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SAISTĪBU ATRUNA 
Šis dokuments – “Pētījums par JVLMA studiju virziena “Mākslas” studiju programmu atbilstību nepieciešamo 

cilvēkresursu attīstības prognozēm un profesiju standartos noteiktajām prasībām” (turpmāk - Pētījums) – ir 

sagatavots saskaņā ar iepirkuma „Pētījumu veikšana par JVLMA studiju virziena “Mākslas” studiju programmu 

atbilstību nepieciešamo cilvēkresursu attīstības prognozēm un profesiju standartos noteiktajām prasībām” ID Nr. 

JVLMA 2019/3” rezultātā 2019. gada 29. aprīlī noslēgto iepirkuma līgumu Nr. JVLMA 2019/3.  

Pētījumu laika posmā no 2019. gada 29. aprīlim līdz 2019. gada 31. oktobrim izstrādāja SIA “Dynamic University”. 

Informācijas un datu apkopojums un situācijas analīze ir balstīta uz primāro un sekundāro datu izpēti un aptaujās 

un intervijās iegūto informāciju. Par minēto dokumentu, datu un informācijas precizitāti, pilnību un atbilstību 

dokumentu oriģināliem ir atbildīgi attiecīgās informācijas sniedzēji. SIA „Dynamic University” neatbild par sekām, 

kas izriet no šī dokumenta vai kādas tā daļas izmantošanas.  

Pasūtītājs: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. 

Izpildītājs: Dynamic University, SIA.  

Pamatojums: 2019. gada 29. aprīlī noslēgtais iepirkuma līgums Nr. JVLMA 2019/3. 

Izstrādes periods: 2019. gada maijs – 2019. gada oktobris. 
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IZMAIŅU VĒSTURE 

N.P.K. IZMAIŅU RAKSTUROJUMS DATUMS VERSIJA PAMATOJUMS 

1 2 3 4 5 

1. Nodevuma versija, kura projekta 

redakcijā elektroniski nosūtīta 

Pasūtītājam savstarpējai 

saskaņošanai. 

18.10.2019. 0,9 Nodevuma redakcija dokumenta 

gala versijas saskaņošanai. 

2. Nodevuma versija, kura gala 

redakcijā iesniegta Pasūtītājam 

saskaņā ar saņemtajiem 

komentāriem. 

31.10.2019. 1,0 Gala nodevums, kas precizēts pēc 

Pasūtītāja komentāriem un, 

atbilstoši līguma nosacījumiem, 

iesniegts Pasūtītājam. 
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SAĪSINĀJUMI 

SAĪSINĀJUMS ATŠIFRĒJUMS, SKAIDROJUMS 

1 2 

a.g. akadēmiskais gads 

ABSP akadēmiskā bakalaura studiju programma 

AI augstākā izglītība 

AII augstākās izglītības iestāde 

AMSP akadēmiskā maģistra studiju programma 

DSP doktora studiju programma 

EAMT Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmija 

ECTS Eiropas Kredītu pārneses sistēma 

EM Ekonomikas ministrija 

ENG angļu valoda 

ES Eiropas Savienība 

FGD fokusgrupas diskusija 

IKT informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

IMTA Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmija 

IZM Izglītības un zinātnes ministrija 

JVLMA Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 

KP Kredītpunkts 

LMTA Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmija 

LKA Latvijas Kultūras akadēmija 

LT lietuviešu valoda 

PBSP profesionālā bakalaura studiju programma 

PMSP profesionālā maģistra studiju programma 

PS profesijas standarts 

SP studiju programma 

SV studiju virziens 

SVID stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

UAH Helsinku Mākslas universitāte  
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KOPSAVILKUMS 
Dokumentā “Pētījums par JVLMA studiju virziena “Mākslas” studiju programmu atbilstību nepieciešamo 

cilvēkresursu attīstības prognozēm un profesiju standartos noteiktajām prasībām” (turpmāk - Pētījums) aplūkotas 

JVLMA studiju virziena “Mākslas” studiju programmas, to atbilstība nozares plānošanas dokumentiem un JVLMA 

stratēģiskās plānošanas un darbības dokumentiem, studējošo skaita tendences, analizēts iesaistīto pušu 

vērtējums par studiju īstenošanas elementiem, kā arī veikta salīdzinošā analīze ar līdzīgām studiju programmām 

trīs ārvalstu augstskolās. Dokuments ir strukturēts septiņās nodaļās un tam ir 14 pielikumi.  

▪ 1. nodaļā ir atspoguļoti un analizēti Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (turpmāk – JVLMA) 

attīstībai būtiski stratēģiskie uzstādījumi.  

▪ 2. nodaļā analizēta studiju virziena (turpmāk – SV) “Mākslas” studiju programmu (turpmāk – SP) atbilstība 

nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem, sniegts pārskats par studiju 

programmu izstrādes pamatojumu un savstarpējo sasaisti, kā arī izstrādātas studiju programmu kartītes, 

kuras aprakstītas pēc vienādiem rādītājiem. Papildus tam izlases kārtā ir veikta studiju kursu analīze. 

▪ 3. nodaļā analizēti iesaistīto pušu aptauju (studējošo, absolventu un darba devēju) rezultāti. 

▪ 4. nodaļā apskatīta studiju programmu atbilstība profesiju standartos noteiktajām prasībām un 

cilvēkresursu attīstības tendencēm nozarē. 

▪ 5. nodaļā ir raksturots darba tirgus un cilvēkresursu piedāvājums nozarē, kā arī ir veikts salīdzinājums ar 

trīs citu mūzikas augstskolu programmām, lai gūtu ieskatu JVLMA konkurētspējā un identificētu pilnveides 

iespējas. 

▪ 6. un 7. nodaļā apkopotas izpētē gūtās atziņas un piedāvāti ieteikumi studiju īstenošanas procesa un 

satura pilnveidei. 

Pētījumā izmantotas un kombinētas vairākas pētnieciskās metodes – dokumentu un datu analīze, intervijas, 

fokusgrupu diskusijas un aptaujas ar katedru vadītājiem, studējošajiem un absolventiem – ar mērķi aplūkot SV 

“Mākslas” atbilstību cilvēkresursu attīstības tendencēm no dažādu iesaistīto pušu skatu punkta. 

Metodoloģija 

Katram no pētījuma posmiem izvēlēts metožu kopums, kas ļauj veikt informatīvo un normatīvo analīzi, kā arī 

daudzpusīgi izzināt studiju procesā iesaistīto pušu (akadēmiskā personāla, vadības un administrācijas, studējošo, 

absolventu, darba devēju) viedokli par JVLMA SV “Mākslas” struktūru, SP atbilstību cilvēkresursu attīstības 

tendencēm un pastāvošajiem mehānismiem sadarbībai ar darba devējiem studiju procesa īstenošanā un attīstībā. 

1. tabulā uzskaitīta un pamatota izpētē izmantotā metodoloģija. 

1. tabula: Pētījuma metožu apraksts. 
(Avots: autoru izstrādāts) 

N.P.K. 
IZMANTOTĀ 

METODE 
METODES PAMATOJUMS 

1 2 3 

1.  
Dokumentu 

analīze 

Lai veiktu SP struktūras un satura analīzi, Pētījuma laikā īstenota JVLMA iekšējo 

dokumentu (SV pārskatu, SP aprakstu, studiju kursu aprakstu, sasniedzamo 

rezultātu), iepriekš veiktu pētījumu par izglītības kvalitāti un augstākās izglītības 

kvalitāti regulējošās normatīvās bāzes analīze. Dokumentu analīze izmantota, lai 

salīdzinātu JVLMA īstenotās SP ar studiju programmām mūzikas un horeogrāfijas 

jomā ārvalstīs. Dokumentu analīze veikta, lai gūtu atziņas par SP saturu, kvalitāti, 

pieprasījumu studentu vidū un atbilstību darba devēju un tautsaimniecības 

vajadzībām, kā arī izveidotu SP novērtēšanas kritēriju matricu. Pētījumā vērtēti 

esošie procesi studiju virziena un programmu kvalitātes nodrošināšanai un darba 

devēju iesaistei studiju procesa plānošanā un īstenošanā.  

2.  

Datu  un 

informācijas 

analīze 

Pētījumā veikta studējošo un absolventu skaita tendenču analīze, deskriptīva 

studējošo, absolventu un katedru vadītāju datu analīze, kā arī analīze par 

studējošajiem, kas mācās par valsts budžeta līdzekļiem vai par maksu. Veikta arī 

dažādu sekundāro datu analīze. 
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N.P.K. 
IZMANTOTĀ 

METODE 
METODES PAMATOJUMS 

1 2 3 

3.  Intervijas 

Pētījumā veiktas padziļinātās, daļēji strukturētās intervijas ar JVLMA vadību un 

absolventiem, lai identificētu studiju piedāvājuma aktualitātes un atbilstību JVLMA 

stratēģiskajam attīstības redzējumam, izzinātu viedokli par studiju satura atbilstību 

darba tirgus vajadzībām. 

4.  
Fokusgrupas 

diskusijas 

Fokusgrupas diskusijas ar absolventiem un studējošajiem tika organizētas ar mērķi 

noskaidrot iesaistīto pušu viedokli par studiju kvalitāti, satura atbilstību 

tautsaimniecības vajadzībām, esošajiem sadarbības mehānismiem un studiju satura 

un procesa pilnveidošanas iespējas.  

5.  Aptaujas 

Laika periodā no 2019. gada 3. līdz 17. jūnijam tika īstenotas šādas aptaujas: 

▪ Katedru vadītāju aptauja, kurā piedalījās 13 no 19 katedru vadītājiem, trīs 

katedru vadītāji tika intervēti klātienē. Aptaujas mērķis bija noskaidrot katedru 

vadītāju viedokli par JVLMA starptautisko konkurētspēju, studiju programmu 

savstarpējo sasaisti, darba devēju iesaistes procesiem un vēlamajiem 

virzieniem studiju satura un procesa vadībai. 

▪ Studējošo aptauja, kurā piedalījās 99 studenti jeb 24% no SV “Mākslas” 

studējošajiem. Aptaujā tika iekļauti 11 jautājumi par dažādiem studiju satura un 

īstenošanas procesa kvalitātes elementiem.  

▪ Absolventu aptauja, kurā piedalījās 50 no aptuveni 480 pēdējo četru gadu 

absolventiem. Aptaujā tika iekļauti 14 jautājumi par studiju satura un procesa 

elementiem, absolventu nodarbinātību un izglītības nozīmi uzsākot darba 

gaitas.  

Ierobežojumi 

Pētījumam ir vairāki ierobežojumi, kuri jāņem vērā interpretējot rezultātus un izmantojot gūtās atziņas studiju 

programmu īstenošanas pilnveidei. Būtiskākie ierobežojumi ir šādi: 

▪ Cilvēkresursu pieejamība intervijām un fokusgrupas diskusijām – iesaistīto pušu prombūtne 

(atvaļinājums un citi apsvērumi) un aizņemtība, piemēram, studentu uzņemšanas laikā, kavēja un 

apgrūtināja laicīgu informācijas ieguvi un ierobežoja analīzes iespējas. 

▪ Studiju kursu aprakstu pieejamība – JVLMA studiju kursu apraksti tiek glabāti kartotēkā, drukātā 

formātā, kas ievērojami ierobežo kursa aprakstu analīzes iespējas – informācija ir fragmentāra (atsevišķi 

kursa apraksti neatrodas kartotēkā), ar dažādu detalizācijas pakāpi (studiju kursa aprakstu izvērsums ir 

atšķirīgs) un nepilnīga (ne visiem studiju kursiem ir norādīts literatūras saraksts un izstrādes vai 

aktualizēšanas datums). 

▪ SV “Mākslas” pārskata ziņojumā1 norādītā informācija studiju programmu griezumā ir vispārīga un atkārto 

SP aprakstos iekļauto, kas tikai daļēji ļauj izmantot SV pārskatu kā pilnvērtīgu sekundāro datu avotu. 

▪ Respondentu skaits, kuri piedalījušies absolventu un studējošo aptaujās, lai arī sniedz ieskatu studiju 

programmu īstenošanas praksē un vērtējumu par studijām JVLMA, neļauj attiecināt secinājumus uz 

visiem studējošajiem un absolventiem. Vienlaikus, lai palielinātu iegūto datu ticamību, viedokļi un 

pieņēmumi tika validēti fokusgrupu diskusijās un intervijās. 

▪ Atsevišķi dažādu iesaistīto pušu viedokļi ir savstarpēji pretrunīgi, tāpēc pieprasa papildu vērtēšanu 

un validāciju turpmākajā izpētē, lai tos varētu izmantot SV “Mākslas” īstenošanas pilnveidē. 

▪ Netiek veikta regulāra un sistemātiska JVLMA studiju procesā iesaistīto pušu viedokļa izzināšana, kas 

nenodrošina iegūto datu pēctecīgu analīzi un neļauj gūtās atziņas aplūkot ilgākā laika griezumā. 

▪ Pieejamie pētījumi un ziņojumi par darba tirgus tendencēm un attīstības prognozēm mākslas nozarē 

ir ar dažādu detalizāciju un tvērumu. 

 

 
1 Pārskats par veiktajām darbībām studiju virziena “Mākslas” pilnveidei un profesionālo bakalaura studiju programmu raksturojumi 
par 2017./2018.akadēmisko gadu. Apstiprināts JVLMA Senāta sēdē 16.01.2019., protokols Nr.1, pieejams tiešsaistē: 
http://www.jvlma.lv/data/doc_studiju_virzienu_parskati_diplomu_pielikumi/studiju-virziens-makslas-2017-18.pdf [skatīts: 
08.06.2019.] 



   

 

 

1.  JVLMA STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI 

Šajā nodaļā ir apskatīti un analizēti JVLMA stratēģiskie virzieni, kas atspoguļoti JVLMA Attīstības stratēģijā 2016. 

- 2020. gadam (turpmāk – JVLMA stratēģija 2016-2020), JVLMA mājaslapā un Pārskatā par veiktajām darbībām 

SV “Mākslas” pilnveidei un profesionālo bakalaura studiju programmu raksturojumi par 2017./2018.akadēmisko 

gadu (turpmāk – pārskata ziņojums)2. 

1. attēls: JVLMA stratēģiskie uzstādījumi. 

(Avots: autoru izstrādāts) 

Atbilstoši SV “Mākslas” pārkasta ziņojumam, studiju virziena mērķis ir nodrošināt valsts kultūras un sociālajām 

vajadzībām augstākā līmeņa profesionālo instrumenta mūziķu, diriģentu, vokālistu, komponistu, muzikologu, skaņu 

režisoru un horeogrāfu sagatavošanu, kuri: 

▪ ir apguvuši mūzikas un horeogrāfijas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, 5.līmeņa profesijas 

standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās zināšanas; 

▪ ir spējīgi konkurēt mūziķu un horeogrāfu profesionālajā vidē Latvijā un ārvalstīs; 

▪ ir motivēti profesionālai attīstībai un tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā,  

▪ pildot savu pamatuzdevumu, respektē Latvijas tautas intereses, iekļaujoties starptautiskajā kultūras 

apritē, saglabā un attīstīta nacionālās mūzikas kultūras sasniegumus.3 

Dokumentu analīze un iesaistīto pušu viedokļi ļauj secināt, ka JVLMA sagatavo zinošus, pieprasītus un 

starptautiski konkurētspējīgus speciālistus savā darbības jomā, vienlaikus būtiski ir turpināt pilnveidot 

izglītības vidi, lai tā, atbilstoši JVLAM misijā paustajam, būtu augstas kvalitātes, inovācijas, radošumu un 

pētniecību attīstoša.  

JVLMA stratēģijā 2016-2020 iekļautā stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze (turpmāk - SVID) daļēji 

atspoguļo misijā un vīzijā iekļautos stratēģiskos uzstādījumus. Zemāk analizēti vairāki būtiski SVID minētie aspekti: 

▪ Kā viena no JVLMA stiprajām pusēm norādīta: “(..) studijas un pētniecības darbs orientēts pārsvarā uz 

Latvijas tirgus pieprasījumu”, lai gan vīzijā teikts: “JVLMA 2020. gadā ir (..) viens no (..) līderiem mūzikas 

izglītībā Baltijas reģionā”. Iespēju daļā, savukārt, minēts, ka jānodrošina kvalitatīvas studiju programmas 

ārvalstu studentiem svešvalodās un jāpaplašina pieejamo studiju programmu skaits, kas var palīdzēt 

sasniegt vīzijā izvirzīto ambīciju - augstas kvalitātes, starptautiski konkurētspējīga akadēmiskā un 

zinātnes vide.  

▪ Augsti kvalificēts akadēmiskais un pieaicināto docētāju personāls, JVLMA starptautiskā atpazīstamība ar 

tās personāla augstu māksliniecisko, radošo, akadēmisko un zinātniski pētniecisko līmeni, JVLMA 

docētāju un studējošo sasniegumi starptautiskajos projektos un konkursos, kā arī pieprasījums Eiropas 

valstu darba tirgū, ir būtiski priekšnosacījumi JVLMA misijas sekmīgai īstenošanai.  

 
2Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Attīstības stratēģija 2016. - 2020. gadam 
3 Pārskats par veiktajām darbībām studiju virziena “Mākslas” pilnveidei un profesionālo bakalaura studiju programmu raksturojumi 
par 2017./2018.akadēmisko gadu. Apstiprināts JVLMA Senāta sēdē 16.01.2019., protokols Nr.1, pieejams tiešsaistē: 
http://www.jvlma.lv/data/doc_studiju_virzienu_parskati_diplomu_pielikumi/studiju-virziens-makslas-2017-18.pdf [skatīts: 
12.06.2019.]. 
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▪ Vienlaikus ierobežota materiāli tehniskā bāze, nepietiekama infrastruktūra mācību telpu, administratīvā 

personāla, bibliotēkas un bibliotēkas krājuma izvietošanai daļēji var kavēt iecerēto ideju un projektu 

realizēšanu.  

▪ Starp akadēmijas stiprajām pusēm minētas plašas mobilitātes un internacionalizācijas iespējas, tomēr 

JVLMA netiek īstenotas starptautiskas studiju programmas. Pie vājajām pusēm izcelts nepietiekams 

akadēmiskā personāla un studentu mobilitātes līdzsvars, mazs skaits ārzemju pastāvīgo studentu un 

viesprofesoru, kā arī personāla motivācijas trūkums svešvalodu prasmju pilnveidošanai. 2018./2019. 

akadēmiskajā gadā (turpmāk – a.g.) SV “Mākslas” mācījās septiņi ārvalstu studenti ārpus starptautiskās 

mobilitātes programmām, kas veido nepilnus 2% no studiju virzienā studējošo kopskaita un 18 studējošie, 

kuri mācās JVLMA starptautiskās mobilitātes programmās.  

▪ Pie vājajām pusēm minētās nepietiekami apzinātās un realizētās iespējas pētniecības darba orientēšanai 

uz starptautiskiem sadarbības projektiem un attīstības finansējuma (3. pīlārs) piesaiste var kavēt misijas 

un vīzijas īstenošanas iespējas zinātnes un pētniecības jomā. 

▪ JVLMA izstrādā profesionālās doktorantūras studiju programmu mūzikā un horeogrāfijā, tādējādi īstenojot 

vienu no SVID analīzē minētajām iespējām, taču iespēja izstrādāt maģistrantūras studiju programmu 

angļu valodā līdz šim nav izmantota. 

▪ SVID nav pieminēta tehnoloģiju (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, turpmāk – IKT) risinājumu 

izmantošana, lai gan misijā un vīzijā ir runāts par inovatīvu un modernu akadēmisko un zinātnes vidi. IKT 

akadēmijas darbā tiek izmantots daļēji un šobrīd tehnoloģijas nav iesaistītas, piemēram, šādos procesos: 

topošajiem absolventiem tiek izsniegtas papīra formāta apgaitas lapas parakstu iegūšanai no iesaistītā 

JVLMA personāla, studiju kursu apraksti ir pieejami drukātā formā, nevis elektroniski, kas apgrūtina 

informācijas aktualizēšanu un pieejamību (studējošajiem nav iespēja iepazīties ar kursu aprakstiem), nav 

izveidota efektīva kvalitātes vadības platforma.  

Studiju programmu attīstības ieceres 

JVLMA stratēģijā 2016-2020 ir iekļauts studiju virziena attīstības plāns, kas nosaka pasākumus studiju virziena 

pilnveidei, tostarp paredz arī profesionālās doktorantūras izveidi.  

2018.gada 2.oktobrī veiktās izmaiņas normatīvajā regulējumā ļauj Latvijas kultūras un mākslas augstskolām attīstīt 

profesionālās doktorantūras studijas, kas balstītas praktiskā mākslinieciskajā darbībā, nevis zinātniski 

pētnieciskajā darbā. Līdz šim Latvijā nav bijusi iespējas iegūt profesionālo doktora grādu mākslās, kaimiņvalstu –  

Lietuvas un Igaunijas – mūzikas akadēmijas šādu iespēju piedāvā. Studējošo skaits JVLMA īstenotajā SV 

“Mākslas” liecina, ka pieprasījums pēc profesionālajām studiju programmām ir ievērojami lielāks, tāpēc 

profesionālās doktorantūras iespējas būs nozīmīgs papildinājums JVLMA studiju piedāvājumā. 

Lai arī nav skaidri noteiktu mērķu būtiski mainīt JVLMA studiju programmu piedāvājumu, veidojot jaunas studiju 

programmas vai slēdzot kādas no esošajām, SV “Mākslas” attīstības plānā, kā arī intervijās ar JVLMA vadību 

iegūtā informācija norāda uz vairākām svarīgām iecerēm studiju piedāvājuma attīstībā: 

▪ Mazināt studiju kursu skaitu, lai optimizētu studiju programmu īstenošanas izmaksas. Vienlaikus mērķis 

ir palielināt atalgojumu, lai piesaistītu kvalificētāku akadēmisko personālu.  

▪ Stiprināt sadarbību ar darba devējiem valsts pārbaudījumu komisiju darbā, iesaistot nozīmīgāko nozares 

darba devēju pārstāvjus. 

▪ Attīstīt starptautisku sadarbību, piedāvājot plašākas studiju iespējas angļu valodā, stiprinot akadēmiskā 

personāla angļu valodas prasmes un īstenojot ārvalstu studentu piesaistes pasākumus.  

▪ Nodrošināt akadēmiskā personāla kompetenču pilnveides pasākumus un attīstīt akadēmiskā personāla 

snieguma novērtēšanas sistēmu. 
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2.  JVLMA STUDIJU PROGRAMMU 
NOVĒRTĒJUMS  

Šajā nodaļā ir apskatīti nozares politikas plānošanas dokumenti un saistošie normatīvie akti, kā arī analizēts studiju 

programmu pieprasījums, izveides pamatojums, savstarpējā sasaiste, izstrādātas studiju programmu kartītes ar 

programmu raksturojošiem pamatdatiem, veikta vairāku studiju kursu analīze un pārskatāmā matricā apkopoti 

iesaistīto pušu ieteikumi studiju satura un procesa pilnveidei.  

2.1. Kultūras un radošo industriju politikas plānošanas 
dokumentu apskats 

2. tabulā ir apkopotas galvenās atziņas, kas izriet no kultūras un radošo industriju attīstības politikas plānošanas 
dokumentiem un ir attiecināms uz JVLMA. 

2. tabula: Politikas plānošanas dokumentu apkopojums. 
(Avots: autoru izstrādāts) 

DOKUMENTS BŪTISKAS ATZIŅAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTĀ 

1 2 

Latvijas Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija 

2030. gadam4 

▪ Eksportspējīgu radošo industriju attīstība ir viena no Latvijas stratēģiskajām 

prioritātēm. 

▪ Latvijai ir potenciāls konkurētspējīgu kultūrizglītības programmu piedāvājumam 

mūzikā, vizuālajā mākslā, kino, u.c. augstākās izglītības (turpmāk – AI) līmenī. 

▪ Jāveicina AI eksportspēja, līdz 2030. gadam palielinot ārvalstu studentu īpatsvaru 

augstskolās Latvijā līdz vismaz 10% no kopējā studējošo skaita. 

▪ Nozīmīgākas prasmes intelektuālā un radošā potenciāla pārvēršanā inovatīvas un 

konkurētspējīgas ekonomikas izaugsmē ir: zināšanu pārnese, lietotāju virzīta 

pētniecība, uzņēmība, spēja sadarboties, atvērtība, zināšanas un jaunrade. 

▪ Augstākās izglītības iestādēm (turpmāk – AII) tiek rekomendēta pieaugušo 

apmācības attīstīšana.  

Nacionālais attīstības 

plāns 2014.-2020. 

gadam5 

▪ Rīcības virziena “Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība” ietvaros 

paredzētās darbības: AII konsolidācija, AI eksporta atbalsta pasākumu īstenošana, 

AI, zinātnes un privātā sektora sadarbība, pētniecības un inovācijas pārnese 

uzņēmējdarbībā. 

▪ Rīcības virziena "Augstražīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski 

konkurētspējīgi pakalpojumi" mērķi ir paaugstināt kultūras un radošo industriju 

jomā strādājošo uzņēmumu īpatsvaru un radošo industriju eksporta īpatsvaru. 

Viedās specializācijas 

stratēģija 2014.-2020. 

gadam6 

▪ Lai panāktu izglītības internacionalizāciju, jāveido sadarbības programmas ar 

Eiropas un pasaules līmeņa augstskolām doktorantūras studijām, jānodrošina 

pastiprināts angļu valodas lietojums SP realizēšanā, pētniecībā un inovācijās. 

▪ Lai sekmētu izglītības kvalitāti, jāsamazina fragmentācija AI un pētniecībā un jāveicina 

infrastruktūras u.c. resursu koplietošana. 

Izglītības attīstības 

pamatnostādnes 2014.- 

2020. gadam7 

▪ Jāveicina AI atvērtība starptautiskai sadarbībai un AI eksportspēja.  

▪ Rīcības virziena “Izglītības starptautiskā konkurētspēja” ietvaros jāveic starptautisko 

mācībspēku piesaiste AII, jānodrošina atbalsts studentu un akadēmiskā 

personāla mobilitātei, studiju programmu ES valodās izstrāde un aprobācija. 

 
4 Latvijas Republikas Saeima (2010). Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam. [Tiešsaiste]. Pieejams: 
http://polsis.mk.gov.lv/documents/3323 [Skatīts 17.07.2019.]. 
5 Pārresoru koordinācijas centrs (2012). Nacionālais attīstības plāns 2014.- 2020. gadam. [Tiešsaiste]. Pieejams: 
http://polsis.mk.gov.lv/documents/4247 [Skatīts 17.07.2019.]. 
6 Izglītības un zinātnes ministrija (2013). Viedās specializācijas stratēģija 2014.-2020. gadam. [Tiešsaiste]. Pieejams:  
https://www.izm.gov.lv/images/zinatne/IZM_Viedas_Specializ_strategija_2013.pdf [Skatīts 17.07.2019.]. 
7 Izglītības ministrija (2014). Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.- 2020. gadam. [Tiešsaiste]. Pieejams: 
https://m.likumi.lv/doc.php?id=266406 [Skatīts 12.06.2019.]. 
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DOKUMENTS BŪTISKAS ATZIŅAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTĀ 

1 2 

▪ AI jomā vēlamā prakse ir AII, t.sk. koledžu, savstarpējā sadarbība, AII resursu 

konsolidācija un studiju programmu ciešāka integrācija ar industriju. 

▪ Plānotie pasākumi ietver AII kopīgi izveidota doktorantūras studiju centra attīstību. 

Kultūrpolitikas 

pamatnostādnes 2014. - 

2020. gadam “Radošā 

Latvija”8 

▪ Kultūras sektora vājā puse ir nepietiekama sazobe starp kultūrizglītības programmu 

piedāvājumu un darba tirgu. Viena no attīstības iespējām – AII, pētnieku un uzņēmēju 

sadarbības stiprināšana jaunu produktu un pakalpojumu izveidē. 

▪ Kultūrizglītības sistēmā būtiski sekmēt pētniecības, zinātnisko inovāciju un radoši 

mākslinieciskās darbības sasaisti, iekļaujot praksi visos AI posmos, īpaši doktora 

studiju posmā. 

▪ Kultūrizglītībā trūkst inovatīvu starpdisciplināru kultūrizglītības programmu, kas 

nodrošina darba tirgum nepieciešamo zināšanu un prasmju bāzi konkurētspējīgu 

kultūras produktu un pakalpojumu veidošanai. 

▪ Pasākumi, par kuru īstenošanu atbildīgā vai iesaistītā institūcija ir JVLMA: 

- Nodrošināt doktora grādu ieguvušo mācībspēku īpatsvara pieaugumu AII;  

- Nodrošināt SP satura un aprīkojuma mērķtiecīgu atjaunināšanu un modernizāciju, 

AII infrastruktūru, SP kvalitāti un ilgtspēju, ņemot vērā darba tirgus prasības; 

- Nodrošināt izcilajiem studentiem stipendiju programmu un mobilitātes iespējas; 

- Nodrošināt regulāru valsts un starptautiska mēroga konkursu, festivālu, izstāžu, 

radošo nometņu un darbnīcu norisi, kas vērsta uz izcilību izvērtēšanu un izglītības 

kvalitātes pārraudzību un analīzi; 

- Sekmēt jaunu kultūrizglītības programmu izstrādi un ieviešanu atbilstoši darba 

tirgus prasībām; 

- Izveidot trīs kultūrizglītības augstskolām kopēju starptautiskām prasībām 

atbilstošu un starptautiski citējamu pētniecības izdevumu-žurnālu, papildinot datu 

bāzēs iekļauto zinātnisko žurnālu izveidi Latvijā; 

- Izstrādāt Kultūrpolitikas pētniecības centra koncepciju un izvērtēt tā izveidošanas 

iespējas; 

- Sekmēt studējošo un akadēmiskā personāla līdzdalību Latvijas un ārvalstu 

tehnisko, mākslas un mūzikas augstskolu un zinātnisko institūtu sadarbības 

programmās un projektos; 

- Attīstīt regulāru starptautisku konkursu sistēmu visās mūzikas nozarēs, lai 

veicinātu profesionālās mūzikas konkurētspēju; 

- Izveidot starpdisciplināru partnerību modeli kultūrizglītībā, nodrošinot uz plašu 

darba tirgu un starpnozaru sadarbību orientētu kultūrizglītības procesu. 

Mūzikas nozares 

stratēģija9 

▪ Mūzikas nozares virsmērķis ir: “Veidot Latviju par zemi ar bagātu un koptu muzikālo 

kultūras mantojumu, vitālu un daudzveidīgu mūzikas dzīvi, radošiem cilvēkiem, 

konkurētspējīgu mūzikas industriju un ikvienam pieejamiem kvalitatīviem mūzikas 

procesiem tiem atbilstošā vidē”. 

▪ Mūzikas nozare balstās uz tradīcijām bagātu, pārbaudītu daudzpakāpju izglītības 

sistēmas struktūru; mūzikas izglītības institucionālais tīkls ir labi attīstīts, taču 

jāstrādā pie satura un kvalitātes pilnveides, kā arī sasaistes ar darba tirgu. 

▪ Mūzikas nozarē trūkst profesionālu mūzikas žurnālistu, kas saistīts ar klasiskās 

muzikoloģijas nozares nepopularitāti JVLMA studentu vidū. 

▪ Mūzikas izglītības tālāku attīstību apdraud augsta līmeņa akadēmisko 

mācībspēku trūkums. 

▪ Stratēģiskie uzdevumi mūzikas nozares attīstībā ietver: 

- Jaunu izglītības programmu veidošanu;  

- Ārvalstu pasniedzēju piesaisti. 

 
8 Kultūras ministrija (2014). Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014. - 2020. gadam “Radošā Latvija”. [Tiešsaiste]. Pieejams: 
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/KM_dokumenti/Radosa_Latvija.pdf [Skatīts 10.06.2019.]. 
9 Kultūras ministrija (2018). Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014. - 2020. gadam “Radošā Latvija”. Mūzikas nozares stratēģija. 
[Tiešsaiste]. Pieejams: 
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/Politikas%20dokumenti%202018/M%C5%ABzikas_strat%C4%93%
C4%A3ija_aktualiz%C4%93ta_2018.pdf [Skatīts 12.06.2019.]. 
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No apskatīto nozares politikas plānošanas dokumentu analīzes secināms, ka: 

▪ Lielākajā daļā plānošanas dokumentu ir akcentēta nepieciešamība stiprināt augstākās izglītības sasaisti 

ar darba tirgu, sekmēt AI eksportspēju, nodrošināt intensīvāku pētniecības un uzņēmējdarbības sasaisti 

un veidot starpdisciplināras  studiju programmas. 

▪ Atbilstoši Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2030. gadam, JVLMA piedāvā konkurētspējīgas 

studiju programmas mākslas nozarē, vienlaikus akadēmija nav aktīva AI eksportspējas veicināšanā, jo 

ārvalstu studentu īpatsvars SV “Mākslas” ir nepilni 6% (skaitot kopā gan starptautiskajās mobilitātes 

programmās studējošos, gan ārpus mobilitātes programmām studējošos). Starp JVLMA prioritātēm šobrīd 

nav mūžizglītības attīstīšana nozarē. 

▪ JVLMA ir izaugsmes iespējas, lai īstenotu Viedās specializācijas stratēģijā 2014.-2020. gadam plānoto 

sadarbības programmu izveidi ar Eiropas un pasaules līmeņa augstskolām doktorantūras studijām, kā arī 

iespēja intensificēt angļu valodas lietojumu studiju programmu realizēšanā, pētniecībā un inovācijās. 

▪ Lai īstenotu gan Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam, gan citos nozares 

plānošanas dokumentos noteikto, JVLMA jāmeklē iespējas starptautisko mācībspēku piesaistei. Saskaņā 

ar SV “Mākslas” pārskata ziņojumā noradīto: “Arvien paplašinās viesprofesoru piesaistīšana, piedāvājot 

šīs vietas vispirms savā nozarē izcilākajiem profesionāļiem – gan Latvijas, gan ārvalstu mūziķiem, kuru 

kvalifikācijas atbilstību attiecīgajam nosaukumam nosaka JVLMA profesoru padome”.  

▪ Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam “Radošā Latvija” – ir virkne uz JVLMA 

attiecināmu aktivitāšu, piemēram, dokumentā norādīts, ka kultūrizglītībā trūkst inovatīvu starpdisciplināru 

kultūrizglītības programmu, kas nodrošina darba tirgum nepieciešamās zināšanas un prasmes. JVLMA 

2018. gada rudenī ir uzsākusi starpdisciplināru pētniecības sadarbības projektu “Brain-Computer Music 

Interfacing for Embodied Musical Interaction” kopā ar Viļņas Universitāti Lietuvā (Vilnius University) un 

Taivānas Nacionālo Sun Yat-sen Universitāti (National Sun Yat-sen University). Pamatnostādnes kā vienu 

no uzdevumiem izvirza: “Nodrošināt doktora grādu ieguvušo mācībspēku īpatsvara pieaugumu augstākās 

izglītības iestādēs” un saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) datiem10, JVLMA 

pēdējos četros gados ir šāds mācībspēku ar doktora grādu īpatsvars: 2015. gadā 22%, 2016. gadā 17%, 

2017. gadā 24% un 2018. gadā 23%. JVLMA ik gadu organizē virkni valsts un starptautiska mēroga 

konkursus, festivālus, izstādes, simpozijus un citus radošos projektus. 2017./ 2018. a.g.  īstenoti 310 

dažādi projekti11. Līdz šim nav izveidots JVLMA, LMA un LKA kopējs starptautiskām prasībām atbilstošs 

un starptautiski citējams pētniecības izdevums. 

▪ Mūzikas nozares stratēģijā kā būtisks mūzikas nozares trūkums minēts nepietiekams skaits 

profesionālu mūzikas žurnālistu. 2018./2019. a.g. akadēmiskā doktora studiju programmā (turpmāk - 

DSP) “Muzikoloģija” studēja 11 studenti, bet profesionālā bakalaura studiju programmā (turpmāk - PBSP) 

“Mūzikas vēsture un teorija” - 25 studenti. Abās studiju programmās studējošo skaits pēdējos trīs gados 

ir bijis stabils.  

2.2. Saistošo normatīvo aktu prasību izpēte 

Šajā apakšnodaļā ir identificēti un analizēti JVLMA saistošie normatīvie akti aptverot likumus, izglītības standartus, 

Ministru kabineta noteikumus un vadlīnijas. Normatīvie akti atlasīti, ņemot vērā principu, ka tie ir saistoši JVLMA 

īstenoto studiju programmu darbībai. Atlasīti tika gan vispārīgie normatīvie akti, kas saistoši visām SP, gan arī 

normatīvie akti, kuri saistoši atsevišķu JVLMA īstenoto SP, piemēram, doktorantūras studiju programmai, 

akadēmiskajai studiju programmai, darbībai. Visi sarakstā minētie normatīvie akti nosaka ārējās prasības, kuras 

jāievēro studiju programmu izstrādē, pilnveidē vai īstenošanā, un kuru ievērošana tiek pārbaudīta ārējos kvalitātes 

novērtēšanas procesos. 

 
10 https://izm.gov.lv/images/statistika/augst_izgl/Augstakas_izglitibas_LV_parskats_2018.pdf 
11 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (2019.). Pārskats par veiktajām darbībām studiju virziena “Mākslas” pilnveidei un 
profesionālo bakalaura studiju programmu raksturojumi par 2017./2018.akadēmisko gadu, 16.01.2019., protokols Nr.1 
[Tiešsaiste]. Pieejams: http://www.jvlma.lv/data/doc_studiju_virzienu_parskati_diplomu_pielikumi/parskats-stud-virziens-
izglitiba-2017-18.docx [Skatīts 05.06.2019] 
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3. tabula: Normatīvo aktu apkopojums un analīze. 
(Avots: autoru izstrādāts) 

DOKUMENTS NORMATĪVĀ AKTA BŪTĪBA 

1 2 

Augstskolu likums12 

Likums regulē augstskolu un koledžu darbības tiesisko pamatu, nosaka un aizsargā 

augstskolu autonomiju. Likuma normas, kuras reglamentē augstskolas darbību 

attiecībā uz specifiku mākslas nozarē: 

▪ Pēc profesionālās DSP mākslās apguves tiek piešķirts profesionālais doktora grāds 

mākslās.  

▪ Augstskolās tiek nodrošināta studiju, pētniecības darba un mākslinieciskās 

jaunrades brīvība, ja šī brīvība nav pretrunā ar citu personu tiesībām, augstskolas 

satversmi un normatīvajiem aktiem.  

▪ Ievērojot nepieciešamību apgūt praktiskas iemaņas un zināšanas, profesionālo studiju 

programmu profila priekšmetos docenta, lektora un asistenta amatu var ieņemt 

persona ar augstāko izglītību bez zinātniskā doktora grāda vai bez profesionālā 

doktora grāda mākslās, ja tai ir pasniedzamajam priekšmetam atbilstošs pietiekams 

praktiskā darba stāžs. Lai docenta amatā ievēlētu personu, kurai nav zinātniskā 

doktora grāda vai profesionālā doktora grāda mākslās, tai nepieciešams vismaz 

septiņu gadu praktiskā darba stāžs.  

▪ Akadēmiskās DSP īstenošanā piedalās ne mazāk kā piecas personas ar doktora 

grādu, no kurām vismaz trīs ir Latvijas Zinātnes padomes apstiprināti eksperti 

attiecīgajā nozarē. Profesionālās DSP mākslās īstenošanā piedalās ne mazāk kā 

piecas personas, kurām ir doktora grāds. 

▪ Māksliniecisko jaunradi īsteno šādās akadēmiskajās un profesionālajās mākslu 

studiju programmās: mūzika un skatuves māksla, (..) un radošās industrijas. 

Mākslu studiju process ietver radošo darbību, kas balstīta mākslinieciskajā jaunradē. 

▪ Mākslinieciskās jaunrades uzdevums ir mākslu studiju programmu ietvaros 

nodrošināt un attīstīt studiju, pētniecības un mākslinieciskās jaunrades darba 

vienotību, sekmēt izcilību un kvalitāti, konkurētspēju un eksportspēju mūzikā un 

skatuves mākslā, (..) un radošajās industrijās. 

▪ Augstskolas, sadarbojoties gan savā starpā, gan ar kultūras institūcijām, 

kultūrizglītības iestādēm, pašvaldībām un citām ieinteresētajām institūcijām, saskaņo 

mākslinieciskās jaunrades darba virzienus, izvērtē tā nozīmību, māksliniecisko 

līmeni un lemj par šā darba finansējumu. 

▪ Līdz 2024. gada 31. janvārim profesionālās DSP mākslās īstenošanā var 

piedalīties arī profesori mākslas nozarē. 

▪ SV "Mākslas" akreditē līdz 2022. gada 31. decembrim. SV akreditācijas termiņš tiek 

pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par SV akreditāciju vai lēmums par 

atteikumu akreditēt SV. 

Izglītības likums13 

Likums nosaka izglītības sistēmas ietvaru Latvijā visās tās formās un līmeņos, t.sk, 

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņu aprakstus:   

▪ sestais kvalifikācijas līmenis — spēja uzrādīt pamata un specializētas zināšanas 

nozarē un izmantot tās profesionālas, mākslinieciskas, inovatīvas vai 

pētnieciskas darbības veikšanai; spēja izmantot zinātnisku pieeju problēmu 

risināšanai, uzņemties atbildību un iniciatīvu; spēja pieņemt lēmumus un rast radošus 

risinājumus mainīgos apstākļos  – atbilst bakalaura studiju programmām; 

▪ septītais kvalifikācijas līmenis — spēja uzrādīt padziļinātas un plašas zināšanas 

attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā; spēja patstāvīgi izmantot 

teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes pētnieciskas, 

mākslinieciskas vai augsti kvalificētas profesionālas darbības veikšanai 

mainīgos apstākļos; spēja patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas 

 
12 Latvijas Republikas Saeima (1995). Augstskolu likums. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=37967 [Skatīts 
10.06.2019.]. 
13 Latvijas Republikas Saeima (1998). Izglītības likums. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50759 [Skatīts 
10.06.2019.]. 
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zinātniskas un profesionālas problēmas, integrēt dažādu jomu zināšanas, dot 

ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā – atbilst maģistra studiju programmām. 

 

Zinātniskās 

darbības likums14 

Likums nosaka zinātnes un augstākās izglītības vienotību, zinātnieku tiesības, 

atbildību, neatkarību un akadēmisko brīvību, profesionālās un sociālās garantijas, 

valsts institūciju kompetenci un saistības zinātniskās darbības nodrošināšanā. 

Galvenie punkti, kas saistoši JVLMA – kritēriji iekļaušanai zinātnisko institūciju reģistrā: 

▪ Lai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētu augstskolu, tai jāatbilst šādiem kritērijiem: 

1) augstskola ir akreditēta un tajā vismaz pusei no vēlētā akadēmiskā 

personāla ir doktora zinātniskais grāds; 

2) augstskola īsteno vismaz vienu akreditētu DSP; 

3) augstskola izdod zinātniskus rakstus un galvenajās savas darbības jomās veic 

zinātnisko darbību; 

4) augstskolai ir starptautiska sadarbība zinātnes jomā.  

▪ Grozījums likuma 28. panta trešās daļas 1. punktā par Latvijas Mākslas akadēmiju, 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju, kurās 

vismaz 20 procentiem no vēlētā akadēmiskā personāla ir doktora zinātniskais 

grāds, stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.15  

Noteikumi par valsts 

akadēmiskās 

izglītības 

standartu16 

Noteikumi nosaka akadēmisko, t.sk. maģistra studiju programmu, īstenošanas 

principus. 

Galvenie punkti, kas saistoši JVLMA: 

▪ Maģistra grādu – izglītības zinātņu maģistrs, humanitāro zinātņu maģistrs, sociālo 

zinātņu maģistrs, (..) – piešķir attiecīgajām zinātnēm radniecīgajā zinātņu nozaru 

grupā atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām izglītības 

tematiskajām grupām. 

Noteikumi par otrā 

līmeņa 

profesionālās 

augstākās izglītības 

valsts standartu17 

Noteikumi nosaka profesionālo studiju programmu īstenošanas principus, t.sk.: 

▪ No bakalaura programmas apjoma (izņemot to apjomu, kas paredzēts praksei un 

bakalaura darba vai diplomdarba (diplomprojekta) izstrādei) pilna laika studijās ne 

mazāk kā 40 procentus, bet bakalaura programmās, kuras ietilpst izglītības 

programmu grupā "Mūzika un skatuves māksla", ne mazāk kā 30 procentus 

veido kontaktstundas.18 

Noteikumi par 

Latvijas izglītības 

klasifikāciju19 

Noteikumi nosaka Latvijas izglītības klasifikāciju, tai skaitā Latvijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras līmeņiem atbilstošus zināšanu, prasmju un kompetenču aprakstus. 

Galvenie punkti, kas saistoši JVLMA: 

▪ Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim atbilstošo zināšanu, prasmju un 

kompetenču apraksti sestajam, septītajam un astotajam līmenim; 

 
14 Latvijas Republikas Saeima (2005). Zinātniskās darbības likums. [Tiešsaiste]. Pieejams:  https://likumi.lv/doc.php?id=107337  
[Skatīts 10.06.2019.]. 
15 2018./2019. a.g. JVLMA 23 % mācībspēku ir ar doktora grādu, 
https://izm.gov.lv/images/statistika/augst_izgl/Augstakas_izglitibas_LV_parskats_2018.pdf 
16 Latvijas Republikas Ministru kabinets (2014). Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu. [Tiešsaiste]. Pieejams: 
https://likumi.lv/doc.php?id=266187 [Skatīts 05.06.2019.] 
17 Latvijas Republikas Ministru kabinets (2014). Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu. 
[Tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=268761 [Skatīts 11.06.2019.]. 
18 Saskaņā ar “Pārskats par veiktajām darbībām studiju virziena “Mākslas” pilnveidei un profesionālo bakalaura studiju 
programmu raksturojumi par 2017./2018.akadēmisko gadu”, 16.01.2019., protokols Nr.1 norādīto, visās studiju programmās, 
izņemot DSP, kontaktstundas veido 35%.  
19 Latvijas Republikas Ministru kabinets (2017). Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju. [Tiešsaiste]. Pieejams: 
https://likumi.lv/doc.php?id=291524 [Skatīts 11.06.2019.]. 
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▪ Izglītības tematiskajai grupai “Humanitārās zinātnes un mākslas”, izglītības 

tematiskajai jomai “Mākslas”, izglītības programmu grupai “Mūzika un skatuves 

māksla” atbilstošo studiju programmu izglītības klasifikācijas koda pēdējie trīs cipari ir 

–  212. 

Noteikumi par 

Latvijas zinātnes 

nozarēm un 

apakšnozarēm20 

Noteikumi nosaka Latvijas zinātnes nozares un apakšnozares. 

Galvenie punkti, kas saistoši JVLMA: 

▪ Doktora grādi turpmāk tiek piešķirti nozaru grupā “Humanitārās un mākslas zinātnes”, 

nozare “Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra” ietver mākslas teoriju, mākslas 

vēsturi, arhitektonisko projektēšanu, muzikoloģiju, izpildītājmākslas pētījumus (teātra 

zinātni, dramaturģiju), folkloras pētījumus, pētījumus par kinematogrāfiju, radio un 

televīziju. 

Vadlīnijas studiju 

programmas 

raksturojuma 

izstrādei21 

Vadlīnijas nosaka principus, kas jāievēro, sagatavojot jaunas SP raksturojumu, lai 

veiktu SP licencēšanas procedūru. Raksturojumā minētie aspekti ir sasaistīti ar 

ekspertu atzinumu un tiek izvērtēti licencēšanas procesā. 

Galvenie punkti, kas saistoši JVLMA: 

▪ Sagatavojot SP raksturojumu jaunas SP licencēšanai, cita starpā nepieciešams: 

1) Raksturot SP izstrādes procesu, analizējot programmas izveides procesā 

izmantotus datus, norādot SP izstrādē iesaistītās puses (piemēram, 

ārējie eksperti, mācībspēki, darba devēji, studējošie) un iesaistes veidu; 

2) Sniegt novērtējumu par studējošo, absolventu, darba devēju un / vai 

nozares darba devēju organizāciju un citu nozares organizāciju iesaisti 

SP izveidē, norādīt, kā ieinteresētās puses turpmāk plānots iesaistīt studiju 

programmas pilnveidē (t.sk. augstskolas/ koledžas plānotais darbs ar 

studējošo un darba devēju aptauju rezultātiem). Pielikumā nepieciešams 

pievienot informāciju par darba devēju nodoma līgumiem par studējošo 

prakses nodrošināšanu. 

3) Raksturot AII piemērotos mehānismus un procedūras mācībspēku 

kvalifikācijas paaugstināšanai un zinātniski pētnieciskās darbības 

veicināšanai, sniegt piemērus par mācībspēku zinātniski pētniecisko 

darbību (ja piemērojams, māksliniecisko jaunradi). Pielikumā nepieciešams 

pievienot mācībspēku ar SP saistīto pēdējo sešu gadu zinātnisko publikāciju 

sarakstu recenzējamos izdevumos vai pētniecības vai mākslinieciskās 

jaunrades sasniegumu sarakstu. 

Studiju virziena 

pašnovērtējuma 

ziņojuma izstrādes 

vadlīnijas22 

Vadlīnijas nosaka principus, kas jāievēro, sagatavojot SV pašnovērtējuma ziņojumu, lai 

veiktu SV novērtēšanas procedūru. Pašnovērtējuma ziņojumā minētie aspekti ir 

sasaistīti ar ekspertu atzinumu un tiek izvērtēti SV novērtēšanas procesā. 

Galvenie punkti, kas saistoši JVLMA: 

▪ Sagatavojot SV pašnovērtējuma ziņojumu, cita starpā nepieciešams: 

1) Norādīt datus par pieejamo finansējumu atbilstošajām SP, kā arī pētniecības 

un / vai mākslinieciskās jaunrades finansēšanas avotiem un to 

izmantošanu SV attīstībai. 

▪ Raksturot un novērtēt SV zinātniskās pētniecības un / vai mākslinieciskās 

jaunrades virzienus, atbilstību AII un SV mērķiem un zinātnes un 

 
20 Latvijas Republikas Ministru kabinets (2018). Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm. [Tiešsaiste]. 
Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/296661-noteikumi-par-latvijas-zinatnes-nozarem-un-apaksnozarem [Skatīts 10.06.2019.]. 
21 Akadēmiskās informācijas centrs (2019). Vadlīnijas studiju programmas raksturojuma izstrādei. [Tiešsaiste]. Pieejams: 
http://aika.flowin.lv/wp-content/uploads/2019/05/Vadlinijas-studiju-programmas-raksturojuma-izstradei_2019.pdf [Skatīts 
11.06.2019.] 
22 Akadēmiskās informācijas centrs (2019). Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas. [Tiešsaiste]. Pieejams: 
http://aika.flowin.lv/wp-content/uploads/2019/05/Studiju-virziena-pasnovertejuma-zinojuma-izstrades-vadlinijas_2019.pdf 
[Skatīts 11.06.2019.] 
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mākslinieciskās jaunrades attīstības līmenim (atsevišķi raksturot DSP 

nozīmi, ja piemērojams). 

▪ Raksturot un novērtēt zinātniskās pētniecības un / vai mākslinieciskās 

jaunrades sasaisti ar studiju procesu, t.sk. rezultātu izmantošanu studiju 

procesā. 

▪ Raksturot starptautisko sadarbību zinātniskajā pētniecībā un / vai 

mākslinieciskajā jaunradē. 

▪ Raksturot, kā tiek veicināta mācībspēku un studējošo iesaiste 

zinātniskajā pētniecībā un / vai mākslinieciskajā jaunradē. 

Veicot normatīvo aktu analīzi, secināms, ka kopumā JVLMA izpilda tajos izvirzītās prasības. Piemēram: 

▪ atbilstoši  Augstskolu likumā noteiktajam, DSP īstenošanā piedalās ne mazāk kā piecas personas ar 

doktora grādu, no kurām vismaz trīs ir Latvijas Zinātnes padomes apstiprināti eksperti attiecīgajā nozarē; 

▪ saskaņā ar IZM pārskatu23 2017./2018. a.g. 34 no 151 (jeb 23%) akadēmiskā personāla pārstāvju bija ar 

doktora grādu; 

▪ JVLMA studiju virziena pārskata ziņojumā teikts, ka “salīdzinot programmstundu apjomu un studiju 

programmas apguves darba formu attiecību procentuāli, secināms, ka 2017./2018. akadēmiskajā gadā 

kontaktstundu un patstāvīgā darba stundu attiecība viena kredītpunkta ietvaros bijusi vidēji 35% pret 65% 

(..)”. 

Vienlaikus jānorāda, ka Augstskolu likums kā vienu no mākslinieciskās jaunrades uzdevumiem cita starpā izvirza 

eksportspējas sekmēšanu, kas pašlaik ir JVLMA konkurētspēju mazinošs faktors, ņemot vērā nelielo ārvalstu 

pasniedzēju īpatsvaru (2017./2018. a.g. tas bija 1% no akadēmiskā personāla) un ārvalstu studentu skaitu 

(2017./2018. a.g. 4% mobilo studentu24 no studējošo kopskaita). 

2.3. Pārskats par JVLMA īstenotajām studiju programmām 

Šajā apakšnodaļā ir analizēts studiju programmu pieprasījums, apskatot studējošo skaita dinamiku pēdējo trīs gadu 

laikā, vērtēts SP izveides pamatojums un savstarpējā sasaiste, kā arī izlases kārtā analizēti studiju kursu apraksti. 

2.3.1. Studiju programmu pieprasījums un studējošo skaits pa programmām 

Kopumā JVLMA studējošo skaits ir stabils. 2018./2019. akadēmiskajā gadā JVLMA bija 575 studējošie: 420 

(73,4%) no tiem SV “Mākslas” un 155 (26,6%) SV “Izglītība, pedagoģija un sports”. Lielākais studējošo skaits (146) 

ir PBSP “Instrumentālā mūzika” (27% no visiem JVLMA studējošajiem). Salīdzinoši liels studējošo skaits – 95 

(15,5% no kopskaita) – ir profesionālajā maģistra studiju programmā (turpmāk – PMSP) “Mūzika un skatuves 

māksla”. Citās SV “Mākslas” programmās studējošo skaits ir zemāks: PBSP “Vokālā mūzika” – 57 studējošie, 

PBSP “Horeogrāfija” – 26 studējošie un PBSP “Diriģēšana” – 27 studējošie. Dažās SP studējošo skaits ir neliels, 

piemēram, PBSP “Kompozīcija” ir 10 studējošie, bet akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Mūzika” – septiņi 

studējošie. SV “Izglītība pedagoģija un sports” studējošo sadalījums pa SP ir līdzīgāks: PBSP “Deju un ritmikas 

skolotājs” – 46, PBSP “Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs” – 45, PBSP “Vispārējās izglītības mūzikas 

skolotājs – 34 un PBSP “Mūzikas skolotājs” – 30 studējošie. 2. attēlā ir vizuāli atspoguļots 2018./2019. a.g. JVLMA 

studējošo skaits dalījumā pa studiju programmām. 

 
23 PĀRSKATS par Latvijas augstāko izglītību 2018.gadā. Galvenie statistikas dati. Izglītības un zinātnes ministrija, 2019. gads. 
24 Mobilie studenti ir studējošie, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārpus Latvijas. 



   

 

 

2. attēls. Studējošo skaits JVLMA 2018./2019. mācību gadā. 

 (Avots: JVLMA sniegtā informācija, IZM statistika par studējošo skaitu, autoru izstrādāts) 
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Studējošo skaits SV “Mākslas” pēdējos gados raksturojams kā stabils:  2016./2017. a.g. bija 427 studējošie, 

2017./2018. a.g. – 426 studējošie un 2018./2019. a.g. – 420 studējošie. Arī studiju programmu griezumā vērojama 

stabilitāte, jo nav bijušas nozīmīgas izmaiņas studējošo dalījumā. PBSP “Vokālā mūzika” studējošo skaits nedaudz 

pieaudzis  – no 49 studējošajiem 2016./2017. a.g. līdz 57 studējošajiem 2018./2019. a.g. Nedaudz (par 6 

studējošajiem) samazinājies studējošo skaits PBSP “Horeogrāfija” – no 32 studējošajiem 2016./2017. a.g. līdz 26 

studējošajiem 2018./2019. mācību gadā. Neliels samazinājums vērojams arī studējošo skaita ziņā lielākajā JVLMA 

īstenotajā studiju programmā PBSP “Instrumentālā mūzika” – no 158 studējošajiem 2016./2017. a.g. līdz 146 

studējošajiem 2018./2019. a.g. Studējošo skaits studiju programmās vizualizēts 3. attēlā. 

3. attēls: JVLMA studējošo skaita SV “Mākslas” salīdzinājums 2016./ 2017. un 2018./2019. a.g. 

(Avots: JVLMA sniegtā informācija, IZM statistika par studējošo skaitu, autoru izstrādāts) 

 

90% no visiem JVLMA studējošajiem (520) mācās par valsts budžeta līdzekļiem. Gandrīz vienlīdz liels par maksu 

studējošo īpatsvars vērojams abos akadēmijas īstenotajos studiju virzienos: SV “Izglītība pedagoģija un sports” – 

10,9%, savukārt SV “Mākslas” – 9%. Lielākais par maksu studējošo īpatsvars SV “Mākslas” ir studiju programmā 

“Vokālā mūzika” (22% jeb 13 no 44 studējošajiem). Atsevišķās studiju programmās (PBSP “Kompozīcija”, PBSP 

“Mūzika un skatuves māksla” un ABSP “Mūzika”) visi studējošie mācās par valsts budžeta līdzekļiem (skat 4. 

tabulu). Salīdzinot ar citām Latvijas valsts AII, JVLMA par saviem līdzekļiem studējošo īpatsvars ir viens no 

zemākajiem. 

4.tabula: Par valsts budžeta līdzekļiem un maksu studējošie SV “Mākslas” 2018./2019. a.g. 

(Avots: IZM statistika par augstāko izglītību 2018./2019. a.g., autoru izstrādāts) 

NR.P.K. STUDĒJOŠO SKAITS KOPĀ 

STUDĒJOŠO 

SKAITS 

(BUDŽETS) 

STUDĒJOŠO 

SKAITS (PAR 

MAKSU) 

STUDĒJOŠO (PAR 

MAKSU) 

ĪPATSVARS % 

1 2 3 4 5 

1.  PBSP “Diriģēšana” 24 3 11,1 

2.  PBSP “Horeogrāfija” 24 2 7,7 

3.  PBSP “Instrumentālā mūzika” 135 11 7,5 

4.  PBSP “Kompozīcija” 10 0 - 

5.  BSP “Mūzikas vēsture un teorija” 24 1 4,0 

6.  
PBSP “Mūzika un skatuves 

māksla” 
16 0 - 

7.  PBSP “Vokālā mūzika” 44 13 22,8 

8.  AMSP “Mūzika”  7 0 - 
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NR.P.K. STUDĒJOŠO SKAITS KOPĀ 

STUDĒJOŠO 

SKAITS 

(BUDŽETS) 

STUDĒJOŠO 

SKAITS (PAR 

MAKSU) 

STUDĒJOŠO (PAR 

MAKSU) 

ĪPATSVARS % 

1 2 3 4 5 

9.  
PMSP “Mūzika un skatuves 

māksla” 
88 7 7,4 

10.  DSP “Muzikoloģija” 10 1 9,1 

 

2.3.2. Studiju programmu pamatojums un sasaiste 

JVLMA SV “Mākslas” tiek īstenotas 10 dažādas studiju programmas ar 16 apakšprogrammām un 23 

specializācijām. Studiju programma PMSP “Mūzika un skatuves māksla” iekļauti 38 profili 6 specializācijās, kas 

nodrošina iespējas turpināt studijas pēc PBSP absolvēšanas. SV “Mākslas” īstenotās studiju programmas ir 

unikālas Latvijā, tāpēc to pastāvēšanai un attīstībai ir pamatojums. Lai arī Baltijas valstīs un Baltijas jūras reģionā 

ir pieejamas līdzīgas studiju iespējas, JVLMA vienīgā Latvijā nodrošina augstāko izglītību mūzikas jomā un mūzikas 

nozares saglabāšanai un attīstībai nepieciešamos augstas kvalifikācijas speciālistus, kā arī ir atbilstoši nacionāla 

līmeņa stratēģiskās attīstības uzstādījumiem (skat. šī ziņojuma 2.1. sadaļu). Studiju programmas ir savstarpēji 

nošķiramas, vienlaikus starp tām pastāv krustpunkti gan studiju saturā, gan īstenošanas veidā. Ir vērojami vairāki 

mehānismi studiju programmu savstarpējai sasaistei: 

▪ Vairākās studiju programmās notiek kopīgi A daļas studiju kursi, tādi ir teju visām JVLMA īstenotajām 

bakalaura līmeņa studiju programmām, piemēram, “Mūzikas teorija un analīze”, “Laikmetīgās mūzikas 

vēsture un estētika”, “Ievads mūzikas vēsturē” un citi, kurus kopīgi apgūst dažādās akadēmijas SP 

studējošie. 

▪ Kopīgs B daļas pedagoģijas kursu bloks PBSP, kuru veido “Psiholoģija”, “Pedagoģija”, “Vispārējā 

metodika”, pedagoga ētikas un specializētie pedagoga metodikas studiju kursi.  

▪ C daļas – brīvās izvēles kursi: visās SP ir iespējams izvēlēties C daļas studiju kursus 9 kredītpunktu 

(Eiropas Kredītu pārneses sistēma, turpmāk – ECTS) apjomā, no tiem sakritīgie kursi visos profesionālā 

bakalaura studiju plānos ir “Svešvaloda”, “Skatuves uzvedības kultūra” un “Ievads akustikā”. 

▪ Kopīgs praktisko nodarbību saturs un īstenošanas veids dažādām studiju programmām. Stīgu un 

pūšaminstrumentu instrumentālās mūzikas apakšprogrammu praktiskajā daļā iekļauti studiju kursi 

“Orķestris”, klavieru, akordeona un stīgu mūzikas instrumentiem praktiskajā daļā iekļautas nodarbības 

“Kameransamblis” un citas starpprogrammu nodarbības.  

▪ Studiju programmu īstenošanai nepieciešama horizontāla sadarbība starp dažādām akadēmijas 

katedrām. Vairākās katedrās – Klavieru katedra, Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra, 

Koncertmeistaru katedra un Mūzikas skolotāju katedra – īstenotie studiju kursi ir nepieciešami dažādās 

studiju programmās. Katedru vadītāju aptaujas rezultāti, liecina, ka sadarbība studiju programmu 

īstenošanā notiek arī starp citām, ne tikai iepriekš uzskaitītajām, katedrām. 

▪ Starp studiju programmām tiek nodrošināta pēctecība -  bakalaura līmeņa studiju programmu absolventi 

var turpināt studijas maģistrantūrā, bet maģistra grādu ieguvušie – doktora studiju programmā. 

Atsevišķas studiju programmas ir ar ievērojami mazākiem sasaistes elementiem, nekā citas:  

▪ PBSP “Mūzika un skatuves māksla” (Skaņu režija) ir ar unikālu A daļas studiju kursu bloku (izņemot studiju 

kursu “Mūzikas vēsture un teorija”). 

▪ AMSP “Mūzika” un DSP “Muzikoloģija” ir no citām studiju programmām atšķirīgs studiju saturs visos 

īstenošanas blokos, gan tāpēc, ka tās ir vienīgās akadēmiskās programmas, kuras tiek īstenotas JVLMA, 

gan tāpēc ka tām nav līdzvērtīga līmeņa SP, ar kurām veidot sasaisti, gan tāpēc, ka viens no galvenajiem 

uzsvariem šajās SP ir patstāvīga zinātniski pētnieciskā darbība, īpaši DSP “Muzikoloģija”, kur lielāko daļu 

no apgūstamā KP apjoma veido promocijas darba izstrāde. 
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2.3.3. Studiju programmu kartītes 

Visas JVLMA īstenotā SV “Mākslas” studiju programmas tiek īstenotas pilna laika klātienes formā, latviešu valodā 

un, saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48. punktu, ir akreditētas līdz brīdim, kad tiek pieņemts 

lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā līdz 

2022. gada 31. decembrim.25 Atbilstoši SV “Mākslas” pārskata ziņojumam, plānojot SP satura attīstību, tiek ņemts 

vērā darba devēju viedoklis, kā arī darba devēji tiek iesaistīti mākslinieciski radošo un pedagoģisko prakšu 

īstenošanā, ja tā tiek veikta ārpus JVLMA. SV “Mākslas” studiju programmu plāni ir veidoti ņemot vērā atbilstošās 

profesionālās kvalifikācijas profesiju standartus, nodrošinot profesionālajām prasmēm, kompetencēm un 

zināšanām atbilstošu studiju kursu iekļaušanu programmas plānā.  

Lai pārskatāmā veidā apkopotu informāciju par studiju programmām, ir izveidotas SP kartītes, kurās iekļauti 

nozīmīgākie katras SP raksturlielumi, kā arī informācija, ko izpētes laikā īstenotajās aptaujās un intervijās par SP 

norādījuši studējošie un absolventi.  

1. PBSP “Instrumentālā mūzika” 

NR.P.K. 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS 

NOSAUKUMS 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS SKAIDROJUMS 

1 2 3 

1.  
Iegūstamais grāds un/ vai 

kvalifikācija 

Profesionālais bakalaura grāds mūzikā 

Instrumenta mūziķis atbilstoši specialitātei 

2.  
2018./2019. a.g. studiju 

programmā studējošo skaits  

Kopā: 146 

Par budžeta finansējumu: 135 

Par maksu: 11 

3.  

Studējošo skaita izmaiņas 

pēdējo trīs gadu laikā (2016. - 

2018. gads) 

Studējošo skaits pēdējo trīs gadu laikā ir nedaudz samazinājies. 

▪ 158 studenti 2016. gadā; 

▪ 143 studenti 2017. gadā; 

▪ 146 studenti 2018. gadā. 

4.  
Studiju programmu 

apakšprogrammas 

Sešas apakšprogrammas: 

▪ Taustiņinstrumentu spēle 

▪ Stīgu instrumentu spēle 

▪ Pūšaminstrumentu spēle 

▪ Sitaminstrumentu spēle 

▪ Vēsturisko instrumentu spēle 

▪ Džeza mūzika 

5.  
Studējošo vērtējums par SP 

īstenošanu 

32% studējošo priekšstats par studiju programmu pirms 

iestāšanās JVLMA pilnībā atbilda realitātei, 50% drīzāk atbilda, 

14% drīzāk neatbilda, bet 6% neatbilda realitātei. 

Kopumā studējošie pozitīvi vērtē studiju programmas kvalitāti, 

vērtējot sešus studiju kvalitātes elementus 26 skalā no 1 līdz 5, kur 

5 ir “Augsta”, bet 1 ir “Zema”; summārais vērtējums ir 3,8. 

6.  
Absolventu nodarbinātība un 

vērtējums par SP īstenošanu 

No 10 SP absolventiem, kuri piedalījušies izpētes laikā īstenotajā 

aptaujā, seši strādā atbilstoši kvalifikācijai, bet trīs - ar iegūto 

kvalifikāciju cieši saistītā nozarē, savukārt viens nav nodarbināts. 

 
25 Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48. punktu studiju virzienu “Mākslas”, kuru akreditācijas termiņš beidzas 
2019. gadā, akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai 
lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim. 
 
26 Aptaujā iekļautie studiju kvalitātes elementi: 1) programmas mērķi; 2) programmas saturs; 3) programmas īstenošanas gaita; 
4) praktiskās daļas atbilstība teorētiskajai daļai; 5) studiju metožu mūsdienīgums; 6) rezultātu skaidrība; 7) nepieciešamās 
priekšzināšanas; 8) atbalsts studējošajiem un 9) studējošo vērtēšanas standarti. 
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NR.P.K. 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS 

NOSAUKUMS 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS SKAIDROJUMS 

1 2 3 

Viens absolvents studiju kvalitāti vērtējs kā augstu, četri kā drīzāk 

augstu, četri kā vidēju un viens absolvents vērtējis studiju kvalitāti, 

kā zemu. 

 

2. PBSP “Horeogrāfija” 

NR.P.K. 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS 

NOSAUKUMS 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS SKAIDROJUMS 

1 2 3 

1.  
Iegūstamais grāds un / vai 

kvalifikācija 

Profesionālais bakalaura grāds mūzikā 

Horeogrāfs 

2.  
2018./2019. a.g. studiju 

programmā studējošo skaits  

Kopā: 26 

Par budžeta finansējumu: 24 

Par maksu: 2 

3.  

Studējošo skaita izmaiņas 

pēdējo trīs gadu laikā (2016. 

- 2018. gads) 

Studējošo skaits pēdējo trīs gadu laikā ir nedaudz samazinājies. 

▪ 32 studenti 2016. gadā; 

▪ 29 studenti 2017. gadā; 

▪ 26 studenti 2018. gadā. 

4.  
Studiju programmu 

apakšprogrammas 

2 apakšprogrammas: 

▪ Deju horeogrāfija 

▪ Baleta horeogrāfija 

5.  
Studējošo vērtējums par SP 

īstenošanu 

Viens studējošais no pieciem horeogrāfijas programmā 

studējošajiem, kuri piedalījušies aptaujā norādījis, ka priekšstats 

par studiju programmu pirms iestāšanās JVLMA pilnībā atbilda 

realitātei, bet četri norāda, ka priekšstats atbildis daļēji. 

Kopumā studējošie pozitīvi vērtē studiju programmas kvalitāti, 

vērtējot sešus studiju kvalitātes elementus skalā no 1 līdz 5, kur 5 

ir “Augsta”, bet 1 ir “Zema” summārais vērtējums ir 4,08. 

6.  
Absolventu nodarbinātība un 

vērtējums par SP īstenošanu 

Aptaujā piedalījušies divi SP absolventi - viens strādā atbilstoši 

JVLMA iegūtajai kvalifikācijai, bet viens ar kvalifikāciju saistītā 

nozarē. 

 

3. PBSP “Diriģēšana” 

NR.P.K. 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS 

NOSAUKUMS 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS SKAIDROJUMS 

1 2 3 

1.  
Iegūstamais grāds un / vai 

kvalifikācija 

Profesionālais bakalaura grāds mūzikā 

Diriģents 

2.  
2018./2019. a.g. studiju 

programmā studējošo skaits  

Kopā: 27 

Par budžeta finansējumu: 24 

Par maksu: 3 

3.  

Studējošo skaita izmaiņas 

pēdējo trīs gadu laikā (2016. 

- 2018. gads)  

Studējošo skaits pēdējo trīs gadu laikā ir bijis stabils. 

▪ 26 studenti 2016. gadā; 

▪ 31 studenti 2017. gadā; 

▪ 27 studenti 2018. gadā. 
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NR.P.K. 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS 

NOSAUKUMS 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS SKAIDROJUMS 

1 2 3 

4.  
Studiju programmu 

apakšprogrammas 

2 apakšprogrammas: 

▪ Kora diriģēšana 

▪ Orķestra diriģēšana 

5.  
Studējošo vērtējums par SP 

īstenošanu 

Viens studējošais no sešiem diriģēšanas SP studējošajiem, kuri 

piedalījušies aptaujā norādījis, ka priekšstats par studiju 

programmu pirms iestāšanās JVLMA pilnībā atbilda realitātei, bet 

pieci norāda, ka priekšstats atbildis daļēji. 

Kopumā studējošie pozitīvi vērtē SP kvalitāti, vērtējot sešus 

studiju kvalitātes elementus skalā no 1 līdz 5, kur 5 ir “Augsta”, bet 

1 ir “Zema” summārais vērtējums ir 3,4. 

6.  
Absolventu nodarbinātība un 

vērtējums par SP īstenošanu 

Aptaujā piedalījušies trīs absolventi divi strādā atbilstoši JVLMA 

iegūtajai kvalifikācijai, bet viens ar kvalifikāciju saistītā nozarē. Visi 

trīs absolventi, kuri piedalījušies aptaujā studiju kvalitāti vērtē kā 

“drīzāk augstu”. 

 

4. PBSP “Kompozīcija” 

NR.P.K. 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS 

NOSAUKUMS 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS SKAIDROJUMS 

1 2 3 

1.  
Iegūstamais grāds un / vai 

kvalifikācija 

Profesionālais bakalaura grāds mūzikā 

Komponists 

2.  
2018./2019. a.g. studiju 

programmā studējošo skaits  

Kopā: 10 

Par budžeta finansējumu: 10 

Par maksu: 0 

3.  

Studējošo skaita izmaiņas 

pēdējo trīs gadu laikā (2016. 

- 2018. gads)   

Studējošo skaits pēdējo 3 gadu laikā ir bijis stabils. 

▪ 10 studenti 2016. gadā; 

▪ 10 studenti 2017. gadā; 

▪ 10 studenti 2018. gadā. 

4.  
Studiju programmu 

apakšprogrammas 
Nav apakšprogrammu 

5.  
Studējošo vērtējums par SP 

īstenošanu 

Aptaujā piedalījies viens studējošais no SP, kurš norādījis, ka viņa 

priekšstats par studiju programmu pirms iestāšanās JVLM bijis 

drīzāk atbilstošs realitātei. 

Vērtējot sešus studiju kvalitātes elementus skalā no 1 līdz 5, kur 5 

ir “Augsta”, bet 1 ir “Zema” summārais piešķirtais vērtējums ir 4,2. 

6.  
Absolventu nodarbinātība un 

vērtējums par SP īstenošanu 

Aptaujā piedalījies viens studiju programmas absolvents, kurš 

strādā atbilstoši JVLMA iegūtajai kvalifikācijai, un studiju kvalitāti 

vērtē kā “drīzāk augstu”. 
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5. PBSP “Mūzikas vēsture un teorija” 

NR.P.K. 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS 

NOSAUKUMS 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS SKAIDROJUMS 

1 2 3 

1.  
Iegūstamais grāds un / vai 

kvalifikācija 

Profesionālais bakalaura grāds mūzikā 

Muzikologs 

2.  
2018./2019. a.g. studiju 

programmā studējošo skaits  

Kopā: 25 

Par budžeta finansējumu: 24 

Par maksu: 1 

3.  

Studējošo skaita izmaiņas 

pēdējo trīs gadu laikā (2016. 

- 2018. gads) 

Studējošo skaits pēdējo 3 gadu laikā ir bijis stabils. 

▪ 25 studenti 2016. gadā; 

▪ 28 studenti 2017. gadā; 

▪ 25 studenti 2018. gadā. 

4.  
Studiju programmu 

apakšprogrammas 
Nav apakšprogrammu 

5.  
Studējošo vērtējums par SP 

īstenošanu 

Aptaujā piedalījies četri studējošie no SP, no kuriem divi 

norādījuši, ka priekšstats par studiju programmu pirms iestāšanās 

JVLMA bijis atbilstošs realitāte, viens ka drīzāk atbilda un viens 

studējošais, norādījis, ka priekšstats drīzāk neatbilda realitātei. 

Vērtējot sešus studiju kvalitātes elementus 27 skalā no 1 līdz 5, kur 

5 ir “Augsta”, bet 1 ir “Zema” summārais piešķirtais vērtējums ir 

3,6. 

6.  
Absolventu nodarbinātība un 

vērtējums par SP īstenošanu 

Aptaujā piedalījušies četri studiju programmas absolventi, no 

kuriem divi strādā atbilstoši JVLMA iegūtajai kvalifikācijai, bet divi 

ar iegūto kvalifikāciju saistītā nozarē.  

Divi absolventi studiju kvalitāti vērtē kā “augstu”, viens kā “drīzāk 

augstu” un viens absolvents kā “drīzāk zemu”. 

 

6. PBSP “Mūzikas un skatuves māksla” (Skaņu režija) 

NR.P.K. 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS 

NOSAUKUMS 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS SKAIDROJUMS 

1 2 3 

1.  
Iegūstamais grāds un / vai 

kvalifikācija 

Profesionālais bakalaura grāds mūzikā 

Skaņu režisors 

2.  
2018./2019. a. g. studiju 

programmā studējošo skaits  

Kopā: 16 

Par budžeta finansējumu: 16 

Par maksu: 0 

3.  

Studējošo skaita izmaiņas 

pēdējo trīs gadu laikā (2016. 

- 2018. gads)   

Studējošo skaits pēdējo 3 gadu laikā nedaudz samazinājies: 

▪ 19 studenti 2016. gadā; 

▪ 18 studenti 2017. gadā; 

▪ 16 studenti 2018. gadā. 

4.  
Studiju programmu 

apakšprogrammas 
Nav apakšprogrammu 

5.  
Studējošo vērtējums par SP 

īstenošanu 

Aptaujā piedalījušies trīs studējošie no studiju programmas, viens 

studējošais norādījis, ka viņa priekšstats par studiju programmu 

 
27 Aptaujā iekļautie studiju kvalitātes elementi: 1) Programmas mērķus 2)programmas saturu 3) programmas īstenošanas gaitu 
4) praktiskās daļas atbilstību teorētiskajai daļai 5) studiju metožu mūsdienīgumu 6) rezultātu skaidrību, 7) nepieciešamās 
priekšzināšanas, 8) atbalstu studējošajiem un 9 studējošo vērtēšanas standartus 
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NR.P.K. 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS 

NOSAUKUMS 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS SKAIDROJUMS 

1 2 3 

pirms iestāšanās JVLMA bijis atbilstošs realitātei, viens, ka drīzāk 

atbilstošs un viens, ka priekšstats neatbilda realitātei. 

Vērtējot sešus studiju kvalitātes elementus skalā no 1 līdz 5, kur 5 

ir “Augsta”, bet 1 ir “Zema” summārais piešķirtais vērtējums ir 3,6. 

6.  
Absolventu nodarbinātība un 

vērtējums par SP īstenošanu 

Aptaujā piedalījies viens studiju programmas absolvents, kurš 

strādā ar iegūto kvalifikāciju saistītā nozarē un studiju kvalitāti 

vērtē kā “vidēju”. 

 

7. PBSP “Vokālā mūzika” 

NR.P.K. 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS 

NOSAUKUMS 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS SKAIDROJUMS 

1 2 3 

1.  
Iegūstamais grāds un / vai 

kvalifikācija 

Profesionālais bakalaura grāds mūzikā 

Vokālists 

2.  
2018./2019. a. g. studiju 

programmā studējošo skaits  

Kopā: 57 

Par budžeta finansējumu: 44 

Par maksu: 13 

3.  

Studējošo skaita izmaiņas 

pēdējo trīs gadu laikā (2016. 

- 2018. gads)   

Studējošo skaits pēdējo 3 gadu laikā ir palielinājies: 

▪ 49 studenti 2016. gadā; 

▪ 52 studenti 2017. gadā; 

▪ 57 studenti 2018. gadā. 

4.  
Studiju programmu 

apakšprogrammas 

3 apakšprogrammas: 

▪ Akadēmiskā dziedāšana 

▪ Senā mūzika 

▪ Džeza vokāls 

5.  
Studējošo vērtējums par SP 

īstenošanu 

Aptaujā piedalījušies 18 studējošie, pieci norādījuši, ka viņu 

priekšstats par studiju programmu pirms iestāšanās JVLMA bijis 

atbilstošs realitātei, deviņi, ka drīzāk atbilstošs, divi, ka drīzāk 

neatbilstošs un divi, ka neatbilda realitātei. 

Vērtējot sešus studiju kvalitātes elementus skalā no 1 līdz 5, kur 5 

ir “Augsta”, bet 1 ir “Zema” summārais piešķirtais vērtējums ir 3,9. 

6.  
Absolventu nodarbinātība un 

vērtējums par SP īstenošanu 

Aptaujā piedalījušies divi studiju programmas absolventi, no 

kuriem viens strādā atbilstoši JVLMA iegūtajai kvalifikācijai, bet 

viens ar iegūto kvalifikāciju saistītā nozarē.  

Abi absolventi studiju kvalitāti vērtē kā “vidēju”. 

 

8. AMSP “Mūzika” 

NR.P.K. 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS 

NOSAUKUMS 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS SKAIDROJUMS 

1 2 3 

1.  
Iegūstamais grāds un / vai 

kvalifikācija 
Humanitāro zinātņu grāds mākslā 

2.  
2018./2019. a. g. studiju 

programmā studējošo skaits  

Kopā: 7 

Par budžeta finansējumu: 7 
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NR.P.K. 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS 

NOSAUKUMS 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS SKAIDROJUMS 

1 2 3 

Par maksu: 0 

3.  

Studējošo skaita izmaiņas 

pēdējo trīs gadu laikā (2016. 

- 2018. gads)  

Studējošo skaits pēdējo 3 gadu laikā bijis stabils: 

▪ 8 studenti 2016. gadā; 

▪ 8 studenti 2017. gadā; 

▪ 7 studenti 2018. gadā. 

4.  
Studiju programmu 

apakšprogrammas 

Divas apakšprogrammas: 

▪ Mūzikas vēsture teorija un žurnālistika 

▪ Etnomuzikoloģija 

5.  
Studējošo vērtējums par SP 

īstenošanu 

Aptaujā piedalījās viens studējošais, kurš norāda, ka iepriekšējais 

priekšstats par programmu drīzāk atbilda reālajai situācijai. 

Vērtējot sešus studiju kvalitātes elementus skalā no 1 līdz 5, kur 5 

ir “Augsta”, bet 1 ir “Zema” summārais piešķirtais vērtējums ir 3,4. 

6.  
Absolventu nodarbinātība un 

vērtējums par SP īstenošanu 

Aptaujā piedalījies viens studiju programmas absolvents, kurš 

strādā atbilstoši JVLMA iegūtajai kvalifikācijai. 

Abi absolventi studiju kvalitāti vērtē kā “vidēju”. 

 

9. PMSP “Mūzika un skatuves māksla” 

NR.P.K. 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS 

NOSAUKUMS 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS SKAIDROJUMS 

1 2 3 

7.  
Iegūstamais grāds un / vai 

kvalifikācija 

Profesionālais maģistra grāds mūzikā vai profesionālais maģistra 

grāds horeogrāfijā 

8.  
2018./2019. a. g. studiju 

programmā studējošo skaits  

Kopā: 95 

Par budžeta finansējumu: 88 

Par maksu: 7 

9.  

Studējošo skaita izmaiņas 

pēdējo trīs gadu laikā (2016. 

- 2018. gads) 

Studējošo skaits pēdējo 3 gadu laikā bijis stabils: 

▪ 90 studenti 2016. gadā; 

▪ 99 studenti 2017. gadā; 

▪ 95 studenti 2018. gadā. 

10.  
Studiju programmu 

apakšprogrammas 

Divas apakšprogrammas: 

▪ Mūzika (6 specializācijas. 31 profils) 

▪ Horeogrāfija 

11.  
Studējošo vērtējums par SP 

īstenošanu 

Aptaujā piedalījušies 13 PMSP studējošie, no tiem septiņi 

norādījuši, ka priekšstats par studiju programmu pirms iestāšanās 

JVLMA bijis atbilstošs realitātei, pieci, ka drīzāk atbilstošs un 

viens, ka priekšstats neatbilda realitātei. 

Vērtējot sešus studiju kvalitātes elementus skalā no 1 līdz 5, kur 5 

ir “Augsta”, bet 1 ir “Zema” summārais piešķirtais vērtējums ir 3,7. 

12.  
Absolventu nodarbinātība un 

vērtējums par SP īstenošanu 

Aptaujā piedalījušies 23 SP absolventi, no kuriem 17 strādā 

atbilstoši JVLMA iegūtajai kvalifikācijai, bet pieci ar iegūto 

kvalifikāciju saistītā nozarē. 

Četri absolventi studiju kvalitāti vērtē kā “augstu”, 12 kā “drīzāk 

augstu”, seši kā “vidēju”, viens kā “drīzāk zemu”. 
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10. DSP “Muzikoloģija” 

NR.P.K. 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS 

NOSAUKUMS 
INFORMĀCIJAS SADAĻAS SKAIDROJUMS 

1 2 3 

1.  
Iegūstamais grāds un / vai 

kvalifikācija 
Mākslas zinātņu doktora zinātniskais grāds 

2.  
2018./2019. a. g. studiju 

programmā studējošo skaits  

Kopā: 11 

Par budžeta finansējumu: 10 

Par maksu: 1 

3.  

Studējošo skaita izmaiņas 

pēdējo trīs gadu laikā (2016. 

- 2018. gads)   

Studējošo skaits pēdējo 3 gadu laikā bijis stabils: 

▪ 10 studenti 2016. gadā; 

▪ 8 studenti 2017. gadā; 

▪ 11 studenti 2018. gadā. 

4.  
Studiju programmu 

apakšprogrammas 
Nav apakšprogrammu 

5.  
Studējošo vērtējums par SP 

īstenošanu 

Aptaujā piedalījies viens SP studējošais, kurš norādījis, ka studiju 

programma pilnībā atbilda priekšstatiem pirms studiju uzsākšanas. 

Vērtējot sešus studiju kvalitātes elementus skalā no 1 līdz 5, kur 5 

ir “Augsta”, bet 1 ir “Zema” summārais piešķirtais vērtējums ir 4,8. 

6.  
Absolventu nodarbinātība un 

vērtējums par SP īstenošanu 
Trūkst informācijas 

Lielākajā daļā studiju programmu studējošo skaits pēdējo trīs gadu laikā ir stabils vai nedaudz samazinās, izņemot  

PBSP “Vokālā mūzika” un ADSP “Muzikoloģija”, kur vērojams studējošo skaita neliels pieaugums. Studējošie 

studiju kvalitāti kopumā vērtē kā augstu vai drīzāk augstu, savukārt absolventi kā drīzāk augstu vai vidēju.   

Aptaujā daudzi studējošie norādījuši, ka studiju kvalitāte ir ļoti atkarīga no pasniedzēja un drīzāk atšķiras studiju 

kursu nevis studiju programmu līmenī. 

Divas trešdaļas (66%) respondentu strādā atbilstošie iegūtajai kvalifikācijai, bet 28% strādā ar iegūto kvalifikāciju 

cieši saistītā nozarē. 

Absolventi, kuri piedalījušies aptaujā, studiju programmas vērtē kā atbilstošas darba tirgus prasībām, 25% 

norādījuši, ka viņu absolvētā studiju programma ir pilnībā atbilstoša, bet 59%, ka drīzāk atbilstoša. 

2.3.4. Studiju kursu analīze 

Ar mērķi vērtēt studiju satura aktualitāti, pārskatīšanas regularitāti un studiju kursu aprakstu kvalitāti, tikai veikta 

studiju kursu aprakstu analīze. Izlases veidā tika aplūkoti: 

▪ Četri kursa apraksti no katras studiju programmas A daļas teorētiskajiem kursiem; 

▪ Trīs kursa apraksti no katras studiju programmas A daļas praktiskās daļas; 

▪ Visi A daļas vispārizglītojošo kursu apraksti; 

▪ B daļas kursu apraksti (pedagoģijas bloks); 

▪ C daļas kopīgās izvēles kursu apraksti.  

Studiju kursu aprakstu analīzē tika vērtēti šādi rādītāji: 1) pēdējais studiju kursa aktualizēšanas gads, 2) kursā 

paredzētās literatūras aktualitāte, 3) kursa apraksta izvērsums (vai tas sniedz priekšstatu par kursa īstenošanas 

gaitu), 4) vai kursā tiek iekļauti patstāvīgi pētnieciskās darbības elementi (referāts, eseja, kursa darbs, semināri 

u.c.). Kopumā kursu analīzes izlasi veido 54 dažādi studiju kursi. Studiju kursu aprakstu izlase iekļauta 1. pielikumā. 

Pārskatāmā veidā kursu analīze attēlota 5. tabulā. 
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5. tabula: Pārskats par studiju kursu analīzē iegūtajiem datiem.  

(Avots: JVLMA studiju kursu kartotēka, autoru izstrādāts) 

NR. 
STUDIJU KURSU 

BLOKS 

AKTUALIZĒŠANAS 

GADS28 

JAUNĀKĀS 

LITERATŪRAS 

GADS 

KURSA 

APRAKSTS IR 

DETALIZĒTS 

PĒTNIECISKĀS 

DARBĪBAS 

ELEMENTI 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

1.  A daļa (teorētiskie kursi) 2011 2002 65% 44% 

2.  A daļa (praktiskie kursi)  201329 200030 40% n/a31 

3.  
A daļa (vispārizglītojošie 

kursi) 
2013 2009 28% 57% 

4.  B daļa (pedagoģija) 2011 2007 100% 100% 

5.  C daļa 2011 2005 33% 0 

 

Studiju kursu aprakstu analīze veikta izlases veidā un nav attiecināma uz visiem SV “Mākslas” īstenotajiem studiju 

kursiem. Galvenie secinājumi, kas izriet no studiju kursu analīzes: 

▪ Kursu apraksti tiek atjaunināti neregulāri. Lielākā daļa no tiem ir aktualizēti laika periodā no 2010. līdz 

2011. gadam, kas ir saistāms ar iepriekšējās studiju virzienu akreditācijas laiku. Jānorāda, ka akreditācija 

ir ārējs faktors, kādēļ kursu apraksti tiek aktualizēt, bet AII jābūt iekšējās motivācijas mehānismiem 

regulāri aktualizēt dokumentus. 10 no 56 aplūkotajiem kursu aprakstiem aktualizēti pēdējo trīs gadu laikā 

(no 2016. līdz 2019. gadam). 

▪ Kursu obligātās un ieteicamās literatūras sarakstā norādīti 10 līdz 20 gadus veci avoti. Vienlaikus, jāņem 

vērā, ka daļa no SV “Mākslas” īstenotajiem kursiem ir praktiskas ievirzes un / vai saistīti ar dažādiem 

mūzikas vēstures aspektiem un literatūras aktualitāte nav obligāts priekšnoteikums kvalitatīvam studiju 

saturam. Taču ir arī kursi, kuriem literatūras aktualitāte ir nozīmīga, piemēram, A daļas vispārizglītojošie 

kursi, kuros lielākā daļa no aprakstā norādītās literatūras ir vecāka par 10 gadiem. 

▪ Aptuveni trešajā daļā (33%) A daļas praktisko kursu nav norādīts pēdējais aktualizēšanas laiks un / vai 

izmantotās literatūras datējums. 

▪ Daļā kursu aprakstu ir vispārīgi norādītas apgūstamās tēmas, nenorādot katrā nodarbībā sasniedzamos 

rezultātus un detalizētu tēmas izvērsumu. Lai gan izvērsts kursa apraksts per se nav priekšnoteikums 

kvalitatīvai studiju procesa īstenošanai, tas rada pilnvērtīgāku priekšstatu par studiju saturu un ir viens no 

priekšnoteikumiem pēctecīgam studiju kursu saturam. 

▪ Aptuveni pusē studiju kursu (44% A daļas teorētisko kursu un 57% A daļas vispārizglītojošo kursu) 

aprakstu ir iekļauti pētnieciskā darba elementi (referāti, semināri, studiju darbi). Daļa no kursa aprakstiem 

nav izvērsti apjomā, kas ļautu novērtēt pētnieciskā darba elementu klātesamību. 

▪ Studiju kursu apraksti tiek uzglabāti kartotēkas formātā (nav pieejami elektroniski) un attiecīgi 

nenodrošina: 1) pārskatāmu un pilnīgu aktuālās informācijas uzkrāšanu un pieejamību 2) nenodrošina 

iespējas esošajiem un potenciālajiem studentiem iepazīties ar studiju saturu 3) iespējas studiju procesa 

veidotājiem ērti un efektīvi aktualizēt izmaiņas studiju saturā un fiksēt tās kursa aprakstos 4) nenodrošina 

informācijas uzkrāšanu pēc vienotiem principiem 5) pieprasa lielāku administratīvo darbu kartotēkas 

uzturēšanai, aktualizēšanai un apkalpošanai. 

▪ Konstatētās nepilnības norāda uz to, ka kursu apraksti tiek izmantoti kā formāls dokuments, nevis ir 

pamats studiju satura fiksēšanai un aktualizēšanai. Intervijās ar JVLMA vadības pārstāvjiem un diskusijā 

ar studējošo pārstāvjiem gūtā informācija liecina, ka kursu apraksti ne vienmēr atbilst studiju saturam, 

piemēram, studiju procesā tiek izmantota aktuāla literatūra vai tiek izmantoti patstāvīgi pētnieciskā darba 

elementi, lai gan tas nav norādīts kursa aprakstā. 

 

 
28 Studiju kursu A, B un C daļām tabulā norādīts vidējais aktualizēšanas gads. 
29 33% no analīzē iekļautajiem A daļas praktiskajiem kursiem nav norādīts pēdējās aktualizēšanas gads. 
30 33% no analīzē iekļautajiem A daļas praktiskajiem kursiem nav norādīts literatūras saraksts un/vai literatūras izdošanas gads. 
31 Nav attiecināms 
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2.4. Ārvalstu AII un studiju programmu salīdzinošā analīze 

Lai iegūtu plašāku ieskatu JVLMA starptautiskajā konkurētspējā, tika veikta salīdzinošā analīze, kurai, atbilstoši 

intervijās un klātienes tikšanās laikā ar JVLMA vadības pārstāvjiem paustajam, ir izvēlētas šādas ārvalstu AII: 

▪ Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmija (Estonian Academy of Music and Theatre, turpmāk – IAMT); 

▪ Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmija (Lithuanian Academy of Music and Theatre, turpmāk – LMTA); 

▪ Helsinku Mākslas universitāte (iepriekš – Sibeliusa akadēmija, University of the Arts Helsinki, turpmāk - 

UAH). 

Salīdzinājums ir veikts, izmantojot šādus rādītājus: misija, konkurētspējas priekšrocības, programmu piedāvājums, 

studējošo skaits, studiju ilgums un četru studiju programmu  padziļināta analīze (radītāji atspoguļoti 4. attēlā). 

4. attēls. Starptautiskās salīdzinošās analīzes ietvars. 

(Avots: autoru izstrādāts) 
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Padziļinātai analīzei tika izvēlētas tās programmas, kuras: (1) aptver JVLMA radniecīgas studiju programmas; (2) ir starp pieprasītākajām JVLMA studiju programmām ar stabilu vai 

pieaugošu studējošo skaitu un (3) par kurām ir pieejama informācija apskatītajās AII. Analīzes mērogs ir ierobežots, jo balstās uz AII mājaslapās un tīmeklī pieejamo informāciju.  

 6. tabula: Četru mākslas un mūzikas akadēmiju konspektīvs salīdzinājums. 
(Avots: JVLMA, IAMT, LAMT un UAH mājaslapas, autoru izstrādāts) 

Aspekti Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmija (JVLMA) 

Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmija 

(IAMT) 

Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmija 

(LAMT) 
Helsinku Mākslas universitāte (UAH) 

Misija 

Izglītot kompetentus, mākslinieciski 
radošus, pieprasītus, starptautiski 
konkurētspējīgus speciālistus: mūzikas, 
horeogrāfijas, mūzikas izglītības un zinātnes 
jomās, nodrošinot augstas kvalitātes 
inovāciju, radošuma un pētniecību attīstošu 
augstākās izglītības vidi. 

Veicināt uz cilvēkiem orientētu Igaunijas 
sabiedrības attīstību, radošas domāšanas un 
attieksmes izplatīšanos un igauņu valodas un 
kultūras saglabāšanu, izmantojot izglītību 
mūzikas un teātra jomā, kā arī radošā un 
pētnieciskā darba popularizēšanu. 

LAMT ir atvērta un dinamiska telpa studijām, 
mākslai un pētniecībai, kas veido mūzikas, 
teātra, dejas un kino nākotni. 

UAH ir starptautisks pionieris izglītībā un 
pētniecībā mākslas jomā, kas nostiprina mākslu 
kā spēku, kurš maina sabiedrību. 

Konkurētspējas 
priekšrocības 

▪ Augsti kvalificēts akadēmiskais un 
pieaicināto docētāju personāls. 

▪ Laba reputācija Latvijā: Vienīgā AII 
Latvijā, kas īsteno mūzikas un 
horeogrāfijas studiju programmas visos 
augstākās izglītības līmeņos. 

▪ Starptautiskā “elpa”: Kopš 2019. gada iekļauta 
starptautiskā universitāšu reitingā “QS 
University Rankings”. Alumni ietver pasaulē 
atzītus komponistus, (piemēram, Arvo Pärt), 
pianistus un diriģentus. 

▪ Sadarbība akadēmiskajā jomā ar citām AII: 
Studenti var papildus izvēlēties kursus no citām 
Igaunijas valsts augstskolām. 
▪ Liels kontaktstundu skaits un individuālās 
nodarbības. 

▪ Modernas un labi aprīkotas telpas.32 
▪ Maza un personalizēta mācību vide. 
▪ Starpprogrammu sadarbība. 
▪ AII departamenti33 piedalās dažādu studiju 
programmu īstenošanā, lai attīstītu topošo 
mūziķu daudzpusību, sadarbības prasmes, 
starpnozaru projektus. 

▪ Akadēmisko personālu veido profesionāli 
mākslinieki. Atzītākie Lietuvas mākslinieki, 
kas ir aktīvi kultūras dzīves dalībnieki un 
pazīstami ārvalstīs. 

▪ Laba reputācija Lietuvā: vienīgā specializētā 
universitātes līmeņa AII mūzikas, teātra, dejas 
un kino mākslas jomā Lietuvā. 

▪ Starptautiski atzīta studiju kvalitāte: 
Augstskolu reitingā “QS University Rankings34” 
UAH ir 12. vietā starp mākslas AII pasaulē un 7. 
vietā Eiropā. 

▪ Starptautiski mācībspēki: 10% AII mācībspēki 
un pētnieki ir no ārvalstīm. 

▪ Cieša sasaiste starp izglītību, pētniecību un 
māksliniecisko darbību. Cienot tradīcijas, UAH 
nepārtraukti pēta un ievieš inovācijas 
starpnozaru dialoga un jaunu pedagoģijas pieeju 
attīstībā. 

▪ Multidisciplināra pieeja: Dibināta 2013. gadā, 
apvienojot trīs prestižas Somijas mākslas AII35; 
dažādu jomu mijiedarbība ir studiju neatņemama 
sastāvdaļa. 

▪ Individuāla pieeja talantiem: Studijas balstās 
studentu individuālās vajadzības, mudinot tos 
izkopt talantus, domāt patstāvīgi, paplašināt 
savas robežas. Studenti brīvi plāno studiju 
saturu un grafiku moduļu sistēmā, pielāgojot 
saviem profesionālajiem mērķiem. 

▪ Studentu atlase: 2018. gadā tika uzņemti tikai 
7.6% studētgribētāju. 

 
32 Telpas 13500 m2 platībā, kur ietilpst 150 sēdvietu kamerzāle, kora klase ar lielu auditoriju (līdz 77 studentiem), 40 sēdvietu noklausīšanās telpa ar baroka ērģelēm, operas studija, elektroniskās mūzikas 

laboratorija, ierakstu studija. 2019. gadā plānots atvērt jaunu 6000 m2 koncertzāles kompleksu (zāle ar 480 sēdvietām, “Melnās kastes” teātris). 
33 Piem., instrumentālā kamermūzika, vokālā kamermūzika, klavieru pavadījums. 
34 QS top Universities reitings. Tiešsaiste: https://www.topuniversities.com/universities/sibelius-academy-university-arts-helsinki-uniarts-helsinki#sub [skatīts 18.06.2019.] 
35 Somijas Tēlotājmākslas akadēmija, Sibeliusa akadēmija, Teātra akadēmija Helsinki. 
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Aspekti Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmija (JVLMA) 

Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmija 

(IAMT) 

Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmija 

(LAMT) 
Helsinku Mākslas universitāte (UAH) 

Programmu 
piedāvājums 

▪ Bakalaura, maģistra un doktorantūras 
programmas 

▪ Divi studiju virzieni: 
1) Mākslas; 
2) Izglītība un pedagoģija. 

▪ Studiju programmas: 
(1) Instrumentālā mūzika. 
(2) Diriģēšana.  
(3) Vokālā mūzika. 
(4) Mūzikas vēsture un teorija.  
(5) Kompozīcija. 
(6) Horeogrāfija. 
(7) Mūzika un skatuves māksla. 

▪ Bakalaura, maģistra un doktorantūras 
programmas 

▪ Četras struktūrvienības: 
1) Klasiskās mūzikas izpildījuma nodaļa; 
2) Kompozīcijas un improvizācijas 

izpildītājmākslas nodaļa; 
3) Muzikoloģijas, mūzikas pedagoģijas un 

kultūras vadības nodaļa; 
4) Drāmas nodaļa. 

▪ Mūzikas programmas. 
▪ Drāmas programmas. 
▪ Maģistra programmas mūzikā: kamermūzika, 
pavadījums, laikmetīgā improvizācija, kultūras 
vadība.  

▪ Starptautiskais maģistrs laikmetīgās kustības 
izpildījums, piedāvā progresīvu apmācības 
kursu profesionāliem izpildītājiem un teātra 
veidotājiem no visām disciplīnām, kuri vēlas 
attīstīt, pārdomāt un izaicināt mākslas procesus 
un radošo praksi. 

▪ Bakalaura (4 gadi, 240 ECTS), maģistra (2 
gadi, 120 ECTS) un doktorantūras 
programmas (4 gadi) 

▪ Divas fakultātes:  
1) Mūzikas fakultāte; 
2) Mūzikas izglītības, džeza, folkloras un 

globālās mūzikas, mūzikas tehnoloģiju un 
mākslas vadības fakultāte. 

▪ Mūzikas programmas (ENG/LT). 
▪ Dejas programmas (LT): klasiskā deja, 
laikmetīgā deja. 

▪ Filmu mākslas programmas (LT).  
▪ Programmas teātra mākslā (LT). 
▪ Mini bakalaura studijas (60 ECTS, lietuviešu 
valodā) mākslas pedagoģijā: Kompozīcija, 
Mūzika, Mūzikas teorija un kritika, Deja.  
 

▪ Bakalaura (3 gadi), maģistra (2,5 gadi) un 
doktorantūras programmas 

▪ Divas fakultātes:  
1) Klasiskās mūzikas fakultāte; 
2) Mūzikas izglītības, džeza, folkloras un 

pasaules mūzikas, mūzikas tehnoloģiju un 
mākslas vadības fakultāte.  

Papildus akadēmijā ir  Junioru akadēmija, 
pieaugušo izglītības un apmācību nodaļa un 
divas doktoru skolas. 

Pētniecība 

Galvenās jomas: mūzikas dažādo izpausmju 
detalizēta izpēte teorētiskā, vēsturiskā un 
sociālās nozīmības uztveres kontekstā. 
Pētniecības procesa nodrošināšanai JVLMA 
darbojas: Zinātniskās pētniecības centrs, 
akadēmijas Zinātniskā padome, 
Doktorantūras padome, Promocijas padome 
un Muzikoloģijas katedra. 

Galvenās jomas: muzikoloģija, teātris, mūzikas 
izglītība, interpretācijas izglītība un kultūras 
vadība.  

 
Galvenās jomas: 1. Lietuvas mūzikas, teātra un 
kino mākslas pētniecība; 2. Lietuvas mūzika, 
teātra un kino vēsture: avoti, personības, 
kultūras konteksts; 3. Starpdisciplināra 
mākslas pētniecība; 4. Lietuvas 
etnomuzikoloģija: fundamentālā un lietišķā 
pētniecība; 5. Mākslas pedagoģija: vēsture, 
teorija, metodika; 6. Laikmetīgās mākslas 
teorija un diskursi; 7. Mākslas interpretācija: 
teorija un prakse.  

 
Galvenās jomas: mūzikas vēsture, mākslas 
pētniecība, mākslas izglītība. 
▪ UAH ir trīs pētniecības centri, un ārējais 
pētniecības finansējums 2018. gadā sastādīja 2 
milj. EUR, bet pētniecībā iesaistīto skaits – 34 
pētnieki, 59 profesori, 38 doktoranti. 

Studējošo 
skaits 

Studentu skaits: 575 (SV “Mākslas”  420) 
Starptautisko studentu skaits: 25 

Studentu skaits: 635 
Starptautisko studentu skaits: 156 

Studentu skaits: 900 
 

Studentu skaits: 2000 
Starptautisko studentu skaits: 15% jeb 270 
bakalaura un maģistra studiju programmās; 23% 
jeb 45 doktoranti. 200 jeb 10% apmaiņas 
studentu. 

https://lmta.lt/wp-content/uploads/2018/10/sokis_2017_BA.pdf
https://lmta.lt/wp-content/uploads/2018/10/sokis_2017_BA.pdf
https://lmta.lt/wp-content/uploads/2018/10/sokis_2017_BA.pdf
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Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmija (IAMT) 

JVLMA katedru vadītāju aptaujā Igaunija minēta kā labs piemērs, jo studentiem ir lielākas specializēšanās iespējas 

un ir izveidota studiju moduļu sistēma. Igaunijas mūzikas un teātra akadēmija piedāvā četrus studiju virzienus un 

plašas individuālās specializācijas iespējas. 

Kā labā prakse IAMT izceļama:  

▪ Līdztekus individuālajām nodarbībām, ansamblim un orķestra praksei studijas bagātina regulāras 

meistarklases ar starptautisku viesprofesoru dalību un iespējas piedalīties projektos ar profesionāliem 

mūziķiem. 

▪ IAMT izmanto dažādas mācību formas un metodes, attīstot studentu praktiskās iemaņas un komandas 

darba pieredzi, veicinot sadarbību starp vokālajiem un instrumentālajiem solomūziķiem, diriģentiem, 

Operas studiju, u.c. Sadarbībā ar Koncertu un izpildītāju centru (Concert and Performance Centre) ir 

uzsākta jauna koncertu sērija Poetry in Music, kas pulcē studentus, topošos pianistus, dziedātājus un 

dramatiskās mākslas pārstāvjus. Sadarbībā ar Igaunijas Nacionālās operas namu ir uzsākts jauns studiju 

kurss. “Laikmetīgā improvizācija” ir jauna maģistrantūras programma. Improvizācija tiek mācīta arī tiem 

studentiem, kas iepriekš absolvējuši citu programmu (piem., drāmu vai deju), bet pēc tam nolēmuši iegūt 

dziļāku izpratni par pašizpausmes iespējām caur skaņu. 

▪ Kā starpdisciplinaritātes piemērs minams izvēles kursu orķestra prakse, kas sniedz konsultācijas un 

praktiskus padomus spēlēšanai orķestrī citās programmās, piemēram, klavierspēli studējošajiem. 

▪ Studiju kvalitāti apliecina studentu mobilitātes statistika: ienākošo ārvalstu studentu un apmaiņas studentu 

skaits pārsniedz to studentu skaitu, kas dodas uz universitātēm ārvalstīs. Salīdzinoši, JVLMA statistika 

liecina, ka t.s. “izejošo” studējošo skaits, kuri piedalījušies starptautiskās mobilitātes programmās, ir 

lielāks, nekā “ienākošo” no citām valstīm (2016./2017. – 2018./2019. a.g. no JVLMA uz ārvalstīm devās 

vidēji 30 studējošie, bet JVLMA par studiju vietu izvēlējās vidēji 23 studējošie. Izņēmums ir 2017./2018. 

a.g., kad mobilitātes programmās piedalījās 32 JVLMA studenti, bet uz JVLMA atbrauca 33 ārvalstu 

studentu). 

▪ IAMT pārstāvji piedalās Eiropas kamermūzikas skolotāju asociācijas (European Chamber Music 

Teachers Association - ECMT) darbā, un IAMT studiju vadītājs ir ECMT priekšsēdētājs. Tas apliecina 

vēlmi un iespējas stiprināt AII internacionalizāciju. 

Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijā (LAMT) 

Kā labā prakse LAMT izceļama: 

▪ 2019. gadā ir uzsākta kopēja studiju programma ECMaster sadarbībā ar Eiropas kamermūzikas 

akadēmiju un partnerinstitūcijām Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 

(Francija), Fondazione Scuola di Musica di Fiesole Onlus (Itālija), Koninklijk Conservatorium (Nīderlande), 

Norges musikkhøgskole (Norvēģija), Royal Northern College of Music (Apvienotā Karaliste) un Universität 

für Musik und darstellende Kunst Wien (Austrija). 

▪ Ir vairākas studiju programmas, kuras tiek mācītas angļu un lietuviešu valodā (Mūzikas programmas, 

Kompozīcija). 

JVLMA katedru vadītāju aptaujā kā labās prakses piemērs minēta V. Magnus Kauņas Mūzikas akadēmija, kurā 

studentu vokālistu nodarbības bieži notiek Kauņas muzikālajā teātrī, dodot iespēju studentiem iepazīt teātra 

mākslu, bet teātra māksliniekiem – iepazīt topošos solistus. 

Helsinku Mākslas universitāte (UAH) 

Kā labā prakse UAH izceļama: 

▪ Ar 10% ārvalstu pasniedzēju, 15% starptautisko studentu bakalaura un maģistra studiju programmās, 

10% apmaiņas studentiem no ārvalstīm, UAH nodrošina starptautisku mācību vidi, kas sniedz 

studējošajiem starptautisku pieredzi un kontaktus un paver plašākas, t.sk. starptautiskas, karjeras 

iespējas.  

▪ UAH studiju procesa mērķis ir atbalstīt jaunos māksliniekus to radošās identitātes meklējumos. Uzsākot 

studijas, studenti veido individuālo studiju plānu, komplektējot studiju saturu un izvēloties kursus atbilstoši 

savām profesionālajām interesēm. Individuālais studiju plāns sniedz gan fokusu un mērķtiecību, gan arī 

nodrošina studējošo atbildību par studiju procesu. Studiju programmām ir obligātās komponentes, kuras 
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jāizpilda, lai saņemtu attiecīgo grādu, taču moduļu sistēma sniedz plašas variācijas iespējas atbilstoši 

katra studējošā iepriekšējo zināšanu un prasmju līmenim. Pasniedzēji veido individuālas attiecības ar 

studējošajiem, un katram studentam viens izvēlētais pasniedzējs ir koučs, kas atbalsta un pavada jaunos 

māksliniekus to radošajos meklējumos. 

▪ Studijas UAH ir cieši saistītas ar aktīvu koncertēšanu un uzstāšanos. Piemēram, 2018. gadā UAH studenti 

ir organizējuši un piedalījušies kopskaitā 717 koncertos, 306 teātra un dejas izrādēs (no tām 41 

pirmizrāde), realizējuši 94 pasūtījuma koncertus, piedalījušies 55 kopprodukcijās (no tām 10 

pirmizrādes)36. Studiju procesā liels uzsvars ir uz praksi, nodrošinot muzicēšanas iespējas dažādos 

žanros un sastāvos. 

▪ UAH mērķis ir veidot nācijas kultūras identitāti un ietekmē sabiedrisko domu. Tas atspoguļojas arī UAH 

realizētajās mākslinieciskajās aktivitātēs jau studiju procesā. 2018. gadā nozīmīga tēma studiju darbos 

(koncertos, performancēs) bija klimata pārmaiņas. Tāpat, UAH producēja muzikālu uzvedumu par 

Somijas vēsturi. UAH aicina studentus ieņemt aktīvu pozīciju vērtību un viedokļa paušanā, gan 

iesaistoties publiskās debatēs, gan veidojot mākslas un radošās aktivitātes. 

 

Četru izvēlēto studiju programmu padziļināta analīze 

Etalonsalīdzināšanas ietvaros ir veikta padziļināta analīze apskatīto AII četrām studiju programmām: “Kora 

diriģēšana”, “Kompozīcija”, “Vokālā mūzika” un “Klavierspēle”. Apkopotie dati ir pieejami 2. pielikumā. Aplūkojot 

augstākminētās programmas, var novērot būtiskas atšķirības studiju programmu struktūrā un akcentos.  

Pirmkārt, bakalaura studiju ilgums JVLMA un LMTA ir četri gadi, savukārt bakalaura studijas IAMT un UAH ilgst 

trīs gadus. Vienlaikus jānorāda, ka UAH jau bakalaura programmas ietvaros ir iespējams izvēlēties un apgūt arī 

maģistra līmeņa kursus. Maģistra programma UAH ilgst 2,5 gadus. Dati rāda, ka lielākā daļa studējošo UAH izvēlas 

turpināt studijas pēc bakalaura grāda saņemšanas. Tā piemēram, 2018. gadā mūzikas programmas UAH 

absolvēja 121 bakalaurs, 156 maģistri un 9 doktoranti. 

Otrkārt, LMTA, bet izteiktāk IAMT, ir sākusi studiju programmu pielāgošanu Rietumu/Ziemeļu modelim, kuru 

raksturo individuāla pieeja, studējošo lielākas izvēles iespējas un uzsvars uz praktiskajām nodarbībām. 

Treškārt, salīdzinot studiju programmu struktūru un saturu, var secināt ka JVLMA un LMTA pieeja un piedāvājums 

ir drīzāk līdzīgs. JVLMA ir lielākais teorētisko priekšmetu īpatsvars, un studiju programmu pamatā veido obligātie 

studiju kursi. Turpretim UAH liek uzsvaru uz praktiskām nodarbībām.  

▪ Salīdzinot PBSP “Klavierspēle” četrās AII, secināms, ka JVLMA teorētiskā daļa ir iekļauta pie 

obligātajiem priekšmetiem un ir nozīmīga studiju procesa sastāvdaļa (48 ECTS). Arī “Vispārizglītojošie 

studiju kursi” (30 ECTS) ietver vairākus teorētiskus mācību priekšmetus. Līdzīgi, arī LMTA teorētiskie 

priekšmeti aizņem lielu īpatsvaru obligātā studiju satura (Mūzikas vēsture – 12 ECTS, Mūzikas teorija – 

21 ECTS, Vēsture, estētika, filozofija – 30 ECTS). Atšķirīga situācija ir IAMT, kur teorētiskie priekšmeti 

(piemēram, Mūzikas vēsture – 17 ECTS) tiek piedāvāti pie izvēles kursiem, savukārt UAH visi mācību 

priekšmeti ir ar praktisku ievirzi, galveno uzsvaru liekot uz praktisku iemaņu trenēšanu dažādos žanros, 

sastāvos, u.tml. Izplatīti mācību formāti ir darbnīcas (workshops) un semināri. Kā vispārizglītojošs 

priekšmets UAH ir “Vispārējā muzikalitāte” (General Music Skills), kurā tiek attīstīta studējošo izpratne, 

analītikas un argumentācijas spējas. 

▪ Salīdzinot PBSP “Kora diriģēšana”, UAH studiju kurss “Kora diriģēšana” aptver 72 ECTS, bet JVLMA 

šis priekšmets ir 21 ECTS apjomā. UAH arī teorētisko priekšmetu apguve ietver praktiskus darba 

seminārus, sniedzot iespēju teoriju pielietot praksē. IAMT ar vēsturi un teoriju saistīti priekšmeti, 

piemēram, “Mūzikas vēsture”, ir izvēles kursi un tiek iekļauti t.s. C daļā. Lielākais kredītpunktu apjoms par 

valsts pārbaudījumu bakalaura programmās ir LMTA, kur paredzēts izstrādāt trīs projektus 27 ECTS 

(tiesa, kredītpunktu apjoms par gala pārbaudījumu dažādās programmās atšķiras). JVLMA valsts 

pārbaudes darba apjoms ir pielīdzināms 18 ECTS, IAMT 10 ECTS, savukārt UAH – 6 ECTS (tas ietver 

profesionālo prasmju demonstrēšanu attiecīgajā jomā un profesionālās sagatavotības eseju (Maturity 

essay). UAH studiju programmas ietvaros tiek piedāvāts apgūt priekšmetu “Diriģentu karjeras prasmes” 

(Career Skills for Conductors). Salīdzinājumā ar JVLMA piedāvāto “Uzņēmējdarbības pamati”, šis 

priekšmets ir specializēts, pielāgojot to karjeras attīstības iespējām un prasmēm kordiriģēšanas 

kontekstā.  

▪ Salīdzinot PBSP “Vokālā mūzika”, vērojamas atšķirības starp augstskolām gan strukturāli, gan saturiski. 

JVLMA obligātajā jeb A daļā ir iekļauti kursi 150 ECTS apjomā, no kuriem 72 ECTS aptver praktisko daļu, 

 
36 UAH 2018. gada pārskats, pieejams: https://www.uniarts.fi/sites/default/files/Uniarts_Helsinki_Annual_Report_2018.pdf, 
skatīts 23.08.2019. 

https://www.uniarts.fi/sites/default/files/Uniarts_Helsinki_Annual_Report_2018.pdf
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bet 49,5 ECTS – teoriju. Jāatzīmē, ka JVLMA starp teorētiskajiem priekšmetiem ir iekļauta arī svešvalodu 

fonētika, kas citās AII ietverta pie praktiskajām nodarbībām. Arī šajā SP JVLMA teorētisko priekšmetu 

kopums ir lielāks, nekā citās AII. Tādi priekšmeti kā “Vokālās mākslas vēsture”, “Ievads mūzikas vēsturē”, 

“Mūzikas teorija un analīze”, “Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika”, “Mūzikas vēsture un teorija”, 

“Latvijas mūzikas vēsture” kopumā sastāda 34,5 ECTS. Arī LMTA saturiski līdzīgu teorētisko priekšmetu 

klāsts veido 36 ECTS. Salīdzinājumam, UAH “Rietumu mūzikas vēsture” ir starp obligātajiem mācību 

priekšmetiem ar 9-12 ECTS, bet IAMT “Mūzikas vēsture” ir izvēles priekšmets ar 17 ECTS. UAH visi 

mācību priekšmeti iekļauj arī praktiskos elementus, piemēram, pedagoģijas priekšmetā (5-10 ECTS) tiek 

piedāvāta izvēle kursu mācīties vispārīgā līmenī vai padziļināti. Šis priekšmets iekļauj mācību metodi – 

stundu ēnošana (kopā 20 stundas) – un / vai iespēju līdz 15 stundām profesionāla pedagoga uzraudzībā 

vadīt mācību nodarbību bērniem, palīdzot sagatavoties koncertam. Tā ir iespēja iegūt praktiskas iemaņas 

pedagoģijā un iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praksē. Lai arī visās AII programmas ietvaros tiek 

apgūta skatuves māksla, aktiermāksla, sevis pasniegšana, ķermeņa valoda un deja, tomēr UAH īpaši tiek 

akcentēti priekšmeti, kas vērsti uz ķermeņa fizioloģiju, piemēram Expressive Skills ietver fizioloģijas un 

personības pamatus (Physical and Personal Basics). Arī šo priekšmetu stiprā puse ir praktiskās 

nodarbības. 

▪ Arī PBSP “Kompozīcija” JVLMA un LMTA salīdzinoši liels studiju satura īpatsvars ir veltīts “Mūzikas 

teorijai un vēsturei” (JVLMA – 46,5 ECTS, LMTA – 36 ECTS), savukārt IAMT mūzikas vēsture un teorijas 

priekšmeti ir izvēles priekšmetu grupā. UAH studenti programmā var izvēlēties starp divām 

specializācijām – kompozīcija vai mūzikas teorija. Kompozīcijas specializācijā galvenais uzsvars ir uz 

komponēšanas prasmēm, mūzikas analīzi un kompozīcijas projektiem. Studiju procesā studējošie 

pilnveido radošuma attīstīšanas, apzināšanās un sevis kontrolēšanas prasmes. Izvēloties mūzikas 

teorijas specializāciju, studenti apgūst plašu mūzikas vēstures, teorijas un analīzes priekšmetu klāstu un 

pēc studijām kvalificējas mūzikas teorētiķu un / vai pedagogu profesijai. 

No četrām apskatītajām AII starptautisko reitingu sistēmā “QS World University Rankings37” ir iekļautas divas: UAH 

un, kopš 2019. gada, arī IAMT. JVLMA ir iekļauta starptautiskā AII reitingā “U-Multirank”, kurā ir 18 Latvijas AII.38 

  

 
37 QS World University Rankings is an annual publication of university rankings by Quacquarelli Symonds (QS) that comprises 
the global overall and subject rankings. Previously known as Times Higher Education–QS World University Rankings. 
38 U-MULTIRANK (2019), Latvian Universities in Global Comparison [Tiešsaiste]. Pieejams: 
https://www.umultirank.org/export/sites/default/press-media/documents/UMR-Proposal/Country-Reports-2019/LV-Country-
report-2019.pdf [skatīts 18.06.2019.] 

https://en.wikipedia.org/wiki/University_rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/Quacquarelli_Symonds
https://en.wikipedia.org/wiki/Times_Higher_Education%E2%80%93QS_World_University_Rankings
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3. IEINTERESĒTO PUŠU APTAUJAS 
REZULTĀTU ANALĪZE 

Lai izzinātu darba tirgus vajadzības un vērtējumu par JVLMA sagatavotajiem speciālistiem, kā arī noskaidrotu 

studējošo un absolventu viedokli par studiju procesu un satura kvalitāti, tika izstrādātas un ar Pasūtītāju saskaņotas 

anketas un īstenotas trīs mērķa grupu aptaujas. Aptaujas anketās tika iekļauti Augstākās izglītības padomes 

apstiprināti studējošo un darba devēju aptaujā ietveramie obligātie jautājumi. Šajā nodaļā ir apkopoti un analizēti 

aptauju rezultāti. 

3.1. Studējošo aptaujas analīze 

Studentu aptauja tika īstenota no 2019. gada 6. jūnija līdz 15. jūlijam. Aptaujā tika iekļauti 11 jautājumi par 

dažādiem studiju satura un īstenošanas procesa kvalitātes elementiem (aptaujas anketa pieejama 3. pielikumā). 

Studējošo aptaujā piedalījās 99 respondenti jeb 24% no visiem SV “Mākslas” studējošajiem. Lielākā daļa  aptaujāto 

studējošo studē profesionālā bakalaura studiju programmā (turpmāk – PBSP) “Instrumentālā mūzika” (47%), PBSP 

“Vokālā mūzika” (19%) un PMSP “Mūzika un skatuves māksla” (13%), bet 21% respondentu pārstāv citas studiju 

programmas. Respondentu skaits studiju programmu griezumā apkopots 4. pielikumā. Lielākā daļa jeb 88 

respondenti studē par valsts budžeta līdzekļiem.  

Nedaudz vairāk kā vienai ceturtajai daļai jeb 27,3% studējošo priekšstats par JVLMA kopumā pirms iestāšanās 

augstskolā pilnībā sakrīt ar realitāti, 52% priekšstats ir bijis drīzāk atbilstošs, 12% drīzāk neatbilstošs, un 9% pilnībā 

neatbilstošs. Ievērojami lielāks ir studējošo īpatsvars, kuru priekšstats par studiju programmu pirms iestāšanās 

atbilda realitātei – 38% atbilda pilnībā un 43% drīzāk atbilda realitātei. Kopumā studiju kvalitāte tiek vērtēta kā 

augsta. Starp mazāk kvalitatīviem norādīti šādi aspekti: studiju metožu mūsdienīgums un e-studiju vides 

pieejamība, sagaidāmo rezultātu skaidrība un problēmrisināšanas prasmju attīstība. Visu studiju kvalitātes 

elementu novērtējums apkopots 5. pielikumā. Atvērtajos jautājumos un komentāros vairāki studējošie norādījuši, 

ka studiju kvalitāte ir ļoti atkarīga no pasniedzēja un drīzāk atšķiras studiju kursu, nevis studiju programmu līmenī.  

Studiju informatīvā un metodiskā nodrošinājuma kvalitāte novērtēta kā laba: 22% respondentu to vērtē kā augstu, 

41% kā drīzāk augstu. Salīdzinoši liels studējošo īpatsvars (32%) vērtē informatīvo nodrošinājumu kā viduvēju, 

piemēram, norādot, ka informācija par meistarklasēm ir novēlota, studenti labprāt saņemtu informāciju, kas saistīta 

ar personāla izmaiņām. Arī studiju materiāltehniskā nodrošinājuma kvalitāte kopumā vērtēta apmierinoši – 16% 

studējošo studiju materiāltehnisko nodrošinājumu vērtē kā augstu, 41% kā drīzāk augstu, 29% kā viduvēju, bet 8% 

kā drīzāk zemu un 4% kā zemu. Atvērtajos jautājumos un komentāros minēti vairāki trūkumi un iespējas 

materiāltehniskā nodrošinājuma pilnveidei. Būtiskākie starp tiem ir šādi: 

▪ nepietiekama mūzikas instrumentu pieejamība un kvalitāte; 

▪ neatbilstoša pagraba telpu temperatūra sezonas vēsajā laikā; 

▪ nepietiekams nošu pulšu skaits; 

▪ ierobežota informācija par JVLMA piedāvātajām materiāltehniskajām iespējām (ierakstu studiju, bibliotēkā 

pieejamajiem materiāliem u.c.). 

Kopumā studējošie augstu vērtē starptautiskās sadarbības praksi JVLMA – 34% studējošo uzskata, ka 

starptautiskās sadarbības kvalitāte ir augsta, 41% ka drīzāk augsta, 22% ka viduvēja, bet 2% ka drīzāk zema. 

Starp būtiskākajām starptautiskās sadarbības pilnveides iespējām minētas šādas: 

▪ starptautiski atpazīstamu viesdocētāju piesaiste; 

▪ meistarklašu un vieslekciju savietojamības uzlabošana ar nodarbību un lekciju plānu; 

▪ viesdocētāju piesaiste ne tikai uz meistarklasēm, bet arī uz ilgāku laiku, piemēram, semestri vai 

akadēmisko gadu. 

Studējošie, kuri piedalījušies aptaujā kopumā savas iespējas iesaistīties studiju procesa pilnveidē vērtē 

apmierinoši: 12% tās vērtē kā pilnvērtīgas, 43% kā drīzāk pilnvērtīgas, 29% kā viduvējas, 8% kā drīzāk 

nepilnvērtīgas un 6% kā nepilnvērtīgas. Kā galvenās iespējas studējošo iesaistes pilnveidei minētas: 

▪ regulāra un jēgpilna aptauju izmantošana studiju satura un īstenošanas pilnveidei; 
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▪ pašpārvaldes pārstāvniecības mehānismu uzlabošana, sekmējot studējošo līdzdalību studentu 

pašpārvaldes vēlēšanās un informējot par pašpārvaldes funkcijām un plānotajiem darbiem; 

▪ vadības un administrācijas komunikācijas uzlabošana ar studējošajiem par iecerētajām izmaiņām. 

Rezumējot studējošo apmierinātību ar dažādiem studiju procesa īstenošanas elementiem, tā kopumā ir pozitīva, 

vienlaikus – salīdzinoši neliels studējošo īpatsvars piešķir studiju procesa īstenošanas elementiem augstu 

vērtējumu, īpaši saistībā ar iespējām piedalīties studiju kvalitātes pilnveidē un vērtējot materiāli tehniskā 

nodrošinājuma kvalitāti (skat. 7. tabulu) 

7. tabula: Studējošo, kuri augstu vērtējuši dažādus studiju procesa īstenošanas elementus, 
īpatsvars. 

(Avots: studējošo aptaujas dati, autoru izstrādāts) 

N.P.K. STUDIJU PROCESA ĪSTENOŠANAS ELEMENTS 

STUDĒJOŠO 

ĪPATSVARS, KURI 

PIEŠĶĪRUŠI AUGSTU 

VĒRTĒJUMU 

1 2 3 

1.  Starptautiskās sadarbības kvalitāte 34% 

2.  Informatīvā un metodiskā nodrošinājuma kvalitāte 22% 

3.  Materiāli tehniskā nodrošinājuma kvalitāte  16% 

4.  Iespēja piedalīties studiju programmu kvalitātes pilnveidošanā 12% 

Lielākā daļa studējošo strādā paralēli studijām: 60% ar apgūstamo kvalifikāciju saistītā nozarē,  19% ar iegūstamo 

kvalifikāciju nesaistītā darba vietā, bet 21% studējošo paralēli studijām nav nodarbināti. Augsta studējošo 

nodarbinātība no vienas puses ir vērtējama pozitīvi, jo liecina par studiju programmu konkurētspēju un veido tiešu 

sasaisti ar darba tirgu jau studiju laikā, bet no otras puses tas samazina laiku, ko studējošie var veltīt studijām, 

īpaši gadījumos, kad nodarbinātība nav ar apgūstamo kvalifikāciju saistītā jomā. 

Studējošie aptaujā minējuši vairākus ieteikumus studiju kvalitātes uzlabošanai. Kā būtiskākie izceļami šādi: 

▪ uzlabot sadarbību starp dažādu priekšmetu docētājiem, lai izvairītos no studiju satura dublēšanās 

tematiski līdzīgos kursos; 

▪ stiprināt studiju programmu sasaisti ar profesiju standartā paredzētajām prasmēm un kompetencēm; 

▪ regulāri iegūt atgriezenisko saiti no studējošajiem un izmantot to studiju procesa pilnveidei, t.sk. nosakot, 

ka dalība aptaujās ir obligāta prasība, lai pabeigtu kursu un/vai mācību semestri; 

▪ attīstīt e-vides un citu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) risinājumu praktisku 

izmantošanu studiju procesa īstenošanā un organizēšanā; 

▪ Instrumentālās mūzikas studiju programmā iekļaut kursus, kas saistīti ar stresa vadību un garīgu 

sagatavošanos mākslinieciskajam izpildījumam; 

▪ vērtēt atsevišķu izvēles mācību priekšmetu atbilstību noteiktajam kredītpunktu apjomam. Ir vairāki izvēles 

kursi, piemēram, svešvalodas, kuros paredzētais nodarbību skaits nenodrošina iespēju apgūt priekšmetu; 

▪ Vokālās mūzikas studiju programmā iekļaut mācību saturu, kas saistīts ar aktiermeistarību, fonētiku un 

valodu apguvi, Aleksandra tehniku u.c. papildinošiem studiju kursiem; 

▪ ieviest elektroniskas sekmju lapas vai apkopot studiju kursā sasniegtos rezultātus centralizēti, bez 

nepieciešamības studentam tikties ar katru pasniedzēju klātienē; 

▪ izvērtēt iespēju ieviest vairāk specialitātes priekšmetus un mazināt vispārizglītojošos priekšmetus, vai arī 

apgūstamās tēmas iespējami tuvināt apgūstamajai specialitātei; 

▪ celt e-studiju vides kvalitāti un biežāk to izmantot studiju procesā, kā arī paplašināt dažādu IKT risinājumu 

izmantošanu, ieviešot elektroniskas sekmju lapas un studentu informācijas sistēmu. 
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3.2. Absolventu aptaujas analīze 

Absolventu aptauja tika īstenota laikā no 12. jūnija līdz 19. jūlijam un tajā bija iekļauti 14 jautājumi par dažādiem 

studiju satura un īstenošanas elementiem, absolventu nodarbinātību un izglītības nozīmi uzsākot darba gaitas 

(aptaujas anketa pieejama 6. pielikumā). Aptaujā piedalījās 53 (jeb 11%) no aptuveni 480 pēdējo četru gadu JVLMA 

absolventiem. Respondentu kopu lielākoties veido absolventi no PMSP “Mūzika un skatuves māksla” (36%) un 

PBSP “Instrumentālā mūzika” (19%), bet salīdzinot ar studējošo aptaujā atbildes sniegušo respondentu dalījumu 

pa studiju programmu līmeņiem, ievērojami respondentu skaits ir no akadēmiskās maģistra studiju programmas 

(turpmāk – AMSP) “Mūzika” (11%). Kopumā vērojama tendence, ka maģistra studiju programmu absolventi ir bijuši 

atsaucīgāki dalībai aptaujā. Aptaujas respondentu skaits studiju programmu griezumā apkopots 7. pielikumā. 

Analizējot respondentus pēc absolvēšanas gada, secināms, ka aktīvākie bijuši 2016. gada (9), 2017. gada (11) un 

2018. gada (16) absolventi. No 2010. gada absolventiem anketu aizpildījis viens, no 2014.gada septiņi, 2015. gada 

pieci, bet 2019. gada četri absolventi. 

62% respondentu dzīvo Rīgā, 18% citur Latvijā bet 9% – ārpus Latvijas. Absolventiem raksturīgi augsti 

nodarbinātības rādītāji, turklāt divas trešdaļas (66%) respondentu strādā atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai, bet 28% 

strādā ar iegūto kvalifikāciju cieši saistītā nozarē.  

Absolventi studiju programmu kvalitāti kopumā vērtē pozitīvi: 15% uzskatā kā tā ir augsta un 47%, ka drīzāk augsta. 

Tomēr salīdzinoši liels respondentu īpatsvars studiju programmu kvalitāti vērtē kā viduvēju (32%), bet 4% kā drīzāk 

zemu vai zemu (2%). Studiju kvalitātes vērtējums ir līdzīgs (krasi neatšķiras) dažādu studiju programmu absolventu 

vidū. Absolventi studiju programmas vērtē kā atbilstošas darba tirgus prasībām: 25% norādījuši, ka viņu absolvētā 

studiju programma ir pilnībā atbilstoša, bet 59%, ka drīzāk atbilstoša, savukārt 12% studiju programmu saturu vērtē 

kā drīzāk neatbilstošu vai neatbilstošu darba tirgus prasībām, bet 6% – kā pilnībā neatbilstošu. 34% absolventu 

iegūto izglītību uzskata par nozīmīgu, 42% par drīzāk nozīmīgu darba vietas atrašanā vai savas uzņēmējdarbības 

uzsākšanā. Absolventu vērtējums par studiju kvalitāti un atbilstību darba tirgus vajadzībām apkopots 8. pielikumā. 

JVLMA iegūtā izglītība absolventiem ir palīdzējusi uzsākt darba gaitas – 34% respondentu norāda, ka iegūtā 

izglītība ir bijusi nozīmīga, 42% ka drīzāk nozīmīga, bet 25%, ka izglītībai drīzāk nav vai nav bijusi nozīme darba 

vietas atrašanā vai savas uzņēmējdarbības uzsākšanā. 57% absolventu atzīmējuši, ka iespējas turpināt studijas 

nākamajā līmenī ir labas, savukārt 34%, ka tās ir viduvējas vai nepietiekamas (10%). 

Uz jautājumu “Vai Jūs ieteiktu absolvēto studiju programmu apgūt radiniekiem, draugiem vai paziņām?”, lielākā 

daļa jeb 66% respondentu atbildējuši pozitīvi (izvēloties atbildi “ieteiktu” vai “drīzāk ieteiktu”). Aptuveni viena trešā 

daļa jeb 34% absolventu neieteiktu vai drīzāk neieteiktu studiju programmu apgūt citiem. Viena piektā daļa 

respondentu norāda, ka studiju programmas saturs atbilst jaunākajām attīstības tendencēm, 45% norāda, ka 

programmu saturs drīzāk atbilst jaunākajām attīstības tendencēm, bet 36% uzskata, ka studiju saturs ir drīzāk 

neatbilstošs vai neatbilstošs (7%) tendencēm nozarē. 

Nozīmīgākie absolventu ieteikumi studiju procesa un satura pilnveidei ir šādi: 

▪ jāveic studiju kvalitātes monitorings – ne visi priekšmeti tiek pasniegti vienlīdz augstā kvalitātē. Studiju 

kursi, kurus docē Latvijā un starptautiskajā vidē atzīti profesionāļi tiek novērtēti kā augstas kvalitātes, bet 

ir vairāki studiju kursi, kuros kvalitāte ir ievērojami zemāka; 

▪ jāstiprina sadarbība starp dažādām katedrām un studiju programmām; 

▪ studiju saturā trūkst vai nav pietiekami nodrošināti ar mūzikas menedžmentu saistīti kursi. Izteikta iespēja 

izvērtēt mūzikas menedžmentu attīstīt kā atsevišķu, Latvijā unikālu studiju programmu; 

▪ jāsaglabā individuālo nodarbību skaits esošajā līmenī (t.sk. ar koncertmeistariem); 

▪ jāsamazina studējošo slodze vispārizglītojošajos priekšmetos, pedagoģijas kursi jāpiedāvā atsevišķi tiem, 

kas to izvēlas, kredītpunktus pārdalot individuālajām nodarbībām un praktiskās muzicēšanas kursiem; 

▪ diversificēt A daļas studiju kursus maģistra studiju programmās, jo studējošajiem ir saistoši dažādi mācību 

priekšmeti (piemērs: klasiskās mūzikas priekšmeti džeza studiju programmā ir mazāk saistoši, nekā citās 

studiju programmās); 

▪ apsvērt iespēju Instrumentālās mūzikas studiju programmā iekļaut improvizācijas studiju kursu; 

▪ veicināt uz studentu centrētu augstskolas kultūru; 

▪ pilnveidot augstskolas komunikāciju ar studējošajiem, lai tie laicīgi saņemtu informāciju par dažādām 

iespējām un izmaiņām. 
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3.3. Darba devēju aptaujas analīze 
 

Darba devēju aptauja tika īstenota laikā no 2019. gada 1. jūlija līdz 5. septembrim un tajā bija iekļauti 11 jautājumi, 

kas saistīti ar absolventu profesionālās sagatavotības vērtējumu un atbilstību darba tirgus prasībām, kā arī 

jautājumi par darba devēju iesaistes mehānismiem studiju satura un procesa īstenošanā (aptaujas anketa 

pieejama 9. pielikumā). Aptaujā piedalījās seši darba devēji, no kuriem pieci ir norādījuši pārstāvētās organizācijas 

nosaukumu: Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola, Orķestris RĪGA, 

Sinfonietta Rīga un valsts SIA “Latvijas koncerti”. Papildus tam tika organizētas intervijas ar Liepājas Simfoniskā 

orķestra diriģentu un mūziķiem, kā arī īstenota fokusgrupas diskusija. Kopumā tika apzināti un uzrunāti 16 darba 

devēji, no kuriem septiņi jeb 44% ir snieguši viedokli. Uzrunāto darba devēju saraksts ir pieejams 10. pielikumā.  

Vairāki atbildes sniegušie darba devēji nodarbina visu trīs studiju līmeņu – bakalaura, maģistra un doktora – JVLMA 

absolventus. Visi darba devēji nodarbina maģistrantūras absolventus. Pie aptaujātajiem darba devējiem strādā no 

trīs līdz pat 20 JVLMA absolventiem.  

Uz jautājumu: “Kā Jūs kopumā raksturotu JVLMA pēdējo gadu absolventus?”, darba devēji atbild, ka jaunajiem 

profesionāļiem ir laba teorētiskā un praktiskā sagatavotība un viņi spēj patstāvīgi (pēc īsas adaptācijas) veikt darba 

pienākumus. Lūgti novērtēt, cik lielā mērā absolventi atbilst Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūrā (turpmāk – EKI) 

definētajiem studiju rezultātiem, darba devēji lielākoties (aptuveni 70% gadījumu) norāda, ka absolventi pilnībā vai 

drīzāk ir sasnieguši definētos studiju rezultātus, kas ir šādi:  

▪ spēj parādīt attiecīgajai zinātnes nozarei vai profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas 

un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesijas 

augstāko sasniegumu līmenim; 

▪ spēj parādīt attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību 

izpratni; 

▪ spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, māksliniecisku, inovatīvu 

vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus zinātnes 

nozarē vai profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem; 

▪ spēj patstāvīgi strukturēt mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, 

parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, 

komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai 

neskaidros apstākļos; 

▪ spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt 

problēmas attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas 

profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās jomas 

attīstībā. 

Balstoties uz EKI definētajiem studiju rezultātiem, darba devēji tika aicināti sniegt vērtējumu par katru studiju līmeni. 

Analizējot saņemtās atbildes, secināms, ka – jo augstāks studiju līmenis, jo pozitīvāks vērtējums, proti, katrā 

nākamajā studiju līmenī biežāk tika izvēlēts atbilžu variants “Pilnībā sasniegts”. 

Puse no darba devējiem norāda, ka ir bijuši iesaistīti kādas JVLMA studiju programmas izstrādē un/vai pilnveidē. 

Katedru vadītāji39, savukārt min, ka atgriezeniskā saite no darba devējiem bieži tiek nodrošināta caur neformāliem 

kanāliem, jo mūzikas nozare Latvijā ir neliela – darba devēji nereti ir pasniedzēji JVLMA un netiešā veidā integrē 

darba tirgus vajadzības studiju saturā. 

Kā būtiskākos trūkstošos elementus absolventu kvalifikācijas pilnīgai atbilstībai darba tirgus prasībām pēc JVLMA 

absolvēšanas darba devēji min: nepietiekami plašu pedagoģisko praksi, būtisku, ar nozari saistītu, normatīvo aktu 

nepārzināšana, nākotnes perspektīvas trūkums, studiju laikā nav bijusi pietiekami izkopta ansambļa un orķestra 

spēles principu sapratne, kopumā (ar atsevišķiem izņēmumiem) profesionalitātes līmenis samazinās. Vienlaikus 

darba devēji uzskata, ka JVLMA sagatavo darba tirgus un nozares attīstības vajadzībām atbilstošus speciālistus. 

 
39 Katedru vadītāju aptauja tika īstenota no 2019. gada 1. jūlija līdz 17. jūlijam. Tajā piedalījās 13 katedru vadītāji, bet ar trim 
katedru vadītajiem tika organizētas aptaujai tematiski līdzīgas intervijas klātienē. 
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8. tabula: Darba devēju vērtējums par JVLMA absolventu sagatavotību darbam nozarē. 
(Avots: darba devēju aptaujas dati, autoru izstrādāts) 

N.P.K. ABSOLVENTA KOMPETENCE 
DARBA DEVĒJA 

VIDĒJAIS VĒRTĒJUMS 

1 2 3 

1.  Teorētiskās zināšanas LABI 

2.  Praktiskās iemaņas DRĪZĀK LABI 

3.  Spēja pielietot teorētiskās zināšanas praksē DRĪZĀK LABI 

4.  Informētība par nozares novitātēm LABI 

5.  Kontakti un tīklošanās (piem., ar citiem absolventiem) LABI 

6.  Sadarbības prasmes DRĪZĀK LABI 

7.  Spēja risināt problēmas un pieņemt lēmumus JĀPILNVEIDO 

8.  Līderība  JĀPILNVEIDO 

9.  Pašrefleksijas prasmes un pašizaugsme LABI 

Salīdzinot ar studējošo un absolventu atbilžu sniegšanas pieeju (lielākā daļa aizpildīja komentāru un ieteikumu 

laukus), darba devēji pamatā ir izvēlējušies no dotajām atbildēm un izvairījušies tās komentēt. Vērā ņemams ir 

šāds darba devēja ieteikums: “ (..) turēties pie kvalitātes, nevis kvantitātes kritērijiem”.     
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4. STUDIJU PROGRAMMU 
AKTUALIZĒŠANAS PRAKSE UN 
ATBILSTĪBA PROFESIJU STANDARTOS 
NOTEIKTAJĀM PRASĪBĀM 

4.1. Studiju programmu atbilstība profesiju standartos 
noteiktajām prasībām 

Pētījuma ietvaros tika analizēti JVLMA SV “Mākslas” studiju programmām atbilstošie profesiju standarti (turpmāk 

– PS), lai identificētu kopīgās un unikālās apgūstamās kompetences, kas nepieciešamas muzikologa40, 

instrumentu mūziķa41, komponista42, vokālista43, horeogrāfa44, diriģenta45 un skaņu režisora46  profesionālās 

kvalifikācijas iegūšanai, kā arī, lai izprastu, vai profesiju standartos iekļautā informācija tiek atspoguļota SP.  

Apskatītie profesiju standarti (muzikologs, instrumentu mūziķis, komponists, diriģents, vokālists, horeogrāfs un 

skaņu režisors) ir izstrādāti 2011. un 2012. gadā, izņemot diriģenta PS, kurš sagatavots 2015. gadā. Ņemot vērā 

Ministru kabineta 2016. gada 27. septembra noteikumu Nr. 633 “Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas 

prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība” 10. 

punktu, kas nosaka, ka profesijas standartu, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina 

profesijas standartu) vai nozares kvalifikāciju struktūru aktualizācijas nepieciešamību izvērtē ne retāk kā reizi 

piecos gados, JVLMA saistošie profesiju standarti ir jāaktualizē vai jāizstrādā no jauna. Profesiju standartu 

izstrādes un augstākās izglītības iestādes akreditācijas process laika plānojuma ziņā nav sinhronizēts, tāpēc 

profesijas standartā var nebūt iekļautas visas darba tirgū pieprasītās prasmes un kompetences.  

Analizētās profesijas var uzskatīt par radniecīgām un attiecīgi, virkne prasmju un kompetenču, kas nepieciešamas 

ar mūzikas nozari saistītajās profesijās, pilnībā vai daļēji sakrīt. Radniecīgākās profesijas, vērtējot no kopīgo 

nepieciešamo kompetenču skatu punkta PS, ir muzikologs (16 kopīgas vai daļēji kopīgas kompetences ar pārējiem 

apskatītajiem profesiju standartiem), instrumentu mūziķis (16), komponists (17) un diriģents (17). Šīm profesijām 

katrai ir 3-4 unikālās kompetences, kuru specifika raksturo profesiju, piemēram, diriģenta profesijas standarts ietver 

šādas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences: spēja patstāvīgi iestudēt un 

diriģēt dažādas sarežģītības pakāpes skaņdarbus korim a cappella (bez pavadījuma), skaņdarbus ar instrumentālo 

pavadījumu, skaņdarbus orķestrim, skaņdarbus orķestrim ar solistiem un ar kori, iestudēt un diriģēt simfonijas, 

operas un baletus, kā arī panākt augstu māksliniecisko izpildījumu47). Veicot profesionālos pienākumus starp 

minētajām profesijām ir nozīmīga savstarpējā sasaiste. 

Horeogrāfa un vokālista profesijas ietver 12 sakritīgas kompetences ar augstāk minētajām profesijām un tām, 

attiecīgi ir vairāk unikālo jeb atšķirīgo kompetenču.  

 
40 Valsts izglītības satura centrs (2012.). Muzikologa profesijas standarts [Tiešsaiste]. Pieejams: 
https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0480.pdf [Skatīts: 28.06.2019] 
41 Valsts izglītības satura centrs (2011.). Instrumentu mūziķa profesijas standarts [Tiešsaiste]. Pieejams: 
https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0474.pdf [Skatīts: 28.06.2019] 
42 Valsts izglītības satura centrs (2011.). Komponista profesijas standarts [Tiešsaiste]. Pieejams: 
https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0475.pdf [Skatīts: 29.06.2019] 
43Valsts izglītības satura centrs (2012.) Vokālista profesijas standarts [Tiešsaiste]. Pieejams:  
https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0476.pdf [Skatīts: 29.06.2019] 
44 Valsts izglītības satura centrs (2012.) Horeogrāfa profesijas standarts [Tiešsaiste]. Pieejams: 
https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0477.pdf [Skatīts: 29.06.2019] 
45 Valsts izglītības satura centrs (2015.) Diriģenta profesijas standarts [Tiešsaiste]. Pieejams: 
https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0530.pdf [Skatīts: 29.06.2019] 
46 Valsts izglītības satura centrs (2010.) Skaņu režisora profesijas standarts [Tiešsaiste]. Pieejams: 
http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/prof_stand_1210.pdf [Skatīts: 29.06.2019] 
47 Valsts izglītības satura centrs (2015.) Diriģenta profesijas standarts [Tiešsaiste]. Pieejams: 
https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0530.pdf [Skatīts: 28.06.2019] 
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Skaņu režisora PS ir vismazākais ar pārējām profesijām kopīgais kompetenču skaits un lielāks atšķirīgo 

kompetenču īpatsvars. Starp apskatītajām profesijām šī ir ar lielāko kompetenču atšķirību, kas zināmā mērā 

skaidrojams ar to, ka skaņas režija, lai arī ir radoša profesija, kur nepieciešamas labas zināšanas un izpratne par 

mūziku, tās izpildei ir nepieciešamas arī spēcīgas tehniskās zināšanas. 

Visām SV “Mākslas” studiju programmām ir kopīgas vismaz šādas PS noteiktās kompetences:  

▪ Organizēt un plānot savu darbību. 

▪ Uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu. 

▪ Sistemātiski pilnveidot profesionālo kvalifikāciju / meistarību. 

▪ Pieņemt lēmumus.  

▪ Spēja demonstrēt zinātnisku pieeju ar profesiju saistītu jautājumu problēmu risināšanā. 

Profesiju standartos identificēto kompetenču analīze ir apkopota 9. tabulā.  

9. tabula: Kopīgās profesijas standartos identificētās kompetences.  

(Avots: autoru izstrādāts balstoties uz muzikologa, instrumentu mūziķa, komponista, vokālista, horeogrāfa, 

diriģenta un skaņu režisora PS) 

Nr.p.k. KOMPETENCE 

PROFESIJAS STANDRATS 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Izskaidrot mūzikas attīstības likumsakarības               

2.  Izskaidrot muzikālās daiļrades procesus               

3.  Novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni             

4.  

Sadarboties ar mūziķiem, mūziķu kolektīviem un to 

vadītājiem, horeogrāfiem (horeogrāfs -  ar mūziķiem, 

diriģentiem un komponistiem), atskaņotājmāksliniekiem 

(skaņu režisors) 

              

5.  Organizēt un plānot savu darbību               

6.  
Uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, 

komandā vai vadot citu cilvēku darbu 
              

7.  Pieņemt lēmumus                

8.  Rast risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos               

9.  
Demonstrēt zinātnisku pieeju ar profesiju saistītu 

jautājumu problēmu risināšanā 
              

10.  Sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās               

11.  Ievērot autortiesības un blakustiesības               

12.  Radīt pozitīvu un radošu atmosfēru                

13.  Sasniegt mākslinieciskā izpildījuma rezultātu               

14.  
Analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu, stilu un žanru 

skaņdarbus  
              

15.  Spēlēt instrumentu/s               
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Nr.p.k. KOMPETENCE 

PROFESIJAS STANDRATS 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16.  Analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus               

17.  

Veidot (savas profesijas) māksliniecisko repertuāru un 

sastādīt koncertprogrammas (muzikologam sastādīt un 

vadīt) 

              

18.  
Pielietot zināšanas, pamatojoties gan uz tradīcijām, gan 

jaunākajām atziņām 
              

Studiju programmu plāni veidoti, ņemot vērā PS noteiktās kompetences, plānojot studiju saturā atbilstošus kursus. 

Ievērojamu daļu no profesionālajai kvalifikācijai nepieciešamajām prasmēm visām aplūkotajām studiju 

programmām veido studiju kursi “Mūzikas teorija un analīze”, “Mūzikas vēsture un teorija”. Instrumentālās mūzikas 

studiju programmā nozīmīgi ir praktiskie A daļas studiju kursi “Kameransamblis” un “Orķestris”, kas ir atbilstoši 8 

no 15 profesionālās darbības veikšanai nepieciešamajām kompetencēm. Salīdzinoši atšķirīgs studiju saturs, kas 

izriet no atšķirībām profesiju standartos noteiktajām prasībām, ir PBSP “Skaņu režija” un PBSP “Horeogrāfija”. 

Nozīmīgu profesionālo kompetenču attīstību veido arī pedagoģiskie un vispārizglītojošie kursi, kas attīsta dažādas 

caurviju prasmes. Piemēram, studiju kurss “Uzņēmējdarbības pamati” nodrošina tādas profesiju standartā 

paredzētās prasmes – spēja pieņemt lēmumus, veidot sadarbību, attīstības plānošana, spēja plānot savu un vadīt 

citu cilvēku darbu, nodrošināt darba aizsardzības prasības u.c. prasmes - , kas saistošas visām SV “Mākslas” 

studiju programmām. Visu PBSP saturā nozīmīgas ir studiju prakses, lai nodrošinātu profesiju standartam 

atbilstošo kompetenču apguvi – uz prakses nozīmību studiju satura pilnvērtīgā apguvē norāda arī intervijās un 

fokusgrupu diskusijās ar studējošajiem iegūtā informācija. 

4.2. Cilvēkresursu attīstības vajadzību identificēšana un 
integrēšana studiju programmās 

Šajā apakšnodaļā sniegts īss pārskats par to, kā tiek nodrošināta cilvēkresursu attīstības vajadzību identificēšana 

un integrēšana studiju programmu izveides un pārskatīšanas procesā. Atbilstoši studiju virziena pārskata ziņojumā 

norādītajai informācijai, ar dažādu mehānismu palīdzību notiek regulārs cilvēkresursu vajadzību monitorings, lai 

nodrošinātu aktuālo darba tirgus vajadzību atspoguļošanu studiju saturā: 

▪ SV “Mākslas” profesionālo studiju programmu plāni ir veidoti atbilstoši PS noteiktajām profesionālās 

kvalifikācijas prasībām nodrošinot PS ietvertajām kompetencēm un zināšanām atbilstošus studiju kursus. 

▪ SV “Mākslas” studiju programmu aprakstos, kā viens no mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem ir 

nodrošināt JVLMA absolventu konkurētspēju darba tirgū. 

▪ Tiek īstenotas darba devēju un absolventu atgriezeniskās saites aptaujas, kuras tiek izmantotas, lai 

pilnveidotu studiju saturu. 

▪ JVLMA pastāvīgi uztur kontaktus ar darba devēju, profesionālo asociāciju, valsts iestāžu un citu 

sadarbības partneru pārstāvjiem, lai veidotu profesionālās un akadēmiskās vides sasaisti un 

konkurētspējīgu absolventu profesionālo kvalifikāciju. 

▪ Lielu daļu no akadēmiskā personāla veido augsti kvalificēti nozares praktiķi, kas palīdz nodrošināt darba 

tirgus prasībām atbilstošu studiju saturu un palīdz veidot sadarbības attiecības ar darba devējiem un 

attīstīt vērtīgas iniciatīvas pat bez institucionalizētiem sadarbības mehānismiem. 

Atbilstoši SV “Mākslas” pārskata ziņojumā minētajam, galvenais studiju programmu pārskatīšanas mehānisms ir 

studiju procesā iesaistīto pušu (studējošo, absolventu un darba devēju) aizpildītās aptaujas anketas, balstoties uz 

kurām studiju programmas tiek pārskatītas un aktualizētas. Izmaiņas, ja tādas notiek, pārsvarā skar no jauna 

uzņemtos studentus – pārējie studējošie SP apgūst atbilstoši iepriekš noteiktajām studiju programmu prasībām. 
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Lai arī formāli pastāv vairāki mehānismi cilvēkresursu vajadzību apzināšanai, veiktās izpētes laikā tika konstatēts, 

ka daži no tiem netiek izmantoti regulāri un / vai pilnvērtīgi, tāpēc pastāv iespējas pilnveidot esošos cilvēkresursu 

attīstības tendenču identificēšanas mehānismus un ieviestu jaunus. Būtiskākie trūkumi cilvēkresursu attīstības 

vajadzību identificēšanai un integrēšanai studiju programmās ir šādi: 

▪ Studējošo un absolventu aptaujas, kas ir viens no nozīmīgākajiem atgriezeniskās saites elementiem, tiek 

īstenotas neregulāri un nav obligāti aizpildāmas. Aptaujas respondentu skaits nereti liedz iegūt uzticamus 

datus un visaptverošus secinājumus par nepieciešamajiem studiju programmu pilnveides virzieniem. 

▪ Profesiju standarti, kuros ietvertās prasības ir iestrādātas studiju programmās, ir zaudējuši aktualitāti, jo 

pamatā ir izstrādāti 2011. un 2012. gadā, bet, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem48, tie ir 

jāaktualizē ik pēc pieciem gadiem.  

▪ Administratīvie resursi regulārai aptaujās iegūto datu analīzei un sistematizēšanai, lai pārvērstu aptaujas 

rezultātus praktiski pielietojamos ieteikumos, ir ierobežoti. Trūkst funkcionālas studiju informatīvās 

sistēmas, kas varētu mazināt aptauju īstenošanai nepieciešamos administratīvos resursus, atvieglotu 

datu analīzi un sniegtu iespējas nodrošināt obligātu atgriezeniskās saites aptauju aizpildīšanu. 

▪ Novērtējuma aptaujas par atsevišķiem studiju kursiem vai pasniedzējiem netiek veiktas sistemātiski, bet 

gadījumos, kad ir norādes par studiju kvalitātes trūkumu. Tas nenodrošina sistemātisku un pēctecīgu datu 

uzkrāšanu, kā arī neļauj preventīvi reaģēt uz iespējamajām nepilnībām studiju programmu saturā vai 

atsevišķu pasniedzēju darbā. 

▪ Darba devēju iesaiste studiju procesā, SP pārskatīšanā un cilvēkresursu vajadzību apzināšana nereti ir 

atkarīga no pasniedzēju vai vadības iniciatīvas un nav sistemātiska. To apliecina katedru vadītāju aptaujā 

iegūtā informācija – atsevišķi katedru pārstāvji norādījuši, ka studiju programmas tiek pārskatītas regulāri 

(reizi semestrī vai mācību gadā), bet citi, ka tikai saistībā ar akreditācijas procesu, vai pat retāk. 

 
48 Ministru kabineta 2016. gada 27. septembra noteikumi Nr. 633 “Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja 
profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība”. 
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5. DARBA TIRGUS TENDENCES UN 
PROGNOZES MĀKSLAS NOZARĒ 

Nodaļā apkopota pieejamā informācija par darba tirgus tendencēm Eiropas Savienībā (turpmāk – ES) un Latvijā 

kultūras sektorā kopumā un mākslas nozarē, kā arī darba tirgus prognozes līdz 2035. gadam. 

5.1. Cilvēkresursu attīstības tendences un pieprasījums 

Lai aktualizētu mūzikas nozares nozīmīgumu Eiropā un sniegtu atbalstu tās attīstībai, 2015. gadā Eiropas Komisija 

sadarbībā ar nozares pārstāvjiem ieviesa ietvarprogrammu “Music Moves Europe”. Dokumenta mērķis ir sniegt 

politisku un finansiālu atbalstu nozarei, kas veicinātu mūzikas radīšanu, daudzveidību un izplatīšanu. 2018. gadā 

izveidotas četras grantu programmas, no kurām viena mērķēta jaunu mūzikas profesionāļu pilnveidei; 2019. gadā 

notikuši seši programmu uzsaukumi un mūzikas izglītībai un mācībām veltītas jau divas no tām. Programmās 

piedalījusies arī Igaunijas organizācija “Music Estonia”49 – 2014. gadā vairāku mūzikas kompāniju dibināts Igaunijas 

mūzikas attīstības un eksperta centrs. Ietvarprogrammas “Music Moves Europe” darba grupas izstrādātajā ziņojumā50 

norādīts, ka pieejamie dati un līdzšinējā analīze nenovērtē mūzikas nozares ieguldījumu ES tautsaimniecībā 

nodarbinātības, tūrisma un nozarē radītās ekonomiskās vērtības ziņā. Eurostat dati parāda kopējos kultūras sektora, 

t.sk. nodarbinātības statistikas, rādītājus, taču atsevišķi neizdala mūzikas nozari. 2018. gadā kultūras sektorā51 ES 

kopumā bija 8,7 milj. nodarbināto jeb 3,8% no nodarbināto kopskaita. Līderes starp ES valstīm kultūras sektorā 

nodarbināto īpatsvara ziņā ir Igaunija (5,6%), Luksemburga (5,2%) un Somija (4,9%). Saskaņā ar Eurostat datiem, 

kultūras sektorā nodarbināto skaits Latvijā 2018. gadā bija 32 tūkst. jeb 3,5%. Nodarbinātību ES kultūras sektorā 

raksturo šādas tendences: 

▪ kopš 2012. gada kultūras sektorā nodarbināto īpatsvars ES kopējā darba tirgū saglabājas nemainīgs 

(pieaugums sasniegts vienīgi Apvienotajā Karalistē un Spānijā); 

▪ 60% kultūras sektorā nodarbināto ir augstākā izglītība; 

▪ Baltijas valstīm raksturīgs augstāks sieviešu īpatsvars starp kultūras sektorā nodarbinātajiem, Latvija ieņem 

1. vietu (64% sieviešu) (ES vidēji 46%); 

▪ Latvija ir 1. vietā ES gados jaunu52 cilvēku nodarbinātībā kultūras sektorā (25%) (ES vidēji 18%); 

▪ kultūras sektorā pašnodarbināto personu īpatsvars gandrīz divas reizes pārsniedz pašnodarbināto skaitu 

kopējā darba tirgū: ES vidēji 48% mākslinieku un rakstnieku, bet 51% Latvijā ir pašnodarbināti (salīdzinoši 

Igaunijā – 28%). 

Publikācijas, kurās analizētas mūzikas attīstības virzieni Somijā53 un Apvienotajā Karalistē54, norāda uz šādām 

tendencēm: 

▪ mūzikas nozari kopumā raksturo spēcīga iekšējā konkurence un piesātinājums; 

▪ straujākā izaugsme vērojama dzīvās mūzikas žanrā; 

▪ nozares potenciālu veicinātu starpnozaru sadarbība, piemēram, ar filmu, reklāmas, datorspēļu, tiešsaistes 

mūzikas u.c. industrijām; 

 
49 Organizācijas “Music Estonia” mājas lapa. [Tiešsaiste]. Pieejams:  https://musicestonia.eu/about-us/organisation. [Skatīts 
10.09.2019.]. 
50 Eiropas Komisija (12/2015-06/2016), “The AB Music Working Group Report”, Music Moves Europe. [Tiešsaiste]. Pieejams: 
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/ab-music-working-group_en.pdf [Skatīts 09.09.2019.].  
51 Ietver 1) radošās, mākslas un izklaides nozares, 2) bibliotēku, arhīvu un muzeju darbība, 3) izdevniecības un publicistika, 4) kino, 
video un TV programmu producēšana, skaņas ieraksti u.tml., 5) dizains. Profesiju griezumā kultūras sektors ietver rakstniekus, 
arhitektus, mūziķus, žurnālistus, aktierus, dejotājus, bibliotēku darbiniekus, amatniekus un dizainerus. 
52 15-29 gadi. 
53 M. Hottinen. “What is the future of the music industry? A view from Finland.” [Tiešsaiste]. Pieejams: https://fmq.fi/articles/what-is-
the-future-of-the-music-industry [Skatīts 08.08.2019.]. 
54 J. Smith (2018). “Overview of the Creative Arts Sector in the UK”. Graduate Prospects. [Tiešsaiste]. Pieejams: 
https://www.prospects.ac.uk/jobs-and-work-experience/job-sectors/creative-arts-and-design/overview-of-the-creative-arts-sector-in-
the-uk [Skatīts 09.09.2019.]. 

https://musicestonia.eu/about-us/organisation
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/ab-music-working-group_en.pdf
https://fmq.fi/articles/what-is-the-future-of-the-music-industry
https://fmq.fi/articles/what-is-the-future-of-the-music-industry
https://www.prospects.ac.uk/jobs-and-work-experience/job-sectors/creative-arts-and-design/overview-of-the-creative-arts-sector-in-the-uk
https://www.prospects.ac.uk/jobs-and-work-experience/job-sectors/creative-arts-and-design/overview-of-the-creative-arts-sector-in-the-uk
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▪ popmūzika un rokmūzika nodarbinātības ziņā ir perspektīvākas nozares, nekā laikmetīgās un klasiskās 

mūzikas jomas; 

▪ laikmetīgās un klasiskās mūzikas attīstībā izšķiroša nozīmē būs publiskā finansējuma pieejamībai, kamēr pop- 

un rok-mūzikā – lietotāju paradumiem; 

▪ darba tirgū izplatīts ir ārštata darbinieka (freelance) un pašnodarbinātā statuss un īstermiņa kontrakti, kas 

saistās ar ierobežotākām sociālajām garantijām; 

▪ darbs lielākoties notiek projektu veidā, pieprasot efektīvas laika plānošanas prasmes un izpildes termiņu 

ievērošanu; 

▪ nozarē strādājošajiem ir jādemonstrē augsta līmeņa praktiskās iemaņas un tādas prasmes kā spēja neatkarīgi 

domāt un pieņemt lēmumus, proaktivitāte, emocionālā noturība; 

▪ nozares straujā attīstība prasa nemitīgu profesionālo pilnveidi un pastāvīgu jaunu prasmju apgūšanu; 

▪ nozare kļūst aizvien globālāka, tāpēc nozīmīgas ir svešvalodu zināšanas un starpkultūru komunikācijas 

prasmes. 

Mūzikas nozares darba tirgus tendences analizētas 2017. gadā veiktajā Latvijas Kultūras akadēmijas (turpmāk – LKA) 

pētījumā55 un 2018. gadā izstrādātajā LKA, SKDS un Culturelab pētījumā56, secinot: 

▪ mainās darba tirgus struktūra, pieaugot līgumdarbu un projektu nodarbinātībai, kas pieprasa zināšanas 

juridiskajos, finanšu, nodokļu, projektu vadības, mārketinga u.c. jautājumos; 

▪ liela daļa absolventu (40%) strādā divās vai vairāk darbavietās (īpaši pedagoģijas specialitāti apguvušie), jo 

viena darbavieta nespēj nodrošināt pietiekamu slodzi un adekvātu samaksu; 

▪ darba tirgu paplašinošs faktors ir mākslinieciskā piedāvājumu radīšana, tomēr šāda karjera pieprasa labas 

menedžmenta un mārketinga prasmes; 

▪ nodarbinātības iespējas paplašinātu jaunas nišas – mūzikli, muzikālais teātris, filmu un reklāmu ieskaņošana, 

elektroakustiskā komponēšana, u.c; 

▪ izmaiņas demogrāfijā un iedzīvotāju kultūras patēriņa paradumos vairo nepieciešamību kultūras nozarē 

īstenot pasākumus auditorijas noturēšanai un jaunas auditorijas piesaistei, t.sk. piedāvājuma dažādošanai. 

LKA57 īstenotā pētījuma ietvaros veikta kvantitatīva aptauja, kurā piedalījās 136 radošās nozares pārstāvji. 48% 

aptaujāto novērtē, ka darbaspēka piedāvājums šobrīd ir nepietiekams, bet 47% uzskata, ka  pietiekams. 47% no 

aptaujātajiem uzskata, ka stāvoklis kultūras un radošo industriju nozarē nākotnē uzlabosies, 23% – nemainīsies, bet 

21%, ka pasliktināsies. 43% aptaujāto novērtē, ka tuvāko 3-5 gadu laikā kopējais nodarbināto skaits viņu pārstāvētajā 

jomā palielināsies, un tikai 14%, ka samazināsies. Kā jomu pozitīvi ietekmējošus faktorus respondenti min: finansējuma 

pieaugumu (25%), cilvēku izpratnes pieaugumu (22%), ekonomikas izaugsmi (19%), izglītības pieejamību (9%), 

pozitīvus politiskos lēmumus (9%) un jaunus darbiniekus (8%). Kā būtiskākos kavēkļus kultūras un radošo industriju 

nodarbinātības attīstībā aptaujātie nosauc: finanšu resursu pieejamību (51%), birokrātiju (39%), nestabilitāti jomas 

attīstībā (38%), darbaspēka kvalifikāciju (35%), valsts atbalsta pieejamību (34%) un nodokļu likmes (33%). Darbaspēka 

trūkumu kā kavēkli min piektā daļa jeb 21% aptaujāto, apliecinot, ka nozīmīgāka problēma ir darbaspēka kvalifikācija, 

nevis pieejamība. 

2019. gada pavasarī Music Finland īstenotā Somijas mūziķu un mūzikas profesionāļu organizāciju aptauja “Mūzikas 

nozares barometrs” (Music Industry Barometer), kura notiek jau trešo gadu, tika veikta ar mērķi noskaidrot, kāda ir 

 
55 Latvijas Kultūras akadēmija (2017). Pētījums par kultūrizglītības īstenošanas pēctecību profesionālās ievirzes, profesionālās 
vidējās izglītības, augstākās izglītības programmās un sagatavoto speciālistu skaita atbilstību kultūras nozares un radošo industriju 
darba tirgus prasībām. [Tiešsaiste]. Pieejams: 
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf [Skatīts 
12.06.2019.]. 
56 Latvijas Kultūras akadēmija, SKDS, Culturelab (2018). Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums. [Tiešsaiste]. Pieejams: 
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/LKA%20ZPC_Kult%C5%ABras%20pat%C4%93ri%C5%86%C5
%A1%20un%20l%C4%ABdzdal%C4%ABba%202018.pdf [Skatīts 05.06.2019.]. 
57 Latvijas Kultūras akadēmija (2017). Pētījums par kultūrizglītības īstenošanas pēctecību profesionālās ievirzes, profesionālās 
vidējās izglītības, augstākās izglītības programmās un sagatavoto speciālistu skaita atbilstību kultūras nozares un radošo industriju 
darba tirgus prasībām. [Tiešsaiste]. Pieejams: 
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf [Skatīts 
12.06.2019.]. 
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situācija nozarē un kur tā virzās.58 Dzīvā mūzika ir tā joma, kurā, respondentuprāt, notiek aktīvākā izaugsme. 

Starpnozaru sadarbībai, piemēram, mūzikas sinhronizēšanai ar filmām, TV reklāmām un spēlēm vai tiešsaistes un 

lietotņu mūzikas pakalpojumiem, ir potenciāls radīt izaugsmi. Nākotne neizskatās vienāda visu žanru, profesionālo 

grupu vai darbības vides pārstāvjiem. Lai gan daudzas prognozētās nākotnes tendences kopumā ir līdzīgas, pastāv 

arī atšķirības. Piemēram, popmūzikā un rokmūzikā nodarbinātie ir optimistiskāki, nekā klasiskās un laikmetīgās 

mūzikas jomas pārstāvji, kuri ir piesardzīgi attiecībā uz nodarbinātības perspektīvām mūzikas industrijā.  

Visi aptaujas “Mūzikas nozares barometrs” respondenti uzskata, ka personiskā attieksme ir svarīga, bet – ja zināmā 

mērā institucionalizētā klasiskās mūzikas žanra pārstāvji kā ļoti būtisku min publisko finansējumu, tad tirgus virzītie 

popmūzikas un rokmūzikas žanra un dzīvās mūzikas nozares pārstāvji uzsver patērētāju paradumus. Klasiskās 

mūzikas pārstāvji uz izglītības un mācīšanās nozīmi atsaucas biežāk, nekā citi, savukārt džeza un pasaules mūzikas 

pārstāvji dzīvās uzstāšanās iespējas uztver kā svarīgākas par citām. Liela daļa respondentu uzskata, ka sabiedrības 

novecošanās var veicināt to mūzikas žanru pieprasījumu, kurus atbalsta vecāka gadagājuma cilvēku grupas. 

Atbildes uz pašreiz aktuālajiem jautājumiem saistībā ar digitālo ierakstu izplatīšanu ir pārsteidzoši viendabīgas, proti, 

Somijas mūzikas industrija atbalsta pakalpojumu straumēšanu un uz lietotāju orientētu ieņēmumu sadales modeli. 

Vienlaikus respondenti uzskata, ka albuma koncepcijai joprojām ir nākotne, tiesa drīzāk albumu mākslinieciskā 

potenciāla, nevis pārdošanas apjoma dēļ. YouTube kanāls un straumēšana tiek uzskatīta par nozīmīgāko mediju, 

apsteidzot radio un televīziju. 

Sīva konkurence rada bažas Somijas mūzikas industrijā. Daudzi mūziķi kā konkurences sekas min honorāru 

samazināšanos un mazākas nodarbinātības iespējas. Pašreizējie konkurences apstākļi ir labvēlīgi lielajiem 

spēlētājiem, kamēr mazie un marginālāki spēlētāji arvien vairāk cīnās par izdzīvošanu. Kā akūti risināms jautājums tika 

akcentēta pašnodarbināto personu sociālā drošība un sadarbības uzlabošana klasiskās mūzikas jomā starp ārštata 

darbiniekiem un institūcijām. 

5.2. Darba tirgus attīstības prognozes līdz 2035. gadam 

Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) “Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidējā un ilgtermiņa prognozēm59 

(turpmāk – EM ziņojums) norāda, ka pēdējo piecu gadu laikā “mākslas, izklaides un atpūtas”60 nozare uzrādījusi strauju 

izaugsmi. EM prognozēs nozare saglabās pozitīvu izaugsmi arī turpmāk – gan vidējā, gan ilgtermiņā: laikā no 2018. līdz 

2025. gadam nozare pieaugs vidēji par +5,1% gadā, no 2026. līdz 2035. gadam par +3,2% gadā. 

EM nākotnes darba tirgus prognozes ir sastādītas gan izglītības programmu, gan profesiju grupu griezumā. Izglītības 

programmu grupai “mūzika un skatuves māksla”, EM prognozē pakāpenisku darbaspēka pieprasījuma samazināšanos 

līdz 2035. gadam, pie tam darbaspēka piedāvājums aizvien izteiktāk pārsniegs darbaspēka pieprasījumu, radot 

darbaspēka pārpalikumu (skat. 10. tabulu). Lielākais darbaspēka pārpalikums veidosies tieši akadēmiskajā izglītībā un 

2. līmeņa profesionālajā izglītībā. Profesiju grupā “radošo un izpildītājmākslu mākslinieki” līdz 2030. gadam prognozēts 

stabils darbaspēka pieprasījuma pieaugums, tomēr darbaspēka piedāvājums pārsniegs pieprasījumu, veidojot 

darbaspēka pārpalikumu. Prognozes norāda, ka nodarbinātība nozarē saistās nevis ar dabīgu paaudžu nomaiņu, bet 

spēcīgu iekšējo konkurenci. Darba tirgus paplašināšanās iespējas ir atkarīgas no nozares piedāvājuma paplašināšanas 

un eksporta attīstības.  

 
58 What is the future of the music industry? A view from Finland. Merja Hottinen [Tiešsaiste]. Pieejams: https://fmq.fi/articles/what-is-
the-future-of-the-music-industry [Skatīts 08.06.2019.]. 
59 Ekonomikas ministrija (2018). Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm. [Tiešsaiste]. Pieejams: 
https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMZino_06072018_full.pdf. [Skatīts: 11.06.2019.]. 
60 Nozarē ietilpst kultūras iestāžu darbība un pakalpojumu sniegšana klientiem kultūras un izklaides jomā; skatītājiem paredzētu 
koncertu, pasākumu vai izstāžu veidošana, reklamēšana un piedalīšanās tajās, māksliniecisko, radošo vai tehnisko prasmju 
izmantošana mākslas produkcijas un priekšnesumu radīšanai. Ietver apakšnozares: mākslinieku darbība, mākslas palīgdarbības, 
mākslinieciskā jaunrade, kultūras iestāžu darbība. 

https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMZino_06072018_full.pdf
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10. tabula: Darbaspēka prognozes līdz 2035. gadam.  

(Avots: Ekonomikas ministrijas dati) 

 

Nodarbinātie iedzīvotāji – 

pieprasījums 

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji - 

piedāvājums 

Darbaspēka piedāvājuma un 

pieprasījuma starpība 

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU GRUPA “MŪZIKA UN SKATUVES MĀKSLA” 

Akadēmiskā izglītība un 2. 

līmeņa prof. izglītība 
2462 2301 2131 1991 3055 3274 3498 3995 +593 +973 +1367 +2004 

1. līmeņa prof. augstākā 

izglītība 
548 491 427 363 537 533 532 474 -11 +43 +105 +110 

Vidējā vispārējā, 

arodizglītība un prof. vidējā 

izglītība 

1270 1103 905 719 1367 1283 1296 1271 +97 +180 +391 +552 

PROFESIJU GRUPA “RADOŠO UN IZPILDĪTĀJMĀKSLU MĀKSLINIEKI” 

Profesiju grupa Nr. 26561 3900 4301 4694 5078 4071 4598 5043 5362 +172 +297 +350 +285 

 

  

 
61 Profesiju grupa Nr. 265 “radošo un izpildītājmākslu mākslinieki” ietver 1) mūziķus, dziedātājus, komponistus un muzikologus, 2) 
vizuālo mākslu māksliniekus, 3) dejotājus un horeogrāfus, 4) kino, teātru un tiem radniecīgu jomu režisorus un producentus, 5) 
aktierus, 6) radio, TV u.c. mediju diktorus, 7) citur neklasificētu radošo un izpildītājmākslu jomu māksliniekus. 
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6. SECINĀJUMI PAR SALĪDZINĀJUMA 
REZULTĀTIEM 

(1) JVLMA vienīgā Latvijā nodrošina augstāko izglītību mūzikas jomā un mūzikas nozares saglabāšanai un 

attīstībai nepieciešamos augstas kvalifikācijas speciālistus. 

(2) Visas studiju programmas SV “Mākslas” ir nepieciešamas pilnvērtīgai un daudzpusīgai mūzikas 

ekosistēmas attīstībai Latvijā. Vienlaikus jānorāda, ka EM izglītības programmu grupai “mūzika un skatuves 

māksla” prognozē pakāpenisku darbaspēka pieprasījuma samazināšanos līdz 2035. gadam, bet profesiju 

grupā “radošo un izpildītājmākslu mākslinieki” līdz 2030. gadam prognozēts stabils darbaspēka pieprasījuma 

pieaugums, tomēr darbaspēka piedāvājums nākotnē pārsniegs pieprasījumu. 

(3) Studējošo, un absolventu nodarbinātības rādītāji ir augsti, turklāt gan studējošie, gan absolventi ir nodarbināti 

atbilstoši studiju programmā iegūtajai profesionālajai kvalifikācijai vai ar to cieši saistītā nozarē. 

(4) Pēdējo trīs gadu laikā JVLMA studējošo skaits ir bijis stabils. Pieprasītākā ir PBSP “Instrumentālā mūzika” 

(27% no studējošo kopskaita) un PMSP “Mūzika un skatuves māksla” (15,5% no studējošo kopskaita). 

(5) Iesaistītās puses SV “Mākslas” īstenotās studiju programmas un absolventu profesionālo sagatavotību 

kopumā vērtē pozitīvi un uzskata, ka jaunie speciālisti atbilst darba tirgus vajadzībām, tomēr ir arī kritiski viedokļi 

par studiju kvalitātes trūkumu. Kā pilnveidojami elementi darba tirgus kontekstā tiek minēta prasmes sevi 

reklamēt un mūzikas menedžmenta komponente. 

(6) JVLMA stratēģijā 2016-2020 iekļautās stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīzes sadaļā “Iespējas” ir norādīts, 

ka jānodrošina kvalitatīvas studiju programmas ārvalstu studentiem svešvalodās, tomēr akadēmijā nav studiju 

programmas, kuras tiktu īstenotas svešvalodā.   

(7) Būtiskākie JVLMA konkurētspēju sekmējošie elementi ir kvalificēts akadēmiskais personāls, piesaistītie 

vieslektori un mūziķu panākumi starptautiskos konkursos. Konkurētspēju kavējošie faktori ir nepietiekami 

ārvalstu pasniedzēju piesaiste (Mūzikas nozares stratēģijā kā viens no stratēģiskajiem uzdevumiem mūzikas 

nozares attīstībai ir minēts ārvalstu pasniedzēju piesaiste), vispārizglītojošo kursu apjoms (turklāt daļa no šiem 

kursiem ir vispārīgi un nedod iespēju apgūt saturu pamatprasmju līmenī, piemēram, valodas, uzņēmējdarbība62), 

nepietiekami attīstīta piedāvātās izglītības eksportspēja.  

(8) No iegūtas informācijas secināms, ka materiāltehniskā bāze un tās pieejamība studējošajiem un mācībspēkiem ir 

daļēji atbilstoša studiju programmas specifikai un īstenošanai. 

6.1. Secinājumi par studiju saturu 

(1) SV “Mākslas” studiju programmu satura un realizācijas aprakstos (turpmāk – SP apraksts) definētie mērķi un 

sasniedzamie rezultāti atbilst attiecīgo profesiju standartos noteiktajām zināšanām, prasmēm un 

kompetencēm. Savukārt studiju programmu atbilstība JVLMA attīstības stratēģijai un pieejamajiem resursiem nav 

atbilstoši pamatota.  

(2) SP aprakstos ir izmantotas atšķirīgas pieejas (dažādas detalizācijas pakāpes un atšķirīgs formulējums) studiju 

kursu apguves plānoto rezultātu definēšanā. Daļai studiju kursu plānotajos rezultātos akcentēts tas, ko 

students zina (uzsvars uz zināšanām), citos, ko spēj vai prot pielietot (uzsvars uz prasmēm). Vairāku studiju kursu 

plānotie rezultāti drīzāk ir vispārīgs ieskats kursa saturā, nevis rezultātos. Piemēram, PBSP “Vokālā mūzika” 

studiju kursa “Vokālās mākslas vēsture” studiju rezultāti: “Studiju kurss sniedz zināšanas par vokālās mākslas 

radošajām personībām dažādu laikmetu griežos, vokāli instrumentālo un vokāli simfonisko žanru attīstības vēsturi, 

atskaņojuma mākslinieciskajiem sasniegumiem”, līdzīgi piemēri ir atrodami arī PMSP “Mūzika un skatuves māksla” 

studiju kursu “Klaviermūzikas literatūra”, “Pianisma vēsture, stils un interpretācija”, “Inovācijas pianisma spēles  

metodikā” un “Mūsdienu mūzikas notācija” plānoto rezultātu aprakstā. 

 
62 Studējošo aptaujā paustais viedoklis. 
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(3) Studiju programmas tiek pārskatītas un aktualizētas ar atšķirīgu regularitāti: seši no 13 katedru vadītājiem 

norāda, ka programmu aktualizēšana notiek reizi semestrī vai akadēmiskajā gadā, bet septiņi, ka tas ir saistīts ar 

akreditāciju un notiek reizi sešos gados vai retāk.63 Ņemot vērā iesaistīto pušu paustos viedokļus, secināms, ka 

studiju saturs daļēji atbilst nozares un/vai zinātnes tendencēm.  

(4) Par studiju programmu savstarpējo sasaisti liecina vismaz šādi mehānismi:  

▪ vairākās studiju programmās (īpaši bakalaura līmeņa) notiek kopīgi A daļas studiju kursi; 

▪ ir kopīgs B daļas pedagoģijas kursu bloks PBSP, kuru veido “Psiholoģija”, “Pedagoģija”, “Vispārējā 

metodika”, pedagoga ētikas un specializētie pedagoga metodikas studiju kursi; 

▪ ir vismaz šādi sakritīgie C daļas kursi visos profesionālā bakalaura studiju plānos: “Svešvaloda”, 

“Skatuves uzvedības kultūra” un “Ievads akustikā”;  

▪ notiek horizontāla sadarbība starp dažādām JVLMA katedrām pilnvērtīgākai studiju programmu 

īstenošanai;  

▪ ir nodrošināta studiju pēctecība -  bakalaura līmeņa studiju programmu absolventi var turpināt studijas 

maģistrantūrā, bet maģistra grādu ieguvušie – doktora studiju programmā. 

(5) Liela daļa nozarē strādājošo ir pašnodarbināti un tas pieprasa pastāvīgu profesionālo pilnveidi un mācīšanos, 

piemēram, būtiski ir attīstīt šādas ar mākslas nozari pastarpināti saistītas prasmes: laika plānošana, 

starpkultūru komunikācija, spēja neatkarīgi domāt un pieņemt lēmumus, emocionālā noturība. 

6.2. Secinājumi par studiju procesu 

(1) Netiek veikts studiju kvalitātes monitorings, studiju kursu saturs un pasniegšanas pieejas ir atšķirīgas. 

Atbilstoši studējošo un absolventu vērtējumam, studiju kursi, kurus docē Latvijā un starptautiskajā vidē atzīti 

profesionāļi ir augstākā kvalitātē. 

(2) Studējošie norāda, ka e-studiju vide ir neērta un studiju laikā to izmanto skaitliski maz docētāju. Lekciju 

materiāli nav pieejami e-studiju vidē: ja students nav apmeklējis kādu lekciju, tad informāciju var iegūt no kursa 

biedru pierakstiem, nevis no pirmavota. 

(3) Dažādi datu avoti norāda uz pastāvošiem labas prakses piemēriem sadarbībai ar ārējiem partneriem, bet norādīts 

arī uz iespējām sadarbību pilnveidot, lai pilnībā izmantotu sadarbības potenciālu. 

(4) Studenti vērš uzmanību uz to, ka nav skaidri (izskaidroti) studiju procesā sasniedzamie rezultāti un 

vērtēšanas kritēriji. 

  

 
63 Avots: katedru vadītāju aptauja, kura tika īstenota no 2019. gada 1. jūlija līdz 17. jūlijam. Tajā piedalījās 13 katedru vadītāji, bet ar 
trīs katedru vadītājiem tika organizētas intervijas. 
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7. IETEIKUMI SV “MĀKSLAS” STUDIJU 
PROGRAMMU ATTĪSTĪBAI 

(1) Dokumentu analīze un iesaistīto pušu viedokļi ļauj secināt, ka JVLMA sagatavo zinošus, pieprasītus un 

starptautiski konkurētspējīgus speciālistus, vienlaikus būtiski ir sekot līdzi darba tirgus aktualitātēm un turpināt 

pilnveidot izglītības vidi, lai tā, atbilstoši JVLMA misijā paustajam, būtu augstas kvalitātes, inovācijas, radošumu 

un pētniecību attīstoša.  

(2) Lai sekmētu studiju virziena internacionalizāciju, t.sk. veicinātu Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030. 

gadam noteiktā indikatora “Ārvalstu studentu īpatsvars augstskolās sasniedz vismaz 10% no kopējā studējošo 

skaita”64 sasniegšanu, nepieciešams veidot sadarbības programmas ar Eiropas un pasaules līmeņa 

augstskolām doktorantūras studijām (Viedās specializācijas stratēģija 2014.-2020. gadam), attīstīt pievilcīgu 

studiju piedāvājumu angļu valodā, meklēt iespējas tālmācības risinājumu izmantošanai, pilnveidot 

akadēmiskā personāla angļu valodas prasmes, kā arī tiekties uz JVLMA iekļūšanu starptautiskos augstskolu 

reitingos (piemēram, “QS University Rankings”). 

(3) Lai veicinātu nozares potenciālu un nodarbinātības iespējas, nepieciešams attīstīt starpnozaru sadarbību, 

piemēram, ar filmu, reklāmas, datorspēļu, tiešsaistes mūzikas u.c. industrijām. 

(4) Ieteicams stiprināt uz studentu orientētu pieeju, ņemot vērā studējošo individuālās vajadzības, spējas un 

talantus, piemēram, radot iespēju pašiem plānot savu studiju grafiku un intensitāti atbilstoši profesionālajiem 

mērķiem.  

(5) Nākamajā plānošanas periodā (izstrādājot jaunu JVLMA attīstības stratēģiju) ieteicams izvērtēt mūžizglītības 

kursu piedāvājuma attīstīšanu, tādējādi sekmējot pieaugušo tālākizglītību, kas izvirzīta kā viena no attīstības 

jomām Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030. gadam. 

7.1. Ieteikumi studiju satura pilnveidei 

(1) Pārdomāti un mērķtiecīgi studiju programmu izveidē un pilnveidē (t.sk. darbs ar studējošo un darba devēju 

aptauju rezultātiem) iesaistīt studējošos, absolventus, mācībspēkus, darba devējus un/ vai nozares darba 

devēju organizācijas un citas nozares organizācijas.65 

(2) Sekot līdzi un aktualizēt studiju programmas un studiju kursus atbilstoši nozares tendencēm ES valstīs un 

pasaulē. Stiprināt sadarbību ar darba devējiem un radīt mehānismus efektīvai darba tirgus aktualitāšu iekļaušanai 

studiju saturā. Darba tirgus paplašināšanās iespējas ir atkarīgas no nozares piedāvājuma paplašināšanas un 

eksporta attīstības. 

(3) Sadarboties ar citām AII, lai izstrādātu absolventu nodarbinātības monitoringa modeli, kas balstīts aktuālos 

nodarbinātības rādītājos. 

(4) Izstrādāt jaunus, darba tirgus prasībām atbilstošus, JVLMA saistošos profesiju standartus, kas ir nepieciešami 

studiju virziena akreditācijai un studiju programmu aktualizēšanai. 

(5) Studiju kursu un citu ar studijām saistīto dokumentu aktualizēšanu veikt regulāri, piemēram, reizi 

akadēmiskajā gadā. Studiju kursu pārskatīšanas procesā pievērst uzmanību vismaz šādiem aspektiem: 

▪ literatūras un informācijas avoti; 

▪ īstenošanas mērķis un plānotie studiju rezultāti; 

▪ studiju kursa saturs, kas vērsts uz studiju rezultātu sasniegšanu; 

▪ patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums; 

▪ studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji. 

(6) Vienādot studiju kursu aprakstu izstrādes prasības, lai nodrošinātu, ka definētie mērķi, uzdevumi un plānotie 

studiju rezultāti ir sasniedzami, savstarpēji saistīti un papildinoši.  

 
64 Latvijas Republikas Saeima (2010). Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam, 93. lpp.. [Tiešsaiste]. Pieejams: 
http://polsis.mk.gov.lv/documents/3323 [Skatīts 17.10.2019.]. 
65 “Vadlīnijas studiju programmas raksturojuma izstrādei”, izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra 
noteikumu Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” 2.3.apakšpunktu, Akadēmiskās informācijas centrs, 31.01.2019. 
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(7) Veidot plašāku meistarklašu piedāvājumu, kas saistītas ar elpošanas vingrinājumiem (tehnikām) un mentālo 

(psiholoģisko) sagatavotību pirms uzstāšanās, kā arī fizisko sagatavotību un stāju.  

(8) Uzlabot informācijas apriti un komunikāciju starp administrāciju, mācībspēkiem un studentiem, piemēram, 

savlaicīgi informējot par plānotajiem jauninājumiem vai izmaiņām, kā arī radīt mehānismus, lai pārliecinātos, ka 

tiek izmantoti efektīvākie un piemērotākie informācijas izplatīšanas kanāli. 

(9) Izvērtēt iespēju vispārizglītojošos priekšmetus īstenot apgūstamās tēmas iespējami tuvinot specialitātei un 

pielāgojot JVLMA specifikai, piemēram, akcentējot uzņēmējspēju attīstīšanu, mūziķu un mākslinieku portfolio 

sagatavošanas prasmju pilnveidi un citas darba tirgū nepieciešamās prasmes. Ieteicams apsvērt iespēju 

vispārizglītojošos kursus piedāvāt apgūt vispārīgā līmenī vai padziļināti. 

(10) Atbilstoši darba tirgus prognozēm, studiju saturā ieteicams iekļaut dažādu prasmju attīstību, ko iespējams 

īstenot, veidojot starpnozaru sadarbību:  

▪ mūzikas menedžments; 

▪ laika plānošana; 

▪ spēja neatkarīgi domāt un pieņemt lēmumus;  

▪ proaktivitāte;  

▪ emocionālā noturība;  

▪ patstāvīga mācīšanās, jaunu prasmju apgūšana;  

▪ svešvalodu zināšanas; 

▪ starpkultūru komunikācija;  

▪ savu interešu pārstāvēšana,  

▪ zināšanas juridiskajos, finanšu, nodokļu, projektu vadības un mārketinga jautājumos. 

(11) Studiju saturā stiprināt praktiskās prasmes, integrējot tās ar teorētiskām zināšanām, piemēram, paredzot, ka 

studentam jāorganizē koncerts, sākot ar plānošanu (t.sk. reklāmas plakāta izgatavošana, klausītāju uzaicināšana, 

telpas rezervēšana utt.) līdz izpildei. 

(12) Atbilstoši labai praksei, ieteicams atļaut studējošajiem izvēlēties arī tos C daļas studiju kursus, kuri nav iekļauti 

studiju programmā, proti, C daļas studiju kursus nepiedāvāt saraksta veidā. 

7.2. Ieteikumi studiju procesa pilnveidei 

(1) Atbilstoši darba tirgus tendencēm, nepieciešams stiprināt starpnozaru sadarbību (ar kino, televīziju, tehnoloģiju 

u.c. nozarēm). Uzlabot sadarbību ar partneriem un ieinteresētajām vai iesaistītajām pusēm, piemēram: 

▪ padarīt mērķtiecīgu un efektīvu informācijas apmaiņu ar Latvijas Nacionālā kultūras centra atbildīgajiem 

par dejas nozari un Valsts izglītība satura centra  pārstāvjiem pedagoģijas jomā; 

▪ stiprināt sadarbību ar darba devējiem, piemēram,  muzikoloģijas un žurnālistikas jomā (laba sadarbības 

prakse ar Latvijas radio). 

(2) Meklēt iespējas starptautiskās sadarbības paplašināšanai, īpaši akcentējot kopēju studiju programmu izveidi un 

ieviešanu.  

(3) Ieviest studiju kvalitātes kontroles mehānismus, lai līdzsvarotu studiju kvalitāti dažādos studiju kursos, 

piemēram, īstenot obligātās studējošo aptaujas pēc katra studiju kursa pabeigšanas (iespējams, sasaistot to ar 

sekmju lapu saņemšanu un semestra noslēgšanu), kas nodrošinātu katedras un citas ieinteresētās puses ar 

aktuālo informāciju par studiju kursu satura vērtējumu. 

(4) Izvērtēt iespējas dažādu IKT risinājumu izmantošanai, kas sekmētu studiju procesa pilnveidi un 

modernizāciju, kas ļautu mazināt akadēmiskā un administratīvā personāla noslodzi: 

▪ e-studiju platformas attīstība un pilnvērtīga izmantošana studiju procesa īstenošanā (piemēram, ievietot visus 

lekciju materiālus e-studiju vidē, lai nodrošinātu efektīvu un laicīgu piekļuvi aktuālajai informācijai, elektronisku 

sekmju lapu izveide); 

▪ kursa aprakstu datu bāzes izveide; tās funkcionalitāte ļautu sistemātiski un pēctecīgi uzkrāt un aktualizēt 

studiju kursu aprakstus, kā arī padarītu tos publiski pieejamus, nodrošinot iespēju studējošajiem, reflektantiem 

un citām ieinteresētajām pusēm iepazīties ar kursu saturu; 

▪ studiju informatīvās sistēmas attīstīšana, nodrošinot iespēju vismaz daļu no studiju administratīvajām 

funkcijām automatizēt un īstenot elektroniskajā vidē. 
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(5) Uzlabot studējošo atgriezeniskās saites iegūšanas un izmantošanas mehānismus. Aktivizēt aptauju 

veikšanu, skaidrojot aptauju nozīmi iesaistītajām pusēm, vai, piemēram, nosakot dalību aptaujā kā vienu no 

obligātiem priekšnoteikumiem semestra vai studiju kursa noslēgšanai. Plānot pietiekamus resursus aptauju 

īstenošanai un iegūto datu analīzei un apstrādei. 

(6) Uzlabot mūzikas instrumentu pieejamību un (iespēju robežās) kvalitāti, piemēram, aktualizējot instrumentu 

uzglabāšanas un apkopes noteikumus (ieteikums redzamā vietā, piemēram, pie sienas, pielikt instrumentu 

apkopes un uzglabāšanas instrukciju).  

(7) Stiprināt studējošo pašpārvaldi, lai tā pārstāvētu lielāku studējošo īpatsvaru un būtu kā galvenais sadarbības 

punkts starp studējošajiem un JVLMA vadību. 
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PIELIKUMI 

1. pielikums. Studiju kursa aprakstu izlase 

Nr.p.k. STUDIJU PROGRAMMA TEORĒTISKĀ DAĻA PRAKTISKĀ DAĻA 

1.  2.  3.  4.  

1. A daļas kursi 

1.1.  

PBSP “Instrumentālā mūzika” 

▪ Ievads mūzikas vēsturē 

▪ Mūzikas teorija un analīze 

▪ Laikmetīgās mūzikas vēsture un 

attīstība 

▪ Laikmetīgās mūzikas analīze 

▪ Klavierspēle 

▪ Kameransamblis 

▪ Sitaminstrumentu 

spēle 

1.2.  
PBSP “Diriģēšana“ 

▪ Mūzikas teorija un analīze 

▪ Laikmetīgās mūzikas analīze 

▪ Mūzikas vēsture un teorija 

▪ Laikmetīgās mūzikas vēsture un 

estētika 

▪ Solfedžo 

▪ Kompozīcija 

▪ Simfoniskā orķestra 

diriģēšana 

1.3.  
PBSP “Vokālā mūzika“ 

▪ Vokālās mākslas vēsture 

▪ Mūzikas teorija un analīze 

▪ Laikmetīgās mūzikas analīze 

▪ Mūzikas vēsture un teorija 

▪ Laikmetīgās mūzikas vēsture un 

estētika 

▪ Akadēmiskā 

dziedāšana 

▪ Aktiermeistarība 

▪ Skatuves runa 

1.4.  
PBSP “Mūzikas vēsture un 

teorija“ 

▪ Muzikoloģija 

▪ Mūzikas vēsture 

▪ Solfedžo 

▪ Harmonija 

▪ Polifonija 

1.5. PBSP “Kompozīcija“ 
▪ Mūzikas vēsture ▪ Kompozīcija 

▪ Partitūras spēle 

▪ Instrumentācija 

1.6. PBSP “Mūzika un skatuves 

māksla“ 

▪ Instrumentu mācība 

▪ Mūzikas tehnoloģijas 

▪ Mūzikas vēsture un teorija 

▪ Skaņas māksla 

▪ Muzikālās dzirdes 

attīstības praktikums 

▪ Elektrotehnika un 

elektronika 

1.7.  PBSP “Horeogrāfija“ 
▪ Mūzikas vēsture 1 

▪ Mūzikas teorija 1 
- 

1.8.  PMSP “Mūzika un skatuves 

māksla“ 

- - 

1.9. AMSP “Mūzika” 
▪ Mūzikas psiholoģija 

▪ Sociālā psiholoģija 

▪ Inovācijas mūzikas un literatūras 

saturā un metodikā 

- 

2. Vispārizglītojošie kursi 

2.1. 
▪ Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti) 

▪ Ievads kultūras analīzē 
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▪ Uzņēmējdarbības pamati (darba tiesiskās attiecības, autortiesību un blakus tiesību pamati, vides 

aizsardzība, civilā aizsardzība) 

▪ Literatūra mūzikā 

▪ Uzņēmējdarbības pamati (projektu izstrādes un vadīšanas pamati) 

▪ Mākslas vēsture 

▪ Filozofija un estētika 

3. B daļas kursi (pedagoģijas kursu bloks) 

3.1. 
▪ Psiholoģija 

▪ Pedagoģija 

▪ Vispārējā metodika 

4. C daļas kursi 

4.1. 
▪ Informācijas tehnoloģijas 

▪ Skatuves uzvedības kultūra 

▪ Improvizācija 
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2. pielikums. AII etalonsalīdzināšana 

N.P.K. JVLMA EAMT LMTA UAH 

1 2 3 4 5 

PROFESIONĀLĀS BAKALAURA PROGRAMMAS 

  4 gadi, 240 ECTS 3 gadi, 180 ECTS 4 gadi, 240 ECTS 3 gadi, 180 ECTS 

 1. KLAVIERSPĒLE 

1.1. A - Profesionālie studiju kursi (120 ECTS): 

A1 - Teorētiskā daļa (48 ECTS), t.sk.: 

Mūzikas vēsture un teorija (22,5 ECTS); 

Instrumentu spēles vēsture un teorija (7,5 

ECTS); Solfedžo (4,5 ECTS) 

A2 - Praktiskā daļa (72 ECTS), t.sk.: 

Instrumenta spēle (31.5 ECTS); Baroka 

orķestris (19,5 ECTS); Senās mūzikas 

ansamblis (13,5 ECTS); Brīvā ornamentiskā 

improvizācija (4,5 ECTS); 

Radniecīgā instrumenta spēle (3 ECTS) 

A3 - Vispārizglītojošie studiju kursi (30 

ECTS), t.sk.: 

Uzņēmējdarbības pamati, literatūra mūzikā, 

mākslas vēsture, filozofija, estētika, 

svešvaloda, u.c. 

A - Pamatstudijas (50 ECTS) Obligātie priekšmeti (192 ECTS): 

Klavierspēle (43 ECTS); Ansamblis 

(48 ECTS); Solfedžo un mūzikas 

teorija (21 ECTS); Mūzikas vēsture 

(12 ECTS); Filozofija, Estētika, 

Vēsture (30 ECTS); 

Mākslas projekti (18 ECTS); 

Profesionālā prakse (12 ECTS). 

Instrumentu spēle un ansamblis (87 

ECTS) 
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1.2. B - Profesionālās izglītības vēsturisko 

instrumentu spēles pedagoga studiju 

kursi (24 ECT): 

Psiholoģija (6 ECTS); Pedagoģija (6 ECTS) 

Metodika (3 ECTS); u.c. 

B – Praktiskie kursi (60 ECTS), t.sk.: 

Kamermūzika (24 ECTS); Pavadījums 

(20 ECTS); Senā taustiņinstrumentu 

mūzika (3 ECTS); 

Solfedžo (10 ECTS); Ievads 20 .gs. 

kamermūzikā (3 ECTS). 

Fakultatīvie (izvēles) priekšmeti (35-

38 ECTS): 

Lied duo (klavieru un vokāla duets) (3 

ECTS); Klavieru duets (3 ECTS); 

Vokālā mūzika (10 ECTS); 

Laikmetīgās mūzikas ansamblis (3-15 

ECTS); Fortepiano seminārs (3-6 

ECTS); Supervides collaborative 

piano (4 ECTS); Orķestra instrumentu 

un klavieru darbseminārs (3-4 ECTS); 

Klasiskās kamermūzikas 

darbseminārs (1-4 ECTS) u.c. 

1.3. C - Brīvās izvēles kursi (9 ECTS): 

Informācijas tehnoloģijas (3 ECTS); Senās 

atskaņotājmākslas vēsture (6 ECTS); 

Skatuves uzvedības kultūra (3 ECTS); 

Aranžēšana (3 ECTS) u.c. 

C - Izvēles kursi (45-50 ECTS), t.sk.: 

Mūzikas vēsture (17 ECTS); Harmonija 

(12 ECTS); Mūzikas psiholoģija(3 

ECTS); Vispārējās studijas. 

Izvēles kursi (48 ECTS) Vispārējā muzikalitāte (12-14 

ECTS): 

Strukturāla mūzikas izpratne. 

1.4. Prakse (39 ECTS): 

Instrumenta spēle (24 ECTS); Senās mūzikas 

ansamblis (7,5 ECTS); Baroka 

orķestris/ansamblis (7,5 ECTS). 

1.5. Valsts pārbaudījumi (18 ECT) D - Eksāmens (10 ECTS) Eksāmeni visos priekšmetos Profesionālās kvalifikācijas 

demonstrējums: 

Profesionālās prasmes, instrumenta 

spēle (10 ECTS) un eseja (0 ECTS) 
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N.P.K. JVLMA EAMT LMTA UAH 

1 2 3 4 5 

 2. KORA DIRIĢĒŠANA 

2.1. A - Profesionālie studiju kursi (150 ECTS): 

A1 - Teorētiskā daļa (75 ECTS), t.sk.: 

Kora literatūra un stilistika (15 ECTS); Senā 

baznīcas mūzika (3 ECTS); Skatuves runa 

(1,5 ECTS); Latīņu valodas pamati (1,5 

ECTS); Solfedžo (10,5 ECTS); Ievads 

mūzikas vēsturē (1,5 ECTS); Mūzikas teorija 

un analīze (4,5 ECTS); Laikmetīgās mūzikas 

vēsture un estētika (3 ECTS); 

Mūzikas vēsture un teorija (22,5 ECTS); 

Latvijas mūzikas vēsture (4,5 ECTS); Vokālā 

darba metodika (3 ECTS); Kora darba 

metodika (4,5 ECTS). 

A2 - Praktiskā daļa 45 ECTS), t.sk.: 

Kora diriģēšana  (21 ECTS); Partitūras spēle 

(3 ECTS); Dziedāšana (10,5 ECTS) 

Klavierspēle (10,5 ECTS). 

A3 - Vispārizglītojošie studiju kursi (30 

ECTS), t.sk.: 

Uzņēmējdarbības pamati, literatūra mūzikā, 

mākslas vēsture, filozofija, estētika, 

svešvalodas (7,5 ECTS), u.c. 

A - Pamatsdudijas (50 ECTS) Nav informācijas 
Pamatstudijas (121 ECTS) 

Kora diriģēšana (72 ECTS); Kora 

diriģēšanas atbalsta / papildu kursi (12 

ECTS); Score playing and 

transposition  (5 ECTS); Dziedāšana, 

Klavierspēle (22ECTS); Ansamblis (10 

ECTS); Valodu studijas\ (10 ECTS); 

Somu valoda (4 ECTS); Svešvaloda 

(5 ECTS); Rakstiskā komunikācija(1 

ECTS). 

2.2. B - Profesionālās izglītības vēsturisko 

instrumentu spēles pedagoga studiju kursi 

(24 ECT): 

Psiholoģija (6 ECTS); Pedagoģija (6 ECTS) 

Vispārējā metodika (1,5 ECTS); Diriģēšanas 

mācīšanas metodika (3 ECTS); Pedagoga 

ētika (3 ECTS). 

B – Praktiskie kursi (60-70 ECTS), 

t.sk.: 

Score Reading (12 ECTS); Koris (24 

ECTS); Klavieres A (8 ECTS); Vokālās 

studijas I (8 ECTS); Solfedžo III (4 

ECTS). 

 

Vispārējā muzikalitāte (ne mazāk kā 

30 ECTS) 

Strukturāla mūzikas izpratne (14 

ECTS); Strukturāla mūzikas izpratne 

augstākajā līmenī (10 ECTS); Rietumu 

mākslas mūzikas vēsture (9 ECTS). 
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2.3. C - Brīvās izvēles kursi (9 ECTS): izvēlas 

vienu no 4 moduļiem: 

C1 – mūzikas teorētisko priekšmetu 

pedagoga studiju kursi;  

C2 – kora vokālā pedagoga studiju kursi; 

C3 – profesionālā kora dziedātāja studiju 

kurss;   

C4  - vispārējais izvēles kurss (IT (3 ECTS); 

Senās atskaņotājmākslas vēsture (6 ECTS); 

Skatuves uzvedības kultūra (3 ECTS); 

Aranžēšana (3 ECTS) u.c). 

C – Izvēles kursi (45-50 ECTS), t.sk.: 

Mūzikas vēsture(11 ECTS); Harmonija 

(12 ECTS); Mūzikas psiholoģija(3 

ECTS); Vispārējās studijas u.c. 

Nav informācijas Izvēles studijas ( min. 10 ECTS) 

Specializācija; Karjeras prasmes 

diriģentiem; History of music theme 

unit; Citi fakultatīvie kursi. 

2.4. Prakse (39 ECTS): 

Koris un kora darba prakse. 

2.5. Valsts pārbaudījumi (18 ECT) Bakalaura grāda eksāmens (10 

ECTS) 

n/a Profesionālās kvalifikācijas 

demonstrējums, kora diriģēšana (6 

ECTS) 
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 3. VOKĀLĀ MŪZIKA 

3.1. A - Profesionālie studiju kursi (150 ECTS): 

A1 - Teorētiskā daļa 49,5 ECTS), t.sk.: 

Angļu, vācu, franču valodas fonētika (4,5 

ECTS); Vokālās mākslas vēsture (3 ECTS); 

Ievads mūzikas vēsturē (1,5 ECTS); Mūzikas 

teorija un analīze (4,5 ECTS); Laikmetīgās 

mūzikas vēsture un estētika (3 ECTS); 

Mūzikas vēsture un teorija (18 ECTS); 

Latvijas mūzikas vēsture  (4,5 ECTS); Itāļu 

valoda (12 ECTS) 

A2 - Praktiskā daļa (72 ECTS), t.sk.: 

Akadēmiskā dziedāšana (25,5 ECTS); 

Skatuves runa (3 ECTS); Aktiermeistarība (9 

ECTS); Ritmika (1,5 ECTS); Skatuves kustība 

un deja (6 ECTS); Grims (3 ECTS) 

Klavierspēle (9 ECTS); Solfedžo (13,5 

ECTS). 

A3 - Vispārizglītojošie studiju kursi (30 

ECTS), t.sk.: 

Latviešu valodas kultūra ,Ievads kultūras 

analīzē, Uzņēmējdarbības pamati, literatūra 

mūzikā, mākslas vēsture, filozofija, estētika, 

svešvaloda, u.c. 

A - Pamatstudijas (50 ECTS) Obligātie priekšmeti (171 ECTS) 

Vokālais izpildījums - dziedāšana, 

fonētika, kamerdziedāšana, itāļu 

valoda (66 ECTS). 

Operas studijas – balss un 

uzstāšanās, skatuves kustība un 

deja (27 ECTS); Klavierspēle (18 

ECTS); Mūzikas teorijas 

alternatīvas (21 ECTS), Mūzikas 

vēstures alternatīvas, Grims u.c. 

(39 ECTS). 

Pamatstudijas (143 ECTS) 

Balss izpildījums, vokālā māksla (42 

ECTS); Izteiksmes prasmes (25 

ECTS); Ansamblis (16 ECTS); 

Oratorijas Studija (4 ECTS); 

Pedagoģija (5-11 ECTS); Vispārējie 

mūzikas un pētniecības kursi (39 

ECTS), t.sk. Klavierspēles 

performance (9 ECTS), Strukturāla 

mūzikas izpratne (19 ECTS), Rietumu 

mūzikas vēsture (9-12 ECTS), Studiju 

plāns (2 ECTS), Svešvalodas (itāļu, 

vācu, svešvalodu fonētika) (10 ECTS). 

3.2. B - Profesionālās izglītības vēsturisko 

instrumentu spēles pedagoga studiju 

kursi (24 ECT): 

Psiholoģija (6 ECTS); Pedagoģija (6 ECTS) 

Metodika (1,5ECTS); u.c. 

B – Praktiskie kursi (60 - 70 ECTS), 

t.sk.: 

Operas klase (16 ECTS); Ķermeņa 

tehnika (4 ECTS); Klasicisms un 

romantisms horeogrāfijā II (4 ECTS); 

Aktiermeistarības teorija (8 ECTS); 

Solfedžo (10 ECTS); Itāļu valoda I (6 

ECTS); Vācu valodas izruna (2 ECTS); 

Franču valodas izruna (2 ECTS). 

 

Valodu studijas (10 ECTS): 

Angļu val. (5 ECTS), Zviedru val. (3 

ECTS), Somu val. (3 ECTS), 

Rakstiskā komunikācija (1 ECTS). 
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3.3. C - Brīvās izvēles kursi (9 ECTS): 

Svešvalodu  fonētika (var izvēlēties dažādas 

valodas) (3 ECTS); Dziedāšana ērģeļu 

pavadījumā (1,5 ECTS); Skatuves runa (1,5 

ECTS); Senās mūzikas ansamblis (3 ECTS); 

Skatuves uzvedības kultūra (3 ECTS); Ievads 

akustikā (3 ECTS); Funkcionālā anatomija 

(ārstnieciskā vingrošana) (3 ECTS); Latīņu 

valodas pamati (1,5 ECTS). 

C – izvēles kursi (45-50 ECTS), t.sk.: 

Mūzikas vēsture (17 ECTS); Harmonija 

(12 ECTS); Mūzikas psiholoģija (3 

ECTS); Vispārējās studijas. 

Izvēles kursi (30 ECTS) Fakultatīvie kursi – var ietvert 

sekundāro priekšmetu studijas (min. 

10 ECTS). 

3.4. Prakse (39 ECTS): Operdziedāšana (25,5 

ECTS); Vokālais ansamblis (7,5 ECTS); 

Kamerdziedāšana (6 ECTS). 

 

Operas prakse (6 ECTS) 

Profesionālā prakse (9 ECTS) 

 

3.5. Valsts pārbaudījumi (18 ECT) D - Eksāmens (10 ECTS) Noslēguma mākslas projekts  (12 

ECTS) 

Operas mākslas projekts (12 

ECTS) 

Kamerdziedāšanas mākslas 

projekts (3 ECTS) 

Profesionālās kvalifikācijas 

demonstrējums: 

Vokālā māksla (6 ECTS) 

Eseja (0ECTS) 
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 4. KOPOZĪCIJA 

4.1. A - Profesionālie studiju kursi 189 ECTS): 

A1 - Teorētiskā daļa (88,5 ECTS), t.sk.: 

Mūzikas vēsture (arī Latviešu un Orķestra 

stilu  - (46,5 ECTS); Mūzikas forma (12 

ECTS); Mūsdienu komp. tehnikas (6 ECTS) 

u.c. 

A2 -Prakse (70,5 ECTS), t.sk.: 

Kompozīcija (21 ECTS); Partitūras spēle (7,5 

ECTS); Klavierspēle (10,5 ECTS) 

Instrumentācija (9 ECTS); Notācija  un 

improvizācija (3 ECTS); Diriģēšanas pamati 

(4,5 ECTS); Solfedžo (4,5 ECTS) 

Harmonija (4,5 ECTS); Polifonija (6 ECTS) 

A3 - Vispārizglītojošie studiju kursi (30 

ECTS), t.sk.: Uzņēmējdarbības pamati, 

literatūra mūzikā, mākslas vēsture, filozofija, 

estētika, svešvaloda, u.c. 

A – Pamatstudijas (50 ECTS) Obligātie kursi (192 ECTS): 

Kompozīcija – teorija un prakse (48 

ECTS); Īpašā kompozīcijas teorija 

un prakse (78 ECTS); Solfedžo un 

mūzikas teorija (78 ECTS); 

Filozofija (6 ECTS); 

Ezotērika, vēsture (36 ECTS); 

Valodas (3 ECTS). 

Pamatstudijas (158 ECTS) 

Kompozīcija (37 ECTS); Analīze un 

metodoloģija (28 ECTS); Statioloģija 

un mūzikas atskaņošana (48 ECTS); 

Muzikālās un vizuālās prasmes (13 

ECTS); Instrumenta spēle (21 ECTS). 

4.2. B - Profesionālās izglītības vēsturisko 

instrumentu spēles pedagoga studiju 

kursi (24 ECT): 

Teorētiskā daļa - Psiholoģija, Pedagoģija, 

Vispārējā metodika, Mūzikas teorētisko 

priekšmetu mācīšanas metodika, Pedagoga 

ētika (19,5 ECTS); 

Prakse - Pedagoģiskā prakse (4,5 ECTS). 

B – Praktiskie kursi (60 - 70 ECTS), 

t.sk.: 

Klavieres; Skaņas sintēze (4 ECTS) 

Ievads elektroniskajā mūzikā (6 ECTS); 

Orķestrēšana (3 ECTS) 

Modernās kompozīcijas tehnikas (9 

ECTS); Teorētiskās zināšanas par 

orķestra instrumentiem (3 ECTS); 

Kompozīcijas laboratorija (12 ECTS); 

Orķestrēšana un stili (6 ECTS); 

Laikmetīgās mūzikas seminārs (4 

ECTS); Posttonālais solfedžo (4 

ECTS). 

Izvēles kursi(10 ECTS) 

Valodas (10 ECTS) 
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4.3. C - Brīvās izvēles kursi (9 ECTS): 

C1 – vispārējās izvēles kursi (IKT, 

Svešvaloda, Ievads kultūrā, Instrumenta 

spēle, Ērģeļspēle, u.c. 

vai 

C2 – klavierspēles pedagoga mūzikas skolā 

studiju kursi (klavierspēles metodika (3 

ECTS) un pedagoģiskā prakse (6 ECTS) 

C - Izvēles priekšmeti (45-50 ECTS), 

t.sk.: 

Mūzikas vēsture (17 ECTS); Harmonija 

(12 ECTS); Mūzikas psiholoģija (3 

ECTS); Vispārējās studijas. 

Izvēles priekšmeti (57 ECTS) Vispārējā muzikalitāte (12-14 

ECTS): 

Strukturālā mūzikas izpratne 

(fonētiskās un lietišķās analītiskās 

prasmes). 

4.4. Prakse (26 ECTS): Kompozīcija (14 ECTS); 

Partitūras spēle (7 ECTS); Ģenerālbass un 

improvizācija (2 ECTS); Pedagoģiskā prakse 

(3 ECTS). 

4.5. Valsts pārbaudījumi (18 ECT) D - Eksāmens (10 ECTS) Noslēguma kompozīcijas projekts 

(15 ECTS) 

Tēzes, mūzikas bakalaurs (6 ECTS) 
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3. pielikums. Studējošo aptaujas anketa 

Aicinām Jūs piedalīties studējošo aptaujā, lai sniegtu savus priekšlikumus un vērtējumu par studijām. 

Jūsu atbildes palīdzēs mums pilnveidot studiju procesu un saturu, tādējādi sekmējot JVLMA piedāvātās 

izglītības kvalitāti. Ļoti novērtēsim, ja atzīmējot atbildes uz jautājumiem, aizpildīsiet arī komentāru sadaļu. 

Aptaujas anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 15 minūtes. Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti 

apkopotā veidā tikai aptaujas mērķiem. 

Ar simbolu * norādītie lauki ir obligāti aizpildāmi. 

1. LŪDZU, NORĀDIET STUDIJU PROGRAMMAS LĪMENI, KURĀ STUDĒJAT: * 

o Profesionālā bakalaura studiju programma. 

o Profesionālā maģistra studiju programma. 

o Akadēmiskā maģistra studiju programma. 

o Doktora studiju programma. 

 

2. LŪDZU, NORĀDIET SAVAS STUDIJU PROGRAMMAS NOSAUKUMU: * 

o Instrumentālā mūzika. 

o Diriģēšana. 

o Vokālā mūzika. 

o Mūzikas vēsture un teorija. 

o Kompozīcija. 

o Horeogrāfija. 

o Mūzika un skatuves māksla. 

o Mūzika. 

o Muzikoloģija. 

 

3. FINANSĒJUMA AVOTS * 

o Studijas par valsts budžeta līdzekļiem. 

o Studijas par maksu. 

 

4. VAI JŪSU PRIEKŠSTATS PAR JVLMA KOPUMĀ PIRMS IESTĀŠANĀS AUGSTSKOLĀ ATBILDA 

REALITĀTEI? * 

o Atbilda. 

o Drīzāk atbilda. 

o Drīzāk neatbilda. 

o Neatbilda. 

 

Vieta Jūsu komentāram: 

__________________________________________________________________________________ 
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5. VAI JŪSU PRIEKŠTATS PIRMS IESTĀŠANĀS JVLMA PAR IZVĒLĒTO STUDIJU PROGRAMMU, 

TĀS MĒRĶIEM UN BŪTĪBU ATBILDA REALITĀTEI? * 

o Atbilda. 

o Drīzāk atbilda. 

o Drīzāk neatbilda. 

o Neatbilda. 

Vieta Jūsu komentāram: 

__________________________________________________________________________________ 

 

6. KĀ JŪS VĒRTĒJAT STUDIJU KVALITĀTI IZVĒLĒTAJĀ STUDIJU PROGRAMMĀ? * 

Lūdzu, norādiet vērtējumu par uzskaitītajiem studiju programmas kvalitāti veidojošajiem elementiem. 

 Augsta Drīzāk 

augsta 

Viduvēja Drīzāk 

zema 

Zema 

Programmas mērķi, uzdevumi un studiju 

rezultāti ir skaidri, sasniedzami un 

pārbaudāmi 

o  o  o  o  o  

Programmas saturs un iegūstamā 

kvalifikācija atbilst programmas 

nosaukumam programmas īstenošanas 

gaitā studējošiem nodrošināta individuāla 

pieeja un atgriezeniskā saite 

o  o  o  o  o  

Programmas īstenošanas gaitā 

studējošiem nodrošināta individuāla 

pieeja un atgriezeniskā saite 

o  o  o  o  o  

Prakse saturiski atbilst teorētiskai daļai, 

programmā ir iekļauta profesionālo iemaņu 

apgūšana 

o  o  o  o  o  

Studiju metodes ir mūsdienīgas, tai skaitā 

e-studijas 

o  o  o  o  o  

Sagaidāmie rezultāti skaidri izklāstīti, tiek 

attīstītas arī problēmrisināšanas prasmes 

o  o  o  o  o  

Studējošo zināšanas, uzsākot studijas ir 

pietiekamas, lai sasniegtu plānotos studiju 

rezultātus paredzētajā kvalitātē un laikā 

o  o  o  o  o  

Tiek nodrošināta palīdzība un akadēmiskā 

personāla konsultācijas studējošiem, kā 

arī notiek starprezultātu pārbaude, lai 

studiju procesā nodrošinātu rezultātu 

sasniegšanu paredzētajā laikā un 

motivācijas paaugstināšanu 

o  o  o  o  o  
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Studējošo sasniegumu vērtēšanas 

standarti, noteikumi un / vai prasības ir 

skaidras un pieejamas) 

o  o  o  o  o  

Vieta Jūsu komentāram: 

__________________________________________________________________________________ 

 

7. KĀ JŪS VĒRTĒJAT STUDIJU PROGRAMMAS METODISKĀ UN INFORMATĪVĀ NODROŠINĀJUMA 

KVALITĀTI? * (bibliotēkas resursi, periodiskie izdevumi, elektronisko resursu nodrošinājums, u.c.) 

o Augsta. 

o Drīzāk augsta. 

o Viduvēja. 

o Drīzāk zema. 

o Zema. 

Vieta Jūsu komentāram: 

__________________________________________________________________________________ 

 

8. KĀ JŪS VĒRTĒJAT STUDIJU PROGRAMMAS MATERIĀLI TEHNISKĀ NODROŠINĀJUMA 

KVALITĀTI? * (instrumenti, iekārtas, tehnoloģijas, u.c.) 

o Augsta. 

o Drīzāk augsta. 

o Viduvēja. 

o Drīzāk zema. 

o Zema. 

Vieta Jūsu komentāram: 

__________________________________________________________________________________ 

 

9. KĀ JŪS VĒRTĒJAT AUGSTSKOLAS UN STUDIJU PROGRAMMAS IETVAROS NOTIEKOŠĀS 

STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS KVALITĀTI? * (viesprofesoru meistarklases, studējošo mobilitātes 

iespējas, dalību starptautiskās apmaiņas programmās, u.c.) 

o Augsta. 

o Drīzāk augsta. 

o Viduvēja. 

o Drīzāk zema. 

o Zema. 

Vieta Jūsu komentāram: 

__________________________________________________________________________________ 
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10. KĀ JŪS VĒRTĒJAT SAVAS IESPĒJAS PIEDALĪTIES STUDIJU PROGRAMMU KVALITĀTES 

PILNVEIDOŠANAS PROCESĀ? * (Studējošo aptaujas, iesaistes iespējas Studējošo pašpārvaldē, 

pārstāvība Senātā un Satversmē, u.c.) 

o Pilnvērtīgas. 

o Drīzāk pilnvērtīgas. 

o Viduvējas. 

o Drīzāk nepilnvērtīgas. 

o Nepilnvērtīgas. 

Vieta Jūsu komentāram: 

__________________________________________________________________________________ 

11. VAI PAŠLAIK, PARALĒLI STUDIJĀM JVLMA, JŪS STRĀDĀJAT? JA STRĀDĀJAT, VAI AR 

IEGŪSTAMO KVALIFIKĀCIJU SAISTĪTĀ JOMĀ? * 

o Nestrādāju paralēli studijām. 

o Strādāju ar iegūstamo kvalifikāciju saistītā nozarē. 

o Nē, strādāju darbā, kas nav saistīts ar iegūstamo kvalifikāciju. 

o Cits: __________________________________________________________________ 

Vieta Jūsu komentāram: 

__________________________________________________________________________________ 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA  

Lūdzam norādīt kontaktinformāciju, lai nepieciešamības gadījumā ar Jums sazinātos un precizētu aptaujā 

sniegtās atbildes. Ja vēlaties aptaujas anketu iesniegt anonīmi, lūdzu, atstājiet kontaktinformācijas laukus 

neaizpildītus.  

Jūsu vārds un uzvārds 

__________________________________________________________________________________

_ 

Kontakttālrunis 

__________________________________________________________________________________

_ 

E-pasta adrese 

__________________________________________________________________________________

_ 
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4. pielikums. Studējošo aptaujas respondentu skaits studiju 
programmu griezumā 

N.P.K. 
STUDIJU PROGRAMMAS 

NOSAUKUMS 

RESPONDENTU 

SKAITS 

STUDĒJOŠO 

SKAITS STUDIJU 

PROGRAMMĀ 

RESPONDENTU 

ĪPATSVARS NO 

STUDĒJOŠO 

SKAITA 

1 2 3 4 5 

1.  PBSP “Vokālā mūzika“ 19 49 39% 

2.  PBSP “Instrumentālā mūzika“ 47 146 32% 

3.  
PBSP “Mūzikas vēsture un 

teorija“ 
5 25 20% 

4.  
PBSP “Mūzika un skatuves 

māksla“ 
3 19 16% 

5.  PBSP “Horeogrāfija“ 5 32 16% 

6.  PBSP “Diriģēšana“ 4 27 15% 

7.  PBSP “Kompozīcija“ 1 10 10% 

8.  
PMSP “Mūzika un skatuves 

māksla“ 
13 95 14% 

9.  AMSP “Mūzika” 1 7 14% 

10.  DSP “Muzikoloģija” 1 10 10% 

KOPĀ 99 420  
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5. pielikums. Studējošo vērtējums par dažādiem studiju kvalitātes elementiem 

Nr.

P.K. 
STUDIJU KVALITĀTES ELEMENTS 

STUDĒJOŠO VĒRTĒJUMS 

AUGSTS 
DRĪZĀK 

AUGSTS 
VIDUVĒJS 

DRĪZĀK 

ZEMS 
ZEMS 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Programmas mērķi, uzdevumi un rezultāti ir skaidri, sasniedzami un pārbaudāmi 27% 48% 18% 5% 1% 

2.  Programmas saturs un iegūstamā kvalifikācija atbilst programmas nosaukumam 34% 38% 17% 5% 5% 

3.  
Programmas īstenošanas gaitā studējošajiem ir nodrošināta individuāla pieeja un 

atgriezeniskā saite 
39% 36% 17% 5% 2% 

4.  
Prakse saturiski atbilst teorētiskajai daļai, programmā ir iekļauta profesionālo iemaņu 

apgūšana 
31% 31% 25% 10% 2% 

5.  Studiju metodes ir mūsdienīgas, tai skaitā e-studijas 25% 27% 25% 11% 11% 

6.  Sagaidāmie rezultāti skaidri izklāstīti 22% 32% 28% 10% 7% 

7.  
Studējošo zināšanas, uzsākot studijas, ir pietiekamas, lai sasniegtu plānotos studiju 

rezultātus paredzētajā kvalitātē un laikā 
32% 48% 13% 6% - 

8.  
Tiek nodrošināta palīdzība un akadēmiskā personāla konsultācijas studējošajiem, notiek 

starprezultātu pārbaude, lai nodrošinātu rezultātu sasniegšanu paredzētajā laikā  
30% 48% 10% 5% 6% 

9.  Studējošo sasniegumu vērtēšanas prasības ir skaidras un pieejamas 23% 39% 13% 10% 14% 
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6. pielikums. Absolventu aptaujas anketa 

Aicinām Jūs piedalīties aptaujā par JVLMA piedāvāto studiju programmu un absolventu iegūto 

profesionālo kompetenču un zināšanu atbilstību darba tirgus vajadzībām. Jūsu atbildes palīdzēs mums 

pilnveidot studiju procesu un saturu, tādējādi sekmējot JVLMA piedāvātās izglītības kvalitāti un absolventu 

sagatavotību darba tirgum. Ļoti novērtēsim, ja atzīmējot atbildes uz jautājumiem, aizpildīsiet arī 

komentāru sadaļu. Aptaujas anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 15 minūtes. Aptaujā iegūtie dati 

tiks izmantoti apkopotā veidā tikai aptaujas mērķiem. 

Ar simbolu * norādītie lauki ir obligāti aizpildāmi. 

1. LŪDZU, ATZĪMĒJIET, KUR ATRODAS JŪSU DZĪVESVIETA? * 

o Rīga. 

o Pierīga. 

o Jūrmala. 

o Liepāja. 

o Ventspils. 

o Daugavpils. 

o Jelgava. 

o Rēzekne. 

o Valmiera. 

o Jēkabpils. 

o Citur Latvijā. 

o Ārvalstīs. 

2. LŪDZU, NORĀDIET ABSOLVĒTĀS STUDIJU PROGRAMMAS NOSAUKUMU: * 

o Mūzika un skatuves māksla. 

o Mūzikas vēsture un teorija. 

o Instrumentālā mūzika. 

o Mūzikas skolotājs.  

o Mūzika.  

o Vokālā mūzika.  

o Horeogrāfija. 

o Mūzika un skatuves māksla. 

o Kompozīcija.  

o Diriģēšana. 
 

3. LŪDZU, NORĀDIET ABSOLVĒTĀS STUDIJU PROGRAMMAS LĪMENI: * 

o Profesionālā bakalaura studiju programma. 

o Profesionālā maģistra studiju programma.  

o Akadēmiskā maģistra studiju programma.  

o Doktora studiju programma. 
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4. KURĀ GADĀ JŪS ABSOLVĒJĀT JVLMA? * 

o 2019.  

o 2018.  

o 2017.  

o 2016.  

o 2015. 

o 2014. 

o 2013. 

o 2012. 

o 2011. 

o 2010. 
 

5. VAI PAŠLAIK JŪS STRĀDĀJAT DARBĀ, KAS ATBILST IEGŪTAJAI KVALIFIKĀCIJAI? * 

o Jā, strādāju darbā, kas atbilst JVLMA iegūtajai kvalifikācijai. 

o Jā, strādāju ar iegūto kvalifikāciju saistītā nozarē. 

o Nē, strādāju darbā, kas nav saistīts ar iegūto kvalifikāciju. 

o Cits:______________________________________________________________________. 

6. KAS VISLABĀK RAKSTURO JŪSU NODARBINĀTĪBAS STATUSU? * 

o Pilna laika nodarbinātība. 

o Nepilna laika nodarbinātība. 

o Esmu pilna laika nodarbinātībā un turpinu studijas. 

o Esmu nepilna laika nodarbinātībā un turpinu studijas. 

o Turpinu studijas. 

o Cits: _____________________________________________________________________. 

 

 7. JA PĒC JVLMA ABSOLVĒŠANAS STUDĒJĀT/STUDĒJAT NĀKAMAJĀ LĪMENĪ, LŪDZU, NORĀDIET, 

KURĀ AUGSTSKOLĀ, STUDIJU PROGRAMMĀ UN LĪMENĪ TUPINĀJĀT/TURPINĀT STUDIJAS? 

Jūsu atbilde: 

________________________________________________________________________________ 

 

8. JŪSU VĒRTĒJUMS PAR APGŪTĀS STUDIJU PROGRAMMAS KVALITĀTI: * 

o Augsta. 

o Drīzāk augsta. 

o Vidēja. 

o Drīzāk zema. 

o Zema. 
 

9. VAI JVLMA IEGŪTĀS ZINĀŠANAS UN KOMPETENCES, JŪSUPRĀT, IR ATBILSTOŠAS MŪSDIENU 

DARBA TIRGUS PRASĪBĀM? * 
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o Jā. 

o Drīzāk atbilst. 

o Drīzāk neatbilst. 

o Neatbilst. 
 

10. VAI IEGŪTĀ KVALIFIKĀCIJA UN/VAI GRĀDS ATBILST JŪSU VEICAMAJIEM DARBA 

PIENĀKUMIEM? * 

o Jā. 

o Drīzāk atbilst. 

o Drīzāk neatbilst. 

o Neatbilst. 
 

11. KĀ JŪS VĒRTĒJAT IEGŪTĀS IZGLĪTĪBAS NOZĪMI DARBA VIETAS ATRAŠANĀ VAI SAVAS 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANĀ? * 

o Nozīmīga. 

o Drīzāk nozīmīga. 

o Drīzāk nav nozīmīga. 

o Nav nozīmīga. 
 

12. KĀ JŪS VĒRTĒJAT IESPĒJAS TURPINĀT IZGLĪTĪBU NĀKAMAJĀ STUDIJU LĪMENĪ? * 

o Iespējas ir labas. 

o Iespējas ir viduvējas. 

o Iespējas ir nepietiekamas. 
 

13. VAI JŪS IETEIKTU ABSOLVĒTO STUDIJU PROGRAMMU APGŪT RADINIEKIEM, DRAUGIEM VAI 

PAZIŅĀM? * 

o Jā. 

o Drīzāk jā. 

o Drīzāk nē. 

o Nē. 
 

14. VAI APGŪTĀS STUDIJU PROGRAMMAS SATURS ATBILST JAUNĀKAJĀM ATTĪSTĪBAS 

TENDENCĒM JŪSU IZVĒLĒTAJĀ DARBĪBAS JOMĀ? * 

o Atbilst. 

o Drīzāk atbilst. 

o Drīzāk neatbilst. 

o Neatbilst. 
 

Vieta Jūsu komentāram: 

__________________________________________________________________________________ 
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KONTAKTINFORMĀCIJA  

Lūdzam norādīt kontaktinformāciju, lai nepieciešamības gadījumā ar Jums sazinātos, lai precizētu aptaujā 

sniegtās atbildes. Ja vēlaties anketu iesniegt anonīmi, lūdzu, atstājiet kontaktinformācijas laukus 

neaizpildītus.  

Jūsu vārds un uzvārds 

___________________________________________________________________________________ 

Kontakttālrunis 

___________________________________________________________________________________ 

E-pasta adrese 

___________________________________________________________________________________ 

Ieņemamais amats 

___________________________________________________________________________________ 

Darbavieta 

___________________________________________________________________________________ 

Darba vietas atrašanās reģions 

___________________________________________________________________________________ 
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7. pielikums. Absolventu aptaujas respondentu skaits 
studiju programmu griezumā 

N.P.K. STUDIJU PROGRAMMAS NOSAUKUMS RESPONDENTU SKAITS 

1 2 3 

1.  PBSP “Instrumentālā mūzika“ 10 

2.  PBSP “Mūzikas vēsture un teorija“ 8 

3.  PBSP “Diriģēšana“ 3 

4.  PBSP “Vokālā mūzika“ 2 

5.  PBSP “Horeogrāfija“ 2 

6.  PBSP “Kompozīcija“ 1 

7.  PBSP “Mūzika un skatuves māksla“ 1 

8.  PMSP “Mūzika un skatuves māksla“ 19 

9.  AMSP “Mūzika” 6 

10.  PMSP “Mūzikas skolotājs” 1 

11.  DSP “Muzikoloģija” n/a 

KOPĀ 53 
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8. pielikums. Absolventu vērtējums par studiju kvalitāti un atbilstību darba tirgus prasībām 

N.P.K. STUDIJU KVALITĀTES ELEMENTS ABSOLVENTU VĒRTĒJUMS UN VĒRTĒŠANAS SKALA 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Kopējais vērtējums par studiju kvalitāti 

Augsta Drīzāk augsta Vidēja Drīzāk zema Zema 

15% 47% 32% 4% 2% 

2.  
Vai JVLMA iegūtās zināšanas un kompetences, Jūsuprāt, ir atbilstošas 

mūsdienu darba tirgus prasībām? 

Atbilst Drīzāk atbilst Drīzāk neatbilst Neatbilst 

25% 58% 13% 4% 

3.  
Vai iegūtā kvalifikācija un/vai grāds atbilst Jūsu veicamajiem darba 

pienākumiem? 

Atbilst Drīzāk atbilst Drīzāk neatbilst Neatbilst 

49% 45% 4% 2% 

4.  
Kā Jūs vērtējat iegūtās izglītības nozīmi darba vietas atrašanā vai savas 

uzņēmējdarbības uzsākšanā? 

Nozīmīga Drīzāk nozīmīga Drīzāk nav nozīmīga Nav nozīmīga 

34% 42% 21% 0% 

5.  Kā Jūs vērtējat iespējas turpināt izglītību nākamajā studiju līmenī? 

Iespējas ir labas Iespējas ir viduvējas Iespējas ir nepietiekamas 

57% 34% 9% 

6.  
Vai Jūs ieteiktu absolvēto studiju programmu apgūt radiniekiem, draugiem vai 

paziņām? 

Jā Drīzāk jā Nē Drīzāk nē 

28% 38% 11% 23% 

7.  
Vai apgūtās studiju programmas saturs atbilst jaunākajām attīstības tendencēm 

Jūsu izvēlētajā darbības jomā? 

Atbilst Drīzāk atbilst Drīzāk neatbilst Neatbilst 

19% 45% 28% 8% 
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9. pielikums. Darba devēju aptaujas anketa 

Aicinām Jūs piedalīties aptaujā par JVLMA absolventu atbilstību darba tirgus vajadzībām. Jūsu atbildes 

palīdzēs mums pilnveidot studiju procesu un saturu, tādējādi sekmējot JVLMA piedāvātās izglītības 

kvalitāti un absolventu sagatavotību darba tirgum. Ļoti novērtēsim, ja atzīmējot atbildes uz jautājumiem, 

aizpildīsiet arī komentāru sadaļu. Aptaujas anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 10 minūtes.  

Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti apkopotā veidā tikai aptaujas mērķiem. 

Ar simbolu * norādītie lauki ir obligāti aizpildāmi. 

1. JŪSU PĀRSTĀVĒTĀS ORGANIZĀCIJAS / UZŅĒMUMA NOSAUKUMS: * 

Jūsu atbilde: 

________________________________________________________________________________ 

 

2. ORGANIZĀCIJĀ / UZŅĒMUMĀ STRĀDĀJOŠO JVLMA ABSOLVENTU IEGŪTAIS GRĀDS: * 

o Profesionālais bakalaura grāds. 

o Profesionālais maģistra grāds. 

o Akadēmiskais maģistra grāds. 

o Doktora grāds. 
 

3. CIK JVLMA ABSOLVENTU, KURI DIPLOMUS IEGUVUŠI PĒDĒJO 5 GADU LAIKĀ, STRĀDĀ JŪSU 

ORGANIZĀCIJĀ / UZŅĒMUMĀ? Ja nevarat minēt precīzu skaitu, lūdzu, norādiet aptuveni.* 

Jūsu atbilde: 

________________________________________________________________________________ 

 

4. KĀ JŪS KOPUMĀ RAKSTUROTU JVLMA PĒDĒJO GADU  ABSOLVENTUS: * 

o Laba teorētiskā un praktiskā sagatavotība, spējīgi patstāvīgi veikt savus darba pienākumus. 

o Pēc neilgas apmācības/ievada darba vietā spēj veikt savus darba pienākumus. 

o Labi teorētiski sagatavoti, bet ar nepietiekamām praktiskajām iemaņām. 

o Labas praktiskās iemaņas, bet nepietiekamas teorētiskās zināšanas. 

o Cits ____________________________________________________________________. 

 

5. LŪDZU, ATZĪMĒJIET, CIK LIELĀ MĒRĀ JVLMA PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU 

PROGRAMMU ABSOLVENTI SASNIEDZ EIROPAS KVALIFIKĀCIJU IETVARSTRUKTŪRĀ (EKI) 

DEFINĒTOS STUDIJU REZULTĀTUS: * 

 Pilnībā 

sasniegts 

Drīzāk 

sasniegts 

Drīzāk 

netika 

sasniegts 

Netika 

sasniegts 

Spēj parādīt attiecīgajai zinātnes nozarei 

vai profesijai raksturīgās pamata un 

specializētas zināšanas un šo zināšanu 

kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu 

atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai 

profesijas augstāko sasniegumu līmenim. 

o  o  o  o  
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Spēj parādīt attiecīgās zinātnes nozares 

vai profesionālās jomas svarīgāko 

jēdzienu un likumsakarību izpratni 

o  o  o  o  

Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos 

pamatus un prasmes, veikt profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu vai pētniecisku 

darbību, formulēt un analītiski aprakstīt 

informāciju, problēmas un risinājumus 

savā zinātnes nozarē vai profesijā, tos 

izskaidrot un argumentēti diskutēt par 

tiem gan ar speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. 

o  o  o  o  

Spēj patstāvīgi strukturēt savu 

mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku 

mācīšanos un profesionālo pilnveidi, 

parādīt zinātnisku pieeju problēmu 

risināšanā, uzņemties atbildību un 

iniciatīvu, veicot darbu individuāli, 

komandā vai vadot citu cilvēku darbu, 

pieņemt lēmumus un rast radošus 

risinājumus mainīgos vai neskaidros 

apstākļos 

o  o  o  o  

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt 

informāciju un to izmantot, pieņemt 

lēmumus un risināt problēmas attiecīgajā 

zinātnes nozarē vai profesijā, parādīt, ka 

izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas 

profesionālās darbības ietekmi uz vidi un 

sabiedrību un piedalīties attiecīgās 

profesionālās jomas attīstībā 

o  o  o  o  

Vieta Jūsu komentāram: 

______________________________________________________________________________ 

 

6. LŪDZU, ATZĪMĒJIET, CIK LIELĀ MĒRĀ JVLMA MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMU ABSOLVENTI 

SASNIEDZ EKI DEFINĒTOS STUDIJU REZULTĀTUS: * 

 Pilnībā 

sasniegts 

Drīzāk 

sasniegts 

Drīzāk 

netika 

sasniegts 

Netika 

sasniegts 

Spēj parādīt attiecīgajai zinātnes nozarei 

vai profesijai raksturīgās pamata un 

specializētas zināšanas un šo zināšanu 

kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu 

atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai 

profesijas augstāko sasniegumu līmenim. 

o  o  o  o  

Spēj parādīt attiecīgās zinātnes nozares 

vai profesionālās jomas svarīgāko 

jēdzienu un likumsakarību izpratni 

o  o  o  o  
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Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos 

pamatus un prasmes, veikt profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu vai pētniecisku 

darbību, formulēt un analītiski aprakstīt 

informāciju, problēmas un risinājumus 

savā zinātnes nozarē vai profesijā, tos 

izskaidrot un argumentēti diskutēt par 

tiem gan ar speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. 

o  o  o  o  

Spēj patstāvīgi strukturēt savu 

mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku 

mācīšanos un profesionālo pilnveidi, 

parādīt zinātnisku pieeju problēmu 

risināšanā, uzņemties atbildību un 

iniciatīvu, veicot darbu individuāli, 

komandā vai vadot citu cilvēku darbu, 

pieņemt lēmumus un rast radošus 

risinājumus mainīgos vai neskaidros 

apstākļos 

o  o  o  o  

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt 

informāciju un to izmantot, pieņemt 

lēmumus un risināt problēmas attiecīgajā 

zinātnes nozarē vai profesijā, parādīt, ka 

izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas 

profesionālās darbības ietekmi uz vidi un 

sabiedrību un piedalīties attiecīgās 

profesionālās jomas attīstībā 

o  o  o  o  

Vieta Jūsu komentāram: 

______________________________________________________________________________ 

 

7. LŪDZU, ATZĪMĒJIET, CIK LIELĀ MĒRĀ JVLMA DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTI 

SASNIEDZ EKI DEFINĒTOS STUDIJU REZULTĀTUS: * 

 Pilnībā 

sasniegts 

Drīzāk 

sasniegts 

Drīzāk 

netika 

sasniegts 

Netika 

sasniegts 

Spēj parādīt attiecīgajai zinātnes nozarei 

vai profesijai raksturīgās pamata un 

specializētas zināšanas un šo zināšanu 

kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu 

atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai 

profesijas augstāko sasniegumu līmenim. 

o  o  o  o  

Spēj parādīt attiecīgās zinātnes nozares 

vai profesionālās jomas svarīgāko 

jēdzienu un likumsakarību izpratni 

o  o  o  o  

Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos 

pamatus un prasmes, veikt profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu vai pētniecisku 

darbību, formulēt un analītiski aprakstīt 

informāciju, problēmas un risinājumus 

o  o  o  o  
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savā zinātnes nozarē vai profesijā, tos 

izskaidrot un argumentēti diskutēt par 

tiem gan ar speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. 

Spēj patstāvīgi strukturēt savu 

mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku 

mācīšanos un profesionālo pilnveidi, 

parādīt zinātnisku pieeju problēmu 

risināšanā, uzņemties atbildību un 

iniciatīvu, veicot darbu individuāli, 

komandā vai vadot citu cilvēku darbu, 

pieņemt lēmumus un rast radošus 

risinājumus mainīgos vai neskaidros 

apstākļos 

o  o  o  o  

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt 

informāciju un to izmantot, pieņemt 

lēmumus un risināt problēmas attiecīgajā 

zinātnes nozarē vai profesijā, parādīt, ka 

izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas 

profesionālās darbības ietekmi uz vidi un 

sabiedrību un piedalīties attiecīgās 

profesionālās jomas attīstībā 

o  o  o  o  

Vieta Jūsu komentāram: 

______________________________________________________________________________ 

 

8. VAI JŪSU ORGANIZĀCIJA / UZŅĒMUMS, VAI TĀS DARBINIEKI IR BIJUŠI IESAISTĪTI KĀDAS 

JVLMA STUDIJU PROGRAMMAS IZSTRĀDĒ UN/VAI PILNVEIDĒ? * 

Jūsu atbilde: 

________________________________________________________________________________ 

 

9. KĀDI IR TRŪKSTOŠIE ELEMENTI ABSOLVENTU KVALIFIKĀCIJAS PILNĪGAI ATBILSTĪBAI DARBA 

TIRGUS PRASĪBĀM PĒC JVLMA ABSOLVĒŠANAS? * 

Jūsu atbilde: 

________________________________________________________________________________ 

 

10. VAI, JŪSUPRĀT, JVLMA SAGATAVO DARBA TIRGUS UN NOZARES ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBĀM 

ATBILSTOŠUS SPECIĀLISTUS? * 

o Jā. 

o Drīzāk jā. 

o Drīzāk nē. 

o Nē. 

o Nevaru atbildēt. 

 

11. KĀ JŪS VĒRTĒJAT JVLMA ABSOLVENTU SAGATAVOTĪBU DARBAM NOZARĒ ZEMĀK 

UZSKAITĪTAJOS ASPEKTOS? * 
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 Pilnībā 

sasniegts 

 

Drīzāk 

sasniegts 

Drīzāk 

netika 

sasniegts 

Netika 

sasniegts 

Teorētiskās zināšanas o  o  o  o  

Praktiskās iemaņas o  o  o  o  

Spēja pielietot teorētiskās zināšanas 

praksē 

o  o  o  o  

Informētība par nozares novitātēm o  o  o  o  

Kontakti un tīklošanās (piem., ar citiem 

absolventiem) 

o  o  o  o  

Sadarbības prasmes o  o  o  o  

Spēja risināt problēmas un pieņemt 

lēmumus 

o  o  o  o  

Līderība o  o  o  o  

Pašrefleksijas un pašizaugsmes prasmes o  o  o  o  

Vieta Jūsu komentāram: 

______________________________________________________________________________ 

 

IETEIKUMI JVLMA STUDIJU PROGRAMMU PIELĀGOŠANAI DARBA TIRGUS VAJADZĪBĀM: 

Vieta Jūsu komentāram: 

______________________________________________________________________________ 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA  

Lūdzam norādīt kontaktinformāciju, lai nepieciešamības gadījumā ar Jums sazinātos un precizētu aptaujā 

sniegtās atbildes. Ja vēlaties aptaujas anketu iesniegt anonīmi, lūdzu, atstājiet kontaktinformācijas laukus 

neaizpildītus.  

Jūsu vārds un uzvārds 

__________________________________________________________________________________ 

Kontakttālrunis 

__________________________________________________________________________________ 

E-pasta adrese 

__________________________________________________________________________________  
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10. pielikums. Apzināto darba devēju saraksts 

NR.P.K. DARBA DEVĒJA ORGANIZĀCIJAS 

NOSAUKUMS 

SNIEDZA / NESNIEDZA ATBILDI 

(JĀ/NĒ) 

1 2 3 

1.  Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola JĀ  

2.  Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola NĒ 

3.  Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola JĀ 

4.  Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija NĒ 

5.  Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris NĒ 

6.  Latvijas Nacionālā opera un balets JĀ 

7.  Latvijas Radio 3 NĒ 

8.  Latvijas Radio bigbends NĒ 

9.  Latvijas Radio koris   NĒ 

10.  Latvijas Televīzija NĒ 

11.  Liepājas Simfoniskais orķestris JĀ 

12.  Nacionālais kultūras centrs NĒ 

13.  Orķestris RĪGA  JĀ 

14.  Valsts akadēmiskais koris “Latvija” NĒ 

15.  Valsts kamerorķestris “Sinfonietta Rīga” JĀ 

16.  Valsts SIA “Latvijas koncerti” JĀ 
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11. pielikums. Radošo profesiju pārstāvjiem nepieciešamās 
prasmes un kompetences 

LKA 2017. gadā veiktā pētījuma66 kultūras un radošo industriju nozares pārstāju aptaujas 
rezultāti (R=136)67, avots: LKA kultūrziglītības pētījums 

 

SNIEGTĀ ATBILDE UZ JAUTĀJUMU: “Kādas prasmes un kompetences būtu vairāk 

jāmāca radošo profesiju pārstāvjiem Jūsu pārstāvētajā jomā 

(..) augstākās izglītības ietvaros?” 

% 

1 2 3 

Kritiskā domāšana  Komunikācija 9 

Prakse  7 

Biznesa pamati  Sadarbība Psiholoģija Projektu vadība 5 

Mārketings  Valodas Socioloģija Finanšu pratība 4 

Prezentācijas prasmes Radošums Menedžments 4 

Darbs komandā Darbs ar tekstu 
Mākslas, dizaina un 

arhitektūras vēsture 
3 

Mākslas norišu analīze, izpratne Orientēšanās kultūras procesos 2 

Likumdošanas pārzināšana Pārdošana 2 

Pedagoģija  Skatuves kustība un deja 2 

 
  

 
66 Pētījums par kultūrizglītības īstenošanas pēctecību profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās izglītības, 
augstākās izglītības programmās un sagatavoto speciālistu skaita atbilstību kultūras nozares un radošo industriju 
darba tirgus prasībām. [Tiešsaiste]. Pieejams: 
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf 
[Skatīts 12.06.2019.]. 
67 Iekļautas tikai tās atbildes, kuras minētas vismaz 2% gadījumu. 
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12. pielikums. SV “Mākslas” studiju programmu karte  

Nr. Studiju programma Apakašprogramma Specializācija 

1 2 3 4 

1.  PBSP “Instrumentālā mūzika“ 

Taustiņinstrumentu spēle Akordeona spēle, Ērģeļspēle, Klavierspēle 

Stīgu instrumentu spēle 

 

Vijoles spēle, Alta spēle, Čella spēle, 

Kontrabasa spēle, Arfas spēle, Ģitāras 

spēle, Kokles spēle 

Pūšaminstrumentu spēle 

Flautas, obojas, klarnetes, fagota, 

saksofona, mežraga, trompetes, trombona, 

eifonija, tubas spēle - 

Sitaminstrumentu spēle 
n/a 

Vēsturisko instrumentu 

spēle 

Taustiņinstrumentu spēle 

Stīgu instrumentu spēle 

Pūšaminstrumentu spēle 

 Džeza mūzika 

Klavierspēle, Akordeona spēle, Vijoļspēle, 

Kontrabasa spēle, Ģitāras spēle, Flautas, 

Klarnetes, Saksofona, Trompetes, 

Trombona, Vibrafona, Sitaminstrumentu 

komplekta spēle 

2.  PBSP “Diriģēšana“ 

Kora diriģēšana 

Pūtēju orķestra 

diriģēšana 

Simfoniskā orķestra 

diriģēšana 

n/a 

3.  PBSP “Vokālā mūzika“ 

Akadēmiskā dziedāšana 

Senā mūzika 

Džeza vokāls 

n/a 

4.  
PBSP “Mūzikas vēsture un 

teorija“ 

Mūzikas vēsture, teorija 

un žurnālistika 

Etnomuzikoloģija 

n/a 

5.  PBSP “Kompozīcija“ n/a 

n/a 

6.  
PBSP “Mūzika un skatuves 

māksla“ 
Skaņu režija 

n/a 

7.  PBSP “Horeogrāfija“ n/a n/a 

8.  
PMSP “Mūzika un skatuves 

māksla“ 

Mūzika 

Horeogrāfija 

Instrumentālā mūzika, Diriģēšana, Vokālā 

mūzika, Kompozīcija, Mūzika un izglītība, 

Skaņu režija 

9.  AMSP “Mūzika” n/a n/a 

10.  DSP “Muzikoloģija” n/a n/a 
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13. pielikums. Interviju un fokusgrupu diskusiju dalībnieku saraksts 

13.1. JVLMA studentu fokusgrupas diskusija 

N.P.K. STUDIJU PROGRAMMA NORISES DATUMS TEMATISKAIS VIRZIENS 

1 2 3 4 

1 PBSP “Instrumentālā mūzika” (3. kurss) 

13.06.2019. 

▪ Salīdzinājums ar ārvalstu AII. 

▪ Prakses iespējas. 

▪ Instrumentu nodrošinājums. 

▪ Stiprās un vājās puses. 

2 PMSP “Mūzika un skatuves māksla” (1. 

kurss) 

3 PMSP “Mūzika un skatuves māksla” (1. 

kurss) 

4 PBSP “Instrumentālā mūzika” (3. kurss) 

5 PBSP “Instrumentālā mūzika” (3. kurss) 

13.2. Intervijas un fokusgrupas diskusija ar Liepājas Simfoniskā orķestra pārstāvjiem 

N.P.K. VĀRDS, UZVĀRDS DATUMS TEMATISKAIS VIRZIENS 

1 2 3 4 

1 Dārta Tisenkopa – arfiste 

10.06.2019 

▪ Salīdzinājums ar ārvalstu 

AII. 

▪ Prakses iespējas. 

▪ Instrumentu 

nodrošinājums. 

▪ Stiprās un vājās puses. 

2 Atvars Lakstīgala – diriģents 

3 

Rasa Kumsāre – vijolniece 

13.3. Fokusgrupas diskusija ar JVLMA Studējošo pašpārvaldi 

N.P.K. STUDIJU PROGRAMMA DATUMS UN LAIKS TEMATISKAIS VIRZIENS 

1 2 3 4 

1.  PBSP “Mūzika un skatuves māksla” 

27.06.2019. 

Cik efektīvi tiek nodrošināta 
studentu iesaiste studiju procesa un 
satura pilnveidē. Kā notiek 
studējošo viedokļa izzināšana. Kā 
studējošie vērtē iegūto zināšanu, 
prasmju un kompetenču atbilstību 
darba tirgus vajadzībām 

2.  PBSP “Diriģēšana” 

3.  PBSP “Diriģēšana 

4.  PBSP “Mūzikas skolotājs” 

5.  PBSP “Instrumentālā mūzika” 

6.  PBSP “Vokālā mūzika” 
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14. pielikums. Secinājumu un datu avotu sasaiste 

N.P.K. SECINĀJUMI DATU AVOTS 

1 2 3 

1.  

Visas studiju programmas SV “Mākslas” ir nepieciešamas pilnvērtīgai un daudzpusīgai 

mūzikas ekosistēmas attīstībai Latvijā. Vienlaikus jānorāda, ka EM izglītības programmu 

grupai “mūzika un skatuves māksla” prognozē pakāpenisku darbaspēka pieprasījuma 

samazināšanos līdz 2035. gadam, bet profesiju grupā “radošo un izpildītājmākslu mākslinieki” 

līdz 2030. gadam prognozēts stabils darbaspēka pieprasījuma pieaugums, tomēr darbaspēka 

piedāvājums nākotnē pārsniegs pieprasījumu. 

Datu avots: Ekonomikas ministrijas darba tirgus prognozes 2030. gadam, studiju 

programmu grupu griezums. 

2.  

Studējošo, un absolventu nodarbinātības rādītāji ir augsti, turklāt gan studējošie, gan 

absolventu ir nodarbināti atbilstoši studiju programmā iegūtajai profesionālajai kvalifikācijai vai 

ar to cieši saistītā nozarē. 

Datu avots: Studējošo un absolventu aptaujas rezultāti 

Skaidrojums: 94% absolventu strādā atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai vai ar nozari cieši 

saistītā darbā, 60% studējošo strādā ar iegūstamo kvalifikāciju saistītā nozarē. Nevienā 

no datu avotiem nav izskanējis viedoklis, ka kādas studijas programmas absolventiem 

būtu sarežģīti iekļauties darba tirgū. 

3.  

Pēdējo trīs gadu laikā JVLMA studējošo skaits ir bijis stabils. JVLMA lielākā daļa studējošo 

studē par valsts budžeta līdzekļiem. Pieprasītākā ir PBSP “Instrumentālā mūzika” (27% no 

studējošo kopskaita) un profesionālajā maģistra studiju programmā (turpmāk – PMSP) 

“Mūzika un skatuves māksla” (15,5% no studējošo kopskaita). 

Datu avots: Dati par studējošo statistiku laikā no 2016./2017. līdz 2018./2019. 

akadēmiskajam gadam. 

4.  

Iesaistītās puses SV “Mākslas” īstenotās studiju programmas un absolventu profesionālo 

sagatavotību kopumā vērtē pozitīvi un uzskata, ka jaunie speciālisti atbilst darba tirgus 

vajadzībām, tomēr ir arī kritiski viedokļi par studiju kvalitātes trūkumu. Kā pilnveidojami 

elementi darba tirgus kontekstā tiek minēta prasmes sevi reklamēt un mūzikas menedžmenta 

komponente. 

Datu avots: Studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas rezultāti. 

Skaidrojums:  

80% aptaujāto darba devēju norāda, ka JVLMA sagatavotie speciālisti pilnībā atbilst, 

vai drīzāk atbilst darba tirgus vajadzībām. Absolventu un studējošo nodarbinātības 

rādītāji liecina par augstu profesionālo sagatavotību. 

24% studējošo aptaujā norādījuši, ka studiju programmas kvalitāte ir viduvēja, drīzāk 

zema vai zema.  

Uz nepieciešamību pēc mūzikas menedžmenta priekšmeta norādījuši 14% no 

absolventiem PBSP “Instrumentālā mūzika  (6%), PBSP “Vokālā mūzika” (4%), 

Diriģēšana (2%), Horeogrāfija (2%). 

Uz nepieciešamību mūziķiem labāk orientēties industrijā un veidot piedāvājumu 

norādīts arī 2017. gada veiktajā izpētē par darbaspēka pieprasījumu. 
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N.P.K. SECINĀJUMI DATU AVOTS 

1 2 3 

5.  

JVLMA ir neliels ārvalstu studējošo (2% no studējošo kopskaita) un ārvalstu mācībspēku 

īpatsvars (2 no 153 jeb 1%) un akadēmijā nav studiju programmu, kas tiktu īstenotas 

svešvalodā. 

Datu avots: Intervijas ar JVLMA vadību, dati par ārvalstu studējošo statistiku, IZM 

studējošo pārskats. 

Skaidrojums: Starptautiskā dimensija ir viens no JVLMA attīstības stratēģiju 

veidojošiem elementiem un pasākumi internacionalizācijai (SP svešvalodās, ārvalstu 

studējošo un mācībspēku īpatsvars u.c.) ir priekšnoteikums JVLMA stratēģisko 

uzstādījumu konsekventai īstenošanai. Arī nacionāla līmeņa plānošanas dokumentos 

augstākās izglītības internacionalizācija ir minēta kā viens no nacionālā līmeņa rīcības 

virzieniem. 

6.  

Būtiskākie JVLMA konkurētspēju sekmējošie elementi ir kvalificēts akadēmiskais personāls, 

piesaistītie vieslektori un mūziķu panākumi starptautiskos konkursos. Konkurētspēju kavējošie 

faktori ir nepietiekama ārvalstu pasniedzēju piesaiste, vispārizglītojošo kursu apjoms (turklāt 

daļa no šiem kursiem ir vispārīgi un nedod iespēju apgūt saturu pamatprasmju līmenī, 

piemēram, valodas, uzņēmējdarbība68), nepietiekami attīstīta augstākās izglītības 

eksportspēja.  

Datu avots: Intervijas ar JVLMA vadības pārstāvjiem, absolventu un studējošo aptaujas 

dati, fokusgrupu diskusija ar studējošo pārstāvjiem. 

Skaidrojums: Studējošie un absolventi kā galvenos konkurētspējas elementus minējuši 

vieslektoru piesaisti un vērtīgas meistarklases. Katedru vadītāji – studentu un 

absolventu panākumus mūzikas jomā Latvijā un starptautiski. 

Gan studējošo, gan absolventu aptaujā norādīts uz vispārizglītojošo kursu lielo apjomu 

un vājo sasaisti ar programmas mērķiem. Uz trūkumiem vispārizglītojošos kursos 

norādījuši 8% respondentu, 4% no SP “Instrumentālā mūzika” un 4% no SP “Vokālā 

mūzika”. 

7.  

No iegūtas informācijas secināms, ka materiāltehniskā bāze un tās pieejamība studējošajiem 

un mācībspēkiem ir daļēji atbilstoša studiju programmas specifikai un īstenošanai. 

Datu avots: Studējošo un absolventu aptaujas rezultāti, fokusgrupu diskusija ar 

studējošajiem. 

Skaidrojums: Kopējais studējošo vērtējums par materiāltehnisko nodrošinājumu: 42% 

studējošo, kuri piedalījušies aptaujā, vērtē materiāltehniskā nodrošinājuma kvalitāti kā 

viduvēju, drīzāk zemu un zemu. 12% studējošo norādījuši uz neapmierinošu 

instrumentu kvalitāti un/vai pieejamību. Kā atsevišķi piemēri minēti angļu raga un 

kontrafagota trūkums, īres instrumentu sliktā kvalitāte, klavieru kvalitāte un 

noskaņošana, un nošu pulšu nepieejamība. Instrumentu pieejamība, pienācīga 

uzturēšana un glabāšana, bija viena no tēmām, kura tikai iezīmēta fokusgrupas 

diskusijās ar absolventiem. 

 
68 Studējošo aptaujā paustais viedoklis. 
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8.  

SV “Mākslas” studiju programmu satura un realizācijas aprakstos (turpmāk – SP apraksts) 

definētie mērķi un sasniedzamie rezultāti atbilst attiecīgo profesiju standartos noteiktajām 

zināšanām, prasmēm un kompetencēm. Savukārt studiju programmu atbilstība JVLMA 

attīstības stratēģijai un pieejamajiem resursiem nav atbilstoši pamatota.  

Datu avots: Studiju plānu un kursa aprakstu analīze. 

9.  

SP aprakstos ir izmantotas atšķirīgas pieejas (dažādas detalizācijas pakāpes un atšķirīgs 

formulējums) studiju kursu apguves plānoto rezultātu definēšanā. Daļai studiju kursu 

plānotajos rezultātos akcentēts tas, ko students zina (uzsvars uz zināšanām), citos, ko spēj 

vai prot pielietot (uzsvars uz prasmēm). Vairāku studiju kursu plānotie rezultāti drīzāk ir 

vispārīgs ieskats kursa saturā, nevis rezultātos. Piemēram, PBSP “Vokālā mūzika” studiju 

kursa “Vokālās mākslas vēsture” studiju rezultāti: “Studiju kurss sniedz zināšanas par vokālās 

mākslas radošajām personībām dažādu laikmetu griežos, vokāli instrumentālo un vokāli 

simfonisko žanru attīstības vēsturi, atskaņojuma mākslinieciskajiem sasniegumiem”, līdzīgi 

piemēri ir atrodami arī PMSP “Mūzika un skatuves māksla” studiju kursu “Klaviermūzikas 

literatūra”, “Pianisma vēsture, stils un interpretācija”, “Inovācijas pianisma spēles  metodikā” 

un “Mūsdienu mūzikas notācija” plānoto rezultātu aprakstā. 

Datu avots: Studiju plānu un kursa aprakstu analīze. 

10.  

Studiju programmas tiek pārskatītas un aktualizētas ar atšķirīgu regularitāti: seši no 13 katedru 

vadītājiem norāda, ka tas notiek reizi semestrī vai akadēmiskajā gadā, bet septiņi, ka tas ir 

saistīts ar akreditāciju un notiek reizi sešos gados vai retāk.69 Ņemot vērā iesaistīto pušu 

paustos viedokļus, secināms, ka studiju saturs daļēji atbilst nozares un/vai zinātnes 

tendencēm.  

Datu avots: Katedru vadītāju aptauja, intervijas ar JVLMA vadību. 

11.  

Par studiju programmu savstarpējo sasaisti liecina vismaz šādi mehānismi: 

▪ vairākās studiju programmās (īpaši bakalaura līmeņa) notiek kopīgi A daļas studiju kursi; 

▪ ir kopīgs B daļas pedagoģijas kursu bloks PBSP, kuru veido “Psiholoģija”, “Pedagoģija”, 

“Vispārējā metodika”, pedagoga ētikas un specializētie pedagoga metodikas studiju 

kursi; 

▪ ir vismaz šādi sakritīgie C daļas kursi visos profesionālā bakalaura studiju plānos: 

“Svešvaloda”, “Skatuves uzvedības kultūra” un “Ievads akustikā”;  

Datu avots: Studiju virzienu pārskatu, studiju kursu un citu dokumentu analīze, 

intervijas ar JVLMA vadības pārstāvjiem, katedru vadītāju aptauja. 

 

 
69 Avots: katedru vadītāju aptauja, kura tika īstenota no 2019. gada 1. jūlija līdz 17. jūlijam. Tajā piedalījās 13 katedru vadītāji, bet ar trīs katedru vadītājiem tika organizētas intervijas. 
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▪ notiek horizontāla sadarbība starp dažādām JVLMA katedrām pilnvērtīgākai studiju 

programmu īstenošanai;  

▪ ir nodrošināta studiju pēctecība -  bakalaura līmeņa studiju programmu absolventi var 

turpināt studijas maģistrantūrā, bet maģistra grādu ieguvušie – doktora studiju 

programmā. 

12.  

Liela daļa nozarē strādājošo ir pašnodarbinātie un tas pieprasa pastāvīgu profesionālo 

pilnveidi un mācīšanos, piemēram, būtiski ir attīstīt laika plānošanas prasmes, starpkultūru 

komunikācijas prasmes, spēju neatkarīgi domāt un pieņemt lēmumus, būt proaktīviem, 

emocionāli noturīgiem. 

Datu avots: Fokusgrupu diskusijas ar absolventiem, absolventu aptauja, intervijas.  

Skaidrojums: Aptaujā, intervijās un diskusijās norādīts uz nepieciešamību studiju 

saturā iekļaut menedžmenta un mūzikas industrijas tēmas. 

13.  

Netiek veikts studiju kvalitātes monitorings, studiju kursu saturs un pasniegšanas pieejas ir 

atšķirīgas. Atbilstoši studējošo un absolventu vērtējumam, studiju kursi, kurus docē Latvijā un 

starptautiskajā vidē atzīti profesionāļi ir augstākā kvalitātē. 

Datu avots: Studējošo un absolventu aptauja. Intervijas ar JVLMA vadību. 

Fokusgrupas diskusija ar studējošajiem. Kursa aprakstu analīze. 

Skaidrojums: Intervijās un diskusijās ar iesaistītajām pusēm norādīts, ka studiju 

kvalitātes novērtējums tiek veikts gadījumos, kad ir radušās aizdomas par studiju 

kvalitāti. Atsevišķi studējošie un absolventi ir norādījuši, ka studiju programmā iekļauto 

kursu kvalitāte ir atšķirīga – ir gan pasaules līmeņa speciālistu vadītas lekcijas un 

nodarbības, gan studiju kursi, kuru kvalitāte ir neapmierinoša. 

14.  

Studējošie norāda, ka e-studiju vide ir neērta un studiju laikā to izmanto skaitliski maz docētāju. 

Lekciju materiāli nav pieejami e-studiju vidē: ja students nav apmeklējis kādu lekciju, tad 

informāciju var iegūt no kursa biedru pierakstiem, nevis no pirmavota. 

Datu avots: Studējošo un absolventu aptauja 

Skaidrojums: Studējošo aptaujā e-vide ir viens no viszemāk vērtētājiem studiju 

kvalitātes elementiem – 47% vērtē to kā viduvēju, drīzāk zemu un zemu. Arī 

fokusgrupas diskusijā ar studējošiem norādīts uz nepilnīgu e-studiju vides izmantošanu 

un intervijās JVLMA vadība atzīst nepieciešamību uzlabot e-studiju platformas 

funkcionalitāti un lietojumu. 

15.  

Studenti vērš uzmanību uz to, ka nav skaidri (izskaidroti) sasniedzamie rezultāti un vērtēšanas 

kritēriji. 

Datu avots: Studējošo un absolventu aptauja, fokusgrupu diskusija ar studējošajiem. 

Skaidrojums: Studējošo sasniegumu vērtēšanas standartu skaidrība ir viens no 

viszemāk vērtētajiem studiju kvalitāti veidojošajiem elementiem – 37% respondentu šo 

elementu vērtējuši kā viduvēju, drīzāk zemu vai zemu. 14% studējošo (no tiem puse ir 

PBSP “Instrumentālā mūzika” studenti) norādījuši, ka skaidrība par vērtēšanas 

kritērijiem ir zema. Studiju kursu aprakstu analīzē tika noskaidrots, ka ne visos kursa 

aprakstos ir iekļauti viennozīmīgi saprotami studējošo vērtēšanas kritēriji. 
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