
 

 

 

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

Uzņemšanas noteikumi 

studiju virziena Mākslas studiju programmās 

2022./2023. akadēmiskajam gadam 

 

Apstiprināti 

 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

2021. gada 28. oktobra Senāta sēdē, protokols Nr. 9 

 

ar 17.punkta un 19.2.apakšpunkta grozījumiem 19.04.2022.  

 
(19.04.2021. grozījumi veikti, pamatojoties uz Ministru kabineta 12.04.2022. noteikumiem Nr.232  Noteikumi 

par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2022.gadā)  
 

 

Grozījumi apstiprināti:   

JVLMA Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājs,  

akadēmiskā darba prorektors profesors V.Bernhofs 

19.04.2022. 

 

 

 

VI. Uzņemšana studiju programmās 
 

17. Reflektantu reģistrācija studijām notiks:  

17.1. Reflektantu reģistrācija (dokumentu pieņemšana) studijām studiju virziena 

Mākslas profesionālā maģistra, akadēmiskā maģistra un akadēmiskā doktora studiju 

programmās notiks: 

2022. gada 27. jūnijā (pl. 10.00-16.00), 28. jūnijā (pl. 10.00-15.00). 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmās  - 2022.gada 4. jūlijā (pl.10.00-16.00),  

5. jūlijā (pl.10.00-16.00), 6. jūlijā (pl.10.00-16.00) Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas 123.telpā, adrese: Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV – 1050. 

 

 

19.2. Iestājpārbaudījumi un papildu prasību pārbaude notiks laikā no 2022.gada 4. 

jūlija līdz 7. jūlijam (maģistra un doktora studiju programmas), no 11. jūlija līdz 14. 

jūlijam (bakalaura studiju programmas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Uzņemšanas noteikumi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Latvijas 

Mākslas akadēmijas un Latvijas Kultūras akadēmijas kopīgās profesionālās 

doktora studiju programmas mākslās “Mākslas” JVLMA apakšprogrammā 

“Mūzika un skatuves māksla” 2022./2023. akadēmiskajā gadā 

 

Apstiprināti 

 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

2021. gada 28. oktobra Senāta sēdē, protokols Nr. 9 

 

ar 18.punkta un 25.2.apakšpunkta grozījumiem 19.04.2022.  
 

(19.04.2021. grozījumi veikti, pamatojoties uz Ministru kabineta 12.04.2022. noteikumiem Nr.232  Noteikumi 

par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2022.gadā)  
 

Grozījumi apstiprināti:   

JVLMA Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājs,  

akadēmiskā darba prorektors profesors V.Bernhofs 

19.04.2022. 

 

 

 

IV. Uzņemšana studiju programmās 
 

18. Reflektantu reģistrācija studijām notiks:  

18.1. Reflektantu reģistrācija (dokumentu pieņemšana) studijām Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Kultūras akadēmijas 

kopīgās profesionālās doktora studiju programmas mākslās “Mākslas” JVLMA 

apakšprogrammā “Mūzika un skatuves māksla” notiks 2022. gada 27. jūnijā (pl. 

10.00-16.00), 28. jūnijā (pl. 10.00-15.00) Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas 123.telpā, adrese: Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV – 1050. 

 

 

25.2. Iestājpārbaudījumi un papildu prasību pārbaude notiks laikā no 2022.gada 4. 

jūlija līdz 7. jūlijam. 

 

  



Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

Uzņemšanas noteikumi  

2022./2023. akadēmiskajam gadam 

studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports 

pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā  

“Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības 

skolotājs” un profesionālajā bakalaura studiju programmā  

“Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs” 
 

 
 

Apstiprināti 

 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

2021. gada 28. oktobra Senāta sēdē, protokols Nr. 9 

 

ar 13.punkta un 17. punkta grozījumiem 19.04.2022.  
(19.04.2022. grozījumi veikti, pamatojoties uz Ministru kabineta 12.04.2022. noteikumiem Nr.232  Noteikumi 

par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2022.gadā)  

 

Grozījumi apstiprināti:   

JVLMA Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājs,  

akadēmiskā darba prorektors profesors V.Bernhofs 

19.04.2022. 

 

 

 

 

V. Uzņemšana studiju programmās 
 

13. Reflektantu reģistrācija studijām notiks:  

13.1. Reflektantu reģistrācija (dokumentu pieņemšana) studijām studiju virziena 

Izglītība un pedagoģija studiju programmās notiks 2022.gada 4. jūlijā (pl.10.00-

16.00), 5. jūlijā (pl.10.00-16.00) un 6. jūlijā (pl.10.00-16.00) Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas 123.telpā, adrese: Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV – 1050. 

 

17. Iestājpārbaudījumi un papildu prasību pārbaude notiks laikā no 2022.gada 11. 

jūlija līdz 14. jūlijam. 

 
 
 

 

 
 

 

  

 

 


