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Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Senāta informācija 
 

Par akadēmiskā personāla vēlēšanu rezultātiem 2021. gada 21. aprīlī 
 

1. Docenta amatā profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika 

apakšprogrammas Stīgu instrumentu spēle specializācijas Čella spēle studiju kursu docēšanai 

un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas 

Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Čella spēle studiju kursu docēšanai /Stīgu 

instrumentu katedra/ no 2021. gada 1. septembra uz 6 gadiem ir ievēlēts - Ēriks Kiršfelds 

 

2. Docenta amatā profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika 

apakšprogrammas Taustiņinstrumentu spēle specializācijas Klavierspēle studiju kursu 

Kameransamblis un Klavierpavadījums docēšanai un profesionālās maģistra studiju 

programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas 

Instrumentālā mūzika profila Kameransamblis un Klavierpavadījums studiju kursu docēšanai 

/Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra/ no 2021. gada 1. septembra uz 6 gadiem ir 

ievēlēts - Mārtiņš Zilberts 

 

3. Docenta amatā profesionālās bakalaura studiju programmas Diriģēšana apakšprogrammas 

Kora diriģēšana studiju kursa Kora diriģēšana docēšanai un profesionālās maģistra studiju 

programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Diriģēšana 

profila Kora diriģēšana studiju kursu docēšanai /Kora diriģēšanas katedra/ no 2021. gada 1. 

septembra uz 6 gadiem ir ievēlēts - Mārtiņš Klišāns 

 

4. Docenta amatā profesionālās bakalaura studiju programmas Horeogrāfija profesionālo un 

specializācijas studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika 

un skatuves māksla apakšprogrammas Horeogrāfija specializācijas studiju kursu docēšanai 

/Horeogrāfijas katedra/ no 2021. gada 1. septembra uz 6 gadiem ir ievēlēta – Regīna Kaupuža 

 

5. Lektora amatā profesionālās bakalaura studiju programmas Vispārējās izglītības mūzikas 

skolotājs un profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzikas, teātra mākslas, dejas, 

vizuālās mākslas skolotājs apakšprogrammas Skolotājs mūzikā un kultūras studijās 

specializācijas Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs un specializācijas Vispārējās izglītības 

mūzikas un kultūras studiju skolotājs mūzikas pedagoģijas un pedagoģiskās prakses studiju 

kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla 

apakšprogrammas Mūzika specializācijas Mūzika un izglītība profila Mūzikas mācība mūzikas 

pedagoģijas studiju kursu docēšanai /Mūzikas pedagoģijas katedra/ no 2021. gada 1. septembra 

uz 6 gadiem ir ievēlēta – Elīna Lūse 

 

6. Lektora amatā profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika 

apakšprogrammas Džeza mūzika specializācijas Sitaminstrumentu komplekta spēle studiju 

kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla 

apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Džeza mūzika studiju 

kursu Sitaminstrumentu komplekta spēle docēšanai /Džeza mūzikas katedra/ no 2021. gada 1. 

septembra uz 6 gadiem ir ievēlēts – Artis Orubs 



 

 

7. Lektora profesionālo bakalaura studiju programmu Instrumentālā mūzika apakšprogrammā 

Taustiņinstrumentu spēle (izņemot Ērģeļspēli un Klavierspēli), apakšprogrammu Stīgu 

instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu spēle, Sitaminstrumentu spēle, studiju programmu 

Diriģēšana, Vokālā mūzika, Horeogrāfija, Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs, 

Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs, Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas 

skolotājs apakšprogrammas Skolotājs mūzikā un kultūras studijās specializācijas Vispārējās 

izglītības mūzikas skolotājs specializācijas Vispārējās izglītības mūzikas un kultūras studiju 

skolotājs, specializācijas Profesionālās izglītības mūzikas skolotājs, apakšprogrammas 

Skolotājs dejā un kultūras studijās un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un 

skatuves māksla specializācijas un profila studiju kursos koncertmeistara darba veikšanai  

/Koncertmeistaru katedra/ no 2021. gada 1. septembra uz 6 gadiem ir ievēlētas: 

Jeļena Bugajenko 

Sanita Glazenburga 

Ruta Kaprāne 

Līga Paegle 

Inguna Puriņa 

Svetlana Stankeviča 

Dzintra Vīcupe 

Antra Vīksne 

Natālija Zandmane 
 

8. Asistenta amatā profesionālo bakalaura studiju programmu Instrumentālā mūzika 

apakšprogrammā Taustiņinstrumentu spēle (izņemot Ērģeļspēli un Klavierspēli), 

apakšprogrammu Stīgu instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu spēle, Sitaminstrumentu spēle, 

studiju programmu Diriģēšana, Vokālā mūzika, Horeogrāfija, Vispārējās izglītības mūzikas 

skolotājs, Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs, Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās 

mākslas skolotājs apakšprogrammas Skolotājs mūzikā un kultūras studijās specializācijas 

Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs specializācijas Vispārējās izglītības mūzikas un kultūras 

studiju skolotājs, specializācijas Profesionālās izglītības mūzikas skolotājs, apakšprogrammas 

Skolotājs dejā un kultūras studijās un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un 

skatuves māksla specializācijas un profila studiju kursos koncertmeistara darba veikšanai  

/Koncertmeistaru katedra/ no 2021. gada 1. septembra uz 6 gadiem ir ievēlēts - Edgars 

Tomševics 

 

Informācijai! 

 Saskaņā ar nolikumu Par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijā, akadēmiskā personāla vēlēšanu rezultāti stāsies spēkā ar nosacījumu, ka trīs darba 

dienu laikā netiks iesniegta apelācija par vēlēšanu rezultātiem.  

Apelācijas kārtību skatīt nolikuma Par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijā 5. punktā.  

 

Par iespēju saņemt pretendentu iesniegtos dokumentus, lūdzu, interesēties JVLMA 

Personāldaļā 

 

21.04.2021. 

 

Senāta  priekšsēdētājs prof. Normunds Vīksne 


