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Apakšprogramma  
SKOLOTĀJS DEJĀ UN KULTŪRAS STUDIJĀS 
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Apakšprogramma  
SKOLOTĀJS TEĀTRA MĀKSLĀ UN KULTŪRAS STUDIJĀS 

 
Specializācija 

Vispārējās izglītības un interešu izglītības teātra mākslas un  
kultūras studiju skolotājs 

Teātra mākslas  pedagoģija un pētniecība, dramaturģija, aktiermeistarība un režija, skatuves kustība un kustības 
kompozīcija, leļļu un objektu teātra pamati, telpa kā režijas izteiksmes līdzeklis, praktiskā muzicēšana, latviešu valodas 
kultūra, pasaules literatūras vēsture un drāmas teorija, pasaules un Latvijas teātra vēsture un mākslas vēsture, latviešu 

literatūra, ievads audiovizuālās mākslas specifikā un  mūzikas izpratnē, pedagoģiskā prakse un citi studiju kursi. 
Profesionālā kvalifikācija: Skolotājs, Vispārējās izglītības teātra mākslas un kultūras studiju  skolotājs 

 
Profesionālās specializācijas kursus apgūst Latvijas Kultūras akadēmijā  

 
Profesionālais bakalaura grāds teātra mākslas pedagogu izglītībā   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apakšprogramma  
SKOLOTĀJS MĀKSLĀ UN KULTŪRAS STUDIJĀS 

 
Specializācija 

Vispārējās izglītības vizuālās mākslas un  
kultūras studiju skolotājs 

Mākslas  pedagoģija un pētniecība, mākslas un dizaina vēsture, Rietumeiropas estētikas vēsture, animācijas saturs un 
tehnikas, zīmēšanas/grafikas saturs un tehnikas glezniecības saturs un tehnikas, digitālās fotogrāfijas saturs un tehnikas, 
mediju dizains, saturs un tehnikas, video mākslas saturs un tehnikas, tēlniecības saturs un tehnikas, tekstils un šķiedras 
mākslas saturs un tehnikas, arhitektūras, telpas un vides mākslas saturs un tehnikas, etnogrāfija un kultūras mantojums, 

kompozīcijas pamati, pedagoģiskā prakse un citi studiju kursi 
Profesionālā kvalifikācija: Skolotājs, Vispārējās izglītības vizuālās mākslas un kultūras studiju  skolotājs 

 
Profesionālās specializācijas kursus apgūst Latvijas Mākslas akadēmijā 

 
Profesionālais bakalaura grāds vizuālās mākslas pedagogu izglītībā   

 
 

Programmas izveidotas ar ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/001 atbalstu 

 

Raksti mums: skolotaji@jvlma.lv , www.jvlma.lv  

Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs  
Mūzikas pedagoģija un pētniecība, diriģēšana, klavierspēle, ģitāras spēle, blokflautas spēle, Karla Orfa 

instrumentārijs, kokles spēle, aranžēšana, ritmika, improvizācija, mūzikas teorija un vēsture, pedagoģiskā prakse un 
citi studiju kursi 

Profesionālā kvalifikācija: Skolotājs, Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs  un cita mācību priekšmeta (ritmikas, 
solo dziedāšanas, mūzikas skolas instrumenta spēles pedagogs, mūzikas teorijas) skolotājs 

Vispārējās izglītības mūzikas un kultūras studiju  skolotājs 
Mūzikas pedagoģija un pētniecība, diriģēšana, klavierspēle, ģitāras spēle, blokflautas spēle, Karla Orfa 

instrumentārijs, kokles spēle, aranžēšana, ritmika, improvizācija, mūzikas teorija un vēsture, kultūras izpratnes 
pamati, pedagoģiskā prakse un citi studiju kursi 

Profesionālā kvalifikācija: Skolotājs, Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs  un kultūras studiju skolotājs 

Profesionālās izglītības mūzikas skolotājs 
Mūzikas pedagoģija un pētniecība, pamatinstrumenta spēle un metodika, kolektīvā muzicēšana,  

mūzikas teorija un literatūra, pedagoģiskā prakse un citi studiju kursi  
Profesionālā kvalifikācija: Skolotājs, Profesionālās izglītības mūzikas skolotājs atbilstoši apgūtajai specializācijai 

(klavierspēlē, akordeona spēlē, vijoļspēlē, alta spēlē, čella spēlē, kontrabasa spēlē, kokles spēlē, ģitāras spēlē, 
flautas spēlē, obojas spēlē, klarnetes spēlē, fagota spēlē, saksofona spēlē, mežraga spēlē, trompetes spēlē, 

trombona spēlē,  eifonija spēlē, tubas spēlē, sitaminstrumentu spēlē, populārās un džeza mūzikas skolotājs - džeza 
instrumentu spēlē (konkrēta mūzikas instrumenta nosaukums), džeza mūzikas dziedāšanā, akadēmiskajā 

dziedāšanā, kora diriģēšanā, mūzikas teorijā un literatūrā, skaņu režijā)      
 

Profesionālās specializācijas kursus apgūst Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā  
 

                                               Profesionālais bakalaura grāds mūzikas pedagogu izglītībā   
 

 

Profesionālās izglītības deju un kultūras studiju skolotājs  
Dejas pedagoģija un pētniecība, dejas anatomija, dejas terapija, dejas notācija, klasiskā, latviešu, modernā un džeza 

deja, aktiera meistarība, režijas pamati, tērpu vēsture, ritmika, pedagoģiskā prakse un citi studiju kursi  
Profesionālā kvalifikācija: Skolotājs, Profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības deju un kultūras studiju 

skolotājs  

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības deju un kultūras studiju skolotājs 
Dejas pedagoģija un pētniecība, dejas anatomija, dejas terapija, dejas notācija, klasiskā, latviešu, modernā un džeza 

deja, aktiera meistarība, režijas pamati, tērpu vēsture, ritmika, pedagoģiskā prakse un citi studiju kursi  
Profesionālā kvalifikācija: Skolotājs, Profesionālās ievirzes un interešu izglītības deju un kultūras studiju skolotājs  

 
Profesionālās specializācijas kursus apgūst Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā  

 
Profesionālais bakalaura grāds dejas pedagogu izglītībā   

 

http://8.2.1.0/18/I/001
mailto:skolotaji@jvlma.lv
http://www.jvlma.lv/

