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Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 

Studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports 
 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
Mūzikas, dejas, mākslas  

profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs 

kods 41141 
 

apakšprogrammas Mūzikas skolotājs studiju plāns (KP)  
 apakšprogrammas: 
- mūzikas skolotājs - specializācijas klavierspēles, akordeona spēles, vijoļspēles, alta spēles, čella spēles, kontrabasa spēles, kokles spēles, ģitāras spēles, flautas spēles, obojas 
spēles, klarnetes spēles, fagota spēles, saksofona spēles, mežraga spēles, trompetes spēles, trombona spēles,  eifonija spēles, tubas spēles, sitaminstrumentu spēles skolotājs, 
mūzikas teorijas un literatūras skolotājs         
 

Kursa/moduļa nosaukums LV KP  Plānojums/LV KP 

1.kurss 2.kurss 

Semestris 

1. 2. 3. 4. 

A daļa (obligātā daļa) – LV 30 KP (apakšprogrammām – mūzikas skolotājs, dejas skolotājs, mākslas skolotājs) 

 
A I. daļa - Vispārizglītojošie studiju kursi – LV 20 KP  

Humanitāro un sociālo zinātņu kursi: 
1. Modulis Kultūra sabiedrībā 
Studiju kursi 

- Latviešu valodas kultūra 
- Kultūras izpratnes pamati 
- Literatūras vēsture 
- Mākslas vēsture  

       - Filozofija, estētika, ētika 
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2. Modulis Komunikācija profesionālajā vidē 
Studiju kursi 
- Svešvaloda 
- Informācijas tehnoloģijas 
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3. Modulis Uzņēmējdarbības pamati kultūras un radošajās industrijās, t.sk. vides un 
ilgtspējīgas attīstības izglītība (vismaz 2 KP), civilā aizsardzība (vismaz 1 KP)  

6   6  

 
A II. Pedagoģijas nozares obligātie studiju kursi – LV 10 KP 

Modulis Pedagoga vispārējās kompetences  
Studiju kursi 
1) Pedagoģiskie un psiholoģiskie aspekti  
2) Izglītības vadība 
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B daļa (ierobežotās izvēles daļa) - LV 26 KP (pedagoģijas nozares specializācijas kursi) 

BI daļa (ierobežotās izvēles daļa) Mūzikas pedagoģijas nozares izvēles studiju kursi – LV 4 KP   
mācību priekšmetu saturs un didaktika - mācību saturs nākotnes kompetenču veicināšanai; mācību metožu izvēle; radošuma  kompetenču veidošana un 
attīstība, jauninājumi mācību priekšmetā un mācību jomas saturā un metodikā, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmes kvalitatīvi modernā 
izglītības vidē 

Mūzikas mācību priekšmeta saturs un metodika (skolotāja katrai specializācijai 
atsevišķi)  

3 1 2  Skatīt 
Kvalifikācijas 
darbs daļā 

Mūzikas pedagoģijas domas attīstība Latvijā 1   1 Skatīt 
Kvalifikācijas 
darbs daļā 

 
BII daļa (ierobežotās izvēles daļa) Mūzikas nozares profesionālie studiju kursi  – LV 22 KP   
Studiju kursu saturs nodrošina mūzikas skolotāja pienākumu veikšanai  nepieciešamās mūzikas nozares profesionālās specializācijas  
zināšanas un prasmes 

 

Mūzikas nozares kopīgie studiju kursi – LV 17 KP 

Mūzikas teorija un analīze 8 2 3 1 2 



2 
 

Solfedžo 5 1 1 1 2 

Mūzikas teorija un analīze 3 1 2   

Mūzikas vēsture 8 1 1 3 3 

Ievads mūzikas vēsturē 1 1    

Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika 1  1   

Mūzikas vēsture un teorija 3   2 1 

Latvijas mūzikas vēsture 3   1 2 

Tradicionālā mūzika 1   1  

Mūzikas nozares profesionālās specializācijas studiju kursi – 5 KP 

specializācija klavierspēles skolotājs 

Klavierspēle 4 2 2 Skat. 
Prakses un 

Kvalifikācijas 
darba daļās 

Skat. 
Prakses un 

Kvalifikācijas darba 
daļās 

Pianisma vēsture un mūzikas literatūra 1 1   Skat. 
Kvalifikācijas darba 

daļā 

specializācijas: akordeona spēles, vijoļspēles, alta spēles, čella spēles, kontrabasa spēles, kokles spēles, ģitāras spēles, flautas spēles, obojas spēles, 
klarnetes spēles, fagota spēles, saksofona spēles, mežraga spēles, trompetes spēles, trombona spēles,  eifonija spēles, tubas spēles, sitaminstrumentu 
spēles skolotājs 

Konkrētas specializācijas  
Instrumenta spēle  

4 2 2 Skat. 
Prakses un 

Kvalifikācijas 
darba daļās 

Skat. 
Prakses un 

Kvalifikācijas darba 
daļās 

Konkrētas specializācijas Instrumenta attīstības vēsture un 
mūzikas literatūra 

1   1 Skat. 
Kvalifikācijas darba 

daļā 

Klavierspēle  Skat. 
Prakses 

daļā 

Skat. 
Prakses 

daļā 

Skat. 
Prakses daļā 

 

specializācija mūzikas teorijas un literatūras skolotājs 

Instrumentu mācība 1 1    

Harmonija 2   1 1 

Polifonija 2 1 1   

Klavierspēle  Skat. 
Prakses 

daļā 

Skat. 
Prakses 

daļā 

Skat. 
Prakses daļā 

 

Ritmika    Skat. 
Prakses daļā 

 

 
Prakse – LV 16 KP 

specializācija klavierspēles skolotājs 

Pedagoģiskā prakse Klavierspēle 10  3 3 4 

Ansambļa darba prakse 2   1 1 

Klavierpavadījums 2   1 1 

Klavierspēle 2   1 1 

specializācijas: akordeona spēles, vijoļspēles, alta spēles, čella spēles, kontrabasa spēles, kokles spēles, ģitāras spēles, flautas spēles, obojas spēles, 
klarnetes spēles, fagota spēles, saksofona spēles, mežraga spēles, trompetes spēles, trombona spēles,  eifonija spēles, tubas spēles, sitaminstrumentu 
spēles skolotājs 

Pedagoģiskā prakse Instrumenta spēle 9  2 2 5 

Ansambļa darba prakse 2   1 1 

Konkrētas specializācijas  
Instrumenta spēle 

2   1 1 

Klavierspēle 3 1 1 1  

specializācija mūzikas teorijas un literatūras skolotājs 

Pedagoģiskā prakse mācību priekšmets Solfedžo 9  3 2 4 

Pedagoģiskā prakse mācību priekšmets Mūzikas literatūra 3   1 2 

Klavierspēle 3 1 1 1  

Ritmika 1   1  

 
Kvalifikācijas darbs – LV 8 KP 

Specializācijas: klavierspēles, akordeona spēles, vijoļspēles, alta spēles, čella spēles, kontrabasa spēles, kokles spēles, ģitāras spēles, flautas spēles, 
obojas spēles, klarnetes spēles, fagota spēles, saksofona spēles, mežraga spēles, trompetes spēles, trombona spēles,  eifonija spēles, tubas spēles, 
sitaminstrumentu spēles skolotājs 
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Kolokvijs mūzikas pedagoģijā 2    2 

Kolokvijs Instrumenta spēles mācību priekšmeta saturā, didaktikā, 
instrumenta attīstības vēsturē un mūzikas literatūrā  

2    2 

Mācību stundas Instrumenta spēle vadīšana  2    2 

Instrumenta spēle  2    2 

specializācija mūzikas teorijas un literatūras skolotājs 

Kolokvijs mūzikas pedagoģijā 2    2 

Kolokvijs mūzikas teorijas un literatūras mācību priekšmetu saturā 
un didaktikā, mūzikas teorijā un literatūrā 

2    2 

Mācību stundas Solfedžo vadīšana 2    2 

Mācību stundas Mūzikas literatūra vadīšana 2    2 

 
 
 

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

 

 
 

http://8.2.1.0/18/I/001

