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Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija ir vienīgā universitātes tipa izglītības 

iestāde Latvijā, kas nodrošina augstāko mūzikas izglītību izpildītājmākslā, kompozīcijā, 

muzikoloģijā, mūzikas pedagoģijā un horeogrāfijā, kā arī īsteno zinātnisko darbību. 

JVLMA piedāvā starptautiski akreditētas bakalaura, maģistra un doktora studiju 

programmas un profesionālās kvalifikācijas. JVLMA starptautiskā darbība ir vērsta uz 

starptautiskās sadarbības attīstību un integrāciju Eiropas un pasaules akadēmiskajā vidē, uz 

augstu kvalitātes standartu nodrošināšanu augstākajā mūzikas izglītībā. JVLMA ir viena no 

AEC partneraugstskolām (Eiropas mūzikas augstskolu asociācija – Eiropas kultūras un 

izglītības tīkls, kas apvieno vairāk nekā 300 profesionālās mūzikas augstskolas 57 valstīs). 

Lielākā daļa no JVLMA starptautiskajām aktivitātēm tiek realizētas sadarbībā ar partneriem 

šajā organizācijā. 

JVLMA starptautiskā stratēģija paredz tālāku Akadēmijas internacionalizāciju un 

modernizāciju, piedaloties Erasmus+ programmā, kuras ietvaros tiks realizēta studentu un 

pasniedzēju/personāla mobilitāte programmas valstīs un starptautiskā kredītmobilitāte, 

sadarbības partnerības un apmaiņa ar labas prakses piemēriem, kopējo studiju kursu un 

moduļu attīstība jaunajās studiju programmās, kas tiks īstenotas angļu valodā, tiks pilnveidots 

“zināšanu trīsstūris” /izglītība-pētniecība-profesionālās aktivitātes/ - šis princips veicina jaunu 

studiju kursu un moduļu ieviešanu, kas saistīti ar mākslas projektu producēšanu, mūzikas 

projektu vadību un individuālās profesionālās darbības vadību, marketinga un komunikācijas 

prasmju attīstīšanu. 

JVLMA starptautiskā stratēģija nākošajā programmas periodā 2021-2027 balstās uz 

EK iniciatīvā ietverto vīziju par Eiropas izglītības telpu: 

 Īstenot augstas kvalitātes Eiropas dimensiju izglītībā, tajā pašā laikā saglabājot Latvijas 

mūzikas izglītības nacionālās tradīcijas, kas ir Eiropas kultūras mantojuma neatņemama 

sastāvdaļa; 

 Iekļaut pedagoģiskajā procesā mūžizglītībā nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieeju, 

kas ir būtiski mākslas un mūzikas sektorā; 

 Ieviest studiju procesā digitālās tehnoloģijas, attīstot inovatīvas pedagoģiskās metodes, 

tiešsaistes studijas, virtuālo un jaukto mobilitāti un izmantojot partneraugstskolu labās 

prakses piemērus; 

 Sadarboties ar partneriem Eiropas Mūzikas augstskolu asociācijā, veicinot automātisku 

savstarpēju diplomu, kvalifikāciju un apmaiņas studiju periodu atzīšanu; 

 Atbalstīt Eiropas Studentu Kartes iniciatīvu un ieviest trīspakāpju Erasmus Without 

Paper principus, kas nodrošinās studentu mobilitātes digitālo pārvaldību līdz 

2023.gadam; 

  Starptautiskās sadarbības ietvaros attīstīt māksliniecisko pētniecību un rezultātā radīt 

inovatīvas un starpdisciplināras studiju programmas; 

 Nodrošināt iespēju visiem studentiem apgūt darba līmenī vismaz divas svešvalodas, 

izmantojot inovatīvas pedagoģiskās metodes; 

 Izstrādāt starptautiskā marketinga politiku ar mērķi piesaistīt talantīgus studentus no 

Eiropas Savienības un citām valstīm. 

 Nākošajā periodā JVLMA turpinās dalību sekojošās Erasmus+ pamatdarbībās: 

 1. Pamatdarbība  “Mācību mobilitāte”:  Studentu un personāla mobilitāte 

augstākajā izglītībā, kā arī 



 2. Pamatdarbība “Organizāciju un augstskolu sadarbība”: Sadarbības un pieredzes 

apmaiņas partnerības 

 Attiecīgi mobilitāte un sadarbība būs augstskolas internacionalizācijas politikas 

stūrakmeņi, jo tie ir priekšnoteikumi visu JVLMA starptautiskās stratēģijas mērķu 

sasniegšanai. 

 Mēs veicināsim studiju un prakses mobilitātes, kā arī personāla docēšanas un prakses 

mobilitātes, turpinot sadarbību ar partneraugstskolām Eiropā un partnervalstīs, kā arī 

dibinot jaunus kontaktus ar stratēģiskajiem partneriem mūzikas sektorā, lai radītu vairāk 

iespēju studentu praksēm. 

 Visos ar mobilitāti saistītajos jautājumos (informācija, atlase, stipendiju piešķiršana) 

JVLMA apņemas pilnībā ievērot nediskriminācijas un caurspīdīguma principus. Īpaša 

uzmanība un atbalsts tiks nodrošināta personām ar īpašām vajadzībām (veselības 

problēmas) un zemākiem ienākumiem, studentiem ar ģimenēm, utt. – ieskaitot papildus 

finansiālo atbalstu. 

 Nākošajā periodā JVLMA sāks īstenot jaunu koncepciju – jaukto mobilitāti (īstermiņa 

fiziskās mobilitātes kombinācija ar virtuālo komponentu), kas nodrošinās elastīgāku 

pieeju Erasmus+ programmai, īpaši strādājošiem studentiem ar ģimenēm. “Nolikums par 

studijām ārvalstīs Erasmus un Nordplus programmu ietvaros” tiks papildināts ar jauktās 

mobilitātes koncepciju, kas attiecas gan uz studiju, gan uz prakses mobilitātēm. 

 JVLMA garantē, ka visi ārzemju studiju un prakses laikā iegūtie kredītpunkti tiks atzīti 

pilnā mērā gan tradicionālās, gan jauktās mobilitātes gadījumā. 

 Dalība Erasmus+ programmā ir cieši saistīta ar JVLMA studiju programmu attīstību, jo 

tā ir augstskolas konkurētspējas garantija starptautiskās izglītības arēnā. 

 

2. Pamatdarbības ietvaros JVLMA kā viena no Eiropas Operas Akadēmijas 

partneraugstskolām plāno turpināt dalību Stratēģiskās partnerības projektā “Eiropas Operas 

Akadēmija – kompetenču centrs kopīgai izglītībai operdziedāšanā” (2018-2021), piedalīties 

vairākos citos sadarbības projektos, kuru mērķis ir izveidot kopīgus digitālos studiju kursus 

mūzikas teorijā, izstrādāt kopīgus maģistrantūras studiju programmu moduļus senajā mūzikā 

sadarbībā ar AEC partneraugstskolām, kā arī piedalīties ES programmas Apvārsnis 2020 

projektos, kas veicina radošumu un uzņēmējdarbību, daloties ar zināšanām un idejām no 

pētniecības līdz biznesam. 

Aktuālā tendence izvērst starpnacionālās pedagoģiskās aktivitātes rezultēsies kopīgo studiju 

kursu, moduļu un studiju programmu attīstībā. Tas nodrošinās progresu pasniedzēju 

svešvalodu un digitālajās prasmēs un JVLMA studiju programmu modernizāciju. 

JVLMA vienmēr ir novērtējusi pasniedzēju sasniegtos rezultātus individuālo mobilitāšu laikā, 

kā arī piedaloties sadarbības projektos, un pastāvīgi rosina visus pasniedzējus un personālu, 

īpaši jaunāko paaudzi, izmantot Erasmus+ programmas piedāvātās iespējas un būt 

pilntiesīgiem Eiropas Izglītības Telpas pārstāvjiem. 

  

Dalība Erasmus+ mācību mobilitātē attiecas uz visu akadēmisko procesu, un tajā iesaistīts 

viss augstskolas kolektīvs – studenti, pasniedzēji un administratīvais personāls. Skaidra 

mācību mobilitātes mērķu definīcija veicina visu aktivitāšu kvalitatīvu īstenošanu: 

 Studentu un personāla mobilitātes organizācija, balstoties uz atjaunotiem, aktualizētiem 

un digitāli parakstītiem starpaugstskolu līgumiem. 

 Godīga un caurspīdīga atlases procedūra. 



 Atjaunots un regulāri aktualizēts studiju kursu katalogs un studiju plāni JVLMA mājas 

lapā, papildināts ar vispārējo informāciju par JVLMA un praktisko informāciju apmaiņas 

studentiem par studiju valodu, vērtēšanas sistēmu, Rīgu un Latviju. 

 Kvalitatīva izbraucošo mobilitātes dalībnieku sagatavošana – svešvalodu prasmju 

uzlabošana (tiešsaistes valodu kursi EK platformā, valodu kursi pirms mobilitātes, 

motivācija otrās svešvalodas apguvei) un informācijas nodrošināšana par studiju valsti un 

tās kultūru, atbalsts dzīvesvietas meklēšanā, apmaksāta veselības apdrošināšana no 

mobilitātes atbalsta finansējuma. 

 Jaunas virtuālās dokumentācijas izstrāde – starpaugstskolu līgumi un mācību līgumi 

studiju un prakses mobilitātēm (2021), studentu nominācijas un akcepts (2022), atzīmju 

izraksti (2023). JVLMA rīkosies saskaņā ar AEC Labas Prakses Kodeksā aprobēto 

caurspīdīgo un praktisko mobilitātes pārvaldības procedūru. 

 Mentorings un informatīvi praktiskais atbalsts iebraucošajiem apmaiņas studentiem un 

pasniedzējiem, vienlīdzīga akadēmiskā pieeja un integrācija JVLMA kolektīvā. Regulāri 

aktualizēts “Izdzīvošanas minimums apmaiņas studentiem” JVLMA mājas lapā ar visu 

būtiski nepieciešamo informāciju. Starptautiskajā kredītmobilitātē – nepieciešamais 

atbalsts vīzu kārtošanas procedūrā, apmaksāta veselības apdrošināšanas polise 

iebraucošajiem studentiem no mobilitātes atbalsta finansējuma. 

 Personāla mobilitāte kā daļa no profesionālās izaugsmes stratēģijas JVLMA un viens no 

nozīmīgākajiem kritērijiem vēlēšanās uz akadēmisko amatu un atbilstības akadēmiskajam 

amatam izvērtēšanā. JVLMA veicina un prioritizē jaunās pasniedzēju paaudzes 

piedalīšanos mobilitātē, kā arī atbalsta “partneru pedagoģiju”. Partneraugstskolu labās 

prakses piemēru izmantošana studiju programmu atjaunošanā un JVLMA struktūras 

optimizēšanā. 

 Intensīvāka iesaistīšanās Eiropas sadarbības projektos – otrais svarīgākais elements 

JVLMA internacionalizācijas stratēģijā: tieša ietekme uz studiju programmu 

modernizāciju, jaunu studiju kursu ieviešana, pedagoģiskās pieredzes apmaiņa 

starpnacionālā līmenī, administratīvais atbalsts visiem sadarbības projektiem. Sadarbības 

projektu ilgtspēju un ilgtermiņa ietekmi garantē cieša projektu partneru sadarbība ar citām 

AEC augstskolām – projektu rezultāti būs pieejami visām asociācijas augstskolām, 

veicinot Eiropas mūzikas izglītības telpas attīstību. 

 


