.jvlma.lv, sada a e-studijas)
Studiju programmas ”...” kart jums
K10.
(saskaņā ar paraugu)
(Sakar ar to, ka pielikuma satura pras ba ir
st juš s sp k tikai š.g. 1.novembr , dokumentu
j izstr d l dz n koš perioda p rskata
sniegšanai)
Studiju programmas “...” atbilst ba valsts
K10.
izgl t bas standartam
(saskaņā ar paraugu)
(skat t studiju programmas raksturojuma K10.
Studiju saturs, 7.punktu 284.lpp.)

P/E
P/E

P/E

P/E

E

E

E

Studiju programmas “...” atbilst ba profesijas
K10.
E
standartam (ja piem rojams)
(saskaņā ar paraugu)
Netiek piemērots
Studiju virziena un atbilstošo studiju
E
programmu atbilst ba normat vo aktu pras b m
(saskaņā ar pielikuma prasībām)
(Pielikuma pras bas ir 288.lpp.)
**P – pap ra form , E – elektroniski, P/E – gan pap ra, gan elektronisk form .
Pielikumi, kuriem iesniegšanas veids norādīts tikai “elektroniski”, var tikt iesniegti tikai elektroniskā formā,
nosūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz aika@aic.lv.
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PIELIKUMS NR.
Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilst ba normat vo aktu pras b m
Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilst bas normat vo aktu pras b m
nov rt šanai:
1. Pievienot par studiju programmas apgūšanu izsniedzam diploma un t pielikuma paraugus.
2. Augstskolas/koledžas rektora, direktora, studiju programmas vai virziena vad t ja parakst ts
apliecin jums, ka studiju virzienam atbilstošo studiju programmu stenošan iesaist t
akad misk person la valsts valodas zin šanas atbilst noteikumiem par valsts valodas
zin šanu apjomu un valsts valodas prasmes p rbaudes k rt bu profesion lo un amata
pien kumu veikšanai.
3. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas doktora studiju programmas, pievienot
apliecin jumu, ka doktora studiju programmas akad misk person la sast v ir ne maz k k
pieci doktori, no kuriem vismaz tr s ir Latvijas Zin tnes padomes apstiprin ti eksperti taj
zin t u nozar vai apakšnozar , kur studiju programma pl no piešķirt zin tnisko gr du.
4. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas akad misk s studiju programmas, pievienot
apliecin jumu, ka akad misko studiju programmu akad miskais person ls atbilst Augstskolu
likuma 55. panta pirm s da as trešaj punkt noteiktaj m pras b m.
5. Pievienot apliecin jumu un pamatojumu tam, ka akad misk person la atalgojums atbilst
pedagogu darba samaksas noteikumiem.
6. Pievienot studiju l guma paraugu/-s.
7. Ja studiju virziena ietvaros tiek stenotas akad misk s studiju programmas, kur s paredz ts,
ka stud s maz k nek 250 pilna laika stud jošie, pievienot attiec gu Augst k s izgl t bas
padomes atzinumu atbilstoši Augstskolu likuma 55. panta otrajai da ai.
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