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Apstiprināts Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
Senāta sēdē 2010. gada 26.maijā, protokols Nr. 5
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
akadēmiskā doktora studiju programmas
Muzikoloģija
kods 51212

pašnovērtējuma ziņojums
par 2009./2010. akadēmisko gadu
Studiju programma akreditēta uz 6 gadiem līdz 31.12.2010., akreditācijas lapas
Nr.028-1413
Pašnovērtējuma ziņojumu sagatavoja:
Zinātniskā un radošā darba prorektore, Zinātniskās padomes priekšsēdētāja,
doktorantūras nodaļas vadītāja asoc. profesore Dr.art. A.Beitāne
Muzikoloģijas katedras vadītājs docents Dr.art. J.Kudiņš
Studiju programmu direktore I.Baltābola
Pašnovērtējums sagatavots, pamatojoties uz akadēmisko un zinātnisko
struktūrvienību iesniegto akadēmiskā doktora studiju programmas īstenošanas
analītisko dokumentu izpēti, dokumentu satura prasību izpildes salīdzinājumu ar
praktiskā darba rezultātiem, doktorantu un docētāju atsauksmēm, kā arī izmantojot
pastarpinātu un tiešu informāciju, kas iegūta akadēmiskā gada laikā.
1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi, pēc studiju programmas apguves
iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā
Studiju programmas mērķi un uzdevumi atbilst Latvijas kultūrpolitikas
pamatnostādnēs, JVLMA Satversmē un Zinātniskās darbības likumā noteiktajiem
mērķiem.
1.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi
1.1.1. Programmas īstenošanas mērķi
Doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos
darbiniekus un mācībspēkus mākslas zinātnes nozares muzikoloģijas apakšnozarē,
nozares profesionāļus ar starptautiski salīdzināmu kompetenci un starptautiski
pielīdzināmu mākslas zinātņu doktora grādu.
1.1.2. Programmas īstenošanas uzdevumi
• maksimāli attīstīt katra doktoranta individuālās zinātniski pētnieciskās un
radoši mākslinieciskās spējas;
• sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas doktoranta izvēlētajā
muzikoloģijas specializācijas jomā;
• izkopt doktoranta akadēmiskā darba iemaņas, strādājot ar augstskolas
studentiem un mūzikas vidusskolu vecāko kursu audzēkņiem;
• nodrošināt iespēju jau studiju laikā iekļauties starptautiskajā zinātniskajā
apritē;
• sniegt doktorantam nepieciešamo metodisko un organizatorisko palīdzību,
lai studijas vainagotos ar promocijas darba aizstāvēšanu.

Programmas uzdevumu veikšanai doktorantam ir noteikti pienākumi:
1) muzikoloģijas nozares teorijas un metodoloģijas padziļināta apguve,
orientējoties uz muzikoloģijas procesu teorētisko izpratni sociālo zinātņu un
sabiedrības attīstības kontekstā;
2) jaunāko muzikoloģijas teorētisko pieeju un metožu apguve un to
pielietošana praksē;
3) augstskolas pedagoģijas teorijas un prakses apguve (lektora un semināru
vadītāja, studentu patstāvīgo darbu un pētnieciska projekta vadītāja darba
principu un prasmju apguve un aprobācija);
4) promocijas eksāmenu nokārtošana, tādējādi apliecinot doktarantu
kompetenci izvēlētājā apakšnozarē;
5) pētnieciskā darba rezultātu un teorētisko atziņu publicēšana vispāratzītos
recenzējamos zinātniskos izdevumos un muzikoloģijas nozares zinātniskos
izdevumos;
6) piedalīšanās ar referātiem starptautiskās konferencēs, semināros,
zinātniskajos lasījumos, u.c.;
7) informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentācijas prasmju un
kompetenču apguve;
8) radošās un kritiskās domāšanas, analīzes un argumentācijas spēju un
prasmju attīstība, valsts intelektuālā potenciāla bagātināšana;
9) patstāvīga pētnieciskā darba (doktora disertācijas) sagatavošana un
pirmsaizstāvēšana doktorantūras padomē.
1.2. Plānotie rezultāti
Studiju programmas apguves rezultātā doktorants:
• ir spējīgs patstāvīgi veikt oriģinālu zinātnisku pētījumu;
• ir apguvis pētniecības metodoloģiju un darbam muzikoloģijā nepieciešamās
metodes;
• spēj patstāvīgi analizēt iegūtos rezultātus un izdarīt tiem atbilstošus
secinājumus;
• apguvis akadēmiskā darba prasmes;
• ir tiesīgs aizstāvēt promocijas darbu un pēc promocijas darba aizstāvēšanas
iegūt starptautiski pielīdzināmu doktora zinātnisko grādu Mākslas zinātņu
doktors (Dr.art).
Doktora studiju programmas kvalitatīvas realizācijas ilggadīga pieredze,
radoša saikne ar ārvalstu augstskolu akadēmisko personālu, studiju programmā
iesaistīto mācībspēku zinātniskā kvalifikācija nodrošina doktora studiju
programmu beigušajiem sekmīgu konkurenci Latvijas un Eiropas darba tirgū.
Mūsu mākslas zinātņu doktori ir vērtīgs ieguvums ne vien JVLMA, bet arī citām
augstskolām, zinātniskajām institūcijām, valsts un pašvaldību iestādēm, medijiem,
u.c. radošai industrijai.

2. Studiju programmas organizācija (kā mainījusies augstākās izglītības
programmas struktūra attiecīgajā pašnovērtēšanas periodā), augstākās izglītības
programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un uzdevumiem, kā arī
augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība).
Studiju programmas struktūra pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies.
Studiju programmas apjoms ir noteikts kredītpunktos, kas ir 144 Latvijas jeb 216
ECTS kredītpunkti. Kredītpunkti tiek uzskaitīti par katru apgūtu studiju kursu (arī par
aprobācijas praksi), ja vērtējums pārbaudījumā ir pozitīvs.
Studiju programmas saturs, studiju plānojums, darba metožu izmantošana
un doktorantu kompetences vērtējuma daudzveidība ir sekmējusi akadēmiskā
doktora studiju programmā izvirzīto mērķu īstenošanu.
Studiju programmas apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāvīgā darba
formās. No kopējā studiju kursu apjoma vidēji 12,5% (715 stundas) ir kontaktstundas
un 87,5% (5045 stundas) ir doktoranta patstāvīgais darbs.
Studiju saturu veido vairākas savstarpēji saistītu kursu un veicamo uzdevumu
kopas:
• Individuālais pētniecības darbs, promocijas darba izstrāde un literatūras
studijas – LV 100/ ECTS 150 KP
• Ierobežotās izvēles specializācijas un profilkursi – LV 32 / ECTS 48 KP.
Atbilstoši promocijas darba tematiskai ievirzei doktorants izvēlas vienu no trim
muzikoloģijas specializācijas jomām:
- Vēsturiskā muzikoloģija;
- Sistemātiskā muzikoloģija
- Etnomuzikoloģija
• Brīvās izvēles studiju kursi – LV 6/ ECTS 9 KP
• Zinātniskā darba aprobācijas prakse – LV 6/ECTS 9 KP, sastāv no
zinātniskā darba prakses LV 4/ECTS 6 KP apjomā un akadēmiskā darba prakses
LV 2/ECTS 3 KP apjomā.
Studiju satura plānojums

Pārbaudījumu veidu saīsinājumu skaidrojums: i – ieskaite; iv – ieskaite ar diferencētu vērtējumu;
E – eksāmens; PE – promocijas eksāmens.
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Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība
JVLMA ir izstrādājusi kvalitātes vērtēšanas metodoloģiju visām studiju
programmām. Studiju programmas kvalitāti atbilstoši savai darbības kompetencei
auditē un vērtē Muzikoloģijas katedra, Doktorantūras padome, Zinātniskā padome
un Zinātniskās pētniecības centrs, Senāts, kuru mērķtiecīga kopdarbība nodrošina
kvalitatīvu studiju programmas īstenošanu. Studiju programmas rezultāti tiek
atspoguļoti pašnovērtējuma ziņojumā.
JVLMA kvalitātes vadību īsteno, piemērojot Eiropas izcilības modeli
(EIM), kas balstīts uz studējošo, docētāju un vispārējā personāla interešu
izzināšanu un ievērošanu, partnerattiecībām ar studējošajiem, uz izpratni par
kvalitātes pilnveidošanu, darbinieku izglītošanu un iesaistīšanu pilnveidošanās
procesos, procesu vadību, balstoties uz faktiem, inovācijām, akadēmijas personāla
(darbinieki, studējošie) interešu ievērošanu un konkrētu mērķu sasniegšanu.
JVLMA darbības kvalitātes novērtēšanai lieto aptaujas (anketēšana)
metodi, iekšējo auditu, kā arī absolventu un darba devēju atsauksmes.
Lai noskaidrotu doktorantūras darba kvalitāti, ir izvērtēta nodaļas kvalitātes
sistēmas atbilstība Eiropas Standartiem un Vadlīnijām augstākās izglītības
institūciju iekšējās kvalitātes nodrošināšanai. Šīs izvērtēšanas rezultātā ir
notikušas konsultācijas par nepieciešamajām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas
sistēmas obligāto elementu iestrādē. Rezultātā ir konstatēts, ka ir jāpilnveido
kvalitātes politika un procedūras, doktorantu kompetences novērtēšana,
akadēmiskā personāla kvalitātes novērtēšana.
JVLMA studiju programmu pašnovērtēšanas ziņojums (atbilstoši
03.10.2006. MK noteikumiem Nr.821 Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības
programmu akreditācijas kārtība) ir apspriests Doktorantūras padomē, to novērtē
un apstiprina Senāts.
Studiju programmas izveide un programmas īstenošanas kvalitātes
akadēmiskā pārraudzība notiek Latvijas Republikas Augstskolu likumā, Zinātniskās
darbības likumā, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos, kā arī JVLMA
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. Doktora studiju vispārējo
akadēmisko pārraudzību veic JVLMA akadēmiskā darba prorektors.
Doktora studiju programmas satura īstenošanas kvalitāti nodrošina Studiju
programmas direktors sadarbībā ar Doktorantūras padomi, katedrām, JVLMA
Zinātniskās pētniecības centru un JVLMA Promocijas padomi. Studiju programmas
direktors sadarbībā ar katedrām un Doktorantūras padomi izstrādā doktora studiju
programmas pašnovērtējuma ziņojumu par katru akadēmisko gadu un iesniedz
JVLMA Senātam apstiprināšanai līdz 15.oktobrim.
Doktorantūras padome (DP) un tās priekšsēdētājs (Programmas direktors)
veido programmas, pārrauga to īstenošanu, akadēmisko attīstību un kvalitāti.
Doktorantūras padomē ietilpst studiju programmas īstenošanā iesaistītie profesori,
asoc. profesori, mākslas zinātņu doktori un doktoranti. Doktorantu pārstāvniecībai
ir jābūt vismaz 20% no Doktorantūras padomes skaitliskā sastāva. Doktorantūras
padome savu darbību īsteno saskaņā ar Doktora studiju nolikumu, kuru apstiprina
JVLMA Senāts.
Doktoranta promocijas darba vadītājs kopā ar doktorantu izstrādā
individuālā studiju satura plāna projektu visam studiju periodam un pārrauga tā
kvalitatīvu īstenošanu saskaņā ar JVLMA noteiktajiem promocijas darba vadītāja
akadēmiskajiem pienākumiem.
Doktorantu
akadēmiskās
darbības
organizēšanai
ir
izveidota
struktūrvienība – nodaļa. Nodaļas darbību reglamentē
JVLMA
Senāta
apstiprinātais nolikums par nodaļas, katedras/klases darbību.

Secinājumi:
Vispusīgi izvērtējot studiju programmas saturu, tās realizāciju kopumā, jāsecina,
ka studiju programma atbilst Latvijā spēkā esošajiem izglītības standartiem un
citām normām, kā arī augstākās izglītības attīstības tendencēm un ievirzēm
Eiropas Savienībā, - tai skaitā par radošo industriju attīstības veicināšanu.
Studiju programmai ir veikts pietiekami detalizēts salīdzinājums ar divu ES
valstu augstskolu studiju programmām. Programmu salīdzinājums parāda, ka
JVLMA programmas pēc savas struktūras un realizēšanas veida ir pietiekami tuvas
programmām, ar kurām tās ir tikušas salīdzinātas.
3. Augstākās izglītības programmas un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko
nodarbību, semināru un citu studiju pasākumu apraksta anotācija
Atbilstoši studiju kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu
nodarbības strukturē lekciju, semināru, kolokviju formā, bet individuālās
nodarbības konsultāciju un praktikuma darba formā.
Paplašinātajās katedru un Doktorantūras padomes sēdēs, kurās piedalījās
arī doktoranti, tika izvērtētas un konkretizētas visu studiju kursu lekciju,
semināru, kontaktstundu un patstāvīgā darba stundu īpatsvara attiecības, docēšanas
kvalitāte, aprīkojuma nodrošinājums, bibliotēkas fondu iespējas.
Rezultātā tika konkretizētas prasības zināšanu un prasmju novērtēšanai,
aktualizētas zinātnisko darbu izstrādes prasības, uzlabojusies patstāvīgā darba
kvalitāte. Kontaktstundu kvalitāte vērtējama kā laba un ļoti laba, atkarībā no
docējamajiem studiju kursiem tiek izmantotas daudzveidīgas darba metodes.
Kontaktstundu apmeklējumu katedru akadēmiskais personāls vērtē kā
apmierinošu, norādot, ka to bieži traucē apstāklis, ka doktoranti strādā.
Zinātnisko pētījumu aprobācijas praksi īsteno:
• Zinātniskā darba prakse – konferencēs, kuras organizē JVLMA Zinātniskās
pētniecības centrs, kā arī sadarbībā ar Latvijas (īpaši ar Daugavpils
Universitāti, RPIVA, LKA) un ārvalstu augstskolām Erasmus programmu
ietvaros, kā arī koncertlekcijās, kuras organizē JVLMA koncertdaļa.
• Augstskolas akadēmiskā prakse notiek JVLMA atbilstoši docētāju
sastādītajai darba programmai, doktoranti ir arī mācībspēku asistenti,
akadēmiskā prakses rezultātus kontrolē zinātniskā un radošā darba
prorektore;
• Etnomuzikoloģiskie lauka pētījumi parasti notiek Latvijas reģionos,
vienojoties ar kultūras institūcijām un sadarbībā ar pašvaldībām.
Studiju kursu satura anotācija:
Promocijas darba izstrāde un literatūras studijas
Studiju kurss tiek apgūts sešu semestru laikā 100 Latvijas/150 ECTS kredītpunktu
(turpmāk tekstā saīsin. KP) apjomā.
Studiju kursa apguvi doktorants īsteno divās tematiskajās daļās:
1) Promocijas darba izstrāde – LV 63/94,5 ECTS KP
Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas
iegūta kontaktstundu un patstāvīgā darba studijās laikā no 1. līdz 6.semestrim,
ieskaitot: 240 kontaktstundas, 2280 patstāvīgā darba stundas.
2) Literatūras studijas – LV 37/55,5 ECTS KP.
Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu kompetenci, kas iegūta
kontaktstundu un patstāvīgā darba studijās laikā no 1. līdz 6.semestrim, ieskaitot:
25 kontaktstundas, 1455 patstāvīgā darba stundas.
Literatūras studiju tematiskā daļa sastāv no programmas bāzes literatūras un
promocijas darba literatūras studijām.

- Programmas bāzes literatūras studijas attiecināmas uz visiem doktora studiju
programmas Muzikoloģija doktorantiem. Bāzes literatūras sarakstu apstiprina
Doktorantūras padome. Programmas bāzes literatūru doktorants apgūst laikā no 1.
līdz 3.semestrim, ieskaitot LV 15/22,5 ECTS KP apjomā.
- Promocijas darba literatūras studijas notiek laikā no 4. līdz 6.semestrim līdztekus
promocijas darba izstrādei LV 22/33 ECTS KP apjomā.
Ir aktualizēts, izvērtēts un apstiprināts Promocijas eksāmena literatūras
saraksts (bāzes literatūra muzikoloģijā; literatūra vēsturiskajā muzikoloģijā; literatūra
sistemātiskajā muzikoloģijā sadaļā mūzikas teorija; literatūra etnomuzikoloģijā).
Ierobežotās izvēles specializācijas un profilkursi
Specializācijas profilkursus atbilstoši promocijas darba tēmai doktorants plāno
kopā ar promocijas darba vadītāju, izstrādājot individuālo studiju plānu visam
studiju periodam.
- Specializācijas Vēsturiskā muzikoloģija profilkursi tiek apgūti sešu semestru
laikā kopā LV 32/48 ECTS KP apjomā.
Specializācijas joma Vēsturiskā muzikoloģija sevī ietver studiju kursus, kuru
saturs ir vērsts uz pasaules valstu, reģionu, skolu un stilu mūzikas izpēti vēsturiskā
aspektā.
Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas
iegūta 180 kontaktstundu un 700 patstāvīgā darba stundu studijās.
- Specializācijas Sistemātiskā muzikoloģija profilkursi tiek apgūti sešu semestru
laikā kopā LV 32/48 ECTS KP apjomā.
Specializācijas joma Sistemātiskā muzikoloģija sevī ietver studiju kursus, kuru
saturs aptver mūzikas teorētiskās disciplīnas, mūzikas estētiku, mūzikas
socioloģiju un mūzikas antropoloģiju.
Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas
iegūta 180 kontaktstundu un 700 patstāvīgā darba stundu studijās.
- Specializācijas Etnomuzikoloģija profilkursi tiek apgūti sešu semestru laikā
kopā LV 32/48 ECTS KP apjomā.
Specializācijas joma Etnomuzikoloģija sevī ietver studiju kursus, kuru saturs ir
vērsts uz pasaules tautu, reģionu un sociālo grupu mūzikas izpēti kultūras
kontekstā, kā arī mūzikas etnogrāfijas, mūzikas arheoloģijas un organoloģijas
disciplīnas.
Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci,
kas iegūta 180 kontaktstundu un 700 patstāvīgā darba stundu studijās.
- Specializācijās
Vēsturiskā muzikoloģija, Sistemātiskā muzikoloģija,
Etnomuzikoloģija plānoto studiju kursu Pētniecības metodoloģija un metodes
doktoranti apgūst 1.semestra laikā LV 2/3 ECTS KP apjomā. Kredītpunktus
doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta 30
kontaktstundu un 50 patstāvīgā darba stundu studijās.
Studiju saturs nodrošina jaunāko pētījumu metožu un pētījumu
prezentēšanas paņēmienu apguvi, studiju kursa ietvaros doktorants saņem
informāciju par jaunākām atziņām pētniecības tehnoloģiju jomā, datu apstrādē un
to lietošanu promocijas darba izstrādes gaitā.
- Specializācijās
Vēsturiskā muzikoloģija, Sistemātiskā muzikoloģija,
Etnomuzikoloģija plānoto studiju kursu Svešvaloda doktoranti apgūst laikā no
1.līdz 4.semestrim LV 8/12 ECTS KP apjomā. Kredītpunktus doktorants iegūst,
pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta 120 kontaktstundu un 200
patstāvīgā darba stundu studijās.
Kursa saturu veido specializētas, uz promocijas darba vajadzībām vērstas
svešvalodu studijas. Kopējo kredītpunktu apjomā doktorantam ir tiesības izvēlēties
studēt vienu vai vairākas svešvalodas - angļu, vācu, franču, itāļu vai krievu – viena
semestra ietvaros vienlaicīgi vai secīgi ar mērķi padziļināt iepriekš apgūtās

svešvalodas zināšanas un prasmes vai saņemt pamatzināšanas citā, agrāk neapgūtā,
bet zinātniskajam darbam nepieciešamā svešvalodā.
Brīvās izvēles studiju kursu mērķis ir padziļināt vai paplašināt agrāk iegūtās
zināšanas un prasmes vai iegūt jaunas, pēc kurām promocijas darba izstrādes gaitā
radusies nepieciešamība. Studiju kursu saturā var iekļaut vieslektoru lekciju
ciklus, interpretu meistarklases, ārzemju studijās apgūtos speckursus u.c.
Brīvās izvēles studiju kursus doktoranti apgūst laikā no 3. līdz 5.semestrim
LV 6/ECTS 9 KP apjomā. Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un
prasmju kompetenci, kas iegūta 90 kontaktstundu un 150 patstāvīgā darba stundu
studijās.
Zinātniskā darba aprobācijas prakse – LV6/ECTS 9 KP
- Zinātniskā darba praksē doktorants aprobē pētnieciskā darba rezultātus
(publikācijas, referāti konferencēs, semināros, zinātniskajos lasījumos u.c.) LV
4/ECTS 6 KP apjomā laika periodā no 3. līdz 6.semestrim. Doktorants iegūst
kredītpunktus, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta 20 kontaktstundu
konsultācijās un 140 patstāvīgā darba stundu studijās.
- Akadēmiskā darba prakses ietvaros 5. un 6. semestra studiju periodā doktorantam
ir jāpierāda studiju kursu docēšanas prasmes augstskolā LV 2/ECTS 3 KP
apjomā. Kredītpunktus doktorants iegūst, ja ir docēti studiju kursi vismaz 80
stundu apmērā.
Secinājumi:
Studiju programmas apraksts, kursu saturs, tā apguves metodes un formas
nodrošina studiju programmas mērķu un plānoto rezultātu sasniegšanu.
4. Vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metožu izvēles pamatojums un rezultātu
analīze).
Doktoranta studiju rezultāti tiek vērtēti ik semestri:
1) promocijas darba izstrādes un literatūras studiju rezultātus, kā arī dalību
konferencēs un publikācijas vērtē Doktorantūras padome, klātesot promocijas
darba vadītājam un vismaz vienam Promocijas padomes pārstāvim;
2) ierobežotās izvēles specializācijas un profila, kā arī brīvās izvēles
studiju kursu apguves rezultātus vērtē studiju kursa docētājs;
3) studiju programmas daļas vai pilnas programmas apguves rezultātus
kopumā vērtē DP un lemj par doktoranta atestāciju nākamajam periodam, studiju
turpināšanu vai arī par studiju pabeigšanu.
Doktoranta pienākumi:
- reizi semestrī uzstāties JVLMA doktorantu zinātnisko darbu lasījumos;
- uzrakstīt katram semestrim plānoto promocijas darba apjomu un
studiju noslēgumā iesniegt 75% pilna apjoma promocijas darbu, atbilstoši
JVLMA Senāta apstiprinātajam nolikumam par promocijas darba izstrādes
un noformēšanas kārtību;
- patstāvīgi studēt programmas bāzes literatūru, promocijas darba literatūru
un pierādīt savu kompetenci pārbaudījumos;
- studiju laikā sagatavot vismaz divas publikācijas un uzstāties vismaz
divās starptautiskajās konferencēs vai semināros;
- katra semestra beigās atskaitīties DP par individuālā plāna izpildi.
Doktora studiju programmas apguves noslēgumā notiek promocijas darba
priekšaizstāvēšana.
Priekšaizstāvēšanas datumu izsludina DP 6.semestra sākumā.
Promocijas darbs atbilstoši JVLMA Senāta apstiprinātajam nolikumam par
promocijas darba izstrādes un noformēšanas kārtību jāiesniedz vienu mēnesi pirms

izsludinātā priekšaizstāvēšanas datuma. Doktoranta iesniegto promocijas darbu
recenzē divi māklsas zinātnes attiecīgās apakšnozares eksperti.
Promocijas darba priekšaizstāvēšanu vērtē DP, piedaloties vismaz diviem
Promocijas padomes pārstāvjiem, un pieņem lēmumu par studiju programmas
apguves rezultātiem.
Doktorantiem, kuriem ir pamatotas pretenzijas pret pārbaudījumā saņemto
vērtējumu, vienas dienas laikā pēc pārbaudes rezultātu paziņošanas ir tiesības
iesniegt rektoram motivētu rakstisku lūgumu pārskatīt iegūto vērtējumu. Rektors
uzdod DP divu darbadienu laikā izvērtēt tās lēmumu par doktoranta zināšanu
vērtējumu un iesniegt motivētu skaidrojumu. Skaidrojumu paraksta visi DP
locekļi. Rektors izvērtē DP skaidrojumu un par savu lēmumu paziņo doktorantam
divu dienu laikā.
Doktora studiju programmas apguves rezultātā doktorants saņem JVLMA
izziņu.
Mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu doktorants iegūst atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas
(promocijas) kārtību un kritērijiem.
Vērtēšanas pamatprincipi
Vērtējot studiju kursu apguvi, ievēro šādus pamatprincipus:
- zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmas
mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts
prasību kopums pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai;
- vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu studiju
plānā noteiktajos studiju kursos.
Vērtēšanas pamatformas
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai
organizētu eksāmenu, minimālais studiju kursa apjoms - 2 kredītpunkti.
Vērtēšanas kritēriji
Doktoranta zināšanas un prasmes vērtē , izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu:
Apguves
līmenis
ļoti augsts

Atzīme

Aptuvenā ECTS
atzīme

10

izcili (with distinction)

A

9

teicami (excellent)

A

8

ļoti labi (very good)

B

7

labi (good)

C

6

gandrīz labi (almost good)

D

5

viduvēji (satisfactory)

E

4

gandrīz viduvēji (almost satisfactory)

augsts

vidējs

Skaidrojums

E/FX

3–1
negatīvs vērtējums (unsatisfactory)
Fail
Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa sasniegumu vērtējums ir diferencēts
un nediferencēts - “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”.
zems

Secinājumi:
Doktorantu zināšanu, prasmju un attieksmju novērtēšanai ir piemērotas
tradicionālas metodes, vērtējumi ir motivēti un objektīvi, jo vērtējumos piedalās
arī paši doktoranti.

5. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju
metodes un formas, akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz
studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos).
Studiju process gan pilna laika, gan nepilna laika studijam tiek īstenots
atbilstoši Senata apstiprinātajam studiju plānam un akadēmiskā darba prorektora
apstiprinātajam studiju grafikam. Nodarbības tiek plānotas tā, lai doktorantiem ir
iespēja veltīt laiku arī patstāvīgajam darbam un studijām bibliotēka. Doktorantiem
ir iespēja regulari saņemt konsultācijas no docētājiem un pētniekiem Zinātniskās
pētniecības centra darba laikā, kā arī vienojoties par to ar docētāju individuāli.
Studiju programma tiek realizēta, izmantojot ne tikai tradicionālas
pasniegšanas metodes, t.i. lekcijas, seminārus, praktiskos darbus, bet plaši tiek
izmantoti paņēmieni un metodes, kas veicina analītisko, kritisko, problēmisko,
sistēmisko un radošo domāšanu, veicina grupu, komandas darba paņēmienu,
lietišķās komunikācijas, t.sk. starpkultūru saskarsmes, diskusiju, prezentācijas, u.c.
radoši pētniecisko prasmju apgruvi.
Studiju programmas realizācijā izmantotās pasniegšanas metodes atbilst
programmas mērķiem un uzdevumiem.
Regulārajās Muzikoloģijas katedras un Doktorantūras padomes sēdēs tika
diskutēts par konkrētu metožu lietderību, aplūkojot to pielietojumu gan vietējā, gan
starptautiskā līdzīgas ievirzes studiju programmu kontekstā, tika analizēts un vērtēts
doktorantu katra semestra darbs, vērtēta doktora studiju programmas īstenošanas
kvalitāte, izvērtēja doktora studiju programmas aprakstā plānoto rezultātu un studiju
kursu satura sazobi un atbilstību, saskaņoja uzņemšanas prasības un saturu,
akadēmiskā gada sākumā izvērtēja un apstiprināja doktorantu individuālo studiju
plānu saturu.
Lai nodrošinātu maksimālu patstāvīgā darba efektivitāti, kontaktstundās tiek
skaidri formulēti uzdevumi un piedāvāti patstāvīgā darba modeļi, parādīta zināšanu
praktiskā pielietojamība doktorantu patstāvīgajā zinātniski pētnieciskajā, radošajā un
studiju darbā.
Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība, tās ietekme uz studiju darbu un
doktorantu iesaistīšana pētniecības projektos
Doktorantiem un katedras docētājiem ir cieša sadarbība ar JVLMA
Zinātniskās pētniecības centru (ZPC), citiem Latvijas un ārvalstu kultūras
institūciju muzikologiem. Vairāki profesori un docenti (L.Fūrmane, M.Boiko,
B.Jaunslaviete, J.Kudiņš) akadēmisko darbu savieno ar pētnieku darbu Zinātniskās
pētniecības centrā. Atskaites periodā kopīgajā sadarbībā bija organizētas
zinātniskās konferences, zinātniskie lasījumi, semināri un lekcijas.
Informācija par galvenajiem pētniecības rezultātiem
1. Nopublicēto zinātnisko monogrāfiju, grāmatu skaits
_ 6____
2. Nopublicēto zinātnisko rakstu skaits
____36___
3. Aizstāvēto disertāciju skaits
____1____
Sniedzam ieskatu nozīmīgākajos pētījumos, publikācijās, rakstos, kurus veidojuši
JVLMA akadēmiskais personāls, doktoranti, doktora studiju programmas beidzēji,
sadarbības projektos pieaicinātie Latvijas un ārvalstu muzikologi:
Izglītības un zinātnes finansētais (ar LZP līdzdalību) projekts:
20.–21. gadsimta mūzika kritiķu, vēsturnieku, formas pētnieku un filozofu
skatījumā: vērtēšanas sistēmu mijiedarbe (projekta vadītāja pētniece Dr. art.
Baiba Jaunslaviete), periodiskā izdevuma Mūzikas akadēmijas raksti sestā un
septītā laidiena izstrādāto pētījumu materiālu izstrādei un publicēšanai.

Mūzikas akadēmijas raksti VI (Rīga: JVLMA, 2009)
Jānis Torgāns: Valodas lietojuma stāvoklis un problēmas mūzikas apritē
mūsdienās
Inese Žune: Vijole Latvijas tautskolotāju izglītībā un darbībā
Baiba Jaunslaviete: Latviešu un igauņu dziesmu svētki laikposmā līdz Pirmajam
pasaules karam: kopīgais un atšķirīgais
Ieva Rozenbaha: Rekviēms latviešu mūzikā. Žanra invariantu meklējo
Dzintra Erliha: Dzejas motīvi Lūcijas Garūtas solodziesmās
Armands Šuriņš: Ādolfa Skultes Devītā simfonija – viņa radošā ceļa vainagojums
Rudīte Lindebeka-Līvmane: Johana Gotfrīda Mītela ērģeļfantāzijas žanra attīstības
kontekstā
Mareks Bobets (Vācija): Eduards Erdmanis (1896–1958). Vācbaltiešu mūziķa dzīve
un daiļrade (vācu val.)
Judīte Žukiene (Lietuva): Programmatisms, neoprogrammatisms un citas
signifikācijas izpausmes lietuviešu mūzikā
Rūta Gaidamavičūte (Lietuva): Vidmanta Bartuļa operas
Gerhards Loks (Igaunija): Analītisks ieskats Lepo Sumeras skaņdarbā In Es (vācu
val.)
Kerri Kota (Igaunija): Par Helēnas Tulves skaņdarba Vertige tonālo struktūru: dažas
ierosmes posttonālās mūzikas balssvirzes analīzei (angļu val.)
Jānis Petraškevičs: Par Karlheinca Štokhauzena skaņdarba Gruppen seriālās
organizācijas pamatprincipiem
Gundega Šmite: Mūzikas un vārda mijiedarbe: Pītera Steisija analīzes sistēma un tās
izmantojums 21. gadsimta latviešu vokālās mūzikas kontekstā
Raimonds Petrauskis: Mūsdienu klavierimprovizācijas stilistiskie virzieni
Jānis Kudiņš: Latvian symphonic music at the turn of the 20th and 21st centuries:
Neoromantic trend and reasons for it to be topical. In: Creative Tendencies of
Contemporary Music / Issue of scientific publications. Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmija, 2009
Latvian Symphonic Music 1880-2008. Catalogue
Project iniciator and maneger Dr. art. Ilze Šarkovska-Liepiņa
Compiled by Mārīte Dombrovska
Editor Dr. habil. art. Jānis Torgāns
Reviewer Dr. art. Arnolds Klotiņš
Information collated by Arvīds Bomiks, Mārīte Dombrovska, Baiba Jaunslaviete,
Jānis Kudiņš, Jānis Zīrups, Inese Žune
Rīga: The Latvian Music Information Centre and the Jāzeps Vītols Latvian Academy
of Music in cooperation with the National Library of Latvia, 2009. 263 P.
Creative Tendencies of Contemporary Music / Issue of scientific publications
Compiled by Dr. art. Jānis Kudiņš
Issue has been published with the financial support of Nordic Council of

Ministers
Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2009
I Articles on significant trends of contemporary musical culture
Ilze Šarkovska-Liepiņa (Institute of Literature, Folklore and Art of the University of
Latvia): Latvian choral music: traditions, personalities, the latest trends

Jānis Kudiņš (Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music): Latvian symphonic music at
the turn of the 20th and 21st centuries: Neoromantic trend and reasons for it to be
topical
Rolands Kronlaks (Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music): Several aspects of
sound in the music of Latvian composers, born in the 70s
Audra Versekėnaitė (Lithuanian Academy of Music and Theatre): The tendencies of
intertextuality: Lithuaninan music of the last decade of the 20th century
Mikko Nisula (University of Helsinki, Institute for Art Research): Trends in Finnish
music within 1975–2008
II Analytical studies on music creations of contemporary composers
Elīna Selga (Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music): A few manner aspects in
Lotta Wennakoski orchestral work Sakara
Rasa Vilimaitė (Lithuanian Academy of Music and Theatre): The poetry of orceshtra
and transformational curves in Lotta Wennakoski`s Sakara
Jūlija Jonāne (Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music): Talking by Marius
Baranauskas
Jolita Ivanova (Lithuanian Academy of Music and Theatre): Philarmonia by Anatoly
Korolyov: from the perspective of form, vertical and horizontal layer
Jānis Petraškevičs (Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music) : Anatoly Korolyov`s
orchestral piece Philarmonia: some aspects of formal shaping and compositions
technique
Laura Kaščiukaitė (Lithuanian Academy of Music and Theatre): Kalevi Aho`s
Symphony No. 2: the development of a neo-classicist prototype
Santa Bušs (Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music): The role of bands and
connections in the music composition Fascia by Kent Olofsson
Mikko Nisula (University of Helsinki, Institute for Art Research): Juris Karlsons:
Vakarblāzma (Sunset Glow)
Justė Janulytė (Lithuanian Academy of Music and Theatre): Inspiration,
interpretation and deformation of the pre-existing poetic texts in Faces and moon
splinters by Malin Bang and Saline by Santa Ratniece
Sērija Komponists un skaņdarbs. Latviešu mūzika tuvplānā:
Gundega Šmite, Mārtiņa Viļuma oratorija Aalomgon: jaunas valodas un mūzikas
izteiksmes meklējumu ceļš. Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2009.
50. lpp.
Līga Jakovicka, Selgas Mences un Romualda Kalsona vokālie kamercikli. Rīga:
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2009. 37. lpp.
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kameransambļa katedrai 50
Zinātnisku rakstu krājums. Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija,
2009. 87 lpp. Krājuma sastādītāja - profesore Gunta Sproģe
Lolita Fūrmane: Kameransambļa katedras pirmsākumi (1959-1979)
Gunta Sproģe: Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra (1979-2009).
Pedagoģiskās un mākslinieciskās darbības aprises
Gunārs Stade: Koncertmeistaru katedra (1979-1991). Vēsture un priekšvēsture
Rafi Haradžanjans: Konservatorijas pedagoga - klavierpavadījuma pasniedzēja atmiņas (1970-1976)
Dzintra Erliha: Hermanis Brauns laikabiedru liecībās un skaņuierakstos
Aldis Liepiņš: Inta Villeruša. Māksliniece. Skolotāja
Jānis Torgāns: Summary

Zinātniskā konference (24.03.2010.)
Ādolfa Skultes un Marģera Zariņa simtgades atcerei veltīti
ZPC un Muzikoloģijas katedras organizētie zinātniskie lasījumi JVLMA
Par Ā. Skultes daiļrades mantojuma uztveri mūsdienās
(ZPC pētnieks, Dr. art. Armands Šuriņš)
Ā. Skultes un M. Zariņa kinomūzikas interesantākās lappuses
(JVLMA maģistrante, Mg. mus. Zane Saulīte)
Mazāk zināmi fakti par M. Zariņa muzikālo daiļradi
(ZPC pētnieks, docents, Dr. art. Jānis Kudiņš)
Par mūziku M. Zariņa literārajā daiļradē
(LU LFMI pētniece, Dr. philol. Lita Silova)
Ā. Skultes un M. Zariņa personības atmiņu atpakaļskatā
(JVLMA emer. prof., Dr. art. Oļģerts Grāvītis)
Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbības aktivitātes
Asoc.profesore, Dr.art. ANDA BEITĀNE
Publikācijas
1. Vēlīnās izcelsmes vokālā daudzbalsība latviešu tradicionālajā mūzikā.
Recenzēta zinātniskā monogrāfija. Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras
folkloras un mākslas institūts, 2009, 448 lpp.
2. Lauka pētījumi Latvijas etnomuzikoloģijā. Letonica. Nr. 19. Rīga: Latvijas
Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts 2009, 9.–15. lpp.
3. (līdzautori Gita Lancere un Mārtiņš Boiko) Latviešu tradicionālās mūzikas
antoloģija. Antology of Latvian Traditional Music. Latvijas Universitātes
Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2009
Konferences
Ziemeļu un Baltijas valstu mūzikas augstskolu tautas mūzikas pasniedzēju un
studentu tīkla NORDTRAD ikgadējā konference Borderlands (Pierobežas). Rīga:
JVLMA, 2010. gada 26.–31. martā; Konferencē piedalījās mācībspēki un studenti no
16 augstskolām.
Starptautiska zinātniskā konference Музыкальная культура Беларуси в соцветии
национальных культур. Minska (Baltkrievija): Baltkrievijas Valsts Mūzikas
akadēmija. Referāts: Региональные стили латышской традиционной музыки,
2010.
Recenzijas
Recenzente V. Muktupāvela monogrāfijai Kokles un koklēšana Latvijā. Rīga: Lauska,
2009, 116 lpp.
Latvijas Kultūras akadēmijas doktorantes Ievas Paulovičas promocijas darba Garīgā
mūzika Vidzemē Zviedrijas lielvalsts vēlīnajā posmā (1660 – 1710) recenzente
(promocijas darba aizstāvēšanā Doktora zinātniskā grāda ieguvei Mākslas zinātnes
apakšnozarē Kultūras teorija. Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 2009
Darbs koleģiālajās institūcijās
• LZP eksperte
• JVLMA Promocijas padomes locekle
• Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomes locekle
• ZP un DP priekšsēdētāja
• Daugavpils Universitātes 5. Starptautiskās zinātniskās konferences Mūzikas
zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais Organizācijas komitejas locekle

•
•

JVLMA zinātnisko rakstu krājuma Mūzikas Akadēmijas raksti redkolēģijas
locekle
Valsts pētījumu programma LETONIKA, Projekts: Tradicionālā kultūra
Latvijā: vēsturiskie un mūsdienu aspekti

Profesore, Dr.art. JEĻENA ĻEBEDEVA
Publikācijas
1. Pētera Plakida Koncerta divām obojām un stīgām žanra un formas aspekti,
JVLMA ZPC, 2009 [Sagatavots publicēšanai zinātnisko rakstu krājumā
Mūzikas akadēmijas raksti Nr. 7]
2. Formveides aspekti P. Plakida koncertžanra skaņdarbos, JVLMA, 2010
[Sagatavots publicēšanai]
3. Laikmetīgās mūzikas formas koncepcijas un terminoloģija, JVLMA, 2009
[Sagatavots publicēšanai]
Darbs ZP, DP, Mūzikas akadēmijas rakstu redkolēģijā.
Profesors, Dr.phil. MĀRTIŅŠ BOIKO
Publikācijas
1. Muzikoloģija/Mūzikas zinātne. A Critical History of Latvian Musicology.
Kevin C. Karnes and Joachim Braun (eds.) Baltic Musics/Baltic Musicologies.
The Landscape since 1991. London and New York: Routledge, 2009, 96–110
2. Zur Wechselwirkung der Stile in der baltischen traditionellen Musik:
ostbaltische Refrainlieder und vokale Mehrstimmigkeit in Lettland, Estland
und Litauen. Karoline Oehme und Nevzat Ciftci (Hrsg.) Musik im
interkulturellen Dialog. Festschrift für Max Peter Bauman. Uffenheim:
Forschungsstelle für fränkische Volksmusik der Bezirke Mittel-, Ober- und
Unterfranken, 2009, 75–88
3. (līdzautores Gita Lancere un Anda Beitāne) Latviešu tradicionālās mūzikas
antoloģija. Antology of Latvian Traditional Music. LU Literatūras, folkloras
un mākslas institūts, 2009
4. Das lattgallische Totenoffizium. Zu seiner gegenwärtigen Lage. Rolf Bader,
Christiane Neuhaus und Ulrich Morgenstern (eds.) Concepts, Experiments and
Fieldwork: Studies in Systematic Musicology and Ethnomusicology. Frankfurt
am Main: Peter Lang, 2010, 369–380
Konferences
Lekcija Baltic Regionalism and Traditional Music. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
tautas mūzikas studiju programmu tīkla Nordtrad konference Borderlands. Rīga:
JVLMA, 2010. gada 26. – 31. marts
LZP eksperts, Promocijas padomes priekšsēdētājs, RSU promocijas padomes
loceklis socioloģijas nozarē, ZP, DP, ZPC pētnieks
Profesore, Dr.art. ILMA GRAUZDIŅA
Publikācijas:
1. Skolotāja tēls studentu atmiņās, atceroties mūzikas skolā un vidusskolā
aizvadītos gadus. Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais.
Daugavpils: DU akad. apgāds Saule, 2009, 133–152

2. Kā dzīvoja un strādāja Latvijas Konservatorija 1940./1941. mācību gadā.
Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. Daugavpils: DU akad.
apgāds Saule, 2010, 41–65 [arī krājuma sastādītāja (kopā ar Ē.Dauguli) un
galvenā redaktore]
3. Kā dzīvoja un strādāja konservatorija pagājušā gadsimta pirmajā pusē/
Ievadraksts JVLMA jubilejas bukletam: Rīga: JVLMA, 2009
Konferences:
Daugavpils Universitātes 5. Starptautiskās zinātniskās konferences Mūzikas zinātne
šodien: pastāvīgais un mainīgais Organizācijas komitejas locekle, dalība konferencē
ar referātu Leonīda Breikša dzeja mūzikā un mūzika dzejā. 2010.gada 8.maijs
Projekti:
Līdzdalība projektos; eksperta darbība; promocijas darbu recenzēšana
- recenzija par Tāļa Gžibovska promocijas darbu Jauniešu spēju attīstība
sitaminstrumentu spēles apguvē; aizstāvēšana LU Pedagoģijas nozares Promocijas
padomē
- kopš 2009. oktobra: līdzdalība ESF projektā Cilvēkresursi un nodarbinātība:
Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju
atjaunošana. Joma: Mūzikas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču
pilnveide un prasmju atjaunošana. Darba grupa: Mācību priekšmetu standartu
projektu un programmu paraugu pilnveide mācību priekšmetā „Mūzika”. [IZM Nr.VISC 2009]
- 2009. novembris-decembris - līdzdalība KM sistēmas mūzikas skolu un mūzikas
vidusskolu pedagogu darba grupās (programmu pārlūkošana, Mūzikas mācības
integrētā kursa vadlīniju izstrāde mūzikas skolām)
- kopš 2009. gada novembra: līdzdalība ESF projektā Profesionālās
kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība. Joma: Profesionālās ievirzes mūzikas
skolu un profesionālo vidējās izglītības mūzikas skolu pedagogu tālākizglītība
- kopš 2009. jūnija E-studiju kursu izstrāde, JVLMA: Sagatavošanās Uzņemšanas
pārbaudījumiem JVLMA mūzikas teorētiskajos priekšmetos
Metodiskais un metodiski organizatoriskais darbs
- 2009.11. novembris, JVLMA: seminārs mūzikas vidusskolu pedagogiem Mūzikas
teorijas un vēstures aktualitātes (lektori: J.Kudiņš, G.Pelēcis, J.Ļebedeva,
A.Šuriņš, Dz.Erliha, I.Grauzdiņa). I.Grauzdiņas lekcija: Latvijas konservatorija
1940./1941.mācību gadā)
- 2010.3.februāris, JVLMA: profesores Lijas Krasinskas atceres pēcpusdiena
- 2010.26.februāris, JVLMA: seminārs mūzikas vidusskolu teorijas nodaļu
pedagogiem Mūzikas teorētisko priekšmetu aktualitātes, problēmas, risinājumi
(lektori: J.Kudiņš, I.Grauzdiņa, G.Šmite, A.Vecumnieks, J.Ļebedeva, I.Žune,
B.Jaunslaviete). I.Grauzdiņas lekcija: Mūzikas mācības integrētais kurss mūzikas
skolā: piedāvājumi, diskusija
- 2009.2. decembris, RPIVA: JVLMA Mūzikas skolotāju nodaļas studentu
komandas sagatavošana un piedalīšanās starpaugstskolu studentu sacensībās
Skolotājs mūsdienu mainīgajos apstākļos
- 2009.13.marts, JVLMA: seminārs Jaunais lektors (tēma: Ievadvārdi
kamermūzikas konkursam; lektori: K.Bērziņa, Ā.Stūrniece)
- 2009.3. decembris, JVLMA: Latvijas profesionālās vidējās izglītības mūzikas
mācību iestāžu izglītības programmas Mūzikas vēsture un teorija audzēkņu Valsts

konkurss. Materiālu sagatavošana un darbs žūrijā muzikologu konkursā [eseja
Vēstule draugam un Tests mūzikas teorijā]
- 2010. gada maijs-jūnijs: ar KRIIC rīkojumu Valsts eksāmenu komisijas
priekšsēdētāja visās mūzikas vidusskolās, kur darbojas Mūzikas teorijas nodaļa.
Docents, Dr.art. JĀNIS KUDIŅŠ
Publikācijas
Latvian symphonic music at the turn of the 20th and 21st centuries: Neoromantic
trend and reasons for it to be topical. Creative Tendencies of Contemporary Music.
Issue of scientific publications. Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2009
Konferences
Mazāk zināmi fakti par M. Zariņa muzikālo daiļradi. Zinātniskie lasījumi
(konference), veltīta Ā. Skultes un M. Zariņa simtgades atcerei. JVLMA, 24.03.2010.
•
•
•

ZPC vadītājs un pētnieks
DP un ZP loceklis
Daugavpils Universitātes 5. Starptautiskās zinātniskās konferences Mūzikas
zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais Organizācijas komitejas loceklis

Profesore, Dr.art. LOLITA FŪRMANE
Manuskripti un publikācijas:
• 2009 (jūl.–sept.) – izstrādāts manuskripts (biogrāfisks apcerējums, 0, 75
a’loksnes) par pianistu Arvīdu Dauguli (1879–1955) – vienu no latviešu pianisma
skolas pamatlicējiem.
• 2009–2010 (sept.–maijs) – pabeigta grāmatas Darba bite. Ķepītis (komponists
Jānis Ķepītis fotoattēlos, dokumentos, vēstulēs un atmiņās) korektūra (~ 280 lpp.).
Paredzēta kā JVLMA izdevums.
Konferences:
• 2009 (21.–24. okt.) – piedalīšanās starptautiskā konferencē Leipcigas
Universitātē: „Pilsētu mūzikas institūcijas Vidus- un Austrumeiropā uz
koncertbiedrību darbības piemēra 19. un 20. gadsimtā” (Städtische
Musikinstitutionen in Mittel- und Osteuropa am Beispiel von Konzert- und
Oratorienvereinen im 19. und 20. Jahrhundert. Modelle und Anwendung
informations-technologischer Erschließung ihres Wirkens).
• Nolasīts referāts „Koncertbiedrību darbība Rīgā 19. gs. un 20. gs. sākumā.
Modeļi un pētnieciskās problēmas” (vācu val.).
Starptautiskie projekti:
• 2010 (febr.–apr.) – līdzdalība Leipcigas Universitātes jaunajā digitālajā
projektā Musica Migrans 2, kas veltīts Vidus- un Austrumeiropas mūzikas
institūciju darbības un to avotu izpētei. Finansētāja – Vācijas valdība
(Bundesregierung für Kultur und Medien).
skat.: www.musicamigrans.de/corporations
manis iekļautie informācijas lauki – saistībā ar Rigaer Liedertafel, Rigaer
Bachverein, Bläserverein Hüon (Riga), Musikalische Horn-Gesellschaft (Riga)
u.c.
Publiskās lekcijas:
• 2010, 9.02. – Agņeškas Hollandas filmas Pārrakstot Bēthovenu (angl.
Copying Beethoven) ievadvārdi un komentēšana – Rīgā, Spīķeru
koncertzālē;

2010, 11.02. – Miloša Formana filmas Amadejs (Amadeus) ievadvārdi un
komentēšana – Rīgā, Spīķeru koncertzālē;
• Divas lekcijas LNB rīkotās izstādes Brīvmūrniecība no sākotnes līdz
mūsdienām ietvaros (LNB zāle):
• 2010, 24.03. – lekcija Mocarts un Vīnes brīvmūrniecība 18. gs. otrajā pusē;
• 2010, 31.03. – lekcija Vīru kopdziedāšanas kultūra Eiropā un tās saistība
ar brīvmūrniekiem.
Radioraidījumi:
• 2010 (marts–aprīlis) – muzikālo autorraidījumu cikls Latvijas Radio 3
programmā „Klasika”:
• 21.03. – Brīvmūrniecība: rituāls, idejas un dziesmas;
• 28.03. – Apgaismības laikmeta brīvmūrnieks V. A. Mocarts;
• Brīvmūrniecības zīmes Haidna un Bēthovena mūzikā.
(Raidījumi atkārtoti 24., 31. martā, 7. aprīlī)
•

Doktorantu promocijas darbu tēmas
1.studiju gads
1. Ieva Gintere. Konceptuālisms kā jauns programmātisma veids 20.gs. mūzikā
un tā aspekti latviešu komponistu daiļradē
(vadītājs Dr.phil. prof. Mārtiņš Boiko)
2. Līga Jakovicka. Romualda Kalsona radošais ceļš ..., tā saikne ar Latviešu
mūzikas pamattendencēm pēdējos 60.gados (1950. – 2010.)
(vadītāja Dr.art. doc. Baiba Jaunslaviete)
3. Baiba Kurpniece. Simfoniskais orķestris un Latvijas sabiedrība 20./21.gs.
mijā. Problēmas, analīze, perspektīvas
(vadītāja Dr.art. docētāja Ilze Liepiņa)
4. Guntars Prānis. Rīgas lokālā tradīcija Eiropas viduslaoku mūzikas kontekstā.
(vadītāja Dr.art. asoc.prof. Anda Beitāne)
5. Zane Prēdele. Jāzepa Vītola mūzikas estētiskie uzskati un to Eiropas konteksti.
(vadītāja Dr.art. prof. Lolita Fūrmane)
6. A. Taala. Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības attīstība Latvijā.
(vadītājs Dr.art. doc. J.Kudiņš)
2.studiju gads
7. Valdis Bernhofs. Melodikas un ritma struktūru ietekme uz koncentrēšanās
spējām (vadītāja Dr.art. prof. Ilma Grauzdiņa)
8. Rolands Kronlaks. Dabaszinātņu koncepciju un laikmetīgo kompozīcijas
tehniku mijiedarbe Rietumeiropas komponistu daiļradē gadsimta 80.–90.
gados (vadītāja Dr.art. prof. Jeļena Ļebedeva)
9. Vita Stiģe-Škuškovnika. Mūzikas menedžmenta nozīme un problemātika.
Mūzikas menedžments kā profesija Latvijā. (vadītājs docētājs Ivars Bērziņš)
10. Ieva Tihovska. Latvijas mazākumtautību mūzika: etno- un kultūrpolitikas
ietekme (vadītājs Dr.phil. prof. Mārtiņš Boiko)
11. Indriķis Veitners. Džeza mūzikas vēsture Latvijā līdz 1940.gadam (vadītājs
Dr.phil. prof. Mārtiņš Boiko)

3. studiju gads
12. Ināra Cimermane. Stīgu kvarteta žanra versija latviešu mūzikā: stilistikas un
cikla integritātes īpatnības (vadītāja Dr.art. prof. Lolita Fūrmane)
13. Dzintra Erliha. Lūcijas garūtas kamermūzika: vēsturiskais konteksts un vieta
atskaņotājmākslā (vadītāja Dr.art. doc. Baiba Jaunslaviete)
14. Jānis Petraškevičs. Daudzdimensionalitātes izpausmes 20.gadsimta
komponistu mūzikā. (vadītāja Dr.art. prof. Jeļena Ļebedeva)
15. Gundega Šmite. Jaunās verbālā teksta traktējuma koncepcijas M.Viļuma,
S.Ratnieces un J.Petraškēviča kormūzikā
(vadītāja Dr.art. prof. Jeļena Ļebedeva)
Studiju programmas absolventi, kuri pilnveido promocijas darbus
aizstāvēšanai Promocijas padomē
1. Ieva Rozenbaha. Polifonā domāšana un rakstības izpausmes latviešu
komponistu rekviēmos (vadītāja Dr.art. prof. Ilma Grauzdiņa)
2. Terēze Zīberte-Ijaba. Vijoļkoncerta žanrs latviešu mūzikā 20.gadsimta pirmajā
pusē tā vēsturiskajā un stilistiskajā kontekstā
(vadītāja Dr.art. prof. Lolita Fūrmane)
Doktorantu dalība zinātniskajās konferencēs un citos projektos sekmēja
mūsdienīgu un praktiski pielietojamu zinātniski pētniecisku darbu izstrādi, kas
rezultējās doktorantu zinātnisko darbu izstrādē un aizstāvēšanā.
5. Augstākās izglītības programmas perspektīvais novērtējums
JVLMA Zinātnes attīstība ir orientēta uz starpnozaru pētījumiem un
sinerģiju veidošanu gan ar Latvijas, gan ārvalstu pētniecības institūcijām.
JVLMA veic pētījumus muzikoloģijas nozarē, kur tās personāls rod
iespējas un pasūtījumu strādāt pie Latvijas kultūras un mūzikas izglītības
problēmām. Zinātniskās pētniecības darba nodrošināšanai un attīstībai ir
nodibināts Zinātniskās pētniecības centrs (ZPC), kas ar savu darbību sekmē
doktora studiju programmas kvalitatīvu īstenošanu. Struktūrvienība ir nostiprināta
ar zinātnisko potenciālu. ZPC nodrošina saikni starp JVLMA īstenotajām studiju
programmām un zinātnisko darbību mūzikas un horeogrāfijas jomā, sekmē jauno
zinātnieku, tai skaitā maģistrantu un doktorantu iekļaušanos nacionālā mūzikas
kultūras mantojuma apzināšanā, mūsdienu mūzikas pētniecībā, starpdisciplināru
pētījumu īstenošanā. Zinātniski pētnieciskā darba organizēšanu un vadību īsteno
jaunizveidotā JVLMA Zinātniskā padome. JVLMA zinātniskā darbība ir
nesaraujami saistīta ar doktora studijām, un tās galvenie produkti ir doktora grādi
(četru pēdējo gadu laikā zinātniskos doktora grādus mākslas zinātnē ir ieguvuši 7
docētāji). Tiek sekmēts doktora studiju nodrošinājums, doktorantu un viņu darba
vadītāju atbildība par darba efektivitāti. JVLMA resursi zinātniskajai darbībai tiek
piešķirti konkursa kārtībā, ievērojot šādus kvalitātes kritērijus:
- pētījumi saistīti ar Latvijas sabiedrības interesēm;
- starptautiska atpazīstamība (publikācijas);
- oriģinalitāte (nozares “piesātinājums”);
- spēja piesaistīt papildu līdzekļus.
JVLMA prioritārie pētījumu virzieni tiek precizēti un pārskatīti reizi trijos
gados, ievērojot iepriekšminētos kritērijus, kā arī, ņemot vērā Latvijas Republikas
valdības apstiprinātās prioritātes un ES programmu atbalstītos pētniecības
virzienus, kā piemēram:
- pētījumi par Latvijas mūzikas kultūras un latviešu mūzikas attīstību;
- etnomuzikoloģija mūsdienu apstākļos.

JVLMA sekmē zinātniskās domas attīstību, šim nolūkam tiek novirzīti
zinātnes attīstības un doktora studiju kopprojektu līdzekļi, piesaistīts arī ES
struktūrfondu finansējums.
JVLMA izstrādāto promocijas darbu kopsavilkumi, zinātnisko pētījumu
projektu un publikāciju kopsavilkumi tiek publiskoti JVLMA portālā.
Atskaites periodā docētāja Jūlija Jonāne JVLMA Promocijas padomē sekmīgi
aizstāvēja promocijas darbu Sakrālās mūzikas žanri Latvijā.
6.1. studiju programmas salīdzinājums ar citu augstskolu programmām
Latvijā akadēmiskā doktora studiju programma Muzikoloģija tiek īstenota tikai
JVLMA. Studiju programmas apraksts ir salīdzināts ar mākslas zinātņu nozares
līdzīgām studiju programmām, t.i. ar Latvijas Kultūras akadēmijas humanitāro
zinātņu doktora studiju programmu “Mākslas”, ar Latvijas Universitātes
Filoloģijas doktora studiju programmas Mākslas zinātnes nozares apakšnozares
studiju programmu muzikoloģija (etnomuzikoloģija), kā arī ar Lietuvas Mūzikas un
teātra akadēmijas un Tartu Universitātes doktora studiju programmām Muzikoloģija.
Katrā valstī, neatkarīgi no piederības vai nepiederības ES, augstskolās ir
atšķirīgi veidotas doktorantūras programmas, kas lielā mērā izriet no katras
augstskolas un katras valsts iedibinātām tradīcijām. Kredītpunktu sadalījums pa
studiju kursiem, samērs starp obligāto un izvēles daļu, aprobācijas prakses sadales,
īpaši asistenta pedagoģiskās prakses iekļaušana vai neiekļaušana katrā no aplūkotajām
Tartu un Viļņas augstskolu studiju programmām variējas, ņemot vērā doktora grāda
nosaukumu. Aplūkoto Baltijas valstu augstskolās studiju ilgums ir nemainīgs,
vienāds. Doktora studiju programmām, t.sk . arī JVLMA ir raksturīgs
starpdisciplinārisms, patstāvīgu zinātnisku studiju, zinātnisko lasījumu un publikāciju
nozīme.
Kopsecinājums: doktorantūras programmās, kas aptver mākslas zinātni
plašākā vai šaurākā apakšnozaru diapazonā ir akcentēts studiju starpdisciplinārais
raksturs, tradīciju samērošana ar mūsdienu prasībām, variēšanās starp obligāto un
izvēles studiju kursu daļu, ko nosaka katras attiecīgās augstskolas iespējas un
tradīcijas (tai skaitā piedāvāto lekciju kursu sarakstā un tematiskajā ievirzē).
6.2. darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem
sešiem gadiem:
Visi JVLMA doktoranti strādā atbilstoši specialitātei zinātniskās pētniecības
institūtos, citās zinātniskās institūcijās, augstākajās mācību iestādēs (Liepājas
Universitāte, Daugavpils Universitāte, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā),
Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas redakcijās, laikrakstos Diena, u.c.
Darba devēju mutisku aptauju rezultāti liecina, ka, studējot Muzikoloģijas
doktorantūras programmā, doktoranti ir apguvuši vispārējās kompetences, mutvārdu
kompetences, prezentācijas prasmes, ieguvuši profesionalitāti zinātniskajos
spriedumos un vērtējumos. Studējot doktorantūrā un paralēli strādājot, ir iegūtas
prasmes plānot un sabalansēt laiku, prasmīgi rīkoties ar informāciju un tās
interpretāciju.
7. Studējošie:
7.1. studējošo skaits programmā – 15;
7.2. pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits – 4
un 2 doktoranti turpina studijas pēc studiju pārtraukumu izmantošanas, t.i. studē 6
doktoranti
7.3. absolventu skaits – 5;
7.4. studējošo aptaujas un to analīze;
Doktorantu aptauju analīze rāda, ka aktualizētā studiju programma ir saturīga,
daudzpusīga, saturs nodrošina studiju programmā formulēto rezultātu sasniegšanu un

paver plašas iespējas konkurētspējīgu augstākās kvalifikācijas speciālistu
sagatavošanu zinātniskajam, akadēmiskajam un organizatoriskajam darbam.
Visi katedras docētāji mutisku pārrunu formā veica aptaujas par studiju
procesa kvalitāti nosakošajiem jautājumiem, lai varētu koriģēt studiju darba
organizāciju un sava darba efektivitāti. Doktorantu ierosinājumi ir apspriesti
Doktorantūras padomes sēdēs. Atskaites periodā tika organizēta nodaļas doktorantu
aptauja par tiem docētājiem, kuri piedalījās vēlēšanās akadēmiskajos amatos.
Doktoranti atzīmēja JVLMA akadēmiskā personāla augsto darba
profesionalitāti. Atjautās studējošie izsaka viedokli, ka blakus klasisko partitūru
analīzei ir nepieciešama modernu partitūru analīze.
7.5. absolventu aptaujas un to analīze;
Mutiskā aptaujā absolventi atzina, ka sev uzstādītos mērķus ir sasnieguši
un ar savu profesionālā darba kompetenci ir apmierināti. Iegūtās zināšanas un
prasmes absolventi kvalitatīvi izmanto savā darbā.
Atzinīgi novērtēts docētāju kvalitatīvs sastāvs un viņu profesionālais darbs.
Visi viennozīmīgi konstatē, ka studējot doktorantūrā ir plašas iespējas iesaistīties
radošos projektos, viss atkarīgs no paša doktoranta ieinteresētības un aktivitātes.
Absolventi atzīst, ka apgūtie studiju kursi un to pasniegšanas kvalitāte kopumā
atbilst specialitātes prasībām. Absolventi kā ļoti svarīgu faktoru vērtē ne tikai
docētāja profesionalitāti, bet arī labu savstarpēju personisku kontaktu, kurš
turpinās arī pēc studiju pabeigšanas.
7.6. studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.
Doktorantu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā tiek realizēta, iesaistot
doktorantus koleģiālajās institūcijās – Doktorantūras padomē, Zinātniskajā padomē,
Senātā, diskusijās un pārrunās par studiju programmas problēmiku. Doktorantu
interese studiju procesa pilnveidošanā vērtējama kā ļoti laba.
Respektējot doktorantu ierosinājumus, tika aktualizēts studiju programmas
saturs, noslēgti sadarbības līgumi studiju jomā ar LU, LKA un DU
8. Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla
novērtējums:
8.1. akadēmiskā personāla skaits, norādot akadēmisko amatu skaitu un to personu
skaitu, kurām ir doktora zinātniskais grāds vai maģistra grāds;
Kopā: 18 docētāji, no tiem: 11 akadēmiskajos amatos, 7 pieaicinātie studiju
kursu docētāji (no tiem ar zinātnisko grādu 4 docētāji, ar maģistra grādu – 3
docētāji);
profesori – 7, no tiem: zinātniskais grāds 7 profesoriem;
asoc. prof. – 2, no tiem: zinātniskais grāds 2 asoc. profesoriem;
docenti – 2, zinātniskais grāds 2 docentiem;
8.2. akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un
uzdevumu īstenošanai (projektu vadība, pētniecības virzieni un to rezultāti),
norādot, ka augstākās izglītības programmā, neietverot augstākās izglītības
programmas izvēles daļas, prakšu, gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu
īstenošanu, strādā vismaz 50 % no ievēlētā akadēmiskā personāla;
Izvērtējot akadēmiskā personāla zinātniskās un mākslinieciskās jaunrades
biogrāfijas, Senāta sēžu protokolus, kuri atspoguļo akadēmiskajā amatā
ievēlēšanai personas iesniegtos dokumentus, vēlēšanu procesu un rezultātus,
akadēmiskā personāla pašnovērtēšanas ziņojumus, studējošo darba rezultātus un
studējošo atsauksmes, katedras atzīst, ka akadēmiskā personāla kvalifikācija
atbilst struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai.
Studiju programmā strādā 52 % no ievēlētā akadēmiskā personāla.

8.3. augstskolās un universitātēs vismaz divi ir zinātņu doktori vai profesori
tajā zinātņu nozarē vai zinātņu nozarēs, kurās īsteno augstākās izglītības
programmu;
Studiju programmu īsteno 7 profesori, septiņiem no tiem ir zinātniskais
grāds.
8.4. akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības
politika nākamajiem sešiem gadiem.
Doktorantūras studiju plānos ir iestrādāts studiju kurss Akadēmiskā darba
prakse. Blakus pieredzes bagātiem docētājiem par profesoru asistentiem studiju
kursu docēšanā tika iesaistīti doktora studiju programmas doktoranti I.Tihovska,
R.Kronlaks, B.Kurpniece, I.Veitners.
8.5. studiju programmā iesaistītais akadēmiskais personāls ir augsti
kvalificēts un kompetents, nodrošina studējošajiem nepieciešamo pētniecības
iemaņu, teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi.
Docētāju kvalifikācijas atbilstību un kompetenci katedras izvērtē atbilstoši
Augstskolu likumā un Senāta nolikumā noteiktajām prasībām. Mākslinieciskos
projektus, zinātniskos pētījumus un studējošo izglītošanu docētāji veic saskaņā ar
Senātā noteikto uzdevumu apjomu. Studiju programmā izvirzīto mērķu un
uzdevumu īstenošana tiek nodrošināta augstā profesionālā līmenī. To pierāda mūsu
docētāju un doktorantu sasniegumi starptautiskajos projektos, kā arī speciālistu
pieprasījums darba tirgū – Latvijas Radio, Latvijas Televīzijā, koncertaģentūrās,
kultūras un izglītības institūcijās, kā arī ekspertu komisijās.
9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums.
Finansēšanas avoti
- dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;
- pašu ieņēmumi no studiju maksas;
- pašu ieņēmumi no telpu nomas;
- JVLMA atbalstītāji (ziedojumi, dāvinājumi).
- Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums
JVLMA piešķirto valsts budžeta līdzekļu apmērs bija atbilstošs Ministru
kabineta noteikumiem Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta
līdzekļiem, kas bija būtiski samazināts sakarā ar vispārējo ekonomisko situāciju
valstī.
Pamatojoties uz finansējuma būtisku samazinājumu, aizvadītā akadēmiskā
gadā tika samazināts kontaktstundu skaits. Kontaktstundu samazinājums skāra
galvenokārt aprobācijas studiju kursu plānojumu, palielinot doktorantu patstāvīgā
darba īpatsvaru.
Studiju vietas izmaksu salīdzinājums:
2009.gada janvāris: studiju vietas bāze Ls 1021 x JVLMA koefic. 4,34 =
bakalaura studiju vietas finansējums Ls 4431,14 gadā x dokt. progr. koefic 3 =
Ls 13293,42
2010.gada janvāris: studiju vietas bāze Ls 937,09 x JVLMA koefic. 4,34 =
bakalaura studiju vietas finansējums Ls 4066,97 gadā x dokt. progr. koefic 3 =
Ls 12200,91
Studiju programmu realizācijas resursi
Studiju process pamatos tika nodrošināts, bija iespējams realizēt studiju
programmā izvirzītos mērķus.
JVLMA projekti finansu piesaistei
• Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas E-studiju vides izveidošana studiju
procesa modernizēšanai - Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes Cilvēkresursu
attīstība un izglītība – apstiprināts, izpilde ir sākusies jau 2009.gada jūnijā.
• Atbalsts Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistra studiju
programmām radošo industriju jomā – Eiropas Sociālais fonds, 1.1.2.1.
aktivitāte Atbalsts doktora un maģistra studiju programmu īstenošanai –
apstiprināts, izpilde ir sākusies jau 2009.gada augustā. Ir piešķirtas 7 doktora
stipendijas. Stipendiju saņem:
1.studiju gads - Guntars Prānis
2.studiju gads - Valdis Bernhofs.
3.studiju gads - Dzintra Erliha, Jānis Petraškevičs, Gundega Šmite.
Studiju programmas absolventi, kuri pilnveido promocijas darbus aizstāvēšanai
Promocijas padomē - Ieva Rozenbaha, Terēze Zīberte-Ijaba.
Informācijas avoti un nodrošinājums
Bibliotēkas darbība
• Bibliotēkas krājums 2009./2010. akadēmiskajā gadā papildinājies ar vairāk
kā 150 jauniem iepirktiem nošu materiāliem un grāmatām, saņemti
dāvinājumi.
• Bibliotēka turpina darboties projekta Digitālā bibliotēka „Letonica”
attīstībā un Latvijas mūzikas vēstures dokumentēšanā. Šī studiju gada
noslēgumā JVLMA attēlu datu bāzē ir vairāk kā 5500 digitalizēti objekti,
no kuriem 1500 ir J. Vītola piemiņas istabas materiāli – fotogrāfijas,
rokraksti, vēstules, koncertu programmas.
Pabeigta „Letonica” skaņu ierakstu digitalizēšana no magnetafona
lentēm uz kompaktdiskiem.
• pamatos ir pabeigta Bibliotēkas informācijas sistēmas maiņa no LIIS uz
ALEPH.
• Bibliotēkas
darbinieki
sagatavojuši
nošu
materiālus:
JVLMA
simfoniskajam orķestrim un JVLMA jauktajam korim.
• Restaurēti Bibliotēkas krājuma 100 vērtīgi un pieprasīti iespieddarbi.
IT daļas darbība
Programmatūras un tehnikas atjaunināšana studiju gada laikā:
1) Pāreja uz Office 2007 no vecākām Office programmām
2) Pāreja no MS Exchange e-pasta sistēmas uz Gmail e-pasta servisu
3) Datortīkla optimizācija un paplašināšana bibliotēkā un fonotēkā
4) Daļēji atjaunots datorparks
5) Saskaņā ar sadarbības līgumu no valsts aģentūras Kultūras informācijas sistēmas
iegūtas licences Microsoft Office programmatūrai.
10. Ārējie sakari:
10.1. sadarbība ar darba devējiem;
A.Beitāne ir Latvijas Zinātņu padomes eksperte, pašnovērtēšanas periodā
bija arī Valsts Kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozares ekspertu
komisijas priekšsēdētāja un VKKF padomes locekle.
I.Grauzdiņa ir Latvijas Zinātņu Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijas
locekle.
B.Kurpniece ir valsts kamerorķestra Sinfonietta Rīga izpilddirektore,
turpina arī vadīt projektu Rīgas Festivāla orķestris, ir jaunās mūzikas festivāla
Arēna veidotāja, darbojas Eiropas orķestru asociācijas mākslinieciskajā padomē.
A. Šuriņš ir Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas pedagogs.
Studiju programmas īstenotāji produktīvi sadarbojas ar Latvijas Televīzijas
Mūzikas raidījumu redakciju, Latvijas Radio – īpaši ar programmu Klasika.

10.2. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas
augstākās izglītības programmas.
Radoša sadarbība ar Daugavpils Universitātes Mūzikas fakultāti, Latvijas
Universitāti, Latvijas Kultūras akadēmiju – tiek organizēta kopīgu studiju kursu
apguves īstenošana, organizētas kopīgas konferences, zinātniskie lasījumi, u.c.
M. Boiko ir Rīgas Stradiņa universitātes Promociju padomes loceklis
socioloģijas nozarē, arī RSU Komunikāciju katedras mācībspēks.
A.Beitāne ir Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomes locekle.
JVLMA darbība ir vērsta uz starptautiskās sadarbības attīstību globālā mērogā
un vispirms uz integrāciju Eiropas mūzikas izglītības sistēmā, lai veicinātu
studentu un mācībspēku apmaiņu un nodrošinātu augstu kvalitāti mūzikas
izglītībā.
JVLMA darbība balstās uz īstermiņa aktivitātēm (viesprofesoru
meistarklases, semināri, lekcijas), studentu un pasniedzēju apmaiņu, dažādiem
pasākumiem (koncerti, konkursi, festivāli, konferences, individuālie pētījumi),
dažādu ES projektu realizāciju, Akadēmisko Programmu Aģentūras pārvaldītajām
programmām, vēstniecību projektiem, kas tiek realizēti ar Eiropas valstu
diplomātisko pārstāvniecību atbalstu, un transnacionālām programmām – Yamaha,
USA Fulbright.
Studentu un docētāju apmaiņa galvenokārt notiek ES Mūžizglītības
programmas ERASMUS ietvaros, kas piedāvā unikālu iespēju pavadīt mācību
periodu no 3 mēnešiem līdz mācību gadam partneru augstskolās, kā arī
NORDPLUS ietvaros. JVLMA ir noslēgusi divpusējos līgumus jau ar vairāk kā 70
Eiropas mūzikas augstskolām.
2009./2010. māc. gadā partneru augstskolās mācījās 2 mūsu doktoranti G.Prānis
un V.Bendorfs.
Radoša sadarbība bija ar līdzīgām studiju programmām ārvalstīs Tamperes
Universitātes
etnomuzikoloģijas
departamentu,
Pēterburgas
konservatorijas muzikoloģijas nodaļu, Vīnes Mūzikas un mākslas universitātes
tradicionālās mūzikas pētniecības institūtu.
Tika organizētas starptautiskas konferences:
NORDPLUS konference 19.10-20.10 2009.
NORDTRAD etnomuzikologu konference 26.03-31.03. 2010.
JVLMA piedalās vairāku starptautisku organizāciju darbā:
AEC (Association Europeenne des Conservatoire) www.aecinfo.org
ABAM (Association of the Baltic Academies of Music) www.abam.dk
ELIA (European League of Institutes of the Arts) www.elia-artschools.org
NICA (Network of International Cooperation in Arts)
EPTA (European Piano Teacher Association)
ESTA (European String Teacher Association)
EVTA (European Vocal Teacher Association)
ECMTA (European Chamber Music Teacher Association)
11. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja augstākās izglītības programma
tiek likvidēta, pieteicējs nodrošinās attiecīgās augstākās izglītības programmas
studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā augstākās izglītības
programmā vai citā augstskolā (finansiālais pamatojums vai līgums ar citu
akreditētu augstskolu).
Latvijā akadēmiskā doktora studiju programmu Muzikoloģija īsteno tikai
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. Studiju rezultāti rāda, ka studiju
programmas īstenošana notiek augstā akadēmiskajā un profesionālajā līmenī.
Ja akadēmiskā doktora studiju programma Muzikoloģija netiks atkārtoti
akreditēta, visi šīs studiju programmas doktoranti būs spējīgi studijas turpināt ārvalstu
augstskolās, ar kurām ir noslēgti sadarbības līgumi.

12. Akadēmiskā doktora studiju programmas attīstības plāns:
Mākslas zinātnes nozares apakšnozares Muzikoloģija doktora studiju
programmas nākotnes prioritāte ir zinātniski pētnieciskā darba kvalitatīvā un
kvantitatīvā attīstība, muzikoloģijas zinātnes akadēmiskā izaugsme un tās
iekļaušanās starptautiskajā apritē, kā arī mācībspēku sagatavošana Latvijas
augstskolām (īpaši augstākā līmeņa studiju programmām).
Laikposmā no 2010. līdz 2016. gadam ir plānots doktora studiju programmā ik
gadus uzņemt 4–6 doktorantus. Perspektīvā iespējama arī ārvalstu doktorantu
apmācība, studiju procesu organizējot angļu valodā.
Doktora programmas pilnveidošanas tuvāko gadu plāns paredz:
1) sistemātisku studiju kursu satura atjaunošanu, īpašu uzmanību veltot zinātnes
jaunāko atziņu iekļaušanai kursu saturā;
2) viesprofesoru uzaicināšanas un savstarpējās apmaiņas sistēmas pilnveidi;
3) doktorantu komplektēšanas sistēmas pilnveidi, radot interesi par doktora studiju
programmu jau bakalaura studiju programmā, iesaistot bakalaura un maģistra
programmu spējīgākos studentus doktorantu realizētajos pētnieciskajos projektos
un aicinot piedalīties JVLMA un starptautiskajās zinātniskajās konferencēs;
4) doktorantu stažēšanos ārzemju augstskolās un piedalīšanās starptautiskajās
zinātniskās konferencēs un semināros veicināšana;
5) pētniecības projektu izvēršanu, tādējādi nodrošinot regulāru pētniecības darba
lauku doktorantiem un maģistrantiem, mērķtiecīgi piesaistot ārpus Mūzikas
akadēmijas līdzekļus;
6) plašāk un biežāk pētniecības rezultātu prezentāciju un publicēšanu;
7) integrētu pētniecības projektu uzsākšanu ar citām Latvijas un ārvalstu augstākās
izglītības iestādēm un pētniecības institūtiem;
8) kopēju studiju un pētniecības projektu ar ārvalstu partneriem veidošanu, tajos
gūto pieredzi, rezultātus un zināšanas integrējot doktora studiju programmā.
9) bibliotēkas fondu komplektācijā doktora studiju programmas vajadzības
uzskatīt par vienu no prioritāru;
13. SVID analīze
Stiprās puses
1. Kvalificēts docētāju sastāvs (profesori
un asociētie profesori): mācībspēku
uzkrātā pieredze akadēmiskajā pētniecībā
un mācībspēku intelektuālā un
pedagoģiskā kvalifikācija un tās
izaugsmes iespējas.
2. Programmas satura atbilstība
muzikoloģijas zinātnes saturam un
attīstības tendencēm.
3. Mūzikas zinātnes attīstības
pieprasījums Latvijā un tās atzīšana un
integrēšanās Latvijas akadēmiskajā vidē.
4. Docētāju un doktorantu iesaiste
starptautiskajās zinātniskajās
organizācijās.
5. Uzkrātā pieredze maģistru studiju
programmu realizācijā un maģistra
studiju programmas studentu iesaiste
pētnieciskajos projektos.

Vājās puses
1. Valsts budžeta finansējuma būtisks
samazinājums doktora studiju
programmas realizācija.
2. Salīdzinoši maza doktorantu
aktivitāte stažēšanās iespēju
izmantošanā ārzemju augstskolās un
dalība starptautiskajās konferencēs.
3. Salīdzinoši nelielā iesaiste
starptautisko zinātnisko projektu
īstenošanā.
5. Mazais budžeta vietu skaits.

6. JVLMA infrastruktūra, kas nodrošina
labvēlīgu studiju un zinātniskā darba vidi.
7. JVLMA bibliotēkas resursi un
datubāzes.
8. Doktorantu pētījumu publikācijas
iespējas JVLMA veidotajos zinātniskajos
izdevumos, kā arī citos izdevumos.
9. Interaktīva dialoga izmantošana
konsultācijās, doktorsemināros un
konferencēs, analizējot doktorantu
piedāvātās novitātes, docētāju un
doktorantu kopdarbība pētnieciskajos
projektos.
10. Iespēja lasīt lekcijas un vadīt
seminārus bakalaura/maģistra studiju
programmās (saskaņā ar programmas
vajadzībām), vadīt kursa un bakalaura
darbus.
Iespējas
1. JVLMA īstenotās programmas
docētāju sastāva atjaunināšana.
2. Sabiedrībā pieaugošā interese par
zinātni (doktorantūru) un doktora grāda
prestiža palielināšanās.
3. Doktora grādu ieguvušu speciālistu
esamība mediju, sabiedrisko attiecību,
informācijas jomu un citu kultūras
institūciju profesionālajā vidē.

Senāta priekšsēdētāja

Draudi
1. Mūsdienu prasībām neatbilstošs un
līdz ar to nepietiekams valsts
finansējums doktorantūras
programmām.
2. Valstī pastāvošā nesakārtotā darba
samaksas sistēma doktora grādu
ieguvušajiem darbiniekiem, kas var
mazināt interesi par doktorantūru.
3. Demogrāfiskās situācijas
nelabvēlīgas izmaiņu tendences –
talantīgu cilvēku aizbraukšana no
Latvijas.
4. Grūtības doktora studiju un darba
savienošanai un studiju pabeigšanai
plānotā laikā.

profesore I.Grauzdiņa

Pašnovērtējumam
pievienojamie
pielikumi
(pamatinformācija)
1. informācija, kas apliecina, ka vismaz 50 % no ievēlētā akadēmiskā
personāla strādā augstskolā un vismaz 50 % no ievēlētā akadēmiskā
personāla universitātē ir doktora zinātniskais grāds;
2. akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās
jaunrades biogrāfijas
3. studiju kursu apraksti, skat. internetā: www.jvlma.lv;
4. par studiju programmas apgūšanu un promocijas darba aizstāvēšanu
izsniedzamā diploma paraugs (aizpildīts);
5. augstākās izglītības programmas pašnovērtējuma satura apstiprinājums,
26.05.2010. Senāta sēdes protokola Nr.5 izraksts;

1.
Informācija, kas apliecina, ka vismaz 50 % no ievēlētā akadēmiskā personāla
strādā augstskolā un vismaz 50 % no ievēlētā akadēmiskā personāla universitātē
ir doktora zinātniskais grāds

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija apliecina, ka akadēmiskajā
doktora studiju programmā Muzikoloģija ievēlētais akadēmiskais personāls
100% strādā JVLMA un visiem ir doktora zinātniskais grāds:
prof., Dr.art. J.Ļebedeva
prof., Dr.art. G.Pelēcis
prof., Dr.art. I. Grauzdiņa
prof., Dr.art. L.Fūrmane
prof., Dr.phil. M.Boiko
asoc.prof. , Dr.art. A.Beitāne
doc. Dr.art. B.Jaunslaviete
doc. Dr.art. J.Kudiņš

2.

akadēmiskā personāla zinātniskās
mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas

pētniecības/

Anda Beitāne

dzīves un darba gājums
(C U R R I C U L U M V I T A E)

Dzimšanas dati

06.07.1969.
Latvija, Sigulda

Dzīves vieta
Izglītība:
doktora studiju
programma

maģistra studiju
programma

pamatstudiju
programma,

Darba pieredze
akadēmiskajos
amatos

Augstskolas nosaukums

Studiju gadi (no līdz)

Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmija

1997 – 2000

Iegūta kvalifikācija, grāds

2006

Mākslas doktora
zinātniskais grāds (Dr.art.)
Promocijas darba tēma
Vēlīnās izcelsmes vokālā
daudzbalsība latviešu
tradicionālajā mūzikā

Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmija

1994 – 1996

Humanitāro zinātņu
maģistra grāds mākslā
(Mag.art.)

Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmija

1989 – 1993

Muzikologs, bakalaurs

Augstskolas nosaukums

Darba gadi (no līdz)

Akadēmiskais amats

Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmija

kopš 2008

Zinātniskā un radošā darba
prorektore
Muzikoloģijas katedras
asociētā profesore
Etnomuzikoloģijas klases
vadītāja
Mūzikas teorijas katedras
docente
Muzikoloģijas katedras
vadītāja
Mūzikas teorijas katedras
vadītāja
Muzikoloģijas nodaļas
vadītāja

kopš 2008
kopš 2006
2006 – 2008
2007 – 2008
2005 – 2007
2005 – 2008
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2004 – 2006
1996 – 2002
Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības augstskola

Nozīmīgākās
zinātniskās
publikācijas,
raksti, recenzijas,
mācību līdzekļi,
citas publikācijas
(plašākas ziņas
pievienojamas
pielikumā)

Nosaukums

Mūzikas teorijas katedras
lektore
Mūzikas teorijas katedras
lektore

1994 – 2003

Mūzikas vēstures, teorijas
un metodikas katedras
vadītāja
Mūzikas fakultātes lektore;

Gads

Publikācijas izdevējs/avots

1998 – 2003

Vēlīnās izcelsmes vokālā
daudzbalsība latviešu
tradicionālajā mūzikā

2009

LU LFMI

Latviešu tradicionālās
mūzikas antoloģija. Antology
of Latvian Traditional Music.
(līdzautori Gita Lancere un
Mārtiņš Boiko)

2009

LU LFMI

Lauka pētījumi Latvijas
etnomuzikoloģijā

2009

Letonica / Humanitāro
zinātņu žurnāls. – Rīga:
LULFMI

Kara dziesmas

2008

LU LFMI

Medņevas dziedātājas

2008

LU LFMI

Sibīrijas latviešu un
latgaliešu tradicionālā
mūzika

2007

LU LFMI Zinātnisko rakstu
krājums Meklējumi un
atradumi. – Rīga: Zinātne

Latviešu tradicionālā
instrumentālā mūzika:
pagātnes pieredze un
mūsdienu prakse

2006

Daugavpils Universitātes un
JVLMA zinātnisko rakstu
krājums Latviešu tautas
instrumentālā mūzika:
process, mijiedarbe,
problēmas

Tradicionālā dziedāšana
Ziemeļlatgalē: konteksti,
personības, varianti

2006

Letonica / Humanitāro
zinātņu žurnāls. – Rīga:
LULFMI
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Vēlīnās izcelsmes vokālā
daudzbalsība latviešu
tradicionālajā mūzikā.
Dokumentācija un izpēte

2006

Mūzikas akadēmijas raksti
II. – Rīga: Musica Baltica

Vokālā daudzbalsība latviešu
tradicionālajā mūzikā:
Tradīcija un jaunrade

2005

Letonica / Humanitāro
zinātņu žurnāls. – Rīga:
LULFMI

Ziemeļlatgales teicēji un viņu
loma latviešu tradicionālās
kultūras mūsdienu procesos

2004

Letonica / Humanitāro
zinātņu žurnāls. – Rīga:
LULFMI

The role of music teachers in
the process of sustaining and
inheriting traditional music;

2001

Globalisation and Identity.
European Conference for
Music Education. – Rīga:
MUSICA BALTICA

Mūzika XII Deju svētku
lieluzvedumā “Cik stūrīšu,
tik rakstiņu”. Stili un
tendences

2001

Tautas deju tradīcijas
Baltijas valstīs. Attīstības
modeļi un perspektīvas. –
Rīga: Valsts Tautas mākslas
centrs

Tradicionālās mūzikas
funkcionālie konteksti
Ziemeļlatgalē 20. gadsimtā

2001

Rēzeknes Augstskolas
Starptautiskās zinātniski
praktiskās konferences
rakstu krājums

2000

Daugavpils: DPU 2.
Starptautiskās zinātniskās
konferences rakstu krājums

2000

Visās atslēgās. JVLMA –
Daugavpils: Saule

1998

Folk Music: Traditional
Inheritance And Modern
Process. – Rīga: LULFMI

Etnomuzikoloģija kā studiju
disciplīna un tās vieta
Latvijas mūzikas skolotāju
izglītībā
Pirmais pētījums par
daudzbalsību latviešu tautas
mūzikā
Vocal Polyphony With
Upper Accompanying Voice
at ŠķilbēniCounty of the
Balvi District
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Zinātniski
pētnieciskā
darbība (dalība
projektos,
konferencēs, ekspertu
darbs, u.c.)

Konferences:

Referāts: Региональные
стили латышской
традиционной музыки,

Starptautiska zinātniskā
konference Музыкальная
культура Беларуси в
соцветии национальных
культур.

Minska
(Baltkrievija),
2010

Ziemeļu un Baltijas valstu
mūzikas augstskolu tīkla
NORDTRAD konference
Borderlands

Rīga, 2010

Ziemeļu un Baltijas valstu
mūzikas augstskolu tīkla
NORDTRAD konference

Joensoo (Somija),
2009

Ziņojums par Latvijas
tradicionālo mūziku un
etnomuzikoloģijas izglītības
stāvokli Latvijā

Ziemeļu un Baltijas valstu
mūzikas augstskolu tīkla
NORDTRAD konference
Crossroads

Gēteborga
(Zviedrija), 2009

Latviešu tradicionālās
mūzikas prezentācija

LU LFMI K. Barona dienas
konference Lauka pētījums:
no ieceres līdz rezultātam

Rīga, 2008

Starptautiskā zinātniskā
konference Mūzikas vēstures
un teorijas mijiedarbe

Daugavpils, 2007

Konferences organizēšana
JVLMA

Referāts Lauka pētījumi
Latvijas etnomuzikoloģijā

Referāts Etnomuzikoloģijas
studijas Latvijas Mūzikas
akadēmijā: pieredze un
izaicinājumi

LU LFMI zinātniskā
konference Meklējumi un
atradumi

Rīga, 2006

Referāts Sibīrijas latviešu
un latgaliešu tradicionālā
mūzika

1. Letonikas kongress

Rīga, 2005

Referāts Tradicionālā
dziedāšana Ziemeļlatgalē:
4

Konteksti. Personības,
varianti
Vīnes mūzikas un mākslas
universitātes / Tautas
mūzikas pētniecības un
etnomuzikoloģijas institūta
starptautiskais simpozijs
European Voices. Multipart
Singing on the Balkans and
in the Mediterranean

Vīne, 2005

LULFMI Latviešu folkloras
krātuves Krišjāņa Barona
konference Tradīcija un
jaunrade

Rīga, 2004

Referāts Vokālā
daudzbalsība latviešu
tradicionālajā mūzikā.
Tradīcija un jaunrade

LULFMI Latviešu Folkloras
krātuves Krišjāņa Barona
konference

Rīga, 2001

Referāts Ziemeļlatgales
teicēji un viņu loma latviešu
tradicionālās kultūras
mūsdienu procesos

LPA Sociālo zinātņu un
vadības katedras un
Melardalenas augstskolas
Sociālo zinātņu departamenta
(Zviedrija) Starptautiskā
zinātniskā konference
Sabiedrība un kultūra

Liepāja, 2001

Referāts Tradicionālās
mūzikas loma mūsdienu
sabiedrības kultūrprocesos

DPU Starptautiskā zinātniskā
konference Mūzikas skolotājs
21.gadsimtā

Daugavpils, 2000

Referāts Mūzikas skolotāja
loma tautas mūzikas lokālo
tradīciju saglabāšanas un
pārmantošanas procesos

33. Baltijas muzikologu
konference

LULFMI Latviešu folkloras
krātuves J. Vītoliņa
simtgadei veltītā
starptautiskā etnomuzikologu
konference Tautas mūzika.

Tallina, 1999

Referāts Vokale
Mehrstimmigkeit in der
lettischen Volksmusik.
Dokumentierung und
Forschung;

Rīga, 1998

Referāts Vokālā
audzbalsība ar augšējo
pavadbalsi Balvu rajona
Šķilbēnu pagastā
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Klasiskais mantojums un
mūsdienu procesi
Projekti:

Identitātes estētika

kopš 2010

Valsts pētījumu programma
Nacionālā identitāte

Tradicionālā kultūra Latvijā:
vēsturiskie un mūsdienu
aspekti

2007 – 2009

Valsts pētījumu programma
Letonica

Latviešu kara dziesmas

2005 – 2007

Valsts pētījumu programma
Letonica

Latviešu tradicionālā kultūra
Sibīrijā

2005 – 2006

KKF

Tradicionālās kultūras
saglabāšana un pārmantošana
Dienvidlatgalē

2004 – 2005

KKF

Tautas muzikanti –
vecmeistari

2005

KKF / LULFMI

Lauka pētījumi Balvu rajonā

2005

KKF

Sibīrijas latviešu un
latgaliešu ciemu apzināšana
un izpēte

2005

KKF / Pasaules latviešu
kultūras biedrība TILTS

Etnogrāfiskās dziedāšanas
skola

2005

KKF

Ziemeļlatgales teicējas
M.Šakinas solo albūms

2005

KKF

Lauka pētījumi Balvu raj.
Briežuciema pagastā

2005

KKF / LULFMI

Vokālā daudzbalsība latviešu
tradicionālajā mūzikā

2004

KKF

Mēslu talka Ziemeļlatgalē

2002

KKF / Balvu rajona padome

Tradicionālās mūzikas
saglabāšana un pārmantošana
Ziemeļlatgalē

2001

KKF / Balvu rajona padome
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Ekspertu darbs:

Pētījums Folkloras apguve
Latvijas kultūrizglītībā

2001

Latvijas Zinātnes padomes
eksperte Mākslas zinātnes
apakšnozarē Muzikoloģija

kopš 2008

Latvijas Kultūras akadēmijas
Promocijas padomes locekle

kopš 2010

VKKF Tradicionālās kultūras
nozares ekspertu komisijas
priekšsēdētāja

2007 – 2009

Dziesmu un deju svētku
padomes locekle

2006 – 2007

Lielās mūzikas balvas žūrijas
locekle

2007 – 2009

Latvijas Kultūras akadēmijas
zinātnisko rakstu krājuma
Kultūras krustpunkti
recenzente

2007

JVLMA zinātnisko rakstu
krājuma Mūzikas akadēmijas
raksti redkolēģijas locekle

2006 – 2007

LU Etniskās kultūras centra
mērķprogramma
Tradicionālā kultūra bērnu
un jauniešu izglītībā

2005 – 2006

VA Tautas mākslas centrs
Tradicionālās dziedāšanas
konkursa žūrijas komisijas
locekle

2003 – 2007

Lielās folkloras gada balvas
žūrijas priekšsēdētāja

2006

Lielās folkloras gada balvas
ekspertu komisijas locekle

2000, 2003

KKF
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Vispārējo latviešu Dziesmu
un deju svētku (2008) II
programmas koncerta
māksliniecisko koncepciju
konkurss
Starptautiskais folkloras
festivāls „Baltica”
Mākslinieciskā
darbība
(nozīmīgākie
projekti - plašākas

ziņas pievienojamas
pielikumā)

Darbs
koleģiālajās
lēmējinstitūcijās
(Satversmes sapulce,
Senāts, Revīzijas
komisija, Šķīrējtiesa,
Profesoru padome,
Promocijas padome,
u.c.)

2005

2003 – 2006

Projekta nosaukums

Gads

Norises vieta

Tuvas rīkles dziedāšanas
meistarklase

2006

Tradicionālās mūzikas
koncertprogrammas

2004 – 2010

LULFMI, JVLMA

Tautiskas impresijas

EXPO 2000,
Hannovere

Sadarbībā ar senās mūzikas
ansambli Canto (vad. Irēna
Nelsone);

JVLMA Doktorantūras
padomes priekšsēdētāja
JVLMA Zinātniskās
padomes priekšsēdētāja
JVLMA Promocijas padomes
locekle
JVLMA Senāta
priekšsēdētāja vietniece
JVLMA Zinātniskās
padomes locekle
JVLMA Satversmes sapulces
locekle
JVLMA Senāta locekle

kopš 2008

JVLMA sadarbībā ar
Pasaules mūzikas festivālu

kopš 2008
kopš 2008
2005 – 2007
kopš 2005
kopš 2005
kopš 2005

Studiju kursu vadība
Kursa nosaukums
Solfedžo

Programmas nosaukums
Mūzikas vēsture un teorija/

Kursa līmenis,
tips
Bakalaurs;

Apjoms
kredītpunktos
4,5
8

Tradicionālā mūzika
Latviešu tradicionālās
dziedāšanas stili
Transkripcija
Ansamblis
Lauka pētījumi

Etnomuzikoloģija
Profesionālo mūzikas
priekšmetu skolotājs
Mūzikas vēsture un teorija/
Etnomuzikoloģija
Mūzikas vēsture un teorija/
Etnomuzikoloģija
Mūzikas vēsture un teorija/
Etnomuzikoloģija
Mūzikas vēsture un teorija/
Etnomuzikoloģija

Zinātniski pētnieciskā darba
metodoloģija
Pētniecības metodoloģija un
metodes
Bakalaura darbs

Mūzika

Maģistra darba izstrāde un
aizstāvēšana
Promocijas darba izstrāde un
literatūras studijas
Akadēmiskā darba prakse

Mūzika

Zinātniskā darba prakse

obligātais
Bakalaurs;
obligātais
Bakalaurs;
obligātais
Bakalaurs;
obligātais
Bakalaurs;
obligātais
Bakalaurs;
prakse

Muzikoloģija
Mūzikas vēsture un teorija/
Etnomuzikoloģija

Muzikoloģija
Muzikoloģija

Cita nozīmīga darba pieredze,
profesionālā pilnveide

Nosaukums
LULFMI Latviešu folkloras
krātuves pētniece

Saņemtie apbalvojumi,
sertifikāti

Valodu prasmes

3
3
3

9

Doktors;
obligātais
Bakalaurs;
obligātais

3
7,5

30
150
3
6
Norises vieta

kopš 2004

Lielās folkloras gada balvas
laureāte
Šķilbēnu pagasta padomes
atzinības raksts par nemateriālā
kultūras mantojuma izpēti,
saglabāšanu un publicitāti
Latviešu, krievu, angļu, vācu

CV sastādīts 2004. gada 28. augustā

3

Maģistrs

Maģistrs;
obligātais
Doktors;
obligātais
Doktors;
prakse
Doktors;
prakse
Gads

Muzikoloģija

3

2002, 2005, 2007
2006

_______________________
(personas paraksts)

CV papildināts 2005. gada 3. martā

_______________________
(personas paraksts)

9

CV papildināts 2006. gada 6. janvārī

_______________________
(personas paraksts)

CV papildināts 2007. gada 3. aprīlī

_______________________
(personas paraksts)

CV papildināts 2008. gada 5. maijā

_______________________
(personas paraksts)

CV papildināts 2009. gada 8. martā

_______________________
(personas paraksts)

CV papildināts 2010. gada 31. maijā

_______________________
(personas paraksts)

10

Mārtiņš Boiko
(docētāja vārds, uzvārds)
dzīves un darba gājums
(C U R R I C U L U M V I T A E)

Dzimšanas dati

1960. gada 14. jūlijs, Jūrmala

Dzīves vieta

Rīga

Izglītība:
doktora studiju
programma

Augstskolas nosaukums

Studiju gadi (no līdz)

Iegūta kvalifikācija, grāds

Hamburgas Universitātes Muzikoloģijas
institūtā

1992 – 95

Dr.phil. sistemātiskajā mūzikas
zinātnē

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts
konservatorija (tagad Latvijas Mūzikas
akadēmija), Muzikoloģijas nodaļa

1979 – 84

diplomdarbs; diploms ar izcilību

maģistra studiju
programma
pamatstudiju
programma

Darba pieredze
akadēmiskajos
amatos

Augstskolas nosaukums
Rīgas Stradiņa Universitātes Eiropas
Studiju fakultātes Komunikācijas studiju
katedra

Latvijas Mūzikas akadēmija

LU Pedagoģijas un psiholoģijas
fakultāte
Latvijas Universitātes Pedagoģijas un
psiholoģijas fakultāte

Darba gadi (no līdz)
2005 –

2004 –
(ievēlēts)

2001 – 04
1996 – 98

Akadēmiskais amats
profesora vietas izpildītājs

profesors

asociētais profesors
docents

ZA Valodas un literatūras institūts
Latvijas Mūzikas akadēmija

1987 – 90

jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks
lektors

1982 – 96
Nozīmīgākās
zinātniskās
publikācijas,
raksti, recenzijas,
mācību līdzekļi,
citas publikācijas

Nosaukums

Gads

Publikācijas izdevējs/avots

Skat. sadaļu Grāmatas un sadaļu
Raksti zinātniskos žurnālos un krājumos
pievienotajā publikāciju sarakstā

1

(plašākas ziņas
pievienojamas
pielikumā)
Zinātniski
pētnieciskā
darbība (dalība
projektos,
konferencēs,
ekspertu darbs,
u.c.)
Mākslinieciskā
darbība
(nozīmīgākie
projekti - plašākas
ziņas
pievienojamas
pielikumā)
Darbs koleģiālajās
lēmējinstitūcijās
(Satversmes
sapulce, Senāts,
Revīzijas komisija,
Šķīrējtiesa,
Profesoru padome,
Promocijas
padome, u.c.)

Skat. pielikumu Projekti un pielikumu
Konferenču un kongresu ziņojumu
saraksts

Projekta nosaukums

Gads

Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas
akadēmijas promocijas padomes
priekšsēdētājs

2008 –

Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas
akadēmijas senāta loceklis

2005 – 2009

Latvijas zinātnes padomes eksperts

2005 –

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas promociju padomes loceklis

2004 –

Valsts Kultūrkapitāla Fonda
Tradicionālās kultūras komisijas
eksperts

2004 – 06

LU Literatūras, folkloras un mākslas
institūta domes loceklis

2003 – 2008

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un
bibliotēkzinātnes promociju padomes
loceklis

2001 – 06

tradicionālās mūzikas žurnāla the world
of music redakcijas kolēģijas loceklis

2000 –

Norises vieta

2

Studiju kursu vadība
Programmas nosaukums

Kursa nosaukums

Kursa līmenis,
tips
bakalaura studijas,
obligātais

Apjoms
kredītpunktos
4,5 ECTS

Folklora

Mūzikas vēsture un teorija

Folklora

Kompozīcija

bakalaura studijas,
obligātais

4,5 ECTS

Mūzikas filozofija un antropoloģija

Mūzika

maģistra studijas,
obligātais

3 ECTS

Mūzikas filozofija un antropoloģija

Horeogrāfija

3 ECTS

Mūzikas filozofija un antropoloģija

Mūzikas vēsture un teorija

maģistra studijas,
obligātais
maģistra studijas,
obligātais

Mūzikas vēsture
(20.gs. I puse)

Vokālā mūzika

bakalaura studijas,
obligātais

3 ECTS

Mūzikas vēsture
(20.gs. I puse)

Diriģēšana (apakšprogramma Kora
diriģēšana)

bakalaura studijas,
obligātais

3 ECTS

Mūzikas vēsture
(20.gs. I puse)

Vispārējās izglītības mūzikas
skolotājs

bakalaura studijas,
obligātais

3 ECTS

Muzikoloģija

Mūzikas vēsture un teorija

1,5 ECTS

Zinātniski pētnieciskā darba
metodoloģija

Mūzikas vēsture un teorija

bakalaura studijas,
obligātais
maģistra studijas,
obligātais

Pasaules tautu mūzika
Etnomuzikoloģija
Latvijas un Baltijas tradicionālā
mūzika

Etnomuzikoloģija
Etnomuzikoloģija
Etnomuzikoloģija

Bakalaurs, obligātais
Bakalaurs, obligātais
Bakalaurs, obligātais

6 ECTS
4,5 ECTS
4,5 ECTS

Cita nozīmīga darba pieredze,
profesionālā pilnveide
Saņemtie apbalvojumi, sertifikāti

Nosaukums
Lielā folkloras gada balva par zinātnisko
izpēti

2001

Lielā folkloras gada balva par zinātnisko
izpēti

2003

Kariksway International Musicology Prize
2004

CV sastādīts
CV aktualizēts

Gads

6 ECTS

9 ECTS

Norises vieta

2004

2006. gada oktobrī
2010. gada 5. jūnijā

3

_______________Lolita Fūrmane______________
(docētāja vārds, uzvārds)

dzīves un darba gājums
(C U R R I C U L U M V I T A E)

Dzimšanas dati

1958. gada 20. februāris, Rīga, Latvija

Dzīves vieta

Rīga

Izglītība

Augstskolas nosaukums

Doktora studiju
programma
(sakumā saukta:
aspirantūra)

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmija

Maģistra studiju
programma

„

Studiju gadi (no/līdz)

1988–1993

„

Pamatstudiju
programma

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts
konservatorija

Darba pieredze
akadēmiskajos
amatos

Augstskolas nosaukums
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmija

Iegūta kvalifikācija, grāds
Mākslas zinātņu doktora grāds
(Dr. art.) 1995

Mūzikas maģistra grāds
muzikoloģijas specialitātē 1994
1977–1982

Darba gadi (no/līdz)

Diploms ar izcilību:
Muzikologs, pedagogs

Akadēmiskais amats

no 2005

Mūzikas vēstures (vēlāk –
Muzikoloģijas) katedras profesore

2001–2007

Mūzikas vēstures katedras vadītāja

2000–2004

Mūzikas vēstures katedras asociētā
profesore

1996–2000

Mūzikas vēstures katedras
docente

1989–1996

Mūzikas vēstures katedras
asistente, vēlāk lektore

1

Nozīmīgākās
zinātniskās
publikācijas,
raksti,
recenzijas,
mācību līdzekļi,
citas publikācijas

Nosaukums

Gads

Publikācijas izdevējs / avots

• Humanitātes templis
jozefīniskajā Vīnē. Mocarts un viņa
brāļi // Dzirdēt Mocartu
[zinātnisku rakstu krājums, arī sast.
un priekšv.]. – Rīga: JVLMA,
2007; 13.–68. lpp.

2007

Rīga: JVLMA ZPC

• Rīgas Pilsētas teātra muzikālie
iestudējumi afišās un periodiskajos
rakstos (1863-1882) // Skaņuloki
gadsimtos [zinātn. rakstu krājums].
Autoru kolektīvs. – Rīga: Zinātne,
167.–235. lpp.

2004

Rīga: Zinātne

• Deutsche Dirigenten am Rigaer

2003

Sinzig: Edition IME

• Opera. Četri vēstures loki teātrī
[ arī pirmiestudējumu annāles u.c.]
// Latvijas Nacionālā opera
[mākslas albums]; 97.-183., 285.300. lpp.

2000

Rīga: Jumava

• Latvian symphonic music 19911999: some problems // Tiltai •
Bridges • Brücken [zinātn. rakstu
krājums], 3 (12); p. 93–96

2000

Klaipėda: Klaipėdos universitetas

• Johans Valentīns Mēders.
Mēdera Rīgas vēstules //
Gadsimtu skaņulokā [zinātn. rakstu
krājums]; 10.–47. lpp.

1997

Rīga: Zinātne

• Einige Merkmale der
Musikkultur der Barockzeit in Riga
// Greifswalder Beiträge zur
Musikwissenschaft, Bd. 4, hrsg.
von E. Ochs, N. Schüler,
L. Winkler; S. 151–159

1997

Frankfurt am Main: Peter Lang
GmbH

Opernhaus zwischen 1919 und
1944. Zur Frage der
Inszenierungen von Leo Blech
// Deutsch-baltische musikalische
Beziehungen: Geschichte –
Gegenwart – Zukunft, hrsg. von
Audronė Žiūraitytė und Klaus–
Peter Koch.; S. 43–49

2

• Instrumentālā kamermūzika:
muzicēšana un daiļrade Latvijā
19. gadsimtā // Latvijas Zinātņu
akadēmijas vēstis, 5/6; 64.–73.lpp.

1995

Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija

• Filozofija, ģeometrija, mūzika un
Rīgas Domskola // Māksla, 1,
31.–33 . lpp.

1992

Rīga

• Latviešu komponisti un
muzikologi 1989 [ Sastādīšana ]

1989

Rīga: Latvijas Komponistu
savienība

1982, 1983, 1987

Rīga: Liesma

1983

Ленинград: Музыка

--------------------

------------------------------

1999–2007

Bärenreiter Verlag:
Kassel, Basel, London, New York,
Prag, Metzler Stuttgart, Weimar

2001–2005

Rīga: LMIC

• Muzikālās hronikas materiāli
almanaham Latviešu mūzika 15,
16 un 18
• Alfrēds Kalniņš. Kora dziesmu
izlase (Избранные хоровые
песни) [ Sastādīšana. Notis ar
tekstu krievu val. ]

----------------------------------------• Raksti starptaut. enciklopēdijai
D i e M u s i k i n G e s c h i c hte und Gegenwart
(MGG):
P e r s o n e n t e i l, jaunajam
izdevumam;
šeit raksti par Jāni Ivanovu,
Alfrēdu un Jāni Kalniņiem, Juri
Karlsonu (9. sēj., 2003),
Arturu Maskatu (11. sēj., 2004),
Raimondu Paulu, Georgu Pelēci,
Gundari Poni (13. sēj., 2005),
Jāzepu Vītolu (17. sēj., 2007)
• Raksti Latvijas Mūzikas
Informācijas centra izdotajiem
bukletiem par latviešu
komponistiem (ap 20 komponistu),
teksta publikācija arī Interneta
portālā Music in Latvia

3

Zinātniski
pētnieciskā
darbība
(dalība projektos,
konferencēs,
eksperta darbs
u.c.)

Dalība projektos:
• Starptautiskais E–projekts
Musica Migrans (Migration und
Biographie deutschsprachiger
Musiker im östlichen Europa);
projekta kuratore – Leipcigas
Universitāte

Gads

Norises vieta

2009–2010 (II daļa)

Darba grupa:
Lund / Prag / Ljubljana /Vilnius /
Warschau /Riga / St. Petersburg /
Kiew / Wien / Bratislawa / Tallinn
/ München / Belgrad / Bukarest /
Danzig / Berlin / Budapest / Minsk

2007–2008 (I daļa)

2006–2007

Rīga – Helsinki – Gēteborga –
Sanktpēterburga

• Starptautiskā muzikologu
konference „Mūzikas institūcijas
Vidus- un Austrumeiropā 19. un
20. gs. Darbības modeļi un
problēmas.” – Referāts: Rigaer
Musikvereine im 19. und 20. Jh.
Eine Quellen-Forschung.

2009 (21.–24.10.)

Leipcigas Universitāte
(Vācija)

• LU starptautiskā zinātniskā
konference „Kultūra un atmiņa:
autobiogrāfiskais diskurss
Austrijas literatūrā un kultūrā”. –
Referāts: Das Problem der
Selbstpräsentation in Mozarts
Briefen (Autobiogrāfiskā diskursa
problēma Mocarta vēstulēs)

2008 (9.–12.10.)

Rīga, LU

• JVLMA Zinātniskā konference,
veltīta K. Monteverdi operas
Orfejs 400. gadadienai. –
Referāts: Orfejs 17. gadsimta itāļu
operteātrī

2007 (22.02.)

Rīga, JVLMA

• Starptautiskā konference
A. Glazunova 140. dzimšanas
dienas atcerei. – Referāts:
Александр Глазунов в Риге:
опыт исследования (Aleksandrs
Glazunovs Rīgā)

2005 (9.–10.10.)

Sanktpēterburgas konservatorija
(Krievija)

• Starptautiskais projekts Nordplus
Neighbour; projekta ideja un
koordinācija
(Ziemeļu Ministru padomes
finansējums)

Dalība konferencēs:

4

• UNESCO pārstāvniecības rīkots
starptautiskais seminārs „Dziesmu
svētki – mainīgā tradīcija”. –
Referāts: Dziesmu svētki kā
mūzikas rituāls

2001 (28.–29.07.)

Rīga, UNESCO pārstāvniecība

• Starptautiskā (35.) Baltijas
muzikologu konference. –
Referāts: Deutsche Dirigenten am
Rigaer Opernhaus zwischen 1919
und 1944. Zur Frage der
Inszenierungen von Leo Blech
(Vācu diriģenti Rīgas Operteātrī
pirmajā neatkarīgās Latvijas
periodā un Leo Bleha inscenējumi)

2001 (18.–21.10.)

Viļņa, Komponistu savienība
(Lietuva)

• Starptautiskā konference
„Mūzika Baltijas jūras reģionā:
pagātne un tagadne”. – Referāts:
Lettische symphonische Musik der
neunzigen Jahren. Einige
Ansichten (Latviešu 90. gadu
simfoniskā mūzika. Daži problēmjautājumi)

1999 (15.–19.04.)

Klaipēdas Universitāte
(Lietuva)

• Starptautiskā konference
Bibliotheca Baltica ’96. –
Referāts: Über die Musikarchivalien am Rigaer Dom heute
(Par mūzikas arhivālijām šodien
Rīgas Domā)

1996 (16.–17.05.)

Rīga, Latvijas Komponistu
savienība

• Starptautiskā konference
„Musica Baltica – mūzikas
kultūras interreģionālās attiecības
Baltijas jūras zemju telpā”. –
Referāts: Einige Merkmale der
Musikkultur der Barockzeit in Riga

1994 (30.11.–03.12.)

Greifsvaldes Universitāte
(Vācija)

(Par baroka mūzikas kultūras
iezīmēm Rīgā)

5

Eksperta darbs
• JVLMA jaunā zinātnisko
publikāciju izdevuma Mūzikas
Akadēmijas Raksti redakcijas
kolēģijas locekle
• Mūzikas mācību grāmatu
recenzente

no 2006

2003, 3.04.

Pamatojums – LR Izglītības un
Zinātnes ministrijas Izglītības
satura un Eksaminācijas centra
izdota a p l i e c ī b a NR
9014320040-129

Mākslinieciskā
darbība
(nozīmīgākie
projekti)

Projekta nosaukums

Gads

Norises vieta

• Publiskās lekcijas ( 2 ) LNB
izstādes Brīvmūrniecība un mūzika
ietvaros

2010. marts

Rīga, LNB

• Koncertlekcija sakarā ar franču
baroka operas Versaļas strūklakas
uzvedumu

2008, 5.04.

Rīgas Vēstures un Kuģniecības
muzeja Kolonnu zāle

• Kamermūzikas koncertcikla
vadīšana JVLMA un Valmieras
Drāmas teātra kopīgā projektā. –
Trīs sezonu laikā izstrādātas un
vadītas ~10 koncertprogrammas
(J. Vītola, A. Kalniņa, F. Šūberta,
E. Grīga, P. Čaikovska u.c. kamermūzika).

1998. sept.–2001. maijs

Valmieras Drāmas teātris

4.12.1999.

Mūrmuižas Tautas universitāte
Valmieras raj.

Ciklā piedalījušies Pēteris Plakidis,
Arnis Zandmanis, Gunārs Stade,
Andžella Ķirse, Evita Zālīte u.c.

• Publiskā lekcija Garīguma

jēdziens mūzikā. – Projekta
kuratore – rakstniece Ingrīda
Sokolova

6

Darbs
koleģiālajās
lēmējinstitūcijās
(Satversmes
sapulce, Senāts,
Revīzijas
komisija,
Šķīrējtiesa,
Profesoru
padome,
Promocijas
padome u.c.)

JVLMA Satversmes sapulce

2006–2008

JVLMA Senāts

2001–2004

JVLMA Šķīrējtiesa

no 2006

JVLMA Promocijas padome

2005–2007

Studiju kursu vadība
Kursa līmenis, tips

Apjoms kredītpunktos

Kursa nosaukums

Programmas nosaukums

Mūzikas vēsture

Instrumentālā mūzika

Bakalaurs, A daļa

4,5 ECTS

Vokālā mūzika

Bakalaurs, A daļa

4,5 ECTS

Diriģēšana (apakšprogramma
Kora diriģēšana)

Bakalaurs, A daļa

4,5 ECTS

Vispārējās izglītības mūzikas
skolotājs

Bakalaurs, A daļa

4,5 ECTS

Kompozīcija

Bakalaurs, A daļa

10,5 ECTS

Mūzikas vēsture un teorija

Bakalaurs, A daļa

7,5 ECTS

Diriģēšana (apakšprogramma
Simfoniskā orķestra diriģēšana)

Bakalaurs, A daļa

10,5 ECTS

Diriģēšana (apakšprogramma
Pūtēju orķestra diriģēšana)

Bakalaurs, A daļa

9 ECTS

Kompozīcija

Bakalaurs, A daļa

3 ECTS

Mūzikas vēsture un teorija

Bakalaurs, A daļa

3 ECTS

Diriģēšana (apakšprogramma
Simfoniskā orķestra diriģēšana)

Bakalaurs, A daļa

3 ECTS

Diriģēšana (apakšprogramma
Pūtēju orķestra diriģēšana)

Bakalaurs, A daļa

3 ECTS

(Gotika,
Renesanse, Baroks,
Vīnes klasiska)
1. un 2. semestris

Latviešu
mūzikas vēsture
5. un 6. semestris
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Mūzikas vēsture un teorija

Bakalaurs, Prakse

3 ECTS

Bakalaura
darba izstrāde

Mūzikas vēsture un teorija

Bakalaurs, A daļa

7,5 ECTS

Maģistra darba
izstrāde

Mūzikas vēsture un teorija

Maģistrantūra, A daļa

30 ECTS

Maģistra
referāta vadība

Instrumentālā mūzika

Maģistrantūra, B daļa,
3. semestris

4,5 ECTS

Promocijas
darbs

Mūzikas vēsture un teorija:

Doktora studiju progr.

150 ECTS

Arhīvu prakse
5. semestris

Cita nozīmīga
darba pieredze

Nosaukums

Gads

Norises vieta

• JVLMA Zinātniskās Pētniecības
centra vadītāja, vēlāk pētniece

8.12.2005–21.02.2006;
un no 2007.18.05.

Rīga

1982–1988

Liepāja

1984

Igate, Limbažu raj.

2006, marts–aprīlis

Sanktpēterburga, Krievija

• Renesanses mūzikas rokrakstu
studijas Florencē;
Māras Doles (ASV) radošā
stipendija

2003, novembris

Florence, Itālija

• Zinātniski pētnieciskas studijas
augstskolu sadarbības
programmas ERASMUS ietvaros
Berlīnes Mākslu universitātē

2002, aprīlis

Berlīne (Universität der Künste),
Vācija

1995, novembris

Frankfurte pie Mainas,
Vācija

• Emiļa Melngaiļa Liepājas

mūzikas vidusskolas skolotāja;
koncertlekcijas un cita veida
aktivitātes pilsētas mūzikas dzīvē;
Kopā ar audzēkņiem līdzdalība
E. Melngaiļa muzeja atvēršanā
Igatē

Profesionālā
pilnveide

• Latviešu mūzikas avotu studijas

Pēterburgas arhīvos;
Māras Doles (ASV) radošā
stipendija

• Līdzdalība PIKADO

programmā RISM jomā
(Repertoir international des
sources musicales); skaņdarbu
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mūsdienīga datorizācija, avotu
zinātniska apstrāde

• Studijas Upsalas universitātē
pie prof. Erika Kjelberga
(Kjellberg) – 17.gs. mūzikas
manuskriptu pētniecība (Zviedru
laiku Rīgas mūzika)

1993–1994

Upsala, Zviedrija

1985, oktobris

Sanktpēterburga,
Krievija

Zviedru institūta (Svenska
institutet) stipendija

• Profesionālās kvalifikācijas
kursi Sanktpēterburgas Valsts
konservatorijā

Citas ziņas

• Starptautiskās Kārļa Marijas fon
Vēbera biedrības biedre
• Latvijas Komponistu savienības
biedre

Saņemtie
apbalvojumi,
sertifikāti

JVLMA Pateicības raksts

Valodu prasmes

Latviešu, krievu, vācu val. – brīvi
Angļu val. – vidēji labā līmenī
Itāļu, zviedru val. – nedaudz

no 1.12.1995.
no 26.11.1996.

1994. 23.12.

CV sastādīts

9.09. 2006.

CV aktualizēts

1.10. 2007.

__________________________

(datums)

(personas paraksts)

(datums)

CV aktualizēts
CV aktualizēts
CV aktualizēts

1.07. 2008.
(datums)

__________________________
(personas paraksts)

__________________________
(personas paraksts)

1.06. 2009.

__________________________

(datums)

(personas paraksts)

10.05. 2010.

__________________________

(datums)

(personas paraksts)
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Ilmas Grauzdiņas
(docētāja vārds, uzvārds)

dzīves un darba gājums
(C U R R I C U L U M V I T A E)

Dzimšanas dati

1948. gada 9. februāris, Rīga

Dzīves vieta

Rīga

Izglītība:
doktora studiju
programma

Augstskolas nosaukums

Studiju gadi (no līdz)

Iegūta kvalifikācija, grāds

Studijas Maskavas Gņesinu
institūta Muzikoloģijas nodaļas
neklātienes aspirantūrā

1973–1983, ar
pārtraukumiem

1993. gadā piešķirts mākslas
doktora zinātniskais grāds
(Dr.art)

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts
konservatorijas Muzikoloģijas
nodaļa

1966–1971

diploms ar izcilību;
kvalifikācija: muzikologs,
mūzikas teorētisko
priekšmetu pedagogs

maģistra studiju
programma
pamatstudiju
programma

Darba pieredze
akadēmiskajos
amatos

Augstskolas nosaukums

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts
konservatorija/ Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmija

Darba gadi (no līdz)

pamatdarbā – no
1973. gada

Mūzikas teorijas katedras:
- pasniedzēja

no 1989. gada
kopš 1993. gada
1989–2005
2002–2005

- docente
- profesore
- katedras vadītāja
JVLMA radošā un
zinātniskā darba prorektore
Mūzikas pedagoģijas
katedras vadītāja
Muzikoloģijas nodaļas
Teorijas klases vadītāja un
Pedagoģijas klases vadītāja

2005–2008
kopš 2007. gada
kopš 2008.gada
Nozīmīgākās
zinātniskās
publikācijas,
raksti,

Nosaukums

GRĀMATAS:
- Rietumeiropas ērģeļmāksla
gadsimtu ritumā

Akadēmiskais amats

Gads

1980

Publikācijas izdevējs/avots

Mācību iestāžu metodiskais
kabinets
1

recenzijas,
mācību līdzekļi,
citas
publikācijas
(plašākas ziņas
pievienojamas
pielikumā)

- Tūkstoš mēlēm ērģeles
spēlē/ monogrāfija par
Latvijas ērģeļkultūru
- Kora dziesmu
parauganalīzes
- Dziesmu svētki Latvijā
/Norise, skaitļi, fakti;
līdzautors O. Grāvītis
- Dziesmu svētku gara gaita/
līdzautors A. Poruks
- Latviešu tautasdziesma
tautā
- Rūķcepure/ Mūzikas valodas
mācība
- Taisīšu tiltu pār plašu jūru/
Latviešu dziesmu svētki
pasaulē; līdzautors A.Poruks
- Mūzika 9 .–12. klasei/
mācību grāmata; līdzautors Ē.
Siliņš
- Dziesmu svētku mazā
enciklopēdija
- Mūzika 6. klasei/ mācību
komplekss; līdzautors
I.Vasmanis
- Mūzika 7. klasei/ mācību
komplekss; līdzautors
I.Vasmanis
- Mūzika 8. klasei/ mācību
komplekss; līdzautors
I.Vasmanis
- Mūzika 9. klasei/ mācību
komplekss; līdzautori
I.Vasmanis un I.Vasmane
- Izredzētie. Latvijas Lielā
kora virsdiriģenti.
RAKSTI ZIN. KRĀJUMOS:
- Latgaliešu tautasdziesma
kora apdarēs/ Latgales
mūzikas kultūra vakar un
šodien
- V.A.Mocarts un viņa
mūzika mācību grāmatu
lappusēs/ Dzirdēt Mocartu
- Grieziet ceļu praktiskai un

1987

Rīga: Liesma

1987

Mācību iestāžu metodiskais
kabinets
Rīga: Latvijas enciklopēdija

1990

1994

Rīga: E.Melngaiļa Tautas
mākslas centrs
KM Skolu centrs

1996

Rīga: Ulma

1998

Rīga: E.Melngaiļa Tautas
mākslas centrs

1998

Rīga: Zvaigzne

2004

Rīga: Musica Baltica

2004

Rīga: Zvaigzne ABC

2005

Rīga: Zvaigzne ABC

2006

Rīga: Zvaigzne ABC

2008

Rīga: Zvaigzne ABC

2008

Rīga: VA Tautas mākslas
centrs

2005

Daugavpils: DU
akad.apgāds Saule

2007

Rīga: JVLMA
Zin.pētn.centrs

2008

Daugavpils: DU

1990

2

radošai muzicēšanai/
Mūzikas vēstures un
teorijas mijiedarbe
- Skolotāja tēls studentu
2009
atmiņās, atceroties mūzikas
skolā un vidusskolā
aizvadītos gadus/ Mūzikas
zinātne šodien: pastāvīgais
un mainīgais, I
- Kā dzīvoja un strādāja
2010
Latvijas Konservatorija
1940./1941. mācību gadā/
Mūzikas zinātne šodien:
pastāvīgais un mainīgais, II

akad.apgāds Saule
Daugavpils: DU
akad.apgāds Saule

Daugavpils: DU
akad.apgāds Saule

3

Zinātniski
pētnieciskā
darbība (dalība
projektos,
konferencēs,
ekspertu darbs,
u.c.)

- Līdzdalība projektā Mūzikas
vēsturisko un teorētisko
disciplīnu materiālu
komplekss republikas
profesionālās izglītības
trīspakāpju sistēmai
- Līdzdalība darba grupās
standarta, programmu un
mācību līdzekļu izveidei
Mūzikas priekšmetam
pamatskolai un vidusskolai
- Eksperte Valsts Zinātniskās
Kvalifikācijas komisijā
- Līdzdalība projektā
Cilvēkresursi un
nodarbinātība: Mācību
priekšmetu standartu projektu
un programmu paraugu
pilnveide mācību priekšmetā
Mūzika
- Līdzdalība KM projektā par
mūzikas teorētisko kursu
satura un metožu atjaunošanu
mūzikas skolās
REFERĀTI
KONFERENCĒS:
- Mocarts un Apgaismība
- Teorija praksei mūsdienu
sabiedrības izglītībā
- The Spread of Spirituality in
the Reality of Artistic
Education
- Latviešu tautas
instrumentālā mūzika:
process, mijiedarbe,
problēmas
- ATEE Spring University:
Teatcher of the 21st Century:
Quality Education for Quality
Teaching
- Jānim Ivanovam – 100
- European precollege music
education: Russia, CIS
countries and Europe. State
and Prospects
- Starptautiskās konferences
Daugavpilī: Mūzikas zinātne
šodien: pastāvīgais un
mainīgais

1993–1996

Pasūtītājs – LR KM

kopš 1996. gada

Pasūtītājs – LR IZM

kopš 2004. gada

ZA

kopš 2009.oktobra

IZM; Nr.VISC 2009

kopš 2009.gada
septembra

KM

2006, janvāris
2006, aprīlis
2006, aprīlis

JVLMA
RPIVA
Šauļi, Lietuva
Daugavpils

2006, maijs

2006, jūnijs

2006, oktobris
2006, oktobris
un 2007. oktobris

Rīga, LU

JVLMA
Sanktpēterburga

Daugavpils
2007.maijs,
2008.maijs,
2009.maijs
2010.maijs
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Mākslinieciskā
darbība
(nozīmīgākie
projekti plašākas ziņas
pievienojamas
pielikumā)

Projekta nosaukums
Koncertlekciju cikla Piektdienu
muzikālās pēcpusdienas vadība

Gads
kopš 2004. gada

Norises vieta
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmija; vidēji – 10 koncerti
gadā

Darbs mūzikas propagandas
laukā: ievadvārdi, koncertu
vadība, CD anotācijas

regulāri ik mēnesi

JVLMA un citur Rīgā un
perifērijā

līdz 2006. gadam
kopš 1993. gada
2002. -2009.
kopš 2008.gada

JVLMA

Darbs
Darbs Satversmes sapulcē
koleģiālajās
Darbs Senātā
lēmējinstitūcijās Darbs Profesoru padomē
(Satversmes
Senāta priekšsēdētāja un
sapulce, Senāts,
Finanšu padomes
Revīzijas komisija,
priekšsēdētāja
Šķīrējtiesa,
Profesoru padome, Doktorantūras padome

kopš 2008.gada

Promocijas
padome, u.c.)

Kursa nosaukums
Solfedžo

Solfedžo

Studiju kursu vadība
Programmas nosaukums
Kompozīcija; Mūzikas vēsture
un teorija; Pūt./simf. orķ.
diriģenti
Instrumentālā mūzika

Solfedžo

Vispārējās izglītības mūzikas
skolotājs
Kordiriģēšana

Solfedžo

Vokālā mūzika

Teorija

Vokālā mūzika

Vispārējā metodika

Visas studiju programmas

Mūzikas teorētisko
priekšmetu mācīšanas
metodika
Bakalaura darbs

Kompozīcija; Mūzikas vēsture
un teorija; izvēle – Vispārējās
izglītības mūzikas skolotājs
Mūzikas vēsture un teorija

Mūzikas psiholoģija

Visas studiju programmas

Diplomreferāta izstrāde un
aizstāvēšana

Mūzika

Solfedžo

Kursa līmenis,
tips
Bakalaura;
1.–2. sem.

Apjoms
kredītpunktos
3 KP/
4,5 ECTS KP

Bakalaura;
1.–2. sem.
Bakalaura,
1.-6.sem.
Bakalaura,
1.-6.sem.
Bakalaura,
1.-6.sem.
Bakalaura,
1.-4.sem.
Bakalaura; 5.
sem.
Bakalaura; 6.
sem.

3 KP/
4,5 ECTS KP
6 KP/
9 ECTS KP
7 KP/
10,5 ECTS KP
9 KP/
13,5 ECTS KP
5 KP/
7,5 ECTS KP
1 KP/
1,5 ECTS KP
2 KP/
3 ECTS KP

Bakalaura; 4.-7.
sem.
Maģistra; 1. sem.

5 KP/
7,5 ECTS KP
2 KP/
3 ECTS KP
3 KP/
4,5 ECTS KP

Prof. maģistra;
3.sem.
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Maģistra darba izstrāde

Mūzikas vēsture un teorija

Promocijas darba izstrāde un
literatūras studijas

Muzikoloģija

Cita nozīmīga darba
pieredze, prof. pilnveide

Akad. maģistra;
1.-4. sem.
Doktora; 1-6.
sem.

Nosaukums
- Mūzikas teorētisko
priekšmetu pedagoga darbs
mūzikas skolā

Gads
1991–2003

kopš 2009. gada

Saņemtie apbalvojumi,
sertifikāti

20 KP/
30 ECTS KP
100 KP/
150 ECTS KP

Norises vieta
Salaspils
mūzikas un
mākslas skola
Jāzepa
Mediņa Rīgas
1.mūzikas
skolā

- Regulāra lektora un
publicista darbība mūzikas
propagandas un metodikas
jomā
- Regulāra sadarbība ar
mūzikas skolām un
vidusskolām, KM Skolu
centru/Valsts Kultūrizglītības
darba centru, IZM
(piedalīšanās semināros,
konkursos, kvalifikācijas
paaugstināšanas kursos u.tml.)

visu laiku

- LPSR Augstākās Padomes
Prezidija apbalvojums – II
pakāpes Mātes medaļa
- Latvijas ZA J. Sudrabkalna
prēmija par grāmatu Tūkstoš
mēlēm ērģeles spēlē
- LPSR Augstākās Padomes
Prezidija Goda raksts par
ievērojamu ieguldījumu
mūzikas mākslas attīstībā
- Latvijas Kultūras komitejas
Pateicības raksts par ilggadēju
nozīmīgu ieguldījumu mūzikas
teorētisko priekšmetu
apmācības metodiskā darba
vadīšanā
- Amerikas Latviešu
ērģelnieku ģildes Goda biedre

1986

LPSR

1989

LZA

1989

LPSR

1990

LV

1995

ASV

visu laiku

6

- Sertifikāts par profesionālo
pilnveidi: Augstskolu
didaktika: mūsdienu teorija un
prakse
- Sertifikāts par Izglītības
satura un eksaminācijas centra
ārštata metodiķa statusu
- Atzinības raksts par ilggadēju
radošu darbību Dziesmu
svētku tradīcijas pētniecībā,
dokumentēšanā un
popularizēšanā sabiedrībā

2004

LU

2006. marts

IZM/ ISEC

2008.februāris

VA Tautas
mākslas
centrs

Latviešu, krievu, vācu val.

Valodu prasmes
CV sastādīts 14.05.2010
(datums)

(personas paraksts)
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Baiba Jaunslaviete
_______________________________________
(docētāja vārds, uzvārds)

dzīves un darba gājums
(C U R R I C U L U M V I T A E)

Dzimšanas dati

Dzim. Rīgā, 17. 12. 1964

Dzīves vieta

Rīga
Augstskolas nosaukums

Studiju gadi (no līdz)

doktora studiju
programma

Mūzikas vēsture un teorija

1989-1993

maģistra studiju
programma

Mūzikas vēsture un teorija

Izglītība:

pamatstudiju
programma

Darba pieredze
akadēmiskajos
amatos

Nozīmīgākās
zinātniskās
publikācijas,
raksti,
recenzijas,
mācību līdzekļi,
citas
publikācijas
(plašākas ziņas
pievienojamas
pielikumā)

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmija

Mūzikas vēsture un teorija

Augstskolas nosaukums

1983-1988

Darba gadi (no līdz)

Iegūta kvalifikācija, grāds

Dr. art. (doktora studiju
programmas ietvaros 1993
iegūts arī maģistra grāds)
Muzikologs, pasniedzējs,
speciālās literatūras tulks
(vācu val.
Akadēmiskais amats

Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmija

No 2008

Docente

Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmija

No 2005

Pētniece

Nosaukums

Gads

Publikācijas izdevējs/avots

Latviešu un igauņu dziesmu
svētki laikposmā līdz
Pirmajam pasaules karam:
kopīgais un atšķirīgais

2009

Mūzikas akadēmijas raksti, VI

Die eigentümliche
Behandlung der nationalen
Motive bei Maija Einfelde im
Kontext der lettischen Musik

2009

Proceedings from 40th
Baltic Musicological
Conference. Vilnius:
Lithanian Composer´s
Union, 2009

1

Latviešu mūzika vācu un
krievu preses atsauksmēs:
1926–1944

2008

Letonica, 17. nr.

Die deutsch-baltischen und
lettischen Saengerfeste –
Tradition und
Wechselbeziehungen

2007

Chorgesang als Medium von
Interkulturalität: Formen, Kanäle,
Diskurse (hrsg. von Erik Fischer).
Stuttgart: Franz Steiner Verlag

Menueta traktējums V. A.
Mocarta daiļradē: formas un
mūzikas valodas īpatnības

2007

Dzirdēt Mocartu. Rīga; JVLMA
Zinātniskās pētniecības centrs

Jānis Ivanovs and Maija
Einfelde: similarities and
differences in their musical
style

2007

Ieskats vācbaltiešu dziesmu
svētku vēsturē

2007

Die Behandlung anderer Stile
in der Musik von P. Plakidis

2006

Maijas Einfeldes
programmatiskie orķestra
darbi.

2006

Raksti par Jāni, Jāzepu un
Jēkabu Mediņiem, kā arī par
Emili Melngaili, Pēteri
Plakidi, Pēteri Vasku, Ādolfu
un Bruno Skultēm, Marģeri
Zariņu, Jāni Zālīti un Arvīdu
Žilinski enciklopēdijai Die
Musik in Geschichte und
Gegenwart

2004-2006

Latviešu mūzika cittautu
kritiķu skatījumā, 1873-1926:
izlase (1. d.)

2004

The 20th Century and the
Phenomenon of Personality in
Music / 39th Baltic Musicological
Conference. - Latvijas
Komponistu savienība, Musica
Baltica
Mūzikas akadēmijas raksti, 3. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmija, Musica Baltica

Musical Work: Boundaries and
Interpretation / 38thBaltic
Musicological Conference. Lietuvos kompozitorių sajunga
Musica Baltica

Die Musik in Geschichte und
Gegenwart. – Bärenreiter

Mūzikas akadēmijas raksti, 1. –
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmija, Musica Baltica

2

Dažas stila īpatnības
A. Jēruma vokālajos
kamerdarbos

2000

Visās atslēgās: muzikāli teorētisko
un metodisko rakstu krājums. –
DPU izdevniecība Saule

Music of the Twentieth Century
whithin the Horizons of
Musicology. – Lietuvos
kompozitorių sajunga, 185-189

Maija Einfelde and her
peculiar place in the Latvian
music

2001

Par divām XX gadsimta
mūzikas koncepcijām

1993

Kultūras mantojums: rakstu
krājums. – Latvijas Kultūras
augstskolu asociācija

Izskaņas traktējums
XX gadsimta mūzikā

1993

Latvijas Zinātņu akadēmijas
Vēstis, 12. nr.

Skumjās serenādes [raksts par
M. Einfeldi, līdzautors
I. Zemzaris]

1989

Retorika un tās ietekme uz
mūziku

1988

Māksla, 3. nr.

Mācību iestāžu metodiskais
kabinets

3

Zinātniski
pētnieciskā
darbība (dalība
projektos,
konferencēs,
ekspertu darbs
u.c.)

Bonnas
universitātes 2009
Muzikoloģijas departamenta
rīkotā
starptautiskā
konference Das immaterielle
Kulturgut
Musik
im
Spannungsfeld
von
‚Lebenswelt’ und ‚Monument’
(referāts Die musikalische
Tätigkeit deutscher Vereine
im heutigen Lettland)
Leipcigas
Universitātes 2008
rīkotais Mūzikas pētniecības
biedrības Otrais kongress
(referāts Das Musikleben in
Riga aus der Sicht deutscher,
russischer und lettischer
Musikkritik (1873-1914)
Baltijas
muzikologu 2008
41. starptautiskā konference
Tallinā (referāts Lettische und
estnische Sängerfeste in den
60-der- 90-der Jahren des
19. Jahrhunderts:
das
Ähnliche
und
das
Unterschiedliche)
LU Literatūras, folkloras un
mākslas institūta rīkotā
konference Meklējumi un
atradumi (referāts Latviešu
dziesmu svētki vācu un krievu
preses skatījumā)

2007

Bonnas universitātes
Muzikoloģijas departamenta
rīkotā starptautiskā
konference Chorgesang als
Medium von Interkulturalität:
Formen, Kanäle, Diskurse
(referāts Vācbaltiešu un
latviešu dziesmu svētki:
tradīcijas un mijiedarbe)

2006

JVLMA konference Mocarts
un Apgaismības laikmets
(referāts Mocarta menueti:
formas un mūzikas valodas

2006

4

Starpt. J. Vītola muzikologu
konference Rīgā (referāts
Tonālās semantikas loma
J. Vītola mūzikā)
Baltijas muzikologu
36. konference Tallinā
(referāts Skaņdarba
noslēguma traktējums 20. gs.
estētisko uzskatu kontekstā)

2003

2002

Baltijas muzikologu
2001
35. konference Viļņā
(pārskats par tēmu 2001. gada
pirmatskaņojumi latviešu
mūzikā)
Baltijas muzikologu
32. konference Viļņā (referāts
Maija Einfelde un viņas īpašā
vieta latviešu mūzikā)

Darbs
Krājums Mūzikas akadēmijas
koleģiālajās
raksti, redkolēģijas locekle,
lēmējinstitūcijās atbildīgā redaktore
(Satversmes
sapulce, Senāts,
Revīzijas komisija,
Šķīrējtiesa,
Profesoru padome,
Promocijas
padome, u.c.)

Daugavpils Universitātes
izdotie rakstu krājumi
Latgales mūzikas kultūra
vakar un šodien un Latviešu
tautas instrumentālā mūzika:
redkolēģijas locekle,
recenzente

Kursa nosaukums

1998

2004-2010

2005-2010

Studiju kursu vadība
Programmas nosaukums

Redaktora prakse

Mūzikas teorija

Bakalaura diplomreferāta
izstrāde un aizstāvēšana

Diriģēšana

Kursa līmenis,
tips
Bakalaura studiju
programma
Bakalaura studiju
programma

Apjoms
kredītpunktos
3 (ES)
3 (ES)

5

Mūzikas forma
Mūzikas forma
Maģistra diplomreferāta
izstrāde un aizstāvēšana
Promocijas darba izstrāde un
literatūras studijas
Cita nozīmīga darba
pieredze, profesionālā
pilnveide

Saņemtie apbalvojumi,
sertifikāti
Valodu prasmes

Instrumentālā mūzika;
Diriģēšana; Vispārējās idejas
mūzikas skolotājs
Mūzikas vēsture un teorija
Mūzika
Muzikoloģija

Bakalaura studiju
programma

4, 5 (ES)

Bakalaura studiju
programma
Maģistra studiju
programma
Doktora studiju
programma

9 (ES)

Nosaukums

Gads

docētāja, pētniece

1993–2005

prof.pilnveides kursi
Inovācijas augstākās izglītības
sistēmā (sertifikāts nr. 25)

2003

4, 5 (ES)
150 (ES)

Norises vieta
Jāzepa Vītola
Latvijas
Mūzikas
akadēmija
Jāzepa Vītola
Latvijas
Mūzikas
akadēmija

Latviešu – dzimtā, vācu,
krievu – labi, angļu – ar
vārdnīcas palīdzību

CV sastādīts 2005.gada 5.decembrī

__________________________
(personas paraksts)

CV aktualizēts 2010.gada 8.jūnijā

__________________________
(personas paraksts)

6

PIELIKUMS
NOZĪMĪGĀKĀS PUBLIKĀCIJAS
(plašākas ziņas)

1. Latviešu un igauņu dziesmu svētki laikposmā līdz Pirmajam pasaules karam:
kopīgais un atšķirīgais // Mūzikas akadēmijas raksti, VI. Rīga: JVLMA, Musica
Baltica, 2009, 40–55
2. Ābele, Ādolfs; Alunāns, Nikolajs; Barisons, Pēteris; Dārziņš, Emīls; Garūta,
Lūcija; Jurēvičs, Vidvuds, Jurjāns, Andrejs [u. c]. / Informācijas apkopojums.
Latvian Symphonic Music 1880–2008. Catalogue. Rīga: Latvijas Mūzikas
informācijas centrs sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un
Latvijas Nacionālo bibliotēku, 2009, 32–33, 35–36, 41–42, 48–49, 57 [u. c.]
3. Die eigentümliche Behandlung der nationalen Motive bei Maija Einfelde im
Kontext der lettischen Musik // Poetics and Politics of Place in Music.
Proceedings from 40th Baltic Musicological Conference. Vilnius: Lithanian
Composer´s Union, 2009. 65–79
4. Latviešu mūzika vācu un krievu preses atsauksmēs, 1926-1944 // Mūzikas
akadēmijas raksti IV (Letonika). Rīga: JVLMA, 2008. 119–132
5. Latviešu dziesmu svētki vācu un krievu preses atsauksmēs (1873–1938) //
Letonica. Rīga: LULFMI, 2008, 17. numurs. 78–94
6. Die deutsch-baltischen und lettischen Sängerfeste – Tradition und
Wechselbeziehungen. In: Chorgesang als Medium von Interkulturalität: Formen,
Kanäle, Diskurse (hrsg. von Erik Fischer). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2007,
197–217.
7. Menueta traktējums V. A. Mocarta daiļradē: formas un mūzikas valodas īpatnības
// Dzirdēt Mocartu. Rīga; JVLMA, Zinātniskās pētniecības centrs, 2007, 209–250.
8. Jānis Ivanovs and Maija Einfelde: similarities and differences in their musical
style // The 20th Century and the Phenomenon of Personality in Music / 39th
Baltic Musicology Conference: selected papers. – Rīga: Latvijas Komponistu
savienība, Musica Baltica, 2007, pp. 19–28.
9. Ieskats vācbaltiešu dziesmu svētku vēsturē // Mūzikas akadēmijas raksti, 3. –
Rīga: JVLMA, Musica Baltica, 2007, 33.–52. lpp.
10. Raksti par Jāni, Jāzepu un Jēkabu Mediņiem, E. Melngaili, P. Plakidi, Ā. un B.
Skultēm, P. Vasku, M. Zariņu, J. Zālīti un A. Žilinski enciklopēdijai Die Musik in
Geschichte und Gegenwart. Zweite, neubearbeitete Ausgabe (raksti publicēti
dažādos sējumos, 2004–2007).
11. Die Behandlung anderer Stile in der Musik von Pēteris Plakidis // Musical Work:
Boundaries and Interpretations / 38th Baltic Musicological Conference: Selected
papers._– Vilnius: Lithuanian Composers' Union, 2006, 270–277
12. Maijas Einfeldes programmatiskie oprķestra darbi. – Rīga: Musica Baltica, 2006,
24 lpp.
13. Latviešu mūzika cittautu kritiķu skatījumā, 1873-1926: izlase [1. d.] // Mūzikas
akadēmijas raksti, 1. – R.: JVLMA, Musica Baltica, 2004, 3–172
14. Polistilistika Peterio Plakidžio muzikoje / Die Behandlung anderer Stile un der
Musik von P. Plakidis // Musical Work: Boundaries and Interpretations / 38th
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Baltic Musicological Conference: Selected papers. – Vilnius: Lietuvos
kompozitorių sąjunga, 2006, pp.270-277
15. Dažas stila īpatnības A. Jēruma vokālajos kamerdarbos // Visās atslēgās:
muzikāli teorētisko un metodisko rakstu krājums. – Daugavpils: DPU
izdevniecība “Saule”, 2000. – 41.-53. lpp.
16. Latviešu mūzika uz 21. gadsimta sliekšņa. Laikmeta zīmes R. Kalsona operā
“Pazudušais dēls” // Kultūras telpa un laiks; laikraksta “Izglītība un Kultūra”
pielikums, 1999, Nr. 9. – 8. lpp.
17. Maija Einfelde and her peculiar place in the Latvian music // Music of the
Twentieth Century whithin the Horizons of Musicology. – Vilnius: Lietuvos
kompozitorių sajunga, 2001, pp.185-188.
18. Imants Sneibis un viņa skola // Māksla, 1995, Nr. 3. – 41.-43. lpp.
19. Par divām XX gadsimta mūzikas koncepcijām // Kultūras mantojums (bilance,
process, perspektīvas). – R.: Latvijas Kultūras augstskolu asociācija, 1993. –
149.-164. lpp.
20. Izskaņas traktējums XX gadsimta mūzikā // Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis,
1993, 12. nr.
21. Skumjās serenādes ([raksts par M. Einfeldi, līdzautors I. Zemzaris] // Māksla,
1999, 3. nr. – 41.-43. lpp.
22. Divas skices par Pēteri Plakidi // Padomju Jaunatne, 1989, 96. nr.
23. Retorika un tās ietekme uz mūziku. – Rīga: Mācību iestāžu metodiskais kabinets,
1988. – 57. lpp.
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1

Jeļena__Ļebedeva
(docētāja vārds, uzvārds)

dzīves un darba gājums
(C U R R I C U L U M V I T A E)

Dzimšanas dati

02.01.1945, Krievija, Maskavas apg., c.Kraskovo

Dzīves vieta

Rīga

Izglītība:
pamatstudiju
programma

L.Sobinova Saratovas Valsts
konservatorijas muzikoloģijas
nodaļa (Krievija)

doktora studiju
programma

Gņesinu Valsts Muzikāli
pedagoģiskā institūta (tagad –
Krievijas Mūzikas akadēmija)
aspirantūra

Darba pieredze
akadēmiskajos
amatos

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmija, mūzikas teorijas katedra

Kopš 1990.g.
1985 – 1990
1977 - 1985
1975 – 1977

Profesore
Docente
Vec. pasniedzēja
Pasniedzēja

L.Sobinova Saratovas Valsts
konservatorija, kompozīcijas un
mūzikas teorijas katedra

1969-1975

Mūzikas teorijas priekšmetu
pasniedzēja

Nozīmīgākās
zinātniskās
publikācijas,
raksti,
recenzijas,
mācību līdzekļi,
citas
publikācijas
(plašākas ziņas
pievienojamas
pielikumā)

Nosaukums
• Pētera Plakida Koncerta divām
obojām un stīgām žanra un
formas aspekti
• Laikmetīgas formveides iezīmes
Georga Pelēča13. Londonas
simfonijā// Mūzikas akadēmijas
raksti, V
• Dažas temporālā aspekta
izpausmes V.A. Mocarta operās
Figaro kāzas un Dons Žuans//
Dzirdēt Mocartu
• Formveides īpatnības Jāņa
Kalniņa kordziesmās//Mūzikas
akadēmijas raksti, III
• On time category in musical
form-building// Music of the
twentieth century within the
horizonts of musicology
• Baroka mūzikas formas
• Instrumentācijas loma Jāzepa
Vītola simfoniskajā mūzikā//

1964-1969

1972-1976

Gads

Muzikoloģe; mūzikas teorijas un
vēstures pasniedzēja; lektore
Mākslas zinātņu kandidāte - pēc
disertācijas aizstāvēšanas 1980. g.;
1992. g. ar Latvijas Zinātnes
padomes lēmumu zinātniskais
grāds ir pielīdzināts mākslas
doktora grādam (Dr. art). Darba
tēma Kontrasts kā muzikāla
kategorija (20. gs. otrās puses
mūzikas aspektā)

Publikācijas izdevējs/avots

2009

(JVLMA ZPC redakcijā)

2008

Rīga; Musica Baltica

2007

Rīga; JVLMA

2007

Rīga; Musica Baltica

2001

Vilnius; Lietuvos kompozitorių
sąjunga

1997

Rīga; JVLMA bibl.

1993

Rīga; JVLMA

2

Zinātniski
pētnieciskā
darbība (dalība
projektos,
konferencēs,
ekspertu darbs,
u.c.)

Brīnišķais spēks
• Par Jāņa Ivanova simfonijām un
tembra lomu to formveidē//
Latviešu mūzika
• 20. gadsimta latviešu
komponistu mūzika skaņdarbu
analīzes kursā
• Par žanra un kompozīcijas
mijiedarbi latviešu klasiskajā
simfoniskajā mūzikā// Žanra un
stila analīze muzikāli teorētiskās
disciplīnās
Piedalīšana JVLMA pedagogu
semināros (regulāri); JVLMA
konferencēs (piem., Letonika-2008;
veltītājā L.Kārkliņa jubilejai, 2008,
Mocarta jubilejai, 2006), Baltijas
muzikologu konferencēs (piem.,
1998), Krievijas un citu republiku
konferencēs un festivālos (Saratova,
Maskava, Ļeņingrada, Tbilisi).
Esmu oponējusi disertāciju
aizstāvēšanā, recenzējusi dažāda
līmeņa zinātniskus darbus

Darbs JVLMA doktorantūras
Darbs
padomē
koleģiālajās
lēmējinstitūcijās Darbs Mākslas nozaru Promocijas
(Satversmes
sapulce, Senāts,
Revīzijas komisija,
Šķīrējtiesa,
Profesoru padome,
Promocijas
padome, u.c.)

padomē (apstiprināta ar Augstākās
izglītības padomes lēmumu)

Kursa nosaukums
Mūzikas forma

Laikmetīgās mūzikas analīze
Mūzikas analīzes koncepti
Pētniecības metodoloģija un
metodes (lektoru grupā)

1989

Rīga; Liesma

1988

Rīga; MK metod. kabinets

1985

Rīga; MK metod. kabinets

2008-2010
2004-2005

JVLMA

1992-1994

Studiju kursu vadība 2009/2010. akad. g.
Programmas nosaukums
Kursa līmenis,
tips
Mūzikas vēsture un teorija
Bakalaurs,
obligātais
Kompozīcija
Bakalaurs,
obligātais
Diriģēšana/ Pūtēju orķestra
Bakalaurs,
diriģēšana
obligātais
Mūzika
Prof. maģistrs,
obligātais
Mūzika
Akad. maģistrs, B
daļa apakšnozares
Mūzikas vēsture un teorija
Doktorants,
obligātais

Bakalaura darba izstrāde

Mūzikas vēsture un teorija

Maģistra darba izstrāde

Mūzika

Asistenta, specializācijas un zin.

Mūzika

Bakalaurs,
obligātais
Akad. maģistrs,
obligātais
Akad. maģistrs, B

Apjoms
kredītpunktos
ECTSKP 15
(5.,6. sem.- 9)
ECTSKP 12
(5.,6. sem. -6)

ECTSKP 12
(5.,6. sem. – 6)

ECTSKP 3
ECTSKP 6
ECTSKP 3
ECTSKP 7,5
ECTSKP 30
(8. sem. 13,5)

ECTSKP 22,5

3
darba prakse
Diplomreferāta izstrāde un
aizstāvēšana

Mūzika/ Instrumentālā mūzika

Promocijas darba izstrāde

Mūzikas vēsture un teorija

daļa apakšnozares
Prof. maģistrs,
obligātais
Doktorants,
obligātais
Doktorants,
obligātais

(8 sem. – 7,5)

ECTSKP 4,5
ECTSKP 94,5
(5.,6.sem. - )

Literatūras studijas

Mūzikas vēsture un teorija

Improvizatorisko formu analīze

Mūzikas vēsture un teorija

Mūzikas forma

Mūzikas vēsture un teorija

Cita nozīmīga darba
pieredze, profesionālā
pilnveide

4. Starptautiskajā zin.konferencē DU
(prof.meistarības pilnveidošanas
nolūkos)
Lektora R.Kronlaka lekciju kursa par
laikmetīgās mūzikas tehnikām un
elektroniku apgūšana
Profesionālas pilnveides
programmas Inovācijas augstākās
izglītības sistēmā apgūšana
(sertifikāts Nr. 33)

2009

DU

2005

JVLMA

2003

JVLMA

Atzinības Krusts un Goda Zīme
(Ordeņu kapitula lēmums)
Latvijas Republikas Kultūras
Ministrijas, Rīgas Doma Kora
Skolas, Emīla Dārziņa Mūzikas
Vidusskolas atzinības raksti u.c.

2005

Saņemtie apbalvojumi,
sertifikāti

Valodu prasmes

CV sastādīts
CV aktualizēts
CV aktualizēts

Doktoranta
specializācijas un
profilkurss
Doktoranta
specializācijas un
profilkurss

2004 –2005

Krievu valoda (dzimtā); eksāmens
latviešu valodā nokārtots 1993. g. (III
kategorija); vācu, angļu valoda

20.06.2006
(datums)

14.04.2007
(datums)

08.05.2010
(datums)

__________________________
(personas paraksts)

__________________________
(personas paraksts)

__________________________
(personas paraksts)

ECTSKP 55,5
(5.,6. sem.- )
ECTSKP 3
ECTSKP 3

Georga Pelēča
dzīves un darba gājums
( curriculum vitae )

Dzimšanas dati: 18.06.1947
Dzīves vieta: Rīga
Izglītība
Habilitētā
doktora grāds
(Dr.habil.art.)

Augstskolas
nosaukums

Iegūta kvalifikācija

1990

Mākslas zinātņu doktors

Doktora grāds

P.Čaikovska Maskavas
valsts konservatorija

1981

Mākslas zinātņu kandidāts
(Dr.art.)

Pamatstudiju
programma

P.Čaikovska Maskavas
valsts konservatorija

1965 – 1970

Komponists un mūzikas
teorijas disciplīnu pasniedzējs

Darba pieredze
akadēmiskajos
amatos
Pedagoģiskais
darbs

Nozīmīgākās
zinātniskās
publikācijas

P.Čaikovska Maskavas
valsts konservatorija

Studiju gadi

Augstskolu nosaukums Darba gadi

Akadēmiskais amats

Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmija

2004 – 2010

Profesors

Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmija

1970 – 2004

Profesors

Nosaukums:

Gads:

Publikācijas izdevējs/ avots:

„Kontrapunkta un fūgas
profesors savu skaņdarbu
kontrapunktos un fūgās
(polifonija T.Ķeniņa
mūzikā )”

2007

„Mūzikas
akadēmijas raksti”
III

2007

Krājumā „Dzirdēt Mocartu”,
JVLMA Zinātniskās
pētniecības centrs

„Polifonija V.A.Mocarta
mūzikā un četros viņa
studiju semestros”

2005

Krājumā „Naučnije trudi
Moskovskoj Konservatorii” n
47

2005

Musica Baltica

Referāts „Jāņa Jvanova
simfonisma veidi”

2006

JVLMA lasījumi par godu
Jāņa Ivanova simtgadei

Referāts „Four species of
Jānis Ivanovs’ symphony
style”

2006

LKS starptautikā konference
par godu J. Jvanova simtgadei

Projekta nosaukums

Gads

Norises vieta

„ REQUIEM
LATVIENSE”
pirmatskaņojums

2006

Rīgas Doms

„ZIEMASSVĒTKU
DZIEDĀJUMS”
pirmatskaņojums

2006

Rīgas Doms

„ Princip addicii v
„Tabula Rasa” Arvo
Pjarta”
„Jāņa Ivanova XX
simfonija”

Zinātniski
pētnieciskā
darbība

Mākslinieciskā
darbība

Kursa
nosaukums

JVLMA Satversmes
sapulces loceklis;
JVLMA Zinātniskās
padomes loceklis;
JVLMA Šķirējtiesas
loceklis
Studiju kursu vadība
Programmas nosaukums
Kursa līmenis,
tips

Polifonija

Muzikoloģija

Speciālais kurss

2

Cita nozīmīga
darba
pieredze,
profesionālā
pilnveide

Nosaukums

Gads

Norises vieta

Darbs
koleģiālajās
lēmējsinstitūcijās

Apjoms kredītpunktos

Profesionālās
kvalifikācijas
celšana

Stažēšanās Kembridžas
universitātē

1997

Anglija

Profesionālās
kvalifikācijas
celšana

Stažēšanās Oksfordas
universitātē

1995

Anglija

Saņemtie
apbalvojumi,
sertifikāti

Medaļa par Palestrinas
mūzikas pētījumu

1993

Itālija

Valodu prasmes

Latviešu, krievu, angļu, vācu

CV sastādīts 2010.gada 8.jūnijā

Georgs Pelēcis

__________________JĀNIS KUDIŅŠ___________________
(docētāja vārds, uzvārds)

dzīves un darba gājums
(C U R R I C U L U M V I T A E)

Dzimšanas dati

1974. gada 19. oktobris, Latvijas Republika, Daugavpils

Dzīves vieta

Rīga

Izglītība:

Augstskolas nosaukums

Studiju gadi (no līdz)

Iegūta kvalifikācija, grāds

Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmija
pamatstudiju
programma

Mūzikas vēsture un teorija

1993.-1997.

muzikologs, mūzikas
vēstures un teorijas
priekšmetu pasniedzējs.
mākslas bakalaurs

maģistra studiju
programma

Mūzikas vēsture un teorija

1997.-1999.

mākslas maģistrs
muzikoloģijas specialitātē

doktora studiju
programma

Mūzikas vēsture un teorija

2000.-2003.

iegūts mākslas zinātņu doktora
(Dr. art.) zinātniskais grāds
(2008. 03.04.)

Tiesību zinātne

2002.-2008

Augstskolas nosaukums

Darba gadi (no līdz)

jurista profesionālā
kvalifikācija (piektā līmeņa
profesionālā kvalifikācija)
Akadēmiskais amats

Latvijas Universitāte
pamatstudiju
programma
Darba pieredze
akadēmiskajos
amatos

J.Vītola
Latvijas
akadēmija

Mūzikas

1996.- 2000.

Asistents
katedra)

2000.-2006.

Lektors (mūzikas
teorijas
katedra),
zinātņu
daļas
zinātniskais līdzstrādnieks
Zinātniskais asistents
(Zinātniskās pētniecības
centrs)

2005.-2008.

(mūzikas

teorijas

Nozīmīgākās
zinātniskās
publikācijas,
raksti, recenzijas,
mācību līdzekļi,
citas publikācijas
(plašākas ziņas
pievienojamas
pielikumā)

No 2008.

Pētnieks un vadītājs
(Zinātniskās pētniecības
centrs)

No 2008.

Docents (Muzikoloģijas
katedra)

Nosaukums

Gads

Publikācijas izdevējs / avots

Latgales
tēls
latviešu
komponistu simfoniskajā mūzikā

2005

Grām.: Latgales dziesmu svētki
vakar un šodien, Daugavpils
Universitāte, Akadēmiskais
Apgāds Saule

Artūrs Grīnups. Sinfonia per
archi un citi darbi

2005

Izdevumu sērija
Latviešu mūzika tuvplānā.
Komponists un skaņdarbs,
JVLMA

Joprojām romantisms. Dažas
būtiskas raksturiezīmes
latviešu mūsdienu
simfoniskajā mūzikā.

2006

Grām.: Mūzikas akadēmijas
raksti II, JVLMA

Transformation of Archetypal
Conception of Style in NeoRomantic Mode of Expression of
Symphonic Music in the Works
of
Contemporary
Latvian
Composers.

2006

In: Dzieło muzyczne i jego
archetyp (2) / The musical
work and its archetype (2).
Bydgoszcz: Akademia
Muzycna im. Feliksa
Nowowiejskiego

Romantiskas
mākslinieciskās
pasauluztveres aktualizēšanās
faktori latviešu simfoniskajā
mūzikā postmodernisma
estētisko ideju kontekstā: norises
20. gadsimta pēdējā trešdaļā

2008

Grām.: Mūzikas vēstures un
teorijas mijiedarbe.
Daugavpils Universitāte,
Akadēmiskais Apgāds Saule

19. gadsimta romantisma faktors
latviešu simfoniskās mūzikas
ģenēzē un stilistiskās attīstības
sākumposmā

2008

Grām.: Mūzikas akadēmijas
raksti IV, JVLMA

Zinātniski
pētnieciskā
darbība
(dalība
konferencēs,
projektos, u.c.)

Poēma latviešu simfonisma
vēsturē: žanra arhetips un
stilistiskās transformācijas

2008

Izdevumu sērija
Latviešu mūzika tuvplānā.
Komponists un skaņdarbs,
Rīga, JVLMA

Stila jēdziens un tā uztveres
īpatnības 20. gadsimta
modernisma un postmodernisma
periodu mūzikas izpētes
kontekstā

2009

Grām.: Mūzikas zinātne
šodien: pastāvīgais un
mainīgais. Daugavpils
Universitāte, Akadēmiskais
Apgāds Saule

Latvian symphonic music at
the turn of the 20th and 21st
centuries: Neoromantic trend
and reasons for it to be
topical.

2009

In: Creative Tendencies of
Contemporary Music, Rīga,
JVLMA

Darbības veids

Norises laiks

Norises raksturojums

Referāts Neoklasicisms
mūsdienu latviešu komponistu
simfoniskajā mūzikā

30.09.2000

33.Starptautiskā Baltijas valstu
muzikologu konference Rīgā

Referāts
Lūcijas
Garūtas
klavierkoncerts romantisma
mūzikas stila kontekstā

16.05.2002

JVLMA
Zinātniskā konference
Lūcijai Garūtai – 100!

Referāts Jāzepa Vītola daiļrades
estētika
latviešu
klasiskās
mūzikas vēsturiski stilistiskajā
kontekstā

30.09.2003

JVLMA
Starptautiska zinātniskā
konference Jāzepam Vītolam –
140!

Referāts
Jāņa
Kalniņa
Svētlaimības simfonija

06.11.2004

JVLMA
Zinātniskā konference
Jānim Kalniņam – 100!

Referāts Latgales tēls latviešu
komponistu simfoniskajā
daiļradē

19.06.2005

Daugavpils Universitāte.
Zinātniskā konference
Latgales dziesmu svētki
Vakar un šodien

Referāts Komponisti romantiķi
latviešu simfoniskās mūzikas

27.09.2005

JVLMA
Zinātniskā konference

Referāti zinātniskajās
konferencēs:

vēsturē JVLMA zinātniskajā
konferencē Latviešu simfoniskā
mūzika 1880-2005 2005. gada
27. septembrī.

Latviešu simfoniskā mūzika
1880-2005

Referāts
Stila
arhetipiskā
veidola transformācija latviešu
mūsdienu komponistu
simfoniskās mūzikas
neoromantiskajā izteiksmē.

24.11.2005

Bidgoščas (Polija)
Mūzikas akadēmija.
Starptautiskā zinātniskā
konference Skaņdarbs un tā
arhetips

Referāts
Jurjānu
Andreja
simfoniskās mūzikas stils sava
laikmeta
kultūrvēsturiskajā
kontekstā.

30.09.2006

Zinātniskā konference Jurjānu
Andrejam – 150. Rīgā, Rīgas
Latviešu biedrībā

Referāts Stila kategorija mūzikā
radniecīgu procesu uztverē
kultūras
telpā
noteiktā
laikposmā salīdzinājumā ar
citām mākslām.

01.12.2006

Starptautiska zinātniskā
konference Kultūras
krustpunkti.
Starpdisciplinaritāte
kultūrvides pētījumos. Rīgā,
Latvijas Kultūras akadēmijā

Referāts Simfoniskā mūzika
Latvijā 20.–21. gadsimta mijā.

28.03.2007

Starptautisks zinātnisks
seminārs Laikmetīgās mūzikas
tendences. Rīgā, JVLMA

Referāts
Romantisms
un
neoromantisms kā divi faktori
latviešu simfoniskās mūzikas
vēsturē.
Referāts Romantiskās pasaules
uztveres
īpatnības
latviešu
simfoniskās mūzikas attīstībā.

11.05.2007

Starptautiska zinātniskā
konference Mūzikas vēstures
un teorijas mijiedarbe.
Daugavpils Universitātē
II Letonikas kongress, 9.
sekcija Tradicionālais un
mūdienīgais Latvijas mūzikā.
Rīgā, JVLMA

Referāts
Aktuālās
tendencies latviešu
simfoniskajā mūzikā
gadā.

29.02.2008

Latvijas Komponistu
Savienības festivāls Latvijas
jaunās mūzikas dienas,
konference Latviešu mūzikas
attīstības procesi 2007. gadā.
Rīgā, JVLMA

Referāts
Stila
izpausmju
īpatnības
20.
gadsimta
modernisma un posmtodernisma
mūzikas periodos.

09.05.2008

Starptautiska zinātniskā
konference Mūzikas zinātne
šodien: pastāvīgais un
mainīgais. Daugavpils
Universitātē

Referāts Tradicionālās mūzikas
klātbūtne latviešu komponistu
simfoniskajos darbos

30.09.2008

Zinātniskā konference No
mūzikas ābeces līdz Sempre
avanti. Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijā

stila

30.10.2008

2007.

Referāts Jozefs Haidns

Eiropas mūzikas kultūrā: daži
stila un personības
mitologēmas aspekti
Referāts Mazāk zināmi fakti
par Marģera Zariņa muzikālo
daiļradi

21.05.2009

Zinātniskie lasījumi, veltīti

Jozefa Haidna nāves
divsimtās gadskārtas atcerei.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijā
24.03.2010

Zinātniskie lasījumi, veltīti
Ādolfa Skultes un Marģera
Zariņa simtgades atcerei.
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijā

2007.-2008.

projekta vadītājs, izpētes darbu
veicējs

2007.-2008.

projekta vadītājs, izpētes darbu
veicējs

Projekta nosaukums

Gads

Norises vieta

-

-

-

Institūcijas nosaukums

Statuss

Pienākumu pildīšanas termiņš

JVLMA Senāts

senators, Senāta
priekšsēdētāja
vietnieks

No 18.06.2008

JVLMA Zinātniskā padome

padomes loceklis

No 01.09.2008

JVLMA Satversmes sapulce

sapulces
priekšsēdētājs

No 01.06.2009

Dalība zinātniskajos
projektos:
JVLMA zinātniskās darbības
attīstības
projekts
Latviešu
mūzikas analīze: simfonisma,
kora un vokālās mūzikas
jautājumi
Starptautisks mūzikas
zinātniskās pētniecības projekts
Laikmetīgās mūzikas tendences
(Latvija,
Lietuva,
Krievija,
Somija, Zviedrija)

Mākslinieciskā
darbība
(nozīmīgākie
projekti –
plašākas ziņas
pievienojamas
pielikumā)
Darbs
koleģiālajās
lēmējinstitūcijās
(Satversmes
sapulce, Senāts,
Revīzijas
komisija,
Šķīrējtiesa,
Profesoru
padome,
Promocijas
padome, u.c.)

Doktorantūras padome
padomes loceklis
No 01.09.2008
Studiju kursu vadība
Kursa nosaukums
Programmas nosaukums
Kursa līmenis,
Apjoms
tips
kredītpunktos
ECTS
Mūzikas forma
Instrumentālā mūzika /
A
4,5

pūšaminstrumentu un
sitaminstrumentu spēle

Muzikoloģija
Latviešu mūzikas vēsture

Latviešu mūzikas vēsture
Publicistikas prakse
Stils un interpretācijas māksla
Instrumentālās mūzikas stili
Zinātniski pētnieciskā darba
metodoloģija
Bakalaura darba izstrāde
Maģistra darba izstrāde
Promocijas darba izstrāde un
literatūras studijas

Cita nozīmīga darba
pieredze, profesionālā
pilnveide
-

Valodu prasmes

Instrumentālā mūzika /
stīgu instrumentu spēle

A

4,5

Diriģēšana / kora diriģēšana

A

4,5

Vispārējās izglītības iestādes
mūzikas skolotājs
Mūzikas vēsture un teorija
Instrumentālā mūzika /
pūšaminstrumentu un
sitaminstrumentu spēle

A

4,5

A
A

1,5
4,5

Instrumentālā mūzika /
stīgu instrumentu spēle

A

4,5

Instrumentālā mūzika /
Taustiņinstrtumentu spēle

A

4,5

Mūzikas vēsture un teorija
Mūzikas vēsture un teorija
Akadēmiskā maģistra studiju
programma
Akadēmiskā maģistra studiju
programma
Akadēmiskā maģistra studiju
programma
Mūzikas vēsture un teorija
Akadēmiskā maģistra studiju
programma
Doktora studiju programma
Muzikoloģija

A
A
A

7,5
4,5
3

A

3

B

3

A
A

16,5
30

A

150

Nosaukums

Gads

Norises vieta

-

-

-

angļu valoda, krievu valoda

CV sastādīts

01.09.2006
(datums)

CV aktualizēts

05.05.2010
(datums)

__________________________
(personas paraksts)

__________________________
(personas paraksts)

3.
studiju kursu apraksti, skat. internetā: www.jvlma.lv;

Apstiprināts JVLMA Doktorantūras padomes
2009. gada 17. novembra
Sēdē, protokols Nr.8

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
akadēmiskās doktora studiju programmas Muzikoloģija
kods 51212
studiju kursa apraksts
Studiju kurss:

Promocijas darba izstrāde un literatūras studijas

Studiju kursa tips: obligātais
Studiju kursa līmenis: doktorants
Studiju gads: 1., 2., 3.
Semestris: 1. līdz 6., ieskaitot
Piešķiramais KP skaits:
Latvijas 100 KP/ ECTS 150 KP
Studiju kursa apguvi doktorants īsteno divās tematiskajās daļās:
1) Promocijas darba izstrāde – LV 63/94,5 ECTS KP
Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas
iegūta kontaktstundu un patstāvīgā darba studijās laikā no 1. līdz 6.semestrim,
ieskaitot: 240 kontaktstundas, 2280 patstāvīgā darba stundas.
2) Literatūras studijas – LV 37/55,5 ECTS KP.
Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu kompetenci, kas iegūta
kontaktstundu un patstāvīgā darba studijās laikā no 1. līdz 6.semestrim, ieskaitot:
25 kontaktstundas, 1455 patstāvīgā darba stundas.
Literatūras studiju tematiskā daļa sastāv no programmas bāzes literatūras un
promocijas darba literatūras studijām.
- Programmas bāzes literatūras studijas attiecināmas uz visiem doktora studiju
programmas Muzikoloģija doktorantiem. Bāzes literatūras sarakstu apstiprina
Doktorantūras padome. Programmas bāzes literatūru doktorants apgūst laikā no
1. līdz 3.semestrim, ieskaitot LV 15/22,5 ECTS KP apjomā
(sarakstu skatīt pielikumā).
- Promocijas darba literatūras studijas notiek laikā no 4. līdz 6.semestrim līdztekus
promocijas darba izstrādei LV 22/33 ECTS KP apjomā.
Promocijas darba literatūras sarakstu sastāda promocijas darba vadītājs un
doktorants studiju perioda sākumā, to aktualizē vai papildina promocijas darba
izstrādes gaitā. Promocijas darba literatūras apguves sarakstu un apjomu
promocijas darba vadītājs konkretizē doktoranta individuālā darba plāna
uzdevumos.

Kursa mērķis: studiju kursa noslēgumā doktorants ir spējīgs patstāvīgi veikt
oriģinālu zinātnisku pētījumu, izvirzīt un risināt zinātniskās un radošās problēmas
muzikoloģijas jomā, ir motivēts mākslas zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai,
ir sagatavots akadēmiskajam un zinātniskajam darbam.
Priekšnosacījumi: nepieciešams humanitāro
profesionālais maģistra grāds mūzikā.

zinātņu

maģistra

grāds

vai

Studiju kursa saturs:
Patstāvīga pētnieciskā darba izstrāde ar zinātniski oriģinālu un pārbaudītu
rezultātu iegūšanu izvēlētās jomas mākslas zinātnes muzikoloģijas apakšnozarē un
promocijas darba pabeigšana priekšaizstāvēšanas līmenī.
Atbilstoši promocijas darba tematiskai ievirzei doktorants kopā ar promocijas
darba vadītāju izvēlas vienu no trim muzikoloģijas specializācijas jomām:
- Vēsturiskā muzikoloģija;
- Sistemātiskā muzikoloģija;
- Etnomuzikoloģija.
Promocijas darba prasības noteiktas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
nolikumā par promocijas kārtību un kritērijiem.
Promocijas darbs var būt:
- disertācija;
- tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa;
- monogrāfija.
Promocijas darba apjomam studiju programmas noslēgumā ir jābūt vismaz 75% no
pilna promocijas darba apjoma.
Promocijas darba apjoms ir 120 līdz 180 lapaspuses. Promocijas darba struktūras
un noformējuma prasības nosaka Nolikums par promocijas darba izstrādes un
noformēšanas kārtību, kuru apstiprina JVLMA Senāts.
Studiju laikā jāapgūst:
• jaunākās pētījumu metodes;
• pētījumu plānošana, datu apstrāde, prezentēšanas paņēmieni;
• patstāvīga zinātnisko rezultātu noformēšana un iesniegšana publicēšanai
zinātniskajā periodikā.
Studiju metodes: 1) kontaktstundas - informācijas un konsultāciju sniegšana;
2) patstāvīgais darbs – individuālais pētniecības darbs,
promocijas darba izstrāde un literatūras studijas, zinātnisko
rezultātu apstrāde, noformēšana un iesniegšana publicēšanai
zinātniskajā periodikā.

Pārbaudījumu prasības, vērtēšanas metodes un kritēriji:
Doktoranta studiju rezultāti tiek vērtēti ik semestri.
Promocijas darba izstrādes un literatūras studiju rezultātus vērtē Doktorantūras
padome, klātesot promocijas darba vadītājam un vismaz vienam Promocijas
padomes pārstāvim.
Skaidrojums saīsinājumiem: pārbaudījuma veidi - „ieskaite” saīsin. „i”; „ieskaite ar vērtējumu”
saīsin. „iv”; „eksāmens” saīsin. „E”; „promocijas eksāmens” saīsin. „PE”
Semestris/pārbaudījuma veids / KP

Promocijas darba izstrāde
un literatūras studijas *)
a) programmas bāzes
literatūra
b) promocijas darba
literatūra

1.
sem.
iv
/10
i/4

2.
sem.
E
/18
i/6

3.
sem.
i
/7
E/5

4.
sem.
10

5. sem.
8

6.
sem.
10

E

iv

PE

10

2

10

Doktoranta pienākumi:
- uzrakstīt katram semestrim plānoto promocijas darba apjomu un
studiju noslēgumā iesniegt 75% pilna apjoma promocijas darbu, atbilstoši
JVLMA Senāta apstiprinātajam nolikumam par promocijas darba izstrādes
un noformēšanas kārtību;
- patstāvīgi studēt programmas bāzes literatūru, promocijas darba literatūru un
pierādīt savu kompetenci pārbaudījumos;
- studiju laikā sagatavot vismaz divas publikācijas un uzstāties vismaz divās
starptautiskajās konferencēs vai semināros;
Semestru pārbaudījumu prasības:
1. semestris:
1. tematiskā daļa: Promocijas darba izstrāde (ieskaite)
1) Jāiesniedz izvērsts promocijas darba plāns
2) Promocijas darba izstrādes rezultātu prezentācija (apjoms 10 minūtes)
Doktoranta paveikto izvērtē Doktorantūras padome, ņemot vērā šādus kritērijus un
prasības:
1) promocijas darba izstrādes rezultātu prezentācijā skaidri definēts pētījuma
objekts, pētījuma mērķis un uzdevumi;
2) izvērstajā promocijas darba plānā skaidri definēti pētījuma nodaļu un
apakšnodaļu virsraksti;
3) promocijas darba izstrādes rezultātu prezentācijā strukturēti raksturota
problemātika, ko iecerēts iztirzāt katrā nodaļā un apakšnodaļā;
4) promocijas darba izstrādes rezultātu prezentācijā skaidri un argumentēti
raksturotas pašreizējā pētījuma izstrādes stadijā nepieciešamās zinātniskās
pētniecības metodes;
5) akadēmiskās diskusijas gaitā doktorants spēj argumentēti atbildēt uz recenzenta
un Doktorantūras padomes locekļu jautājumiem.

2. tematiskā daļa: Literatūras studijas (ieskaite ar vērtējumu)
Doktora studiju 1. semestrī ieskaitē notiek zināšanu pārbaude par Bāzes literatūras
studijām: par bāzes literatūras muzikoloģijā saraksta 1., 2., 3. un 5. literatūras
avotu un (atkarībā no promocijas darba ievirzes jeb specializācijas) – sistemātiskās
muzikoloģijas (mūzikas teorijas) saraksta 1., 3. un 4. literatūras avotu;
sistemātiskās muzikoloģijas (mūzikas psiholoģija) 1., 2. un 3. literatūras avotu;
vēsturiskās muzikoloģijas saraksta 1., 2. un 9. literatūras avotu; etnomuzikoloģijas
literatūras saraksta 6., 7. un 8. literatūras avotu.
2. semestris:
1. tematiskā daļa: Promocijas darba izstrāde (eksāmens)
1) Jāiesniedz promocijas darba teksts (apjoms vismaz 40 000 rakstu zīmes)
2) Promocijas darba teksta prezentācija (apjoms 10 minūtes)
Doktoranta paveikto izvērtē Doktorantūras padome, ņemot vērā šādus kritērijus un
prasības:
1) iesniegtais promocijas darba teksts reprezentē ar izpētes objektu, izvirzīto mērķi
un uzdevumiem saistītu problemātiku;
2) iesniegtajā tekstā skaidri pamatots zinātniskās pētniecības metožu lietojums;
3) iesniegtais teksts apliecina pētījuma autora prasmi problēmorientēti raksturot
aplūkojamos jautājumus, izvirzīt konkrētus, patstāvīgus problēmu risinājumus un
paust oriģinālas atziņas;
4) izstrādātā teksta kvalitāte atbilst akadēmiska pētījuma stilam;
5) akadēmiskās diskusijas gaitā doktorants spēj argumentēti atbildēt uz recenzenta
un Doktorantūras padomes locekļu jautājumiem.
2. tematiskā daļa: Literatūras studijas (ieskaite)
Doktora studiju 2. semestrī ieskaitē notiek zināšanu pārbaude par Bāzes literatūras
studijām: par bāzes literatūras muzikoloģijā saraksta 4., 6., 9. un 10. literatūras
avotu un (atkarībā no promocijas darba ievirzes jeb specializācijas) – par
sistemātiskās muzikoloģijas (mūzikas teorijas) saraksta 2., 6. un 9. literatūras
avotu; sistemātiskās muzikoloģijas (mūzikas psiholoģija) saraksta 4., 5. un 6.
literatūras avotu; vēsturiskās muzikoloģijas saraksta 3., 4. un 6. literatūras avotu;
etnomuzikoloģijas saraksta 2., 5. un 9. literatūras avotu.
3. semestris:
1. tematiskā daļa: Promocijas darba izstrāde (ieskaite)
1) Jāiesniedz promocijas darba teksts (apjoms vismaz 80 000 rakstu zīmes)
2) Promocijas darba teksta prezentācija (apjoms 10 minūtes)
Doktoranta paveikto izvērtē Doktorantūras padome, ņemot vērā šādus kritērijus un
prasības:

1) iesniegtais promocijas darba teksts reprezentē ar izpētes objektu, izvirzīto mērķi
un uzdevumiem saistītu problemātiku;
2) iesniegtajā tekstā skaidri pamatots zinātniskās pētniecības metožu lietojums;
3) iesniegtais teksts apliecina pētījuma autora prasmi problēmorientēti raksturot
aplūkojamos jautājumus, izvirzīt konkrētus, patstāvīgus problēmu risinājumus un
paust oriģinālas atziņas;
4) izstrādātā teksta kvalitāte atbilst akadēmiska pētījuma stilam;
5) akadēmiskās diskusijas gaitā doktorants spēj argumentēti atbildēt uz recenzenta
un Doktorantūras padomes locekļu jautājumiem.
2. tematiskā daļa: Literatūras studijas (eksāmens)
Doktora studiju 3. semestrī eksāmenā notiek zināšanu pārbaude par Bāzes
literatūras studijām: par bāzes literatūras muzikoloģijā saraksta 7., 8. 11. un 12.
literatūras avotu un (atkarībā no promocijas darba ievirzes jeb specializācijas) –
par sistemātiskās muzikoloģijas (mūzikas teorijas) saraksta 5., 7. un 8. literatūras
avotu; sistemātiskās muzikoloģijas (mūzikas psiholoģija) 7., 8. un 9. literatūras
avotu; vēsturiskās muzikoloģijas saraksta 5., 7. un 8. literatūras avotu;
etnomuzikoloģijas saraksta 1., 3. un 4. literatūras avotu.
4. semestris (eksāmens):
1) Jāiesniedz promocijas darba teksts (apjoms vismaz 120 000 rakstu zīmes)
2) Promocijas darba teksta prezentācija (apjoms 10 minūtes)
Doktoranta paveikto izvērtē Doktorantūras padome, ņemot vērā šādus kritērijus un
prasības:
1) iesniegtais promocijas darba teksts reprezentē ar izpētes objektu, izvirzīto mērķi
un uzdevumiem saistītu problemātiku;
2) iesniegtajā tekstā skaidri pamatots zinātniskās pētniecības metožu lietojums;
3) iesniegtais teksts apliecina pētījuma autora prasmi problēmorientēti raksturot
aplūkojamos jautājumus, izvirzīt konkrētus, patstāvīgus problēmu risinājumus un
paust oriģinālas atziņas;
4) izstrādātā teksta kvalitāte atbilst akadēmiska pētījuma stilam;
5) akadēmiskās diskusijas gaitā doktorants spēj argumentēti atbildēt uz recenzenta
un Doktorantūras padomes locekļu jautājumiem.
5. semestris (ieskaite ar vērtējumu):
1) Jāiesniedz promocijas darba teksts (apjoms vismaz 160 000 rakstu zīmes)
2) Promocijas darba teksta prezentācija (apjoms 10 minūtes)
Doktoranta paveikto izvērtē Doktorantūras padome, ņemot vērā šādus kritērijus un
prasības:
1) iesniegtais promocijas darba teksts reprezentē ar izpētes objektu, izvirzīto mērķi
un uzdevumiem saistītu problemātiku;
2) iesniegtajā tekstā skaidri pamatots zinātniskās pētniecības metožu lietojums;

3) iesniegtais teksts apliecina pētījuma autora prasmi problēmorientēti raksturot
aplūkojamos jautājumus, izvirzīt konkrētus, patstāvīgus problēmu risinājumus un
paust oriģinālas atziņas;
4) izstrādātā teksta kvalitāte atbilst akadēmiska pētījuma stilam;
5) akadēmiskās diskusijas gaitā doktorants spēj argumentēti atbildēt uz recenzenta
un Doktorantūras padomes locekļu jautājumiem.
6. semestris (promocijas eksāmens)
Doktora studiju programmas apguves noslēgumā notiek promocijas
darba priekšaizstāvēšana.
Priekšaizstāvēšanas datumu izsludina DP 6.semestra sākumā.
Promocijas darbs atbilstoši JVLMA Senāta apstiprinātajam nolikumam par
promocijas darba izstrādes un noformēšanas kārtību jāiesniedz vienu mēnesi pirms
izsludinātā priekšaizstāvēšanas datuma.
Doktoranta iesniegto promocijas darbu recenzē divi mākslas zinātnes attiecīgās
apakšnozares eksperti.
Promocijas darba priekšaizstāvēšanu vērtē un pieņem lēmumu par studiju
programmas apguves rezultātiem Doktorantūras padome, piedaloties vismaz
diviem Promocijas padomes pārstāvjiem.
Promocijas eksāmena prasības:
1) Jāiesniedz promocijas darba teksts (apjoms aptuveni 200 000 rakstu zīmes)
2) Promocijas darba priekšaizstāvēšana – prezentācija (apjoms 30 minūtes)
Doktoranta paveikto izvērtē Doktorantūras padome, ņemot vērā šādus kritērijus un
prasības:
1) promocijas darba autors ir pamatojis tēmas izvēli, definējis pētījuma mērķi un
uzdevumus, raksturojis zinātniskos sasniegumus tēmas izpētē un izmantotās
metodes, izklāstījis, kā arī apspriedis darbā gūtos rezultātus un atziņas, apkopojot
tos secinājumos un priekšaizstāvēšanai izvirzītajās tēzēs;
2) promocijas darbs ir oriģināls pētījums, kura rezultātiem ir būtiska nozīme
Mākslas zinātnes apakšnozarē Muzikoloģija;
3) promocijas darba apjoms ir ne mazāks kā 200 000 rakstu zīmes;
Promocijas darbā izmantotas mūsdienīgas zinātniskās pētniecības metodes un
rezultāti sniedz jaunas atziņas Mākslas zinātnes apakšnozarē Muzikoloģija;
4) promocijas darbs nav viltojums vai plaģiāts vai nav izdarīts cits zinātniskās
ētikas pārkāpums;
5) akadēmiskās diskusijas gaitā doktorants spēj argumentēti atbildēt uz recenzentu
un Doktorantūras padomes locekļu jautājumiem.
Doktoranta zināšanas un prasmes vērtē , izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu:
Apguves līmenis

Atzīme

Skaidrojums

Aptuvenā
atzīme

ļoti augsts

10

izcili (with distinction)

A

9

teicami (excellent)

A

8

ļoti labi (very good)

B

7

labi (good)

C

6

gandrīz labi (almost good)

D

5

viduvēji (satisfactory)

E

4

gandrīz viduvēji (almost satisfactory)

E/FX

augsts

vidējs

ECTS

zems

3–1

negatīvs vērtējums (unsatisfactory)

Fail

Zināšanu un prasmju vērtējuma skaidrojums
Vērtējuma
“balles”
apzīmējums cipariem un
vārdiem

Zināšanu un prasmju līmenis

10
9

izcili
teicami

Zināšanas, prasmes un iemaņas, kas pārsniedz studiju kursa prasības, liecina par pētījuma oriģinalitātil.
Pilnā mērā apgūtas studiju kursa prasības, iegūtas pētnieciskā darba iemaņas, spēja patstāvīgi realizēt
apgūto, radoša pieeja.

8

ļoti labi

7

labi

Pilnā mērā apgūtas studiju kursa prasības, iegūtas pētnieciskā darba prasmes, spēja patstāvīgi realizēt
apgūto.
Apgūtas studiju kursa prasības, iegūtas pētnieciskā darba prasmes, taču ne vienmēr spēj patstāvīgi
realizēt apgūto.

6

gandrīz labi

Apgūtas studiju kursa prasības, taču atsevišķās pētnieciskā darba jomās sniegums ir nepietiekoši stabils
un pārliecinošs.

5

viduvēji

4

gandrīz viduvēji

3

vāji

Pamatvilcienos apgūtas studiju kursa prasības, kaut arī konstatējama vairāku pētnieciskā darba jomu
nepietiekoša stabilitāte un rezultativitāte.
Pamatvilcienos apgūtas studiju kursa prasības, tomēr konstatējama vairāku nozīmīgu pētnieciskā darba
jomu nepilnīga pārvaldīšana, ievērojami trūkumi zināšanās un to praktiskajā realizācijā.
Zināšanas, prasmes un iemaņas dotajā studiju kursā apgūtas virspusēji, nav spēju tās praktiski pielietot.

2

ļoti vāji

1

ļoti, ļoti vāji

Apgūtas tikai atsevišķas zināšanas un prasmes, taču kopumā trūkst orientācijas un izpratnes studiju kursa
prasībās.
Nav priekšstata par studiju kursa būtību.

Studiju valoda: latviešu valoda, ārzemniekiem – angļu, vācu, krievu valoda

Pielikums
Bāzes literatūras saraksts
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Meklējumi un atradumi 2006. – Rīga: Zinātne, 2006. 7-29 lpp.
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3. Dahlhaus, C. und H. de la Motte–Haber (Hg.). Systematische
Musikwissenschaft // Carl Dahlhaus (Hg.). Neue Handbuch der
Musikwissenschaft. Band 10. – Laaber: Laaber–Verlag, 1997.
4. Kaden, C. Musik soziologie. – Berlin: Verlag Neue Musik, 1984.
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8. Друскин, М. Зарубежная музыкальная историография. – Москва,
1994.
9. Kонен, В. Театр и симфония. – Москва: Mузыка, 1968.
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Ценова. – Москва: Музыка, 2007.

LITERATŪRA SISTEMĀTISKAJĀ MUZIKOLOĢIJĀ / MŪZIKAS
TEORIJA
(ar grozījumiem Doktorantūras padomes sēdē
2009. gada 17. novembrī, protokols Nr.8)
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Москва: Музыка, 1978.
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Дауноравичене Г. Некоторые аспекты жанровой ситуации
современной музыки // Laudamus. – Москва: Композитор, 1992. С. 99106.

3. Ценова В. О современной систематике музыкальных форм //
Laudamus. – Москва: Композитор, 1992. С. 107-114.
4. Франтова Т. Неклассические полифонические формы в музыке
советских композиторов 60-70-х годов // Проблемы музыкальной
формы в теоретических курсах вуза. Сб. трудов, вып. 132. – Москва:
РАМ им. Гнесиных, 1994. С. 216 -232.
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курсах вуза. Сб. трудов, вып. 132. – Москва: РАМ им. Гнесиных, 1994.
С.46-69.
6. Kurth E. Romantische Harmonik undihre Krise in Wagners „Tristan“,
1920.
7. Koblyakov L. Pierre Boulez: A World of Harmony. – Switzerland:
Harwood Academic Publishers, 1993.
8. Messiaen O. The Technique of my Musical Language. – Paris: Leduc, 1956.
9. Torgāns J. Koncertžanra tipoloģijas jautājumi XX gadsimtā (uz 70. gadu
padomju mūzikas bāzes). – Rīga: Mācību iestāžu metodiskais kabinets,
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klavierkoncerts // Latviešu mūzika XII, Rīga: Liesma, 1977; Jāņa Ivanova
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mūzika '89 (19), Rīga : Liesma, 1990.

LITERATŪRA SISTEMĀTISKAJĀ MUZIKOLOĢIJĀ / MŪZIKAS
PSIHOLOĢIJA
(ar grozījumiem Doktorantūras padomes sēdē
2009. gada 17. novembrī, protokols Nr.8)
1. Bruhn, Herbert; Rösing, Helmut (Hg.). Musikpsychologie. Ein Handbuch.
Hamburg: Rowohlt Verlag, 2002, 13–39.
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Press, 1998,
1–23.
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Gehirn. Heidelberg: Spektrum, 2001, 159–168. (Jourdain, R. Music, the
Brain, and Ecstasy. NY: Ballantine Books, 1993).
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5. Patel, Aniruddh D. (2008). Music, Language and the Brain. NY: Oxford
University Press, 2008, 300–351.
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7. Sacks, Oliver. Der einarmige Pianist. Hamburg: Rowohlt Verlag, 2008,
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8. Stoffer, Thomas; Oerter, Rolf. Allgemeine Musikpsychologie. Göttingen:
Hogrefe, 2005, 767–829.
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1998,
31–59.
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val.: Аберт, Г. В. А. Моцарт. – Москва: Музыка. 1978-1985).
2. Adler, G. Methode der Musikgeschichte. – Leipzig, 1919 (Reprint der
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New York: Norton, 1947.
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8. Morgan, R. Twentieth-century music. A history of musical style in modern
Europe and America. – New York, 1991.
9. Klotiņš, A.: Par mūsu mūzikas šodienu. Grām. Latviešu mūzika V. Rīga:
Liesma, 1966. 7–46 lpp.; Sešdesmito gadu otro pusi rezumējot. Grām.
Latviešu mūzika VIII. Rīga: Liesma, 1970. 53–109 lpp.; Jaunrade – 70.
gadu rezumējumi un 80. gadu pirmās kontūras. Grām. Latviešu mūzika
XVI. Rīga: Liesma, 1983. 6–55 lpp.; Mūsdienīgais un romantiskais. Grām.:
Mūzika un idejas. Rīga: Liesma, 1987. 55– 69 lpp.; Vai mūzika kļyvusi
vieglāka? Grām.: Mūzika un idejas. Rīga: Liesma, 1987. 233–257 lpp.;
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Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
akadēmiskās doktora studiju programmas Muzikoloģija
kods 51212
studiju kursa apraksts

Studiju kurss:

Pētniecības metodoloģija un metodes

Studiju kursa tips: Ierobežotās izvēles specializācijas un profilkursi
Studiju kursa līmenis: doktorants
Studiju gads: 1.
Semestris: 1.
Piešķiramais KP skaits:
Latvijas 2 KP/ ECTS 3 KP
Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta
kontaktstundu un patstāvīgā darba studijās 1.semestrī: 30 kontaktstundas, 50
patstāvīgā darba stundas.
Kursa mērķis: studiju kursa noslēgumā doktorants ir apguvis zinātniskās pētniecības
metodoloģiju un metodes Mākslas zinātnes apakšnozarē Muzikoloģija; spēj patstāvīgi
veikt oriģinālu zinātnisku pētījumu, izmantojot jaunākās atziņas pētniecības tehnoloģiju

jomā un datu apstrādē.

Priekšnosacījumi: nepieciešams humanitāro zinātņu maģistra grāds vai profesionālais
maģistra grāds mūzikā.
Studiju kursa saturs:
Studiju saturs nodrošina jaunāko zinātniskās pētniecības metožu un pētījumu
prezentēšanas paņēmienu apguvi, studiju kursa ietvaros doktorants saņem informāciju
par jaunākām atziņām pētniecības tehnoloģiju jomā, datu apstrādē un to lietošanu
promocijas darba izstrādes gaitā.
Studiju laikā jāapgūst:
• zinātniskās pētniecības metodoloģija un metodes mākslas
apakšnozarē Muzikoloģija;
• jaunākās pētījumu metodes;
• pētījumu plānošana, datu apstrāde, prezentēšanas paņēmieni;
• zinātnisko rezultātu noformēšana.

zinātnes

Studiju metodes: 1) kontaktstundas – lekcijas un semināri;
2) patstāvīgais darbs – individuālais pētniecības darbs un literatūras
studijas, zinātnisko rezultātu apstrāde un noformēšana

Tematiskais plāns:

Lekcija/nodarbība/
seminārs/pārbaudījums

Kontaktstundu
skaits

1. lekcija: Zinātniskās pētniecības pamatprincipi. Zinātniskums
(objektivitāte un bezpretrunīgums, pārbaudāmība, diskursivitāte un
innovativitāte).
2. lekcija: Latviešu muzikoloģijas vēsture un metodoloģija.
3. lekcija: Metodes jēdziens zinātniskajā pētniecībā un tā teorētiskais
pamatojums. Metode un teorija.
4. lekcija: Zinātniskās pētniecības metodes funkcijas pētījumā.
5. lekcija: Zinātniskās pētniecības metožu veidi un tipoloģija
6. lekcija: Raksturīgās zinātniskās pētniecības metodes vēsturiskajā
muzikoloģijā.
7. lekcija: Raksturīgās zinātniskās pētniecības metodes sistemātiskajā
muzikoloģijā.
8. lekcija: Raksturīgās zinātniskās pētniecības metodes
etnomuzikoloģijā.
9. lekcija: Kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes, to attiecības.
Hermeneitikas izcelsme un lietojums mūsdienās.
10. lekcija: Kontentanalīzes procedūras. Satura vienību iegūšana.
Hermeneitiskā pieeja, tipoloģija u.c. un kontentanalīzes satura
vienību iegūšana. Kontentanalīzes datu apstrāde.
11. lekcija: Kvalitatīvās pētniecības metodes. Intervijas un
novērojums.
12. lekcija: Analīzes metodes muzikoloģijā.
13. seminārs: Analīzes metodes muzikoloģijā.
14. seminārs: Analīzes un datu apstrādes metodes muzikoloģijā.
15. pārbaudījums - ieskaite: Zinātniskās pētniecības metodoloģija un
metodes Mākslas zinātnes apakšnozarē Muzikoloģija
(paneļdiskusija).
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Pārbaudījuma prasības, vērtēšanas metodes un kritēriji:
Doktoranta studiju rezultāti tiek vērtēti 1.semestra noslēgumā - ieskaitē. Studiju kursu
apguves rezultātus vērtē studiju kursa docētājs.
Studiju kursa satura apguves līmeņa vērtējums ir “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”.
Vērtējumu “ieskaitīts” doktorants saņem, ja studiju kursa programma apgūta vismaz
vidējā līmenī. Vērtējumu “neieskaitīts” doktorants saņem, ja studiju kursa programma
ir apgūta zemā līmenī
Ieskaites prasības: Jāsagatavo tēzes par zinātniskās pētniecības metodēm sava
promocijas darba kontekstā. Ieskaites forma – paneļdiskusija.
Studiju valoda: latviešu valoda,
ņemot vērā pieprasījumu var būt angļu valodā, vācu valodā, krievu valodā
Literatūra
Adler, G. Methode der Musikgeschichte. – Leipzig, 1919 (Reprint der Ausgabe:
Farnborough, 1977).
Barz, Georg F & Timothy J. Cooley (eds.) Shadows in the Field. New Perspectives for
Fieldwork in Ethnomusicology. New York, Oxford: Oxford University Press: 1997.
Bela-Krūmiņa Baiba. Dzīvesstāsti mutvārdu vēstures skatījumā. Cilvēks. Dzīve.
Stāstījums. Rīga: LAB, 2002, lpp.126. – 136.
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un atradumi 2006. – Rīga: Zinātne, 2006. 7-29 lpp.
Braun, J. Zur Hermeneutik der sowjetbaltischen Musik. Ein Versuch der Deutung von
Sinn und Stil. In: Zeitschrift für Ostforschung 31, 1982, S. 76-93. (Arī krājumā:
Joahims Brauns Raksti. Mūzika Latvijā. Studies. Music in Latvia. Schriften. Musik in
Lettland. Rīga: Musica Baltica, 2002).
Dahlhaus, C. Grundlagen der Musikgeschichte. – Köln, 1977.
Dahlhaus, C. und H. de la Motte–Haber (Hg.). Systematische Musikwissenschaft //
Carl Dahlhaus (Hg.). Neue Handbuch der Musikwissenschaft. Band 10. – Laaber:
Laaber–Verlag, 1997.
Gadamers, Hanss Georgs. Patiesība un metode: Filosofiskās hermeneitikas
pamatiezīmes. Rīga: Jumava, 1999.
Gāle-Karpentere, Inta. Mutvārdu intervija: teorija un prakse. Spogulis. Latvijas
mutvārdu vēsture. Rīga: LU FSI, 2001, lpp. 162.- 177.
Henn, Matt; Weinstein, Mark; Foard, Nick. A chort introduction to Social Research.
London: Sage Publication, 2006.
Kretzschmar, Hermann Gesammelte Aufsätze
Musikbibliothek Peters. Wilhelmshaven, 1989.
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Kroplijs, Artūrs un Malgožata Raščevska. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās
zinātnēs. Rīga: RaKa: 2004.
Lomax, Alan Cantometrics. An Approach to the Anthropology of Music. Berkley:
University of California Extension Media: 1976.
Merriam, Alan P. The Anthropology of Music. Northwestern University Press: 1964.
Nettl, Bruno The Study of Ethnomusicology. Twenty-nine Issues and Concepts.
Urbana, Chicago, London: University of Illinois Press: 1983.
Nettl, B., Bohlman, P. V. (ed.) Comparative Musicology and Anthropology of Music:
Essays on the History of Ethnomusicology. Series: (CSE) Chicago Studies in
Ethnomusicology. – Chicago university press, 1991.
Seale, Clive. Researching Society and Culture. London: Sage Publication, 2006.
Silverman, David. Doing Qualitative Research. London: Sage Publication, 2005.
Symon, Gillian and Catherine Cassell. Qualitative Methods and Analysis in
Organizational Research: a Practical Guide. London a.o.: SAGE Publication, 1998.
Stewart, Alex. The Ethnographer's Method. Qualitative Research Methods, vol. 46.
Thousand Oaks a.o.: SAGE Publications, 1998.
Tarasti, E. Signs of Music. A Guide to Musical Semiotics. – Berlin/N.Y.: Mouton de
Gruyter, 2002.
Друскин, М. Зарубежная музыкальная историография. – Москва, 1994.
Zinātniskā un radošā darba prorektore, Doktorantūras padomes priekšsēdētāja,
asoc.profesore Dr.art. A.Beitāne

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
akadēmiskā doktora studiju programmas Muzikoloģija
kods 51212
studiju kursa apraksts
Studiju kurss:
Zinātniskā darba prakse
Studiju kursa tips:
obligātais
Studiju gads:
2., 3.
Semestris:
3., 4., 5., 6.
Piešķiramais kredītpunktu skaits: LV 4 KP/ ECTS 6 KP
Doktorants iegūst kredītpunktus, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta
20 kontaktstundu konsultācijās un 140 stundu patstāvīgā darba studijās.
Kursa mērķis: doktorants ir spējīgs aprobēt pētnieciskā darba rezultātus - sagatavot
publikācijas, sagatavot referātus un uzstāties konferencēs, zinātniskajos lasījumos,
semināros.
Priekšnosacījumi: apgūts akadēmiskās doktora studiju programmas 1. līdz 2.semestra
saturs.
Studiju kursa saturs:
3., 4., 5., 6. semestris
Piešķiramais kredītpunktu skaits katrā semestrī: LV 1 KP/ ECTS 1,5KP
Doktorants iegūst kredītpunktus, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta
5 kontaktstundu konsultācijās un 35 stundu patstāvīgā darba studijās.
Zinātniskā darba prakse sevī ietver šādas aktivitātes: publikāciju sagatavošana,
referātu sagatavošana un uzstāšanās konferencēs, semināros, zinātniskajos
lasījumos u.c.
Doktoranta pienākumi:
- reizi semestrī uzstāties JVLMA doktorantu zinātnisko darbu lasījumos;
- studiju laikā sagatavot vismaz divas publikācijas un uzstāties vismaz divās
starptautiskajās konferencēs vai semināros;
Studiju metodes: 1) kontaktstundas – konsultāciju veidā;
2) patstāvīgais darbs – publikāciju, referātu sagatavošana,
uzstāšanās konferencēs, semināros, zinātniskajos lasījumos u.c.
Pārbaudījumu prasības, vērtēšanas metodes un kritēriji:
Katra semestra noslēgumā doktorants atskaitās Doktorantūras padomei par
individuālā plāna paredzēto uzdevumu izpildi, iesniedzot dokumentāros
apliecinājumus – atsauksmes, informāciju par publikāciju avotiem, konferenču vai
citu aktivitāšu katalogus, vai citus uzziņu materiālus.
Doktoranta kompetenci vērtē ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”.
Vērtējumu “ieskaitīts” doktorants saņem, ja plānoto uzdevumu izpilde atbilst vismaz
vidēja līmeņa vērtējuma kritērijiem, t.i. - pamatvilcienos ir apgūtas studiju kursa prasības.
Vērtējumu “neieskaitīts” doktorants saņem, ja uzdevumu izpilde ir pavirša, t.i. -

prasmes dotajā studiju kursā ir apgūtas virspusēji, nav spēju tās praktiski pielietot.

Studiju valoda: latviešu valoda, ārzemniekiem – angļu, vācu, krievu valoda
Zinātniskā un radošā darba prorektore, Doktorantūras padomes priekšsēdētāja,
asoc.profesore Dr.art. A.Beitāne

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
akadēmiskā doktora studiju programmas Muzikoloģija
kods 51212
studiju kursa apraksts
Studiju kurss:
Akadēmiskā darba prakse
Studiju kursa tips: obligātais
Studiju gads:
3.
Semestris:
5., 6.
Piešķiramais kredītpunktu skaits: LV 2 KP/ ECTS 3 KP
Kursa mērķis: studiju periodā doktorants ir ieguvis prasmes strādāt par
muzikoloģijas kursu docētāju augstskolā.
Priekšnosacījumi: apgūts akadēmiskās doktora studiju programmas 1. līdz
4.semestra saturs.
Studiju kursa saturs:
Studiju kursa saturu docētājs izstrādā katram doktorantam individuālajā
Akadēmiskās prakses darba programmā (skatīt pielikumu Nr.1).
Doktoranta Akadēmiskās prakses darba programmas izpilde atspoguļojas
Doktoranta akadēmiskās prakses pārskatā (skatīt pielikumu Nr.2).
Doktoranta Akadēmiskās prakses darba programma tiek sastādīta divos
eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie docētāja, otrs – pie doktoranta.
5.semestra saturs
LV 1 KP/ ECTS 1,5 KP, kas sastāda 5 kontaktstundas un 35 patstāvīgā darba
stundas.
Uzdevumi
1. Studiju dokumentācijas analīze:
• Profesionālā bakalaura studiju programmas apraksts
(atbilstoši doktoranta specializācijai)
• Profesionālā bakalaura programmas studiju kursa apraksts
(atbilstoši doktoranta specializācijai)
• Profesionālā un akadēmiskā maģistra studiju programmu apraksts
(atbilstoši doktoranta specializācijai)
• Profesionālā un akadēmiskā maģistra programmu studiju kursa apraksts
(atbilstoši doktoranta specializācijai)
2. Izstrādāt bakalaura līmeņa studiju programmas lekcijas (nodarbības) aprakstu,
atbilstoši šādai struktūrai (aprakstu skaits atbilstoši aktīvās prakses stundu
skaitam):
Piem:
1.lekcija
Tēma: .................
Mērķis: .........
Uzdevumi: .......
Saturs ........ (konspekta veidā), iekļaujot piemērus, vingrinājumus, vizuālos
demonstrējumus u.c.

Uzdevumi patstāvīgajam darbam
Jautājumi zināšanu/prasmju apguvei
Literatūra ....................prasmju nostiprināšanai un attīstībai
3. Vērojošā prakse prof. bakalaura studiju programmā (atbilstoši doktoranta
specializācijai)
4. Aktīvā prakse - Lekciju/nodarbību vadība prof. bakalaura studiju programmā
(atbilstoši doktoranta specializācijai)
6.semestra saturs
LV 1 KP/ ECTS 1,5 KP, kas sastāda 5 kontaktstundas un 35 patstāvīgā darba
stundas (skatīt pielikumu Doktoranta prakses darba programma)
Uzdevumi
1. Studiju dokumentācijas izstrāde:
• Profesionālā bakalaura programmas studiju kursa apraksts
(atbilstoši doktoranta specializācijai)
• Profesionālā un akadēmiskā maģistra programmu studiju kursa apraksts
(atbilstoši doktoranta specializācijai)
2. Izstrādāt maģistra līmeņa studiju programmas lekcijas (nodarbības) aprakstu,
atbilstoši šādai struktūrai:
Piem:
1.lekcija
Tēma: .................
Mērķis: .........
Uzdevumi: .......
Saturs ........ (konspekta veidā), iekļaujot piemērus, vingrinājumus, vizuālos
demonstrējumus u.c.
Uzdevumi patstāvīgajam darbam
Jautājumi zināšanu/prasmju apguvei
Literatūra .................... prasmju nostiprināšanai un attīstībai
3. Vērojošā prakse maģistra studiju programmā (atbilstoši doktoranta
specializācijai)
4. Aktīvā prakse - Lekciju/nodarbību vadība maģistra studiju programmā
(atbilstoši doktoranta specializācijai)
Studiju metodes: 1) kontaktstundas – nodarbību vadīšana;
2) patstāvīgais darbs – studiju dokumentācijas analīze, studiju
dokumentācijas izstrāde, vērojošā akadēmiskā prakse.
Pārbaudījumu prasības, vērtēšanas metodes un kritēriji:
5.semestra noslēgumā, ieskaite.
Doktorants iesniedz Doktoranta prakses pārskatu, kurā ir atspoguļota
Akadēmiskās prakses darba programmā iestrādāto 5.semestra uzdevumu izpilde.

6.semestra noslēgumā, ieskaite.
Doktorants iesniedz Doktoranta prakses pārskatu, kurā ir atspoguļota
Akadēmiskās prakses darba programmā iestrādāto 6.semestra uzdevumu izpilde.
Ieskaitē studiju kursa satura apguves līmeņa vērtējums ir “ieskaitīts” vai
“neieskaitīts”.
Vērtējumu “ieskaitīts” doktorants saņem, ja Akadēmiskās prakses darba programmā
iestrādāto uzdevumu izpilde atbilst vismaz vidēja līmeņa vērtējuma kritērijiem, t.i. pamatvilcienos apgūtas studiju kursa prasības.
Vērtējumu “neieskaitīts” doktorants saņem, ja Akadēmiskās prakses darba
programmā iestrādāto uzdevumu izpilde ir pavirša, t.i. - prasmes dotajā studiju kursā
apgūtas virspusēji, nav spēju tās praktiski pielietot.

Studiju valoda: latviešu valoda, ārzemniekiem – angļu, vācu, krievu valoda

Zinātniskā un radošā darba prorektore, Doktorantūras padomes priekšsēdētāja,
asoc.profesore Dr.art. A.Beitāne

Pielikums Nr.1
JVLMA Doktoranta akadēmiskās prakses darba programma
200 ./200 . akadēmiskais gads

JVLMA prakses vadītājs

(akadēmiskais amats, vārds, uzvārds)

Doktorants

( vārds, uzvārds)

Semestris:
Studiju programma / apakšprogramma / specializācija
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Darba uzdevumi
Darba veids

Darba saturs
(dokumenta nosaukums)

Stundu
skaits

Darba saturs
(studiju kurss, semestris)

Stundu
skaits

Darba saturs
(studiju kurss, semestris)

Stundu
skaits

Studiju
dokumentācijas
analīze:

Studiju
dokumentācijas
izstrāde:

Darba veids

Vērojošā
prakse

Darba uzdevumi
Darba veids

Aktīvā prakse

Norāde Akadēmiskās prakses darba programmas sastādīšanai un izpildes kontrolei:

1. Akadēmiskā darba prakses programmas izpilde atspoguļojas Doktoranta akadēmiskās prakses pārskatā.
2. Akadēmiskās prakses darba programmas apjomam jāatbilst studiju plānā norādīto kredītpunktu skaitam.
4. Akadēmiskās prakses darba programma tiek sastādīta divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie
docētāja, otrs – pie doktoranta.

Paraksti

_________________________________________________

(akadēmiskās prakses vadītājs)

___________________________________________________________
(doktorants)

Pielikums Nr.2

1.lapa
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Akadēmiskā doktora studiju programmas Muzikoloģija
doktoranta ----------------------------------------/vārds, uzvārds/

Akadēmiskās darba prakses

PĀRSKATS

Akadēmiskās prakses vadītāji un termiņi
Prakses vadītājs .........................................................................
vārds un uzvārds

no ......................................... līdz ..........................................
Akadēmiskā prakse notiek ___________________________________________
(augstākās izglītības iestādes nosaukums)

Prakses vadītājs .........................................................................
vārds un uzvārds

no ......................................... līdz ..........................................
Akadēmiskā prakse notiek ___________________________________________
(augstākās izglītības iestādes nosaukums)

NORĀDĪJUMI
par ierakstiem Prakses pārskatā un tā lietošanu
1. Akadēmiskās darba prakses pārskats ir doktoranta Studiju kartes dokuments.
2. Akadēmiskās darba prakses pārskats ir doktoranta dokuments, kas atspoguļo
doktoranta apgūtās zināšanas, prasmes un darba pieredzi augstskolā.
3. Ierakstus pārskatā veic doktorants, bet ierakstus akceptē prakses vadītājs.
4. Doktoranta zināšanas, prasmes un iemaņas novērtē saskaņā ar studiju kursa
aprakstā norādīto pārbaudes veidu.
5. Doktoranta pienākumos ietilpst:
- veikt ierakstus prakses pārskatā atbilstoši akadēmiskās darba prakses
programmas uzdevumiem, kuru saņem no prakses vadītāja;
- saglabāt dokumentu un studiju programmas apguves noslēgumā iesniegt to
Studiju programmu direkcijā.

Pielikums Nr.2
2. un 3. lapa
_____________________________________________________________________
(Akadēmiskās darba prakses vietas – augstskolas nosaukums)

200_./200_. akadēmiskais gads __ semestris
Datums

Kontaktstundas īss raksturojums

Stundu
skaits

Vērojošā prakse

Prakses
paraksts

vadītāja

KOPĀ:

Aktīvā prakse (lekciju/nodarbību vadība)

KOPĀ:

Studiju dokumentācijas analīze:

Uzdevums

Stundu skaits

KOPĀ:

Studiju dokumentācijas izstrāde

Uzdevums

Stundu skaits

KOPĀ:

Akadēmiskās darba prakses novērtējums

___________________________________
/ieskaitīts vai neieskaitīts/

Prakses vadītāja vārds, uzvārds, paraksts ____________________________________
Datums:

4.
par studiju programmas apgūšanu un promocijas
aizstāvēšanu izsniedzamā diploma paraugs (aizpildīts)

darba

5.

augstākās
izglītības
programmas
pašnovērtējuma
satura
apstiprinājums, JVLMA 26.05.2010. Senāta sēdes protokola Nr.5
izraksts

IZRAKSTS
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Reģ. Nr. 90000028796
Krišjāņa Barona ielā 1, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67228684, fakss 67820271
SENĀTA SĒDES PROTOKOLS
Rīgā
2010. gada 26. maijā
Nr. 5
SĒDĒ PIEDALĀS septiņpadsmit senatori:
prof. Ilma Grauzdiņa, asoc. prof. Lilija Greidāne, stud. Liene Igaune, prof. Juris
Kalnciems, stud. Jurģis Klotiņš, doc. Jānis Kudiņš, stud. Lana Ludiņa, asoc. prof.
Arvīds Platpers, doc. Guntars Prānis, doc. Jānis Retenais, prof. Artis Sīmanis, prof.
Gunta Sproģe, prof. Vilnis Strautiņš, doc. Romāns Vanags, prof. Normunds Vīksne,
asoc. prof. Ligita Zemberga, doc. Mārtiņš Zilberts.
kā arī Studiju programmu direktore Irēna Baltābola, Personāldaļas vadītāja - juriste Ieva Devjatņikova,
Koncertmeistaru katedras vadītāja doc. Dace Kļava, Projektu vadītāja Ilona Elste.
SĒDĒ NEPIEDALĀS senatori asoc. prof. Anda Beitāne, stud. Madara Dziedātāja, prof. Juris Karlsons.
SĒDI VADA
Senāta priekšsēdētāja prof. Ilma Grauzdiņa.
PROTOKOLĒ:
Jana Lāce
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. ...
2. Doktorantūras studiju programmas pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšana.
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
...
2. Doktorantūras studiju programmas pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšana
Sakarā ar Doktorantūras nodaļas vadītājas asoc. prof. Andas Beitānes komandējumu, ziņo Studiju
programmu direktore Irēna Baltābola. Tiek sniegta informācija par atkārtoti akreditētās JVLMA
akadēmiskā doktora studiju programmas Muzikoloģija attīstību laika periodā no 2004.gada jūnija līdz
2010.gada jūnijam.
1) Vispirms tiek atgādināti IZM Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisijas ekspertu
ieteikumi studiju programmas īstenošanas pilnveidei un to realizācija. Eksperti: priekšsēdētājs Berlīnes
Mākslas universitātes viceprezidents, Mūzikas fakultātes dekāns Dr.art. profesors Patriks Dinslāge,
Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijas prorektors profesors Eduards Gabnis, Latvijas Universitātes
asoc. prof. etnomuzikoloģijā Dr.art. Valdis Muktupāvels.
Ekspertu ieteikumi
Studiju programmas pilnveides aspekti
- saskaņot programmas nosaukumu
ar mūsdienu priekšstatiem un
formulējumiem mūzikas zinātnes
laukā.

2007.gada 17.septembrī Latvijas Zinātnes padome pēc
J.Vītola LMA ierosinājuma pieņēma lēmumu Nr.9-2-1 par
zinātnes nozares Mākslas zinātnes apakšnozares Mūzikas
vēsture un teorija pārdēvēšanu par Muzikoloģiju.
Savukārt J.Vītola LMA Senāts 2007.gada 29.septembrī
pieņēma lēmumu par akreditētās doktora studiju programmas
pārdēvēšanu par doktora studiju programmu Muzikoloģija.
IZM Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisijas
eksperts Latvijas Kultūras akadēmijas profesors Jānis Siliņš,
izvērtējis doktora studiju programmas nosaukuma maiņas
leģitimitāti, atzina, ka šīs izmaiņas programmas nosaukumā ir
pamatotas un nosaukuma maiņa nemazina programmas
kvalitāti, jo tajā nav veiktas būtiskas saturiskas izmaiņas un
ir saglabāti visi pamatrādītāji: programmas ilgums, apjoms,
īstenošanas vieta un veids.
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Rezultātā IZM 2008.gada janvārī izsniedza Akreditācijas
lapu Nr.028-1413 ar akadēmiskā doktora studiju programmas
nosaukumu Muzikoloģija (pamatojums: 2008.gada 23.janvāra
sēdes protokols Nr. 231)
- definēt skaidras prasības un sekot
to izpildei attiecībā uz svešvalodu
zināšanu līmeni, uzsākot
doktorantūras studijas, kā arī
attiecībā uz studiju laikā panākamo
progresu.

Studiju kursa aprakstus vēl ir nepieciešams aktualizēt

- veicināt doktorantu piedalīšanos
vietējās un starptautiskās
konferencēs: vairāk orientēt viņus
uz sekošanu zinātnes aktualitātēm,
meklēt doktorantu piedalīšanās
finansējuma iespējas gan JVLMA
budžetā, gan arī rekomendēt
finansējuma meklēšanu nacionālos
un starptautiskos fondos.

Sakarā ar Zinātniskās pētniecības centra nodibināšanu,
Doktorantūras padomes un Zinātniskās padomes darbības
būtisku aktivizēšanos, doktorantu aktīvu piedalīšanos
apmaiņas programmās ekspertu ieteikumi ir īstenoti pilnā
mērā.

- Mūzikas akadēmijas mācību
spēkiem pašiem un/vai sadarbībā ar
citu augstskolu un pētniecības
iestāžu kolēģiem būtu jādefinē
nacionāli nozīmīga pētījumu
programma mūzikas zinātnē.
Programmai darbojoties, tai
jāpiesaista doktoranti.

Ņemot vērā, ka Zinātniskās pētniecības centram ir tiešais
pienākums formulēt un īstenot pētījumu programmu, iesaistot
Mūzikas akadēmijas profesūru, pētniekus un doktorantus,
ieteikumi tiek plānveidīgi mērķtiecīgi īstenoti.

- nepieciešams pēc iespējas ātrāk
vienoties par promocijas noteikumu
optimizēšanu, ievērojami reducējot
prasību par disertāciju un piecām
publikācijām starptautiski atzītos
izdevumos.

Ir aktualizēts Promocijas padomes nolikums, izstrādāti nolikumi:

Jāatzīmē, ka doktoranti saņem arī ES fonda stipendijas, kuras
izmanto studijām un zinātniskai pētniecībai ārvalstu
augstskolās.

Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem;

Nolikums par promocijas darba izstrādes un noformēšanas
kārtību;

Doktora studiju nolikums;
Izstrādāts studiju kursa Promocijas darba izstrāde un
literatūras studijas apraksts.
Ņemot vērā to, ka akreditācijas starplaikā ir mainījušies
Ministru kabineta noteikumi par promocijas darba kritērijiem
un aizstāvēšanu, šobrīd netiek prasītas piecas publikācijas
starptautiski atzītos izdevumos.

2) Studiju programmas saturs:
Studiju saturs ir pilnveidots. Studiju saturu veido vairākas savstarpēji saistītu kursu un veicamo
uzdevumu kopas:
• Individuālais pētniecības darbs, promocijas darba izstrāde un literatūras studijas – LV 100/
ECTS 150 KP
• Ierobežotās izvēles specializācijas un profilkursi – LV 32 / ECTS 48 KP.
Atbilstoši promocijas darba tematiskai ievirzei doktorants izvēlas vienu no trim muzikoloģijas
specializācijas jomām:
- Vēsturiskā muzikoloģija;
- Sistemātiskā muzikoloģija
- Etnomuzikoloģija
• Brīvās izvēles studiju kursi – LV 6/ ECTS 9 KP
• Zinātniskā darba aprobācijas prakse – LV 6/ECTS 9 KP, kas sastāv no

zinātniskā darba prakses LV 4/ECTS 6 KP apjomā un akadēmiskā darba prakses
LV 2/ECTS 3 KP apjomā.

- Specializācijas Vēsturiskā muzikoloģija profilkursi tiek apgūti sešu semestru laikā kopā LV 32/48
ECTS KP apjomā.
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Specializācijas joma Vēsturiskā muzikoloģija sevī ietver studiju kursus, kuru saturs ir vērsts uz
pasaules valstu, reģionu, skolu un stilu mūzikas izpēti vēsturiskā aspektā.
- Specializācijas Sistemātiskā muzikoloģija profilkursi tiek apgūti sešu semestru laikā kopā LV 32/48
ECTS KP apjomā.
Specializācijas joma Sistemātiskā muzikoloģija sevī ietver studiju kursus, kuru saturs aptver mūzikas
teorētiskās disciplīnas, mūzikas estētiku, mūzikas socioloģiju un mūzikas antropoloģiju.
- Specializācijas Etnomuzikoloģija profilkursi tiek apgūti sešu semestru laikā kopā LV 32/48 ECTS
KP apjomā.
Specializācijas joma Etnomuzikoloģija sevī ietver studiju kursus, kuru saturs ir vērsts uz pasaules
tautu, reģionu un sociālo grupu mūzikas izpēti kultūras kontekstā, kā arī mūzikas etnogrāfijas, mūzikas
arheoloģijas un organoloģijas disciplīnām.
3) Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību
Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams humanitāro zinātņu maģistra grāds vai profesionālais
maģistra grāds mūzikā.
4) Iestājpārbaudījumi
Visi reflektanti, neatkarīgi no finansējuma avota, kārto divus iestājpārbaudījumus:
- kolokvijs par pieteikto promocijas darba tēmu;
- pārbaudījums svešvalodā.
Uzņemšana notiek konkursa kārtībā.
5) Studiju procesa organizācija.
Studijas notiek pēc katram doktorantam individuāli sastādīta plāna un studiju satura, kas atbilst
programmas aprakstā formulētajām prasībām.
Doktoranta studiju rezultāti tiek vērtēti ik semestri:
1) promocijas darba izstrādes un literatūras studiju rezultātus, kā arī dalību konferencēs un publikācijas
vērtē Doktorantūras padome, klātesot promocijas darba vadītājam un vismaz vienam Promocijas
padomes pārstāvim;
2) ierobežotās izvēles specializācijas un profila, kā arī brīvās izvēles studiju kursu apguves rezultātus
vērtē studiju kursa docētājs;
3) studiju programmas daļas vai pilnas programmas apguves rezultātus kopumā vērtē Doktorantūras
padome un lemj par doktoranta atestāciju nākamajam periodam, studiju turpināšanu vai arī par studiju
pabeigšanu.
Doktoranta kompetences uzskaites dokumenti ir:
Doktoranta individuālais studiju plāns
Doktoranta atestācijas lapa
Sekmju lapa
Šī akadēmiskā gada Doktorantūras padomes (DP) sastāvs:
DP priekšsēdētāja: Anda Beitāne, Dr.art., asoc. profesore, zinātniskā un radošā darba prorektore,
muzikoloģe, Latvijas Zinātņu padomes zinātņu nozares Mākslas zinātne apakšnozares Muzikoloģija
eksperte, JVLMA Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, JVLMA Promocijas padomes locekle;
DP locekļi: Mārtiņš Boiko, Dr.philol., Muzikoloģijas katedras profesors, JVLMA Zinātniskās
padomes loceklis, JVLMA Promocijas padomes priekšsēdētājs, JVLMA Zinātniskās
pētniecības centra pētnieks, Latvijas Zinātņu padomes zinātņu nozares Mākslas zinātne
apakšnozares Muzikoloģija eksperts;
Lolita Fūrmane, Dr.art., Muzikoloģijas katedras profesore, JVLMA Zinātniskās
padomes locekle, JVLMA Zinātniskās pētniecības centra pētniece;
Ilma Grauzdiņa, Dr.art., Muzikoloģijas katedras profesore, Valsts zinātniskās
kvalifikācijas komisijas eksperte;
Jeļena Ļebedeva, Dr.art., Muzikoloģijas katedras profesore, JVLMA Zinātniskās
padomes locekle;
Zane Prēdele, doktorante;
Ieva Rozenbaha, Muzikoloģijas katedras lektore, zinātniskā grāda mākslā pretendente;
Ieva Tihovska, doktorante, Muzikoloģijas katedras lektore;
DP atbildīgais sekretārs: Jānis Kudiņš, Dr.art., Muzikoloģijas katedras docents, katedras
vadītājs, JVLMA Zinātniskās pētniecības centra vadītājs, vadošais pētnieks, JVLMA
Zinātniskās padomes loceklis
DP darbības termiņš ir no 2009.gada 16.oktobra līdz 2010.gada 31.augustam, ieskaitot.
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6) Iegūstamais zinātniskais grāds Mākslas zinātņu doktors (Dr.art.)
Doktora grādu piešķir personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā Mākslas
zinātnes nozares Muzikoloģijas apakšnozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski
aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas
muzikoloģijā. Promocijas darbu var izstrādāt triju gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā
vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas.
Doktora grādu piešķir promocijas padome, kura apstiprināta ar JVLMA rektora rīkojumu uz sešiem
gadiem:
Dr. philol. Mārtiņš Boiko (padomes priekšsēdētājs)
Dr. art. Anda Beitāne
Dr. philol. Dace Bula
Dr. art. Valdis Muktupāvels
Dr. habil. art. Jānis Torgāns
padomes sekretārs Dr. art. Jānis Kudiņš
Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas komisija, kuras
sastāvā kā eksperte ir apstiprināta arī JVLMA profesore Dr.art. I.Grauzdiņa.
7) Studiju programmas īstenošanai nepieciešamā akadēmiskā personāla raksturojums
Par studiju kursu Promocijas darba izstrāde un literatūras studijas, Pētniecības metodoloģija un
metodes, Zinātniskā darba aprobācijas prakse, specializāciju Vēsturiskā muzikoloģija, Sistemātiskā
muzikoloģija, Etnomuzikoloģija profilkursu docētāju JVLMA var būt zinātņu doktors, kurš veic
pētījumus Mākslas zinātņu nozares Muzikoloģijas apakšnozarē, kuram ir zinātniskas publikācijas par
pētījumiem šajā zinātnes apakšnozarē Latvijas vai starptautiskajos zinātniskajos izdevumos, un kurš
piedalās ar referātiem starptautiskajās konferencēs.
8) Programmas īstenošanā iesaistītās akadēmiskās struktūrvienības
- Muzikoloģijas katedra, kuras sastāvā ir
Asoc.prof. Dr.art. A.Beitāne
Prof., Dr.phil. M.Boiko
Prof., Dr.art. L.Fūrmane
Prof., Dr.art. I. Grauzdiņa
Prof., Dr.art. J.Ļebedeva
Prof., Dr.art. G.Pelēcis
Doc., Dr.art. J.Kudiņš
Doc., Dr.art. B.Jaunslaviete,
nodrošina studiju kursu Promocijas darba izstrāde un literatūras studijas, Pētniecības metodoloģija
un metodes, Zinātniskā darba aprobācijas prakse, specializāciju Vēsturiskā muzikoloģija, Sistemātiskā
muzikoloģija, Etnomuzikoloģija profilkursu īstenošanu;
- Zinātniskās pētniecības centrs sekmē doktorantu iesaisti pētniecības projektos, kā arī zinātniskā darba
aprobācijas aktivitātēs;
- Svešvalodu katedra nodrošina angļu valodas, vācu valodas, franču valodas, itāļu valodas un krievu
valodas studiju kursu īstenošanu;
- Doktorantūras padome nodrošina studiju programmā formulēto mērķu un uzdevumu izpildi.
Doktorantūras padomes sastāvu katram akadēmiskajam gadam apstiprina rektors ar rīkojumu
9) Doktorantu sastāvs pa gadiem:
Akadēmiskais
Uzņemti/skaits
Pabeidza
Doktorantu
Ieguva doktora
gads
studiju
skaits:
grādu/skaits
programmu
par
/skaits
budžetu/par
maksu
2004./2005.
2005./2006.
2006./2007.
2007./2008.
2008./2009.
2009./2010.

3
5
4
5
5
4

5
1
6
1
5
5

8/2
9/5
9/4
14/3
17
16

(1 eksmatrikulēts)

1
1
1
1
1
1
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2010./2011.
17
Kopumā statistika ļoti laba, īpaši iepriecinoši, ka nākamajā akadēmiskajā gadā varēs studēt 17
doktoranti.
Senāta priekšsēdētāja Ilma Grauzdiņa pateicas par ziņojumu Irēnai Baltābolai, kā arī par
ieguldīto darbu Pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanā un lūdz senatorus izteikties. Diskusiju par šo
jautājumu nav un līdz ar to Senāta priekšsēdētāja aicina senatorus atklāti balsojot apstiprināt JVLMA
2009./2010. akadēmiskā gada doktora studiju programmas Muzikoloģija pašnovērtējuma ziņojumu.
Balsojuma rezultāti: par – 17, pret - 0, atturas – 0.
Senāta lēmums nr. 2
Noklausoties Studiju programmu direktores Irēnas Baltābolas ziņojumu un novērtējot doktora
studiju programmas Muzikoloģija kopsavilkumu, Senāts konstatē, ka Pašnovērtējums sagatavots,
pamatojoties uz akadēmisko un zinātnisko struktūrvienību iesniegto akadēmiskā doktora studiju
programmas īstenošanas analītisko dokumentu izpēti, dokumentu satura prasību izpildes salīdzinājumu
ar praktiskā darba rezultātiem, doktorantu un docētāju atsauksmēm, kā arī izmantojot pastarpinātu un
tiešu informāciju, kas iegūta akadēmiskā gada laikā.
Studiju programmas pašnovērtēšanas procesā ir konstatēts:
Programmas stiprās puses
Studiju programmu īsteno kvalificēts akadēmiskais personāls, studiju programmas saturs ir
mūsdienīgs, starpdisciplinārs, aptver plašu mākslas zinātnes muzikoloģijas apakšnozares spektru,
doktoranti ir iesaistīti studiju procesā, paplašinās doktorantu iesaistīšana individuālajos zinātniskos
pētījumos un kopprojektos, ir nodrošināta cieša saikne ar darba devējiem.
Studiju programmas atkārtotās akreditācijas procesā jau 2004.gada ziņojumā ir secināts, ka
JVLMA ir institūcija, kurai ir pa spēkam organizēt un realizēt mūzikas studijas augstākajā –
doktorantūras – līmenī. Galvenie faktori, kas to dara iespējamu, ir augsti kvalificēts akadēmiskais
personāls, ilglaicīgas un stabilas nacionālās mūzikas zinātnes tradīcijas. Ir atzīmēts, ka JVLMA darbs
guvis augstu novērtējumu sabiedrībā kopumā, tas ir kā sava veida sociālais pasūtījums mūzikas jomā,
kā rezultātā sasniegts augsts prestižs gan mūzikas institūcijai, gan personālam, kā arī motivēta to
turpmāka pastāvēšana un attīstība.
Doktorantūras studiju stratēģiskie un specifiskie mērķi ir skaidri, saprotami, tie atbilst mūzikas
zinātnes pastāvēšanas un attīstības nosacījumiem, un tie ir orientēti uz nacionālajām vajadzībām
mūzikas jomā.
Doktorantūras programma atbilst starptautiskām prasībām un ir salīdzināma ar citu augstskolu
doktorantūru programmām.
Doktorantu studijas ir pietiekoši individualizētas un tieši saistītas ar viņu profesionālo
orientāciju vai darbošanos. Īpaši jāatzīmē demokrātiskas studiju organizācijas formas, doktorantiem
piedaloties Doktorantūras padomes darbā, kā arī realizējot savas individuālās zinātniskās ieceres. Tas
kopumā rada labu studējošo motivāciju un veicina radošu sadarbību mācību iestādes kontekstā.
Apsveicama ir akadēmisku rakstu krājuma iedibināšana mūzikas akadēmijā, kas doktorantiem
dod lielisku publicēšanās iespēju. Zinot katastrofālo situāciju Latvijā ar regulāru zinātnisku un/vai
populārzinātnisku mūzikas izdevumu, iedibinātais krājums dod cerību uz situācijas būtisku
uzlabošanos.
JVLMA ir bibliotēka un nošu materiālu krātuve, kurai ir zināms potenciāls tās izmantošanai
studiju un pētniecības vajadzībām; tāpat vērā ņemama ir videotēka. Atzīstama ir bibliotēkas
elektronisko katalogu veidošana un iekļaušanās akadēmisko bibliotēku asociācijā. Doktorantu rīcībā ir
kopējā JVLMA datorklase, ir interneta pieslēgums. Dažādas iespējas piedāvā turpat lokalizētais
mūzikas serveris.
Programmas vājās puses
- saistās ar programmā iesaistītā akadēmiskā personāla lielo noslodzi maģistra un bakalaura studiju
programmās, kas neļauj pilnā mērā plānot mērķtiecīgu studiju un zinātniskās domas apmaiņas darbu
doktorantūras programmā;
- vairums doktorantu strādā algotā darbā, tādējādi ir apgrūtināta lekciju un semināra nodarbību
plānošana un apmeklēšana.
Programmas apdraudējumi

5

- programmai nav tiešu apdraudējumu, atskaitot nākotnē prognozētu mazāku studentu skaitu Latvijas
augstskolās (maģistratūras un bakalaura programmās) un līdz ar to arī iespējamu doktorantu skaita
samazinājumu tieši mākslas zinātnēs.
Programmas iespējas
- pieaugot jaunās paaudzes speciālistu – akadēmiskā personāla – skaitam, iespējama programmas
apjoma (apakšnozaru aptvēruma) paplašināšana, jo pagaidām Latvijā pietrūkst muzikologu, kas būtu
saistīti ar starpnozaru sfēru – mūzikas antropoloģiju, mūzikas pedagoģiju, mūzikas psiholoģiju,
mūzikas filozofiju u.c. nozarēm.
Sakarā ar to, ka š.g. decembrī beidzas studiju programmas akreditācijas termiņš un jau jūnijā
jāiesniedz IZM akreditācijas komisijai pārakreditācijas dokumentus, aizvadītajā akadēmiskajā gadā
visas katedras izvērtēja atkārtotās akreditācijas ekspertu ziņojumā izteiktos priekšlikumus,
ierosinājumus studiju procesa pilnveidei, salīdzināja paveikto, noskaidroja problēmas, meklēja
risinājums turpmākā darba pilnveidei.
Respektējot akreditācijas komisijas ekspertu ieteikumus, Doktorantūras padome, kopā ar
JVLMA vadību veica sekojošas aktivitātes:
Mainīja studiju programmas Mūzikas vēsture un teorija nosaukumu uz programmas
nosaukumu Muzikoloģija, jo pēc ekspertu domām, tas pēc būtības varēja tikt traktēts kā īsti
neatbilstošs un šaurs mūsdienu priekšstatiem un formulējumiem mūzikas zinātnes jomā.
2007.gada 17.septembrī Latvijas Zinātnes padome pēc Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
ierosinājuma pieņēma lēmumu Nr.9-2-1 par zinātnes nozares Mākslas zinātnes apakšnozares Mūzikas
vēsture un teorija pārdēvēšanu par Muzikoloģiju. Savukārt JVLMA Senāts 2007.gada 29.septembrī
pieņēma lēmumu par akreditētās studiju programmas pārdēvēšanu par doktoru studiju programmu
Muzikoloģija. IZM Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisijas eksperts Latvijas Kultūras
akadēmijas profesors Jānis Siliņš izvērtēja doktora studiju programmas nosaukuma maiņas leģitimitāti
un atzina, ka šīs izmaiņas programmas nosaukumā ir pamatotas un tas nemazina programmas kvalitāti,
jo tajā nav veiktas būtiskas saturiskas izmaiņas un ir saglabāts programmas ilgums, apjoms,
īstenošanas vieta un veids. Eksperts atzina, ka arī programmas direktora maiņa ir racionāla.
Kopumā novērtējot doktora studiju programmas Muzikoloģija pašnovērtēšanas ziņojumu,
Senāts nolemj:
1. Apstiprināt akadēmiskā doktora studiju programmas Muzikoloģija pašnovērtēšanas ziņojumu
par 2009./2010.akadēmisko gadu un pamatinformācijas pielikumus, un iesniegt tos kopā ar citiem
nepieciešamajiem dokumentiem IZM Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisijai
atkārtotai studiju programmas akreditācijai.
2. Pilnvarot Doktora studiju programmas direktori Andu Beitāni veikt ar studiju programmas
akreditāciju saistītos pienākumus.
.
...
Senāta priekšsēdētājs

/paraksts/

prof. Ilma Grauzdiņa

Protokoliste

/paraksts/

Jana Lāce

IZRAKSTS /6 lpp/ PAREIZS
JVLMA Kancelejas vadītāja

Ruta Burbo

07.06.2010.

Z.v.
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6. Par augstākās izglītības programmu
iesniegtie
trīs apkopojošie saraksti:
6.1. Studiju plāns (tabulas veidā), augstākās izglītības
programmas visu studiju kursu saraksts, norādot kursu
apjomu, īstenošanas plānojumu un atbildīgo akadēmisko
personālu;
6.2. akadēmiskā personāla saraksts pa katedrām, (amats,
izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds, ievēlēts vai
uz laiku pieņemts darbā, pasniedzamie studiju kursi);
6.3. pārējo
saraksts

akreditācijai

nepieciešamo

dokumentu

6.1. Studiju plāns (tabulas veidā), augstākās izglītības programmas visu studiju
kursu saraksts, norādot kursu apjomu, īstenošanas plānojumu un atbildīgo
akadēmisko personālu
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
akadēmiskā doktora studiju programma
Muzikoloģija
kods 51212

(sākotnējā nosaukuma Mūzikas vēsture un teorija , akreditācijas lapa 08.06.2004. Nr.028-703
maiņa legalizēta, akreditācijas lapa Nr.028-1413)
Zinātņu nozare: Mākslas zinātne
Apakšnozare: Muzikoloģija

Studiju satura plānojums

Pārbaudījumu veidu saīsinājumu skaidrojums: i – ieskaite; iv – ieskaite ar diferencētu vērtējumu; E – eksāmens; PE – promocijas
eksāmens.

Studiju kursi

KP
LV/
ECTS

Kontaktstundu skaits semestrī;
pārbaudījuma veids / LV KP

1.
sem.

2.
sem.

3.
sem.

4.
sem.

5. sem.

Studiju kursu docētāji
6.
sem.

I Individuālais pētniecības darbs un promocijas darba izstrāde
Promocijas
darba izstrāde
un literatūras
studijas *)
a) programmas
bāzes literatūra
b) promocijas
darba literatūra

100/
150

40 iv
/10

40 E
/18

40 i
/7

5
i/4

5i
/6

5E
/5

40
/10
E
5/
10

40
/8
iv
5/
2

40
/10
PE
/ 10

30i/3

30i/6

30E/6

II Ierobežotās izvēles specializācijas un profilkursi
Vēsturiskā
muzikoloģija

22/33

30i/2

30i/2

30i/3

2/3

30i/2

8/12

30 iv
/2

30iv
/2

30 iv
/2

30iv
/2

22/33

30i/2

30i/2

30i/3

30i/3

2/3

30i/2

(studiju kursus
plāno doktorants
kopā ar
promocijas darba
vadītāju atbilstoši
promocijas darba
tēmai)

Pētniecības
metodoloģija un
metodes
Svešvaloda
(pēc doktoranta
izvēles):

(studiju kursus
plāno doktorants
kopā ar
promocijas darba
vadītāju atbilstoši
promocijas darba
tēmai)

Pētniecības
metodoloģija un
metodes

Prof., Dr.art. L.Fūrmane
Prof., Dr.phil. M.Boiko

Prof., Dr.art. L.Fūrmane
Prof., Dr.phil. M.Boiko
Docētāja V.Bērziņa
(vācu valoda)
Doc. Ī.Vīka (angļu valoda)
Dovētāja I.Masļenčenko (angļu
valoda)
Docētāja I.Losberga (franču,
itāļu, krievu valoda)

angļu valoda;
vācu valoda;
franču valoda;
itāļu valoda
krievu valoda

Sistemātiskā
muzikoloģija

Prof., Dr.art. J.Ļebedeva
Prof., Dr.art. G.Pelēcis
Prof., Dr.art. I. Grauzdiņa
Prof., Dr.art. L.Fūrmane
Prof., Dr.phil. M.Boiko
Asoc.prof., Dr.art. A.Beitāne
Doc. Dr.art. B.Jaunslaviete
Doc. Dr.art. J.Kudiņš

30i/6

30E/6

Prof., Dr.art. J.Ļebedeva
Prof., Dr.art. G.Pelēcis
Prof., Dr.art. I. Grauzdiņa
Prof., Dr.phil. M.Boiko

Prof., Dr.art. J.Ļebedeva
Prof., Dr.art. G.Pelēcis
Prof., Dr.art. I. Grauzdiņa
Prof., Dr.phil. M.Boiko

Studiju kursi

KP
LV/
ECTS

Kontaktstundu skaits semestrī;
pārbaudījuma veids / LV KP
1.
sem.

2.
sem.

3.
sem.

4.
sem.

8/12

30 iv
/2

30iv
/2

30 iv
/2

30iv
/2

22/33

30i/2

30i/2

30i/3

30i/3

Pētniecības
metodoloģija un
metodes

2/3

30i/2

Svešvaloda
(pēc doktoranta
izvēles):
angļu valoda;
vācu valoda;
franču valoda;
itāļu valoda
krievu valoda

8/12

30 iv
/2

Svešvaloda
(pēc doktoranta
izvēles):

5. sem.

Studiju kursu docētāji
6.
sem.
Docētāja V.Bērziņa
(vācu valoda)
Doc. Ī.Vīka (angļu valoda)
Dovētāja I.Masļenčenko
(angļu valoda)
Docētāja I.Losberga
(franču, itāļu, krievu valoda)

angļu valoda;
vācu valoda;
franču valoda;
itāļu valoda
krievu valoda

Etnomuzikoloģija

30i/6

30E/6

(studiju kursus
plāno doktorants
kopā ar
promocijas darba
vadītāju atbilstoši
promocijas darba
tēmai)

Prof., Dr.phil. M.Boiko
Asoc.prof., Dr.art. A.Beitāne
30iv
/2

30 iv
/2

Docētāja V.Bērziņa
(vācu valoda)
Doc. Ī.Vīka (angļu valoda)
Dovētāja I.Masļenčenko
(angļu valoda)
Docētāja I.Losberga
(franču, itāļu, krievu valoda)

30iv
/2

III Brīvās izvēles studiju kursi LV 6/ECTS 9 KP

Izvēles kursi

6/9

30i/2

30i/2

Prof., Dr.art. J.Ļebedeva
Prof., Dr.art. G.Pelēcis
Prof., Dr.art. I. Grauzdiņa
Prof., Dr.art. L.Fūrmane
Prof., Dr.phil. M.Boiko
Asoc.prof., Dr.art. A.Beitāne
Doc. Dr.art. B.Jaunslaviete
Doc. Dr.art. J.Kudiņš
Kā arī atbilstoši noslēgtajam
sadarbības līgumam ar LKA
un LU

30i/2

IV Zinātniskā darba aprobācijas prakse – LV 6/ECTS 9 KP

Akadēmiskā
darba prakse
Zinātniskā
darba prakse

2/ 3
4/ 6

Prof., Dr.phil. M.Boiko
Asoc.prof., Dr.art. A.Beitāne

5i/1

5i/1

5i/1

5i/1

5i/1

5i/1

Asoc.prof., Dr.art. A.Beitāne
Prof., Dr.art. J.Ļebedeva
Prof., Dr.art. G.Pelēcis
Prof., Dr.art. I. Grauzdiņa
Prof., Dr.art. L.Fūrmane
Prof., Dr.phil. M.Boiko
Asoc.prof., Dr.art. A.Beitāne
Doc. Dr.art. B.Jaunslaviete
Doc. Dr.art. J.Kudiņš

6.2. akadēmiskā personāla saraksts
pa katedrām

(amats, izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds,
ievēlēts vai uz laiku pieņemts darbā, pasniedzamie
studiju kursi)

6.3. pārējo akreditācijai nepieciešamo dokumentu saraksts
skatīt arī JVLMA mājas lapā: www.jvlma.lv (sadaļā Dokumenti,
apakšsadaļa Iekšējie normatīvie akti
6.3.1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Akreditācijas lapa Nr.028
6.3.2. Doktora studiju programmas Licence Nr.04052-4
6.3.3. Studiju programmas Akreditācijas lapa Nr.028-703
6.3.4. Studiju programmas Akreditācijas lapa Nr.028-1413
6.3.5. Akadēmiskās doktora studiju programmas Muzikoloģija satura un
realizācijas apraksts
6.3.6. Doktora studiju nolikums
6.3.7. Doktorantūras padomes nolikums
6.3.8. Nolikums par studijām ārvalstīs
6.3.9. Promocijas padomes nolikums
6.3.10. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Zinātniskās padomes
nolikums
6.3.11. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas nolikums par promocijas
kārtību un kritērijiem
6.3.12. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas nolikums par promocijas
darba izstrādes un noformēšanas kārtību
6.3.13. Sadarbības līgumi: LU, LU, LU LFMI, DU, LKA

Doktora studiju programma licencēta, Licences Nr.04052-4, izsniegta 27.05.2004.,
licences termiņš līdz 27.05.2010.;
Doktora studiju programma akreditēta, Akreditācijas lapas Nr.028-703, izsniegta
08.06.2004., akreditācijas termiņš līdz 31.12.2010.;
Mainīta Akreditācijas lapa Nr.028-1413, Akreditācijas komisijas 2008.gada
23.janvāra sēdes protokols Nr.231 (nosaukuma maiņa Muzikoloģija)
Studiju programmas apraksts apstiprināts ar
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
2007.gada 5.decembra Senāta sēdes lēmumu,
prot.nr.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
akadēmiskās doktora studiju programmas
Muzikoloģija
satura un realizācijas
apraksts
(sākotnējais nosaukums Mūzikas vēsture un teorija)

Zinātņu nozare: Mākslas zinātne
Apakšnozare: Muzikoloģija
Akadēmiskā doktora studiju programma Muzikoloģija
kods 51212
1. Iegūstamais zinātniskais grāds Mākslas zinātņu doktors (Dr.art.)
Doktora grādu piešķir personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā
mākslas zinātnes nozares muzikoloģijas apakšnozarē un pieredzējuša zinātnieka
vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu
pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas muzikoloģijā. Promocijas darbu var
izstrādāt triju gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc
atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija,
tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu
piešķir promocijas padome. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts
zinātniskā kvalifikācijas komisija.
2. Studiju veids un ilgums
Pilna laika studijas – 3 gadi, akadēmiskais gads ir 48 darba nedēļas, akadēmiskā
gada noslēgumā ir 4 nedēļu atvaļinājums. Darba nedēļa ir 40 stundas.
Studiju satura apjoms tiek noteikts kredītpunktos (saīsin. KP).
Studiju programmas apjoms ir 144 KP (216 ECTS).
3. Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību
Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams humanitāro zinātņu maģistra grāds vai
profesionālais maģistra grāds mūzikā.
4. Iestājpārbaudījumi
Visi reflektanti, neatkarīgi no finansējuma avota, kārto divus iestājpārbaudījumus: kolokvijs par pieteikto promocijas darba tēmu;
- pārbaudījums svešvalodā.
Uzņemšana notiek konkursa kārtībā.

5. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi
5.1. Programmas īstenošanas mērķi
Doktora studiju programmas īstenošanas mērķis ir muzikoloģijas speciālistu izglītošana,

kuri ir spējīgi izvirzīt un risināt zinātniskās un radošās problēmas muzikoloģijas jomā, būtu
motivēti mākslas zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai, konkurētspējīgi

augstākās kvalifikācijas speciālisti starptautiskajā akadēmiskajā un zinātniskajā apritē,
sagatavoti akadēmiskajam, zinātniskajam un organizatoriskajam darbam augstskolās,
citās kultūras un izglītības institūcijās.
5.2. Programmas īstenošanas uzdevumi
• maksimāli attīstīt katra doktoranta individuālās radoši mākslinieciskās un
zinātniski pētnieciskās spējas;
• sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas doktoranta izvēlētajā muzikoloģijas
specializācijas jomā;
• izkopt doktoranta pedagoģiskās spējas, strādājot ar augstskolas studentiem un
mūzikas vidusskolu vecāko kursu audzēkņiem;
• nodrošināt iespēju jau studiju laikā iekļauties starptautiskajā zinātniskajā
apritē;
• sniegt doktorantam nepieciešamo metodisko un organizatorisko palīdzību, lai
studijas vainagotos ar promocijas darba aizstāvēšanu.
6. Plānotie rezultāti
Studiju programmas apguves rezultātā doktorants:
• ir spējīgs patstāvīgi veikt oriģinālu zinātnisku pētījumu;
• ir apguvis pētniecības metodoloģiju un darbam muzikoloģijā nepieciešamās
metodes;
• spēj patstāvīgi analizēt iegūtos rezultātus un izdarīt tiem atbilstošus
secinājumus;
• apguvis akadēmiskā darba prasmes;
• ir tiesīgs aizstāvēt promocijas darbu un pēc promocijas darba aizstāvēšanas
iegūt starptautiski pielīdzināmu doktora zinātnisko grādu Mākslas zinātņu
doktors (Dr.art).
7. Studiju saturs
7.1. Patstāvīga pētnieciskā darba izstrāde ar zinātniski oriģinālu un pārbaudītu
rezultātu iegūšanu izvēlētās jomas mākslas zinātnes muzikoloģijas apakšnozarē un
promocijas darba pabeigšana priekšaizstāvēšanas līmenī.
7.2.Doktora studiju laikā jāveic dokumentēta:
• jaunāko pētījumu metožu apgūšana un pielietošana praksē;
• jaunāko informācijas tehnoloģiju, pētījumu plānošanas, datu apstrādes,
prezentēšanas paņēmienu apguve;
• padziļināta zinātnes apakšnozares teorētisko disciplīnu apguve;
• lektora, projektu vadītāja darba pieredzes pamatu apguve, piedaloties
bakalaura, maģistra studiju programmu un pētniecisko projektu realizācijā;
• piedalīšanās ar referātiem zinātniskās konferencēs, semināros, kultūras
projektos, t.sk. starptautiskos;
• stažēšanās citās augstskolās ar pētnieciskā darba rezultātu publicēšanu;
• patstāvīga zinātnisko rezultātu noformēšana un iesniegšana publicēšanai
zinātniskajā periodikā.
7.3. Studiju saturu veido vairākas savstarpēji saistītu kursu un veicamo uzdevumu
kopas:
• Individuālais pētniecības darbs, promocijas darba izstrāde un literatūras
studijas – LV 100/ ECTS 150 KP
• Ierobežotās izvēles specializācijas un profilkursi – LV 32 / ECTS 48 KP.

Atbilstoši promocijas darba tematiskai ievirzei doktorants izvēlas vienu no trim
muzikoloģijas specializācijas jomām:
- Vēsturiskā muzikoloģija;
- Sistemātiskā muzikoloģija
- Etnomuzikoloģija
• Brīvās izvēles studiju kursi – LV 6/ ECTS 9 KP
• Zinātniskā darba aprobācijas prakse – LV 6/ECTS 9 KP, sastāv no
zinātniskā darba prakses LV 4/ECTS 6 KP apjomā un akadēmiskā darba prakses
LV 2/ECTS 3 KP apjomā.
7.4. Studiju kursu satura apraksti
7.4.1. Promocijas darba izstrāde un literatūras studijas
Studiju kurss tiek apgūts sešu semestru laikā 100 Latvijas/150 ECTS kredītpunktu
(turpmāk tekstā saīsin. KP) apjomā.
Studiju kursa apguvi doktorants īsteno divās tematiskajās daļās:
1) Promocijas darba izstrāde – LV 63/94,5 ECTS KP
Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta
kontaktstundu un patstāvīgā darba studijās laikā no 1. līdz 6.semestrim, ieskaitot: 240
kontaktstundas, 2280 patstāvīgā darba stundas.
2) Literatūras studijas – LV 37/55,5 ECTS KP.
Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu kompetenci, kas iegūta
kontaktstundu un patstāvīgā darba studijās laikā no 1. līdz 6.semestrim, ieskaitot: 25
kontaktstundas, 1455 patstāvīgā darba stundas.
Literatūras studiju tematiskā daļa sastāv no programmas bāzes literatūras un
promocijas darba literatūras studijām.
- Programmas bāzes literatūras studijas attiecināmas uz visiem doktora studiju
programmas Muzikoloģija doktorantiem. Bāzes literatūras sarakstu apstiprina
Doktorantūras padome. Programmas bāzes literatūru doktorants apgūst laikā no 1. līdz
3.semestrim, ieskaitot LV 15/22,5 ECTS KP apjomā.
- Promocijas darba literatūras studijas laikā no 1. līdz 3.semestrim notiek promocijas
darba izstrādes ietvaros. Promocijas darba literatūras sarakstu sastāda promocijas
darba vadītājs un doktorants studiju perioda sākumā, to aktualizē vai papildina
promocijas darba izstrādes gaitā. Promocijas darba literatūras apguves sarakstu un
apjomu promocijas darba vadītājs konkretizē doktoranta individuālā darba plāna
uzdevumos.
Promocijas darba literatūras studijas notiek laikā no 4. līdz 6.semestrim līdztekus
promocijas darba izstrādei LV 22/33 ECTS KP apjomā.
7.4.2. Ierobežotās izvēles specializācijas un profilkursi
Specializācijas profilkursus atbilstoši promocijas darba tēmai doktorants plāno kopā
ar promocijas darba vadītāju, izstrādājot individuālo studiju plānu visam studiju
periodam.
- Specializācijas Vēsturiskā muzikoloģija profilkursi tiek apgūti sešu semestru laikā
kopā LV 32/48 ECTS KP apjomā.
Specializācijas joma Vēsturiskā muzikoloģija sevī ietver studiju kursus, kuru saturs ir
vērsts uz pasaules valstu, reģionu, skolu un stilu mūzikas izpēti vēsturiskā aspektā.
Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta
180 kontaktstundu un 700 patstāvīgā darba stundu studijās.
- Specializācijas Sistemātiskā muzikoloģija profilkursi tiek apgūti sešu semestru laikā
kopā LV 32/48 ECTS KP apjomā.
Specializācijas joma Sistemātiskā muzikoloģija sevī ietver studiju kursus, kuru saturs
aptver mūzikas teorētiskās disciplīnas, mūzikas estētiku, mūzikas socioloģiju un
mūzikas antropoloģiju.

Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta
180 kontaktstundu un 700 patstāvīgā darba stundu studijās.
- Specializācijas Etnomuzikoloģija profilkursi tiek apgūti sešu semestru laikā kopā
LV 32/48 ECTS KP apjomā.
Specializācijas joma Etnomuzikoloģija sevī ietver studiju kursus, kuru saturs ir vērsts
uz pasaules tautu, reģionu un sociālo grupu mūzikas izpēti kultūras kontekstā, kā arī
mūzikas etnogrāfijas, mūzikas arheoloģijas un organoloģijas disciplīnas.
Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta
180 kontaktstundu un 700 patstāvīgā darba stundu studijās.
- Specializācijās Vēsturiskā muzikoloģija, Sistemātiskā muzikoloģija,
Etnomuzikoloģija plānoto studiju kursu Pētniecības metodoloģija un metodes
doktoranti apgūst 1.semestra laikā LV 2/3 ECTS KP apjomā. Kredītpunktus
doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta 30
kontaktstundu un 50 patstāvīgā darba stundu studijās.
Studiju saturs nodrošina jaunāko pētījumu metožu un pētījumu prezentēšanas
paņēmienu apguvi, studiju kursa ietvaros doktorants saņem informāciju par jaunākām
atziņām pētniecības tehnoloģiju jomā, datu apstrādē un to lietošanu promocijas darba
izstrādes gaitā.
- Specializācijās Vēsturiskā muzikoloģija, Sistemātiskā muzikoloģija,
Etnomuzikoloģija plānoto studiju kursu Svešvaloda doktoranti apgūst laikā no 1.līdz
4.semestrim LV 8/12 ECTS KP apjomā. Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot
zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta 120 kontaktstundu un 200 patstāvīgā
darba stundu studijās.
Kursa saturu veido specializētas, uz promocijas darba vajadzībām vērstas
svešvalodu studijas. Kopējo kredītpunktu apjomā doktorantam ir tiesības izvēlēties
studēt vienu vai vairākas svešvalodas - angļu, vācu, franču, itāļu vai krievu – viena
semestra ietvaros vienlaicīgi vai secīgi ar mērķi padziļināt iepriekš apgūtās
svešvalodas zināšanas un prasmes vai saņemt pamatzināšanas citā, agrāk neapgūtā,
bet zinātniskajam darbam nepieciešamā svešvalodā.
7.4.3. Brīvās izvēles studiju kursu mērķis ir padziļināt vai paplašināt agrāk iegūtās
zināšanas un prasmes vai iegūt jaunas, pēc kurām promocijas darba izstrādes gaitā
radusies nepieciešamība. Studiju kursu saturā var iekļaut vieslektoru lekciju ciklus,
interpretu meistarklases, ārzemju studijās apgūtos speckursus u.c.
Brīvās izvēles studiju kursus doktoranti apgūst laikā no 3. līdz 5.semestrim
LV 6/ECTS 9 KP apjomā. Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un
prasmju kompetenci, kas iegūta 90 kontaktstundu un 150 patstāvīgā darba stundu
studijās.
7.4.4. Zinātniskā darba aprobācijas prakse – LV6/ECTS 9 KP
- Zinātniskā darba praksē doktorants aprobē pētnieciskā darba rezultātus
(publikācijas, referāti konferencēs, semināros, zinātniskajos lasījumos u.c.)
LV 4/ECTS 6 KP apjomā laika periodā no 3. līdz 6.semestrim. Doktorants iegūst
kredītpunktus, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta 20 kontaktstundu
konsultācijās un 140 patstāvīgā darba stundu studijās.
- Akadēmiskā darba prakses ietvaros 5. un 6. semestra studiju periodā doktorantam ir
jāpierāda studiju kursu docēšanas prasmes augstskolā LV 2/ECTS 3 KP apjomā.
Kredītpunktus doktorants iegūst, ja ir docēti studiju kursi vismaz 80 stundu apmērā.
7.5. Studiju satura plānojums

Pārbaudījumu veidu saīsinājumu skaidrojums: i – ieskaite; iv – ieskaite ar diferencētu
vērtējumu; E – eksāmens; PE – promocijas eksāmens.

Studiju kursi
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veids
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Patst.darba
stundu
skaits

Kontaktstundu skaits semestrī;
pārbaudījuma veids / KP
1.
sem.

2.
sem.

3.
sem.

4.
sem.

5. sem.

6.
sem.
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/10

40
/8

40
/10

E

iv

PE
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5/
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30i/6

30E/6

30i/6

30E/6

I Individuālais pētniecības darbs un promocijas darba izstrāde
Promocijas
darba izstrāde
un literatūras
studijas *)
a) programmas
bāzes literatūra
b) promocijas
darba literatūra

I
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I
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30 iv
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(studiju kursus
plāno doktorants
kopā ar
promocijas darba
vadītāju atbilstoši
promocijas darba
tēmai)

Pētniecības
metodoloģija un
metodes
Svešvaloda
(pēc
doktoranta
izvēles):
angļu valoda;
vācu valoda;
franču valoda;
itāļu valoda
krievu valoda
Sistemātiskā
muzikoloģija

22/33

I
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700

30i/2

2/3

G

30
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30i/2
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G
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30i/2
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30i/3
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30iv
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Svešvaloda
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doktoranta
izvēles):
angļu valoda;
vācu valoda;
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itāļu valoda
krievu valoda
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Kontaktstundu skaits semestrī;
pārbaudījuma veids / KP
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2/3

G
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izvēles):
angļu valoda;
vācu valoda;
franču valoda;
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III Brīvās izvēles studiju kursi LV 6/ECTS 9 KP
Izvēles kursi
6/9
I
90
150
IV Zinātniskā darba aprobācijas prakse – LV 6/ECTS 9 KP
Akadēmiskā darba
2/ 3
I
10
70
prakse
Zinātniskā darba
prakse

4/ 6

I

20

140

30i/2
5i/1

5i/1

5i/1

5i/1

5i/1

5i/1

Studiju programmā kopā:
KP

144/21
6 KP

Kontakt-stundas
un patstāvīgais
darbs

715

5045

20/30KP

28/42KP

20/30KP

28/42KP

20/30KP

28/42KP

135/
665

105/
1015

140/
660

140/
980

115/
685

80/
1040

8. Iegūstamās izglītības vērtēšanas kritēriji, pārbaudes veidi, formas un kārtība
Doktoranta zināšanas un prasmes vērtē , izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu:
Apguves
līmenis
ļoti augsts

Atzīme

zems

Aptuvenā ECTS
atzīme

10

izcili (with distinction)

A

9

teicami (excellent)

A

8

ļoti labi (very good)

B

7

labi (good)

C

6

gandrīz labi (almost good)

D

5

viduvēji (satisfactory)

E

4

gandrīz viduvēji (almost satisfactory)

augsts

vidējs

Skaidrojums

3–1

negatīvs vērtējums (unsatisfactory)

E/FX
Fail

Zināšanu un prasmju vērtējuma skaidrojums

Vērtējuma “balles”
apzīmējums cipariem un
vārdiem

10

izcili

9

teicami

8

ļoti labi

7

labi

6

gandrīz labi

5

viduvēji

4

gandrīz
viduvēji

3

vāji

2

ļoti vāji

1

ļoti, ļoti vāji

Zināšanu un prasmju līmenis

Zināšanas, prasmes un iemaņas, kas pārsniedz studiju kursa prasības, liecina par
pētījuma oriģinalitāti, spilgtu talantu, mākslinieciskumu.
Pilnā mērā apgūtas studiju kursa prasības, iegūtas pētnieciskā un mākslinieciskā darba
iemaņas, spēja patstāvīgi realizēt apgūto, radoša pieeja.
Pilnā mērā apgūtas studiju kursa prasības, iegūtas pētnieciskā un mākslinieciskā darba
prasmes, spēja patstāvīgi realizēt apgūto.
Apgūtas studiju kursa prasības, iegūtas pētnieciskā un mākslinieciskā darba prasmes, taču
ne vienmēr spēj patstāvīgi realizēt apgūto.
Apgūtas studiju kursa prasības, taču atsevišķās pētnieciskā un mākslinieciskā darba jomās
sniegums ir nepietiekoši stabils un pārliecinošs.
Pamatvilcienos apgūtas studiju kursa prasības, kaut arī konstatējama vairāku pētnieciskā un
mākslinieciskā darba jomu nepietiekoša stabilitāte un rezultativitāte.
Pamatvilcienos apgūtas studiju kursa prasības, tomēr konstatējama vairāku nozīmīgu
pētnieciskā un mākslinieciskā darba jomu nepilnīga pārvaldīšana, ievērojami trūkumi
zināšanās un to praktiskajā realizācijā.
Zināšanas, prasmes un iemaņas dotajā studiju kursā apgūtas virspusēji, nav spēju tās
praktiski pielietot.
Apgūtas tikai atsevišķas zināšanas un prasmes, taču kopumā trūkst orientācijas un
izpratnes studiju kursa prasībās.
Nav priekšstata par studiju kursa būtību.

Doktoranta studiju kursu apguves kompetenci vērtē ieskaitēs, ieskaitēs ar vērtējumu,
eksāmenos un promocijas eksāmenos.
Kompetences vērtēšanas formas un prasības tiek formulētas studiju kursu satura
aprakstos.
Promocijas darba izstrādes un priekšaizstāvēšanas kārtību nosaka JVLMA Senāta
apstiprinātais nolikums Par promocijas darba izstrādes un noformēšanas kārtību
9. Studiju programmas īstenošanai nepieciešamā akadēmiskā personāla
raksturojums
Par studiju kursu Promocijas darba izstrāde un literatūras studijas, Pētniecības
metodoloģija un metodes, Zinātniskā darba aprobācijas prakse,
specializāciju
Vēsturiskā
muzikoloģija,
Sistemātiskā
muzikoloģija,
Etnomuzikoloģija profilkursu docētāju var būt zinātņu doktors, kurš veic pētījumus
mākslas zinātņu nozares muzikoloģijas apakšnozarē, kuram ir zinātniskas publikācijas
par pētījumiem šajā zinātnes apakšnozarē Latvijas vai starptautiskajos zinātniskajos
izdevumos, un kurš piedalās ar referātiem starptautiskajās konferencēs.
10. Programmas īstenošanā iesaistītās struktūrvienības
10.1. Muzikoloģijas katedra nodrošina studiju kursu Promocijas darba izstrāde un
literatūras studijas, Pētniecības metodoloģija un metodes, Zinātniskā darba
aprobācijas prakse, specializāciju Vēsturiskā muzikoloģija, Sistemātiskā
muzikoloģija, Etnomuzikoloģija profilkursu īstenošanu;
10.2. Svešvalodu katedra nodrošina angļu valodas, vācu valodas, franču valodas, itāļu
valodas un krievu valodas studiju kursu īstenošanu;
10.3. Doktorantūras padome nodrošina studiju programmā formulēto mērķu un
uzdevumu izpildi;

10.4. Studiju programmas direktors sadarbībā ar Doktorantūras padomi, katedrām,
JVLMA Zinātniskās pētniecības centru un JVLMA Promocijas padomi nodrošina
doktora studiju programmas satura īstenošanas kvalitāti.
10.5. Studiju programmu direkcija nodrošina doktora studiju dokumentāro
administrēšanu;
10.6. Bibliotēka nodrošina doktorantus ar nepieciešamo informāciju studiju
programmas satura apguvei;
10.7. Skaņu ierakstu kabinets nodrošina atbilstošo studiju kursu apguvi ar
audiomateriāliem.
10.8. Informācijas tehnoloģijas daļa nodrošina atbilstošo studiju kursu apguvi ar
videomateriāliem un nepieciešamo elektronisko tehnoloģiju.
11. Programmas īstenošanai nepieciešamās materiālās bāzes raksturojums
Nr.p.
k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Materiālo līdzekļu nosaukums
(pa veidiem)

Auditorijas aprīkotas ar datortehniku, kodoskopiem, videoiekārtu, audioiekārtu,
projektoriem, klavierēm, logu aptumšotājiem.
Informācijas tehnoloģijas iekārtas
Audioiekārtas un mūzikas ieraksti
Videoiekārtas un ieraksti
Bibliotēka (nozares profesionālā, zinātniskā un metodiskā literatūra)
Koncertzāle ar nepieciešamo aprīkojumu (līdz 450 vietām)
Auditorijas konferencēm un zinātniskajiem lasījumiem ar atbilstošu aprīkojumu (vismaz
80 klausītājiem)

12. Programmas izmaksu novērtējums atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem
Atbilstoši Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumiem Nr.994 Kārtība, kādā
augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, doktora
studiju programmas vienas studiju vietas izmaksa ir Ls 16346,88 (studiju vietas
bāzes apmērs ir Ls 1267,20 x 4,3 studiju progr.jomas koeficients =
Ls 5448,96 bakalaura studiju programmas izmaksas x 3 doktora studiju progr.
koefic.)
Studiju programmas izmaksas var mainīties, ņemot vērā grozījumus Ministru
kabineta noteikumos.

Senāta priekšsēdētājs

asoc.profesors A.Vecumnieks

APSTIPRINĀTS
JVLMA Senāta sēdē 07.01.2008.
protokols Nr.1
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
DOKTORA STUDIJU
NOLIKUMS
Lietotie termini
Doktora studijas – Latvijas augstākās izglītības kvalifikāciju ietvarstruktūras trešā
līmeņa studijas atbilstoši doktora studiju programmas Muzikoloģija studiju satura un
realizācijas apraksta prasībām ar mērķi iegūt mākslas zinātņu doktora zinātnisko
grādu.
Doktorants – doktora studiju programmā imatrikulēta persona.
Doktorantūra – akadēmiskā darbība un tās atbalstošās aktivitātes struktūrvienībās
(katedras, doktorantūras nodaļa), kā arī koleģiālajā institūcijā – doktorantūras
padomē un ārpus JVLMA ar mērķi nodrošināt kvalitatīvas un efektīvas doktora
studijas.
Doktora studiju programma – dokuments, kas ietver kvalifikācijas iegūšanai visas
nepieciešamās prasības. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – studiju
satura un realizācijas apraksts, kas nosaka:
1) prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību;
2) studiju programmas īstenošanas mērķi, uzdevumus un plānotos rezultātus,
izglītības saturu, programmas obligātās, ierobežotās izvēles un izvēles daļas
apjomus, to apguves laika sadalījumu, iegūstamās izglītības vērtēšanas
kritērijus, pārbaudes formas un kārtību;
aprakstā ietver:
3) studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījumu,
tā kvalifikāciju un paredzētos pienākumus;
4) studiju programmas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījumu,
norādot to uzdevumus programmas īstenošanā
5) studiju programmas īstenošanai nepieciešamās materiālās bāzes raksturojumu
6) novērtē studiju programmas izmaksas.
1. Doktora studiju mērķis un saturs
1.1. Doktora studijas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA) notiek
licencētajā un akreditētajā studiju programmā saskaņā ar Latvijas Republikas
likumiem, starptautiskajiem līgumiem, Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumiem, JVLMA Satversmi, šo nolikumu un tam pakārtotiem JVLMA
dokumentiem, ievērojot citu JVLMA studijas reglamentējošo dokumentu prasības.
1.2. Doktora studiju mērķis ir mākslas zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšana un
starptautiskajā akadēmiskajā apritē konkurētspējīgu augstākās kvalifikācijas
speciālistu sagatavošana akadēmiskajam darbam JVLMA un citās augstskolās, kā
arī zinātniskajam un organizatoriskajam darbam valsts un privātajās kultūras
institūcijās.

1.3. JVLMA doktora studiju programma (turpmāk tekstā – Programma) atbilst
Starptautiskās izglītības programmu klasifikācijas (ISCED) un Latvijas Republikas
Izglītības klasifikācijas augstākajam līmenim.
1.4. Doktora studijas ir JVLMA akadēmiskā personāla atjaunotnes un attīstības
programmas sastāvdaļa. Tām tiek piešķirti valsts budžeta resursi.
1.5. Programmas galvenais komponents ir zinātniskais darbs augsti kvalificēta
akadēmiskā personāla vadībā.
1.6. Programmas saturā ietver:
1.6.1. mākslas zinātnes nozares apakšnozares Muzikoloģija teorētisko
disciplīnu padziļinātu apguvi;
1.6.2. augstskolu pedagoģijas un lietišķo prasmju pilnveidošanu saistībā ar
zinātnes apakšnozares specifiku;
1.6.3. prasības pierādīt angļu, vācu vai franču valodas aktīvas lietošanas
prasmi saistībā ar zinātnes apakšnozares specifiku.
1.7. Studijas notiek pēc katram doktorantam individuāli sastādīta plāna un
studiju satura, kas atbilst Programmas prasībām.
1.8. Tiesības uz doktora studiju rezultātā radīto intelektuālo īpašumu tiek
noteiktas studiju līgumā, ko doktorants noslēdz ar JVLMA.
1.9. Doktoranta tiesības un pienākumus nosaka Augstskolu likums, Zinātniskās
darbības likums, JVLMA Satversme, JVLMA studējošo iekšējās kārtības
noteikumi, kā arī zinātnieka un JVLMA ētikas kodekss.
2. Doktora studiju vadība
2.1. Studiju programmas izveide un programmas īstenošanas kvalitātes akadēmiskā
pārraudzība notiek Latvijas Republikas Augstskolu likuma, Latvijas Republikas
Ministru kabineta noteikumu, kā arī JVLMA normatīvo aktu noteiktā kārtībā un
termiņos.
2.2. Programmu izstrādā JVLMA rektora deleģētā persona, kurai ir apakšnozares
doktora zinātniskais grāds, sadarbībā ar profesoriem, asociētajiem profesoriem vai
vadošajiem pētniekiem apakšnozarē. Lai iesniegtu Programmas projektu
apstiprināšanai JVLMA Senātam, ir nepieciešami vismaz divu Eiropas Savienības
valstu augstskolu identisku programmu ekspertu atzinumi. Programmu
apstiprināšanai JVLMA Senātam iesniedz rektora apstiprinātais doktora studiju
programmas direktors.
Par studiju programmas direktoru var būt JVLMA mākslas zinātņu doktors,
profesors vai asociētais profesors.
2.3. Atbildīgo personu par Doktora studiju vispārējo akadēmisko pārraudzību
nosaka JVLMA rektors.
2.4. Doktora studiju programmas satura īstenošanas kvalitāti nodrošina Studiju
programmas direktors sadarbībā ar Doktorantūras padomi, katedrām, JVLMA
Zinātniskās pētniecības centru un JVLMA Promocijas padomi. Studiju programmas
direktors sadarbībā ar katedrām un Doktorantūras padomi izstrādā doktora studiju
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programmas pašnovērtējuma ziņojumu par katru akadēmisko gadu un iesniedz
JVLMA Senātam apstiprināšanai līdz 15.oktobrim.
2.5. Doktora studiju dokumentāro administrēšanu nodrošina Studiju programmu
direkcija.
2.6. Doktorantūras padome (DP) un tās priekšsēdētājs (Programmas direktors)
veido Programmas, pārrauga to īstenošanu, akadēmisko attīstību un kvalitāti.
Doktorantūras padomē ietilpst studiju programmas īstenošanā iesaistītie
profesori, asoc. profesori, mākslas zinātņu doktori un doktoranti. Doktorantu
pārstāvniecībai ir jābūt vismaz 20% no Doktorantūras padomes skaitliskā
sastāva. Doktorantūras padome savu darbību īsteno saskaņā ar Doktora studiju
nolikumu, kuru apstiprina JVLMA Senāts.
2.7. Doktoranta promocijas darba vadītājs kopā ar doktorantu izstrādā
individuālā studiju satura plāna projektu visam studiju periodam un pārrauga tā
kvalitatīvu īstenošanu saskaņā ar JVLMA noteiktajiem promocijas darba vadītāja
akadēmiskajiem pienākumiem.
2.8. Doktorantu akadēmiskās darbības organizēšanai tiek izveidota
struktūrvienība - nodaļa. Nodaļas darbību reglamentē JVLMA Senāta
apstiprinātais nolikums par nodaļas, katedras/klases darbību.
3. Studijas doktora programmās
3.1. Uzņemšana doktora studiju programmās notiek saskaņā ar JVLMA
uzņemšanas noteikumiem un satura prasībām.
3.2. Doktora studiju ilgums JVLMA ir noteikts Programmā. Tas ir vismaz trīs
gadi pilna laika studijās. Studiju darba apjomu mēra kredītpunktos.
3.3. Vienlaicīgi par valsts budžeta līdzekļiem drīkst studēt tikai vienā
Programmā.
3.4. Doktora studiju individuālos darba plānus un atskaites sagatavo doktorants
kopā ar promocijas darba vadītāju, tos apstiprina Programmas direktors.
Doktorantu individuālos plānus, atskaites un citus studiju dokumentus uzglabā
doktorantu studiju kartēs, kuras administrē Studiju programmu direkcijas studiju
lietvedis.
3.5. Doktorantu individuālo plānu izpildi kontrolē promocijas darba vadītājs un
Programmas direktors.
3.6. Doktoranta darbs pilna laika studijās tiek plānots 48 nedēļas gadā ar četru
nedēļu atvaļinājumu. Akadēmiskais gads dalās divos pusgados – 1.pusgada
studijas ilgst 20 nedēļas, 2.pusgada studijas - 28 nedēļas. Pilna laika studiju
doktorants var saņemt stipendiju, studiju un studējošā kredītu Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā.
3.7. Studiju laikā doktorantam ir tiesības pieprasīt studiju pārtraukumus
(akadēmiskos atvaļinājumus) ar kopējo laiku līdz diviem gadiem. Lēmumu par
studiju pārtraukuma piešķiršanu pieņem studiju programmas direktors. Studiju
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pārtraukuma laikā tiek saglabāts doktoranta statuss, studiju vieta un studiju
forma, bet netiek izmaksāta stipendija, studiju un/vai studējošā kredīts, ja tāds
doktorantam ir piešķirts.
3.8. JVLMA noteiktā kārtībā doktorantu var eksmatrikulēt pēc paša vēlēšanās un
vēlāk atjaunot studijām vēlākajos studiju posmos, ja iepriekšējā studiju periodā ir
iegūti vismaz 44 KP.
3.9. Eksāmenu un citu pārbaudījumu kārtošanai doktorantam nav paredzēts īpaši
nošķirts studiju periods.
3.10. Doktoranta studiju rezultāti tiek vērtēti ik semestri:
1) promocijas darba izstrādes un literatūras studiju rezultātus, kā arī dalību
konferencēs un publikācijas vērtē DP, klātesot promocijas darba vadītājam un
vismaz vienam Promocijas padomes pārstāvim;
2) ierobežotās izvēles specializācijas un profila, kā arī brīvās izvēles studiju
kursu apguves rezultātus vērtē studiju kursa docētājs;
3) studiju programmas daļas vai pilnas programmas apguves rezultātus kopumā
vērtē DP un lemj par doktoranta atestāciju nākamajam periodam, studiju
turpināšanu vai arī par studiju pabeigšanu.
3.11. Doktoranta pienākumi:
3.11.1. reizi semestrī uzstāties JVLMA doktorantu zinātnisko darbu
lasījumos;
3.11.2. uzrakstīt katram semestrim plānoto promocijas darba apjomu un
studiju noslēgumā iesniegt 75% pilna apjoma promocijas darbu, atbilstoši
JVLMA Senāta apstiprinātajam nolikumam par promocijas darba izstrādes un
noformēšanas kārtību;
3.11.3. patstāvīgi studēt programmas bāzes literatūru, promocijas darba
literatūru un pierādīt savu kompetenci pārbaudījumos;
3.11.4. studiju laikā sagatavot vismaz divas publikācijas un uzstāties vismaz
divās starptautiskajās konferencēs vai semināros;
3.11.5. katra semestra beigās atskaitīties DP par individuālā plāna izpildi.
Atskaites pozitīvs vērtējums ir pamatojums doktoranta nākamā semestra
studiju finansējumam no valsts budžeta dotācijas.
3.12. Doktora studiju programmas apguves noslēgumā notiek promocijas darba
priekšaizstāvēšana.
3.12.1. Priekšaizstāvēšanas datumu izsludina DP 6.semestra sākumā.
3.12.2. Promocijas darbs atbilstoši JVLMA Senāta apstiprinātajam
nolikumam par promocijas darba izstrādes un noformēšanas kārtību
jāiesniedz vienu mēnesi pirms izsludinātā priekšaizstāvēšanas datuma.
3.12.3. Doktoranta iesniegto promocijas darbu recenzē divi māklsas zinātnes
attiecīgās apakšnozares eksperti.
3.12.4. Promocijas darba priekšaizstāvēšanu vērtē DP, piedaloties vismaz
diviem Promocijas padomes pārstāvjiem, un pieņem lēmumu par studiju
programmas apguves rezultātiem.
3.12.5. Promocijas darba priekšaizstāvēšana ir iespējama arī pēc doktora
studiju programmas noteiktā laika beigām.
3.12.6. Ja priekšaizstāvēšanas promocijas darbu aizstāv doktorants, kurš ir
eksmatrikulēts, uz aizstāvēšanās laiku viņu imatrikulē saskaņā ar JVLMA
Uzņemšanas noteikumiem.
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3.13. Doktorantiem, kuriem ir pamatotas pretenzijas pret pārbaudījumā saņemto
vērtējumu, vienas dienas laikā pēc pārbaudes rezultātu paziņošanas ir tiesības
iesniegt rektoram motivētu rakstisku lūgumu pārskatīt iegūto vērtējumu. Rektors
uzdod DP divu darbadienu laikā izvērtēt tās lēmumu par doktoranta zināšanu
vērtējumu un iesniegt motivētu skaidrojumu. Skaidrojumu paraksta visi DP
locekļi. Rektors izvērtē DP skaidrojumu un par savu lēmumu paziņo
doktorantam divu dienu laikā.
3.14. Doktora studiju programmas apguves rezultātā doktorants saņem JVLMA
izziņu.
3.15. Mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu doktorants iegūst atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas
(promocijas) kārtību un kritērijiem.
3.16. Doktora studijas reglamentējošo dokumentu veidlapas apstiprina JVLMA
akadēmiskā darba prorektors.
4. Doktora studiju finansējums
4.1. Doktora studijas JVLMA finansē par valsts budžeta dotācijas līdzekļiem, kā
arī par fizisku vai juridisku personu līdzekļiem.
4.2. Par valsts budžeta līdzekļiem studējošo doktorantu finansējumu plāno,
ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus un JVLMA Senāta
lēmumus par studiju vietu finansēšanu.
4.3. Starptautisko un vietējo fondu, privāto ziedotāju un citu mērķfinansējumu
doktora studijām JVLMA izmanto saskaņā ar līdzekļu devēja noteikumiem un
prasībām, ja tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem, noteikumiem un
JVLMA Satversmi.
4.4. Studiju maksu doktora studiju programmās nosaka ar izdevumu tāmi
JVLMA noteiktajā kārtībā.
4.5. Doktorantiem, kuru studijas apmaksā fiziskas vai juridiskas personas, ir
tiesības saņemt studiju un studējošo kredītus.
Kredītu piešķiršanas un atmaksāšanas kārtību doktorantiem nosaka Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumi.
4.6. JVLMA doktora studiju programmas attīstības projektus vērtē un iesaka
finansēšanai DP. Attīstības projektu pieteikumus rektoram iesniedz studiju
programmas direktors - DP priekšsēdētājs.

Senāta priekšsēdētājs
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APSTIPRINĀTS
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
Senāta sēdē 2008.gada 7.janvārī, prot.nr.1

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
Doktorantūras padomes nolikums
1. Doktorantūras padome (turpmāk tekstā saīsin. – DP) ir koleģiāla institūcija, kuras
darbības mērķis ir sekmēt JVLMA doktora studiju programmā formulēto mērķu un
uzdevumu izpildi, kā arī veicināt doktorantūras darbības kvalitātes paaugstināšanu
saskaņā ar doktorantūras attīstības perspektīvajā plānā iezīmētajām vadlīnijām.
2. Doktorantūras padome savu darbību īsteno saskaņā ar Doktora studiju nolikumu,
kuru apstiprina JVLMA Senāts.
3. DP sastāvu veido:
- doktora studiju programmas īstenošanā iesaistītie profesori,
- doktoranti (vismaz 20% no DP sastāva)
- Zinātniskās pētniecības centra vadītājs;
- divi JVLMA Promocijas padomes pārstāvji (mākslas zinātnes nozares
muzikoloģijas apakšnozares eksperti)
4. DP vada JVLMA doktora studiju programmas direktors, tās sastāvu katra
akadēmiskā gada sākumā apstiprina rektors.
5. DP kompetences:
5.1. izstrādā doktora studiju programmas perspektīvās attīstības priekšlikumus
un iesniedz tos Senātam apstiprināšanai;
5.2. vērtē doktora studiju programmas īstenošanas kvalitāti, izstrādā
priekšlikumus doktora studiju programmas pilnveidei un iesniedz tos Senātam
apstiprināšanai;
5.3. izstrādā satura prasības uzņemšanai doktora studiju programmā un iesniedz
tās apstiprināšanai Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājam;
5.4. izstrādā nolikumu par promocijas darba izstrādes un noformēšanas kārtību,
iesniedz to Senātam apstiprināšanai;
5.5. atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par studiju programmu
akreditāciju, katra akadēmiskā gada sākumā izvērtē doktora studiju programmas
pašnovērtējuma ziņojumu;
5.6. vērtē doktora studiju programmas aprakstā plānoto rezultātu un studiju kursu
satura sazobi un atbilstību;
5.7. sadarbībā ar JVLMA Zinātniskās pētniecības centru izveido un periodiski
aktualizē Latvijas mūzikas pētniecības prioritāro tēmu sarakstu, piedāvā tajā
ietvertās tēmas maģistru un doktora programmās studējošajiem;
5.8. apstiprina doktorantu promocijas darba tēmas;
5.9. katra akadēmiskā gada sākumā izvērtē un apstiprina doktorantu individuālo
studiju plānu saturu;
5.10. katra semestra beigās vērtē doktorantu individuālā plāna izpildes rezultātus
un lemj par studiju turpināšanas nosacījumiem;
5.11. apstiprina promocijas darba recenzentus, vērtē promocijas darba
priekšaizstāvēšanu, pieņem lēmumu par doktoranta studiju programmas apguves
rezultātiem;

5.12. sadarbojas ar Latvijas Zinātnes padomes Doktorantūras komisiju, lai
sekmētu JVLMA doktorantu iesaistīšanos Latvijas Zinātnes padomes
finansētajos jauno zinātnieku projektos;
5.13. plāno un organizē doktorantu zinātniskos lasījumus, seminārus,
konferences, piedalās augstskolas, starpaugstskolu un starptautiskajās
konferencēs.
6. DP darbība:
6.1. DP darbu vada Doktorantūras padomes priekšsēdētājs,
priekšsēdētāja pienākumi:
- sadarbībā ar promocijas darba vadītājiem, katedru vadītājiem, Zinātniskās
pētniecības centru un citām struktūrvienībām izstrādā DP darba plāna projektu
akadēmiskajam gadam un iesniedz to izskatīšanai un apstiprināšanai DP;
- sasauc un vada DP sēdes, demokrātiski pieņem lēmumus par sēdes procedūru;
- nodrošina un kontrolē lēmumu izpildi;
- atbilstoši lietvedības noteikumiem, nodrošina DP dokumentācijas uzturēšanu
kārtībā.
6.2. DP ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse DP locekļu.
6.3. Katrs DP lēmums tiek pieņemts atklātā vai aizklātā balsošanā ar balsu
vairākumu. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu, ja lēmumā nav
noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.
6.4. Atbildīgais par lēmuma izpildi ziņo DP par lēmuma izpildes rezultātiem,
lēmuma neizpildes gadījumā sniedz paskaidrojumus, motivējot apstākļus.
6.5. DP lēmumus var pārsūdzēt:
- Akadēmiskajā šķīrējtiesā desmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas,
iesniedzot iesniegumu ar motivētu lēmuma atcelšanas prasību;
- doktorantiem, kuriem ir pamatotas pretenzijas pret pārbaudījumā saņemto
vērtējumu, vienas dienas laikā pēc pārbaudes rezultātu paziņošanas ir tiesības
iesniegt apelāciju rektoram.
7. DP darbības dokumentējums:
7.1. DP sēdes protokolē atbildīgais sekretārs, kuru ievēl DP.
7.2. DP sēdes protokolā ieraksta protokola datumu un numuru, sēdē piedalījušos
un nepiedalījušos DP locekļu vārdu, uzvārdu, darba kārtību, atspoguļo sēdes
gaitu, formulē lēmumus, norādot lēmumu izpildes termiņu un atbildīgo par
izpildi.
7.3. DP sēdes protokolu paraksta DP priekšsēdētājs vai viņa deleģētā persona un
atbildīgais sekretārs.
7.4. Informācija par DP sēdes lēmumiem ir atklāta un pieejama. Atbildīgais par
informāciju ir DP atbildīgais sekretārs.
7.5. DP protokoli glabājas lietvedībā.
8. Doktorantu studiju rezultātu vērtējuma un uzskaites dokumentācija tiek kārtota un
uzturēta saskaņā ar Studiju programmu direkcijas nolikumu.

Senāta priekšsēdētājs

asoc.profesors A.Vecumnieks

2

APSTIPRINĀTS
JVLMA Senāta sēdē ...................,
prot. Nr.
NOLIKUMS PAR STUDIJĀM ĀRVALSTĪS

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šis nolikums nosaka:
1.1.1. kārtību, kādā studējošie piesakās studijām ārvalsts augstskolā;
1.1.2. kritērijus, pēc kuriem tiek izvēlēti studējošie, kurus JVLMA nosūta studēt ārzemēs;
1.1.3. kārtību, kādā Erasmus un Nordplus apmaiņas programmas studējošajiem tiek atzīts studiju periods
un ieskaitīti ārvalsts augstskolā iegūtie kredītpunkti.
1.2. Pretendentu studiju izvērtēšanu un pretendentu atlasi studijām ārvalstu augstskolās veic galvenā studiju
kursa atbilstošā katedra un rektorāts, piedaloties studiju programmu direktora vietniekam darbā ar
studējošajiem.
1.3. Studiju ilgums viena akadēmiskā gada ietvaros atbilstoši Erasmus izglītības programmas vadlīnijām var
turpināties līdz 1 gadam un nedrīkst būt mazāks par 3 mēnešiem. Nordplus programmā iespējami īsāki
studiju periodi.
1.4. Katrā no izglītības programmām (Erasmus un Nordplus) izglītības programmā studējošais var
piedalīties tikai vienu reizi.

2. Pieteikšanās kārtība
2.1. Ārlietu daļa informē par studiju iespējām sadarbības partneru augstskolās ārvalstīs Erasmus un
Nordplus programmu ietvaros, kā arī nosaka pieteikumu iesniegšanas termiņus saskaņā ar ārvalstu
augstskolu prasībām.
2.2. Pretendenti piesakās studijām sadarbības partneru augstskolās ārvalstīs pēc iepazīšanās ar piedāvātajām
studiju programmām un studiju kursiem un pārrunām ar ārlietu darba prorektoru un studiju programmu
direktora vietnieku darbā ar studējošajiem. Ar piedāvātajām studiju programmām un studiju kursiem
sadarbības partneru augstskolās ārvalstīs studējošie iepazīstas patstāvīgi, konsultējoties ar ārlietu darba
prorektoru.
2.3. Pretendentiem, piesakoties studijām ārvalstīs Erasmus vai Nordplus programmā, ārlietu daļā jāiesniedz
pieteikums - motivācijas vēstule.
2.4. Ārlietu daļa izskata pretendentu pieteikumu atbilstību šī nolikuma 3. punktā noteiktajiem kritērijiem un
sniedz informāciju galvenā studiju kursa atbilstošai katedrai.
2.5. Galvenā studiju kursa katedra izvērtē pretendentu pieteikumus atbilstoši šī nolikuma 3. punktā
noteiktajiem kritērijiem un noformē lēmuma protokolu.
2.6. Katedru lēmumi tiek apstiprināti rektorātā.
2.7. Ārlietu daļa paziņo studējošajiem rektorāta lēmumu un informē par dokumentiem, kādi iesniedzami
partneru augstskolā kopā ar audio/video ierakstu.

3. Kritēriji pretendentu atlasei
3.1. Studijām sadarbības partneru augstskolās ārvalstīs var pretendēt pilna laika valsts budžeta vai maksas
studiju studējošie, kuri sekmīgi pabeiguši pirmo studiju gadu.
3.2. Pretendentiem jābūt ar labām angļu, vācu vai franču valodas zināšanām.
3.3. Pretendentu atlasē vērtē:
• profesionālo un māksliniecisko sniegumu specialitātē;
• studējošā akadēmisko sekmību;
• motivācijas pamatojumu studijām;
• disciplinētību;
.
• svešvalodas zināšanas.
3.4. Pretendentu atlasē tiek ievērots vienlīdzīguma iespējas princips – līdztiesība starp sievietēm un vīriešiem.

4. Ārzemēs apgūstamās studiju programmas saskaņošana
4.1. Pirms došanās studēt ārzemēs studējošais:
4.1.1. noskaidro pie ārlietu darba prorektora ārzemēs apgūstamos studiju programmas studiju kursus un
saskaņo ar studiju programmu direktora vietnieku darbā ar studējošajiem. Studiju programmas
saskaņošanas procesā jāievēro studiju programmas atbilstība JVLMA studiju programmai, nav pieļaujama
iepriekš apgūto studiju kursu dublēšana. Respektējot studējošo profesionālās intereses, studiju saturā
drīkst iekļaut studiju kursus, kas neietilpst JVLMA studiju programmā;
4.1.2. pēc studiju programmas saskaņošanas studējošais kopā ar studiju programmu direktora vietnieku
darbā ar studējošajiem noformē Studiju līgumu = Learning Agreement (turpmāk - līgums). Līgumu
paraksta studiju programmu direktora vietnieks darbā ar studējošajiem un Erasmus vai Nordplus
programmu koordinators;
4.1.3. līgumā tiek norādīts studiju periods (termiņi), studiju uzdevumi ārvalsts augstskolā - izvēlētie studiju
kursi un iegūstamais kredītpunktu skaits;
4.1.4. pēc apstiprinājuma saņemšanas no partneru augstskolas studiju programmu direktora vietnieks
darbā ar studējošajiem sastāda rīkojumu, kurā norāda ārvalsts augstskolā studējošā studiju termiņu,
apgūstamos studiju kursus, ECTS iegūstamo kredītpunktu skaitu, kā arī tos studiju kursus, kuri nav iekļauti
līgumā, bet kurus studējošajam ir jāapgūst attiecīgajā semestrī. Šādus studiju kursus studējošais apgūst
sadarbībā ar JVLMA docētāju e-studiju formā un patstāvīgajā darbā.
4.1.5. studējošais studēt uz ārvalsts augstskolu drīkst doties tikai pēc studiju līguma un rīkojuma kopijas
saņemšanas.
4.2. Pēc trīspusējas vienošanās - ārvalsts augstskola/JVLMA/ studējošais – studiju līgumu var papildināt
vai mainīt.

5. Kredītpunktu pārneses un studiju perioda atzīšanas kartība
5.1. Pēc atgriešanās no studijām ārvalstīs studējošais iesniedz Ārlietu daļai un Studiju programmu direktora
vietniekam darbā ar studējošajiem ārvalsts augstskolas izsniegto izziņu par līgumā norādīto studiju kursu
apguves rezultātiem (sekmju lapa ar iegūtajiem kredītpunktiem un studiju kursu apguves kompetences vērtējumu
atbilstoši ārvalstu augstskolas vērtējuma formai un kritērijiem).
5.2. Studiju programmu direktora vietnieks darbā ar studējošajiem sadarbībā ar attiecīgo studiju kursu katedru
vadītājiem nodrošina iegūto kredītpunktu pārneses procesa tālāku norisi un izpildi.
5.3. Pozitīvi novērtētais studiju periods ārvalsts augstskolā nedrīkst ietekmēt studiju ilgumu attiecīgā
grāda vai diploma iegūšanai JVLMA.
5.4. Apmaiņas programmas studējošais, kura studiju periods ārvalsts augstskolā ir garāks par 6 mēnešiem,
iepriekšējā un nākošā semestra neapgūtos studiju kursus studējošais apgūst JVLMA pēc individuālā plāna pēc
atgriešanās.
5.5. Ja viena akadēmiskā gada laikā iegūtais kopējais kredītpunktu skaits nav pietiekams, studējošais ar
akadēmiskā darba prorektora atļauju drīkst studēt nākamajā studiju periodā, apgūstot nepieciešamo
studiju kursu saturu pēc individuālā plāna.
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5.6. Saskaņā ar Eiropas Savienības noteikto kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmu
(http://ec.europa.eu) studējošajam JVLMA ieskaita studiju periodu ārvalstu augstskolā, ja studējošais par
studiju kursiem ir saņēmis līgumā norādītos kredītpunktus vai ieguvis pozitīvu vērtējumu visos līgumā
norādītajos studiju kursos. Studiju kursa apguve var tikt novērtēta ieskaites vai citā pārbaudījumu formā,
lietojot vērtējumu „ieskaitīts” vai atzīmju skalu:
Latvijā studējošā kompetences vērtēšanas salīdzinājums ar ECTS
Aptuvenā ECTS atzīme LV atzīme (balle)
Skaidrojums
Apguves līmenis
A
10
izcili (with distinction)
ļoti augsts
A
9
teicami (excellent)
B
8
ļoti labi (very good)
augsts
C
7
labi (good)
D
6
gandrīz labi (almost good)
E
5
viduvēji (satisfactory)
vidējs
E/FX
4
gandrīz viduvēji (almost
satisfactory)
5.7. Ja ārvalsts augstskolā studiju kursa apguves pārbaudījuma veids vai kredītpunktu skaits atšķiras no
JVLMA studiju plānos paredzētā, JVLMA ņem vērā ārvalsts augstskolā iegūto studiju kursa apguves
novērtējumu.
5.8. Ja ārvalsts augstskolā studiju kursa apguves pārbaudījuma veids ir ieskaite, bet JVLMA studiju
plānos analogajā studiju kursā ir paredzēts eksāmens, studējošajam ir tiesības pieteikties JVLMA uz
studiju kursa apguves pārbaudes diferencētu vērtējumu. Šādos gadījumos pārbaudījums tiek organizēts
divu nedēļu laikā no studējošā studiju turpināšanas JVLMA.
5.9. Stipendiju konkursā, vērtējot studējošo akadēmisko sekmību, apmaiņas programmas studentiem tiek
ņemtas vērā atzīmes par pēdējo semestri pirms studijām ārzemēs.
5.10. Ja studējošais ārvalstu augstskolā ir apguvis papildus studiju kursus, kuri nav iekļauti pamatlīgumā
un ir saņēmis pozitīvu vērtējumu, kā arī atbilstošus kredītpunktus, šādus studiju kursus JVLMA ieskaita
studiju kursu izvēles daļā vai kā iegūtos papildus kredītpunktus ārpus studiju programmas, kurus
atspoguļo Studiju kartē un Diploma pielikumā, norādot studiju kursus, augstskolu, kurā apgūti studiju
kursi, iegūtos kredītpunktus un vērtējumu.
5.11. Studiju periodu ārvalstu augstskolā un tajā apgūtos studiju kursus JVLMA studiju lietveži ieraksta
studējošā Sekmju lapā, Studiju kartē un Diploma pielikumā.

Senāta priekšsēdētājs

asoc. profesors A.Vecumnieks
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APSTIPRINĀTS

JVLMA Senāta sēdē 2006.gada 1.martā
protokols Nr. 2
ar grozījumiem
apstiprināti JVLMA Senāta sēdē 2008. gada 12. martā
protokols Nr.3
Grozījumi skar nosaukuma Mūzikas vēsture un teorija maiņu uz nosaukumu Muzikoloģija

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
Promocijas padomes nolikums

Nolikums izstrādāts saskaņā ar LR Ministru kabineta 2005.gada
27.decembra noteikumiem Nr.1000 Noteikumi par doktora
zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu
augstskolām un LR Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra
noteikumiem Nr.1001 Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas
(promocijas) kārtība un kritēriji
LZP lēmums 2007. gada 17. septembrī Nr. 9-2-1 Par izmaiņām
Latvijas Zinātņu nozaru un apakšnozaru sarakstā un LR IZM
Augstākās izglītības programmas akreditācijas lapa 2008. gada
23. janvārī Nr. 028-1413
1.

2.
3.
4.

5.

I. Vispārīgie noteikumi
Nolikums nosaka Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (turpmāk –
JVLMA) Promocijas padomes (turpmāk – padome) darbības kārtību, pienākumus,
tiesības un atbildību.
Padomes sastāvu mākslas zinātnes nozares apakšnozarē Muzikoloģija apstiprina
rektors.
Padomes pilnvaru termiņš nepārsniedz sešus gadus.
Padomei mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskā grāda piešķiršanas
(promocijas) tiesības tiek deleģētas uz doktora studiju programmas Muzikoloģija
akreditācijas laiku.
Padome mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātnisko grādu piešķir atbilstoši
prasībām, kuras nosaka JVLMA Senāta apstiprinātais nolikums Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas nolikums par mākslas zinātņu doktora zinātniskā
grāda piešķiršanas (promocijas) kārtību un kritērijiem.

II. Padomes sastāvs un darba organizācija
6. Padomes sastāvā iekļauj vismaz piecus zinātniekus, kuriem ir Latvijas zinātnes
padomes eksperta tiesības zinātnes nozarē, no tiem diviem – zinātnes apakšnozarē,
kurā tiek aizstāvēts promocijas darbs. Padomē drīkst iekļaut arī ārvalstu
zinātniekus, ja saņemta Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas piekrišana.
7. Padomes darbu vada padomes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā –
priekšsēdētāja deleģēta persona no padomes sastāva.
8. Padomes lietvedību pārzin un organizatoriskos darbus veic padomes sekretārs.
Sekretāram nav balsojuma tiesību padomes lēmumu pieņemšanā.
9. Padomes sēdes notiek pēc vajadzības:
9.1. vērtēt doktora studiju programmas saturu;
9.2. vērtēt nolikuma par mākslas zinātņu doktora zinātniskā grāda piešķiršanas
(promocijas) kārtību un kritērijiem projektu;
9.3. vērtēt iesniegtā zinātniskā darba atbilstību;
9.4. vērtēt promocijas darbu;
9.5. pielīdzināt doktora zinātnisko grādu.
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10. Padomes sēdes laiku un darba kārtību plāno padomes priekšsēdētājs, padomes
sēdes izziņo padomes sekretārs.
12. Padomes sēdes ir atklātas. Sēdi protokolē padomes sekretārs, protokolus
paraksta sekretārs un priekšsēdētājs.
13. Padome visus lēmumus, izņemot lēmumu par grāda piešķiršanu, pieņem atklāti
balsojot, ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir
padomes priekšsēdētāja balss.
14. Padomes darbu nodrošina JVLMA.
15. Promocijas procesa izmaksas sedz no doktora programmas īstenošanai
paredzētajiem līdzekļiem atbilstoši rektora apstiprinātajai izdevumu tāmei. Izdevumu
tāmes projektu sastāda padomes sekretārs, izvērtē un pieņem Finanšu koleģiālās
vadības komisija.
Ja promocijas darba autors (turpmāk – pretendents) nav apguvis atbilstošu programmu
vai apguvis to pirms vairāk nekā diviem pilniem kalendāra gadiem, neiegūstot grādu,
lēmumu par to, no kādiem līdzekļiem segt promocijas procesa izmaksas, pieņem
JVLMA rektors.
III. Promocijas darba iesniegšana
16.Grāda saņemšanai pretendents padomes sekretāram iesniedz šādus dokumentus:
16.1. iesniegumu ar atbalstošu promocijas darba vadītāja vai konsultanta vīzu;
16.2. promocijas darbu;
16.3. promocijas darba kopsavilkumu latviešu valodā;
16.4. augstskolas izziņu par programmas izpildi vai eksāmenu nokārtošanu izvēlētajā
nozarē, apakšnozarē un svešvalodā;
16.5. dzīves aprakstu (Curriculum Vitae);
16.6. promocijas darba rezultātus atspoguļojošo zinātnisko publikāciju sarakstu un to
piecas kopijas;
16.7. izrakstu no augstskolas vai citas zinātniskās institūcijas struktūrvienības (kurā
izstrādāts promocijas darbs) sēdes protokola, kas apliecina promocijas darba
apspriešanu, tā zinātnisko novitāti un pretendenta personisko ieguldījumu;
16.8. ja promocijas darbs ir tematiski vienota publikāciju kopa, kurā pretendentam
ir līdzautori, vai kolektīva monogrāfija, tai pievieno rakstisku visu promocijas
darbā iekļauto publikāciju līdzautoru piekrišanu publikācijas izmantošanai
promocijā vai šo publikāciju korespondējošā (galvenā) autora apliecinājumu par
pretendenta personisko ieguldījumu publikāciju sagatavošanā.
17. Padomes sekretārs kopā ar JVLMA zinātniskā un radošā darba prorektoru nedēļas
laikā izvērtē dokumentu formālo atbilstību šī nolikuma prasībām un, ja pretendents:
17.1. ir apguvis atbilstošu programmu, nodod darbu izskatīšanai padomē;
17.2. nav apguvis atbilstošu programmu, nodod darbu izskatīšanai doktora
programmu īstenojošās katedrās un doktorantūras padomē, kura pretendenta
akadēmiskās darbības pielīdzina programmas prasībām.
18. Ja dokumentos konstatētas nepilnības, padomes sekretārs rakstiski pieprasa
pretendentam iesniegt trūkstošos vai neatbilstošos dokumentus. Pieprasītos
dokumentus pretendents iesniedz divu nedēļu laikā. Ja iesniegtie dokumenti neatbilst
šo noteikumu prasībām, padomes sekretārs atdod dokumentus pretendentam, norādot,
kādas nepilnības ir konstatētas. Šajā gadījumā pretendentam ir tiesības dokumentus
iesniegt atkārtoti ne agrāk kā pēc trim mēnešiem.
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IV. Promocijas darba vērtēšana
19. Padome mēneša laikā pēc promocijas darba saņemšanas lemj par tā pieņemšanu
publiskai aizstāvēšanai. Promocijas darbu pieņem publiskai aizstāvēšanai, ja tas
atbilst JVLMA nolikumā par mākslas zinātņu doktora zinātniskā grāda piešķiršanas
(promocijas) kārtību un kritērijiem noteiktajām prasībām.
20.Pieņemot darbu aizstāvēšanai, padome:
20.1. nosaka darbam trīs recenzentus, no kuriem viens ir JVLMA padomes eksperts,
bet divi – apakšnozares eksperti no citām zinātniskajām institūcijām vai
organizācijām (vēlams ārpus Latvijas). Par darba recenzentiem nedrīkst pieaicināt
pretendenta radiniekus, tiešos padotos vai vadītājus darba vietā, pretendenta
publikāciju līdzautorus, promocijas darba vadītāju un konsultantu, kā arī tās
laboratorijas, katedras vai grupas personālu, kurā darbs izstrādāts;
20.2. nosaka, kādā svešvalodā un kādā termiņā jāsagatavo promocijas darba
kopsavilkuma tulkojums, lai nodrošinātu tā starptautisko pieejamību un apspriešanu;
20.3.rakstiski informē pretendentu par padomes sastāvu un recenzentiem;
20.4. nosaka promocijas sēdes laiku ne agrāk kā trīs mēnešus un ne vēlāk kā sešus
mēnešus pēc promocijas darba saņemšanas;
20.5. vismaz divas nedēļas pirms promocijas darba aizstāvēšanas izziņo par to
laikrakstā Latvijas Vēstnesis un Zinātnes Vēstnesis. Reizē ar izziņošanu laikrakstā
“Latvijas Vēstnesis” nodrošina promocijas darba publisku pieejamību internetā un
JVLMA bibliotēkā;
20.6. nedēļas laikā nosūta Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijai (turpmāk tekstā –
komisija) promocijas darbu un ar to saistītos dokumentus.
Komisija mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas sagatavo atzinumu. Ja komisija
konstatē, ka darbs satura un metodoloģijas ziņā neatbilst vispārpieņemtajiem
starptautiskajiem attiecīgās nozares standartiem, promocijas process tiek pārtraukts.
Šo lēmumu ne vēlāk kā četras nedēļas pirms publiskās darba aizstāvēšanas rakstiski
paziņo padomei, norādot, kādas prasības ir pārkāptas. Šādā gadījumā padome nedēļas
laikā rakstiski paziņo pretendentam komisijas lēmumu un informē pretendentu par
turpmāko rīcību.
21. Grāda pretendentam ir tiesības mēneša laikā pēc šī nolikuma 20.3. apakšpunktā
minētās informācijas saņemšanas iesniegt JVLMA rektoram pamatotus iebildumus
pret padomes sastāvu vai recenzentiem. Šajā gadījumā rektors var mainīt padomes
sastāvu vai uzdot padomei mēneša laikā pieaicināt citus promocijas darba
recenzentus. Ja pretendentam ir iebildumi pret atkārtoti izveidoto padomi vai
pieaicinātajiem recenzentiem, viņš var atsaukt savu iesniegumu par promocijas darba
aizstāvēšanu.
22. Ja padome promocijas darbu publiskai aizstāvēšanai nepieņem, tā rakstiski paziņo
lēmumu pretendentam, konkrēti norādot to kritēriju neatbilstību, kas noteikti JVLMA
nolikumā par mākslas zinātņu doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas)
kārtību un kritērijiem. Pretendentam ir tiesības atkārtoti iesniegt darbu aizstāvēšanai
augstskolā ne agrāk kā pēc gada.
23. Recenzenti novērtē promocijas darba rezultātu teorētisko novitāti un praktiskās
izmantošanas perspektīvas, atbilstību zinātnes nozares starptautisko sasniegumu
līmenim, pretendenta lietoto analīzes un datu apstrādes metožu atbilstību promocijas
darba mērķiem un uzdevumiem, kā arī pretendenta secinājumu un atziņu atbilstību
rezultātiem.
24. Recenzentiem ir tiesības rakstiski pieprasīt no pretendenta papildu informāciju par
promocijas darbu.
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25. Recenzenti rakstiski iesniedz padomei atsauksmi par promocijas darbu, norādot
promocijas darba atbilstību grāda piešķiršanas prasībām mākslas zinātnes
Muzikoloģijas apakšnozarē.
26. Padome iepazīstina pretendentu ar atsauksmēm ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms
promocijas sēdes.
27. Ja viena recenzenta atsauksme ir negatīva, promocija var notikt, bet pretendents ir
tiesīgs atsaukt promocijas darbu un to papildināt vai pārstrādāt.
28. Ja divu vai triju recenzentu atsauksmes ir negatīvas, promocijas darbu padomes
sēdē neizskata un atdod pretendentam pārstrādāšanai. Pārstrādāto promocijas darbu
pretendents atkārtoti var iesniegt ne agrāk kā sešus mēnešus pēc negatīvo atsauksmju
saņemšanas.
29. Par promocijas darba atsaukšanu pirms promocijas sēdes padome nedēļas laikā
pēc atsaukuma saņemšanas iesniedz paziņojumu publicēšanai laikrakstā Latvijas
Vēstnesis un Zinātnes Vēstnesis.
V. Promocijas darba publiskā aizstāvēšana un grāda piešķiršana
30. Padomes sēde, kura lemj par promociju, ir atklāta. Sēdē drīkst piedalīties visas
ieinteresētās personas, uzdot jautājumus pretendentam, padomei un recenzentiem, kā
arī izteikties par promocijas darbu.
31. Padomes sēdē, kurā notiek promocija, darba recenzenti piedalās ar lēmēja
balsstiesībām. Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no
padomes balsstiesīgo ekspertu skaita un ne mazāk kā divi recenzenti.
30.Promocijas sēdē:
30.1.padomes sekretārs ziņo par pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, visiem
lēmumiem, kas ir pieņemti par promociju, un iepazīstina klātesošos ar pretendenta
CV;
30.2. klātesošajiem ir tiesības uzdot jautājumus par padomes sekretāra sniegto
informāciju;
30.3.pretendents ziņo par promocijas darbu un atbild uz klātesošo jautājumiem par
promocijas darba saturu un rezultātiem;
30.4. padome uzklausa un apspriež recenzentu atsauksmes, kā arī pretendenta
akadēmisko diskusiju ar recenzentiem;
30.5. padome uzklausa promocijas darba vadītāja (konsultanta) atsauksmi par
pretendenta akadēmisko darbību.
31.Lēmumu par grāda piešķiršanu vai atteikumu piešķirt grādu padome pieņem ar
vienkāršu balsu vairākumu, aizklāti balsojot. Ja balsis sadalās līdzīgi, padome rīko
diskusiju un balso atkārtoti. Ja pēc atkārtotas balsošanas balsis sadalās līdzīgi, padome
vēlreiz izskata darbu, bet ne agrāk kā mēnesi un ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc
promocijas sēdes, kurā lēmums netika pieņemts. Līdz nākamajai padomes sēdei
pretendentam pēc saskaņošanas ar padomes priekšsēdētāju ir tiesības izdarīt
promocijas darbā labojumus.
Par pieņemto lēmumu padome nedēļas laikā rakstiski informē pretendentu, JVLMA
rektoru un komisiju.
32. Rektoram vai komisijai mēneša laikā pēc šī nolikuma 31.punktā minētā lēmuma
pieņemšanas ir tiesības rakstiski pieprasīt no padomes jebkādus ar konkrēto promociju
saistītos dokumentus un apstrīdēt padomes lēmumu, ja promocijas darbā konstatēta
neatbilstība grāda piešķiršanai izvirzāmajām prasībām vai nav ievērota promocijas
kārtība.
33. Ja komisija apstrīd šī nolikuma 31.punktā minēto padomes lēmumu, JVLMA nav
tiesību izsniegt pretendentam diplomu par grāda piešķiršanu līdz laikam, kamēr strīds
nav atrisināts šī nolikuma VI. nodaļā noteiktajā kārtībā.
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34. Ja šī nolikuma 20.6. vai 33.punktā minētie komisijas iebildumi par promocijas
darba atbilstību grāda piešķiršanai izvirzāmajām prasībām tiek atzīti par pamatotiem,
padome atdod promocijas darbu pretendentam pārstrādāšanai. Pretendents drīkst
atkārtoti iesniegt promocijas darbu pēc norādīto trūkumu novēršanas, bet ne agrāk kā
gadu pēc komisijas iebildumu saņemšanas. Ja konstatēts promocijas kārtības formāls
pārkāpums, padome divu mēnešu laikā atkārtoti organizē promocijas sēdi.
35. Ja komisija ir apstrīdējusi padomes lēmumu par grāda piešķiršanu un komisijas
iebildumi par promocijas darba atbilstību grāda piešķiršanai izvirzāmajām prasībām
atzīti par pamatotiem, JVLMA rektors atceļ padomes priekšsēdētāju un norīko par
padomes priekšsēdētāju citu padomes locekli.
36. Diplomu par grāda piešķiršanu JVLMA izsniedz ne agrāk kā sešas nedēļas un ne
vēlāk kā sešus mēnešus pēc padomes lēmuma piešķirt grādu, ja šis lēmums nav
apstrīdēts.
VI. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana
37. Padomes vai komisijas pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību mēneša laikā var
apstrīdēt Latvijas Zinātnes padomē.
38.Latvijas Zinātnes padomes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
VII. Padomes dokumentācija
39. Padomes dokumentus atbilstoši JVLMA Lietu nomenklatūrai kārto padomes
sekretārs.
40. Padomes dokumenti atrodas JVLMA zinātniskā un radošā darba prorektora
pārraudzībā.
41. Dokumentācija:
- pretendentu un iesniegto dokumentu reģistrācijas žurnāls;
- pretendentu iesniegtie dokumenti;
- promocijas padomes sēžu protokoli (balsošanas biļeteni)
- recenzentu atsauksmes;
- sarakste promocijas padomes darba jautājumos;
- rektora rīkojumi
- doktora zinātniskā grāda ieguvēju personas lietas;
- promocijas darbu nosaukumu reģistrācijas žurnāls.
42. Promocijas darbi: pēc aizstāvēšanas padomes sekretārs nodod promocijas darba
divus eksemplārus un kopsavilkuma 14 eksemplārus Nacionālajai bibliotēkai, kā arī
pa vienam eksemplāram – JVLMA bibliotēkai.
VIII. Noslēguma jautājumi
43. Izslēgts (grozījumi apstiprināti JVLMA Senāta sēdē 2008. gada 12. martā protokols Nr.3)
44. Uzskatīt par spēku zaudējušu JVLMA Senāta sēdē 2004.gada 8. decembrī
apstiprināto nolikumu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas promocijas
padomes nolikums.
45. No tiem doktora zinātniskā grāda pretendentiem, kuri līdz 2008. gada 23. janvārim
JVLMA ir apguvuši doktora studiju programmu Mūzikas vēsture un teorija,
dokumenti promocijas procesa uzsākšanai tiek pieņemti bez to nodošanas
pielīdzināšanai doktora studiju programmas Muzikoloģija prasībām.
Senāta priekšsēdētājs

asoc.prof. A.Vecumnieks
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APSTIPRINĀTS
JVLMA Senāta sēdē
2006.gada 13. decembrī, protokols Nr. 8
Ar grozījumiem:
Grozījumi apstiprināti ar 2009. gada 11. marta Senāta sēdes lēmumu, protokols Nr. 3

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
ZINĀTNISKĀS PADOMES
NOLIKUMS
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (saīsin. – JVLMA) Zinātniskās padomes
(turpmāk tekstā – Padome) nolikums reglamentē JVLMA koleģiālās zinātnieku institūcijas
darbību.
1.2. Padomes nolikums ir izstrādāts saskaņā ar Zinātniskās darbības likumā, Augstskolu
likumā un JVLMA Satversmē noteiktajām prasībām.
1.3. Padomes nolikumu apstiprina JVLMA Senāts.
2. Zinātniskās padomes sastāvs un darbība
2.1. Padomi 7 zinātnieku sastāvā pēc rektora ierosinājuma uz trim gadiem apstiprina
Senāts.
2.2. Padomes priekšsēdētājs ir JVLMA zinātniskā un radošā darba prorektors.
2.3. Padomes darba dokumentēšanai Zinātniskā padome ievēl atbildīgo sekretāru, kurš var
arī nebūt Padomes balsstiesīgs loceklis.
2.4. Padome savu darbību pārtrauc, ja izbeidzas darbības termiņš.
2.5. Zinātnisko padomi vai tās locekli pirms darbības termiņa beigām atsauc Senāts pēc
rektora ierosinājuma.
2.6. Par savu darbību Padome ne retāk kā reizi gadā atskaitās Senātam.
3. Zinātniskās padomes kompetence
Padome ir zinātnieku koleģiāla konsultatīva padome, kas:
3.1. stratēģiski virza un novērtē zinātniskās pētniecības darbību JVLMA;
3.2. piedalās lēmumu pieņemšanas procesā JVLMA zinātniskās darbības jomā;
3.3. nosaka Zinātniskās pētniecības centra (saīsin. ZPC) darbības galvenos virzienus;
3.4. novērtē ZCP darbību un sniedz atzinumus Senātam;
3.5. atbilstoši JVLMA Satversmes 62.3., atklātā konkursā ievēl personas vadošā pētnieka
un pētnieka amatā. Ievēlēšanas nosacījumus un kārtību reglamentē ZPC nolikums.
3.6. pēc ZCP vadītāja ierosinājuma izskata zinātnisko darbinieku atcelšanu no amata.
3.7. izvērtē spēkā esošās JVLMA doktora studiju programmas, iesniedz rektorātam
priekšlikumus to satura, darba organizācijas un realizācijas resursu uzlabošanai, izstrādā
priekšlikumus jaunu programmu un apakšprogrammu atvēršanai;
3.8. katra semestra beigās noklausās doktorantu atskaites par semestra plāna izpildi un
citām radoši zinātniskajām aktivitātēm, lemj par doktoranta atestāciju nākamajam studiju
periodam;
3.9. piedalās JVLMA Zinātnisko lasījumu, konferenču, citu zinātnisko projektu plānošanā
un organizēšanā.
3.10. atbilstoši Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas nolikumā par promocijas
kārtību un kritērijiem noteiktajām prasībām:

3.10.1. apspriež personas iesniegto promocijas darbu, sniedz atzinumu par promocijas
darba zinātnisko novitāti un ieguldījumu, noformējot atzinumu izrakstā no sēdes
protokola;
3.10.2. pielīdzina zinātniskā grāda pretendenta akadēmisko darbību doktora studiju
programmas prasībām.”

(Ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar 2009. gada 11. marta Senāta sēdes lēmumu, protokols Nr. 3)

4. Zinātniskās padomes darbības dokumentējums
4.1. Padomes dokumentācija glabājas pie radošā un zinātniskā darba prorektora –
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja.
4.2. Padomes sēdes protokolē.
4.2. Padomes protokolus paraksta Padomes sēdes vadītājs un atbildīgais sekretārs.
4.3. Informācija par Padomes sēdes lēmumiem ir atklāta un pieejama. Atbildīgais par
informāciju ir Padomes atbildīgais sekretārs.
Senāta priekšsēdētāja

prof. Ilma Grauzdiņa

APSTIPRINĀTS

JVLMA Senāta sēdē 2009.gada 11.martā,
protokols Nr. 3

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Nolikums
par promocijas kārtību un kritērijiem
Nolikums izstrādāts saskaņā ar LR MK 2005. gada 27.decembra
noteikumiem Doktora zinātniskā grāda (promocijas) kārtība un kritēriji
Nr. 1001;
LZP lēmums 2007. gada 17. septembrī Nr. 9-2-1 Par izmaiņām Latvijas
Zinātņu nozaru un apakšnozaru sarakstā un LR IZM Augstākās
izglītības programmas akreditācijas lapa 2008. gada 23. janvārī Nr. 0281413

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka mākslas doktora zinātniskā grāda (Dr. art.) piešķiršanas (turpmāk –
promocija) kārtību un kritērijus personām, kuras:
1.1. ir apguvušas JVLMA akreditēto akadēmisko doktora studiju programmu Muzikoloģija (līdz
2008. gada 23. janvārim - doktora studiju programmu Mūzikas vēsture un teorija);
1.2. nav apguvušas doktora studiju programmu Muzikoloģija (līdz 2008. gada 23. janvārim doktora studiju programmu Mūzikas vēsture un teorija), bet, kurām akadēmiskā darbība tiek
pielīdzināta akreditētas doktora studiju programmas Muzikoloģija (turpmāk – programma)
prasībām.
2. Kārtība, kādā persona saņem promocijas darba apspriešanas apliecinājumu atbilstoši šī
nolikuma 13.7. apakšpunkta prasībām.
2.1. Persona, kura promocijas darbu ir izstrādājusi JVLMA un vēlas saņemt izrakstu no JVLMA
Zinātniskās padomes sēdes protokola, kurā ir apliecināta promocijas darba apspriešana, JVLMA
kancelejā iesniedz šādus dokumentus:
1) rektoram adresētu iesniegumu ar atbalstošu promocijas darba vadītāja vai konsultanta vīzu;
2) promocijas darbu, noformētu atbilstoši JVLMA prasībām (2 eks.);
Ja promocijas darbs ir tematiski vienota publikāciju kopa, kurā personai ir līdzautori, vai
kolektīva monogrāfija, tai pievieno rakstisku visu promocijas darbā iekļauto publikāciju līdzautoru
piekrišanu publikāciju izmantošanai promocijā vai šo publikāciju korespondējošā (galvenā) autora
apliecinājumu par personas personisko ieguldījumu publikāciju sagatavošanā.
3) promocijas darba kopsavilkumu latviešu valodā (5 eks.).
2.2. Personas iesniegumu ar JVLMA rektora un zinātniskā un radošā darba prorektora rezolūciju
kopā ar šī nolikuma 2.1. apakšpunktā norādītajiem dokumentiem JVLMA kancelejas vadītājs
nodod JVLMA Zinātniskās padomes sekretāram, kurš nedēļas laikā izvērtē dokumentu formālo
atbilstību un nodod darbu apspriešanai Zinātniskajā padomē. Zinātniskās padomes priekšsēdētājs
nosaka sēdes datumu, par kuru Zinātniskās padomes sekretārs rakstiski informē arī personu.
Ja personas dokumentos konstatētas nepilnības, Zinātniskās padomes sekretārs rakstiski
pieprasa iesniegt trūkstošos vai neatbilstošos dokumentus. Pieprasītos dokumentus persona
iesniedz divu nedēļu laikā. Ja iesniegtie dokumenti neatbilst šī nolikuma prasībām, Zinātniskās
padomes sekretārs atdod dokumentus personai, norādot, kādas nepilnības ir konstatētas. Šajā
gadījumā personai ir tiesības dokumentus iesniegt atkārtoti.
2.3. Zinātniskā padome mēneša laikā no dokumentu iesniegšanas dienas izvērtē personas
iesniegtos dokumentus, apspriež promocijas darba zinātnisko novitāti, personas personisko
ieguldījumu promocijas darba izstrādē un lemj par promocijas darba atbilstību izvirzītajiem
promocijas darba kritērijiem.
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2.4. Lai pieņemtu objektīvu lēmumu Zinātniskā padome:
1) no Zinātniskās padomes sastāva vai nepieciešamības gadījumā, pieaicinot konkrētās nozares
vadošo speciālistu, apstiprina divus ekspertus, kuri atbilstoši šī nolikuma 2.5. punktā noteiktajiem
kritērijiem izvērtē iesniegtā promocijas darba saturu un sniedz rakstisku atzinumu.
Ekspertu sastāvā nedrīkst būt personas, kuras ir promocijas darba autora radinieki, tiešie
padotie darba vietā, personas publikāciju līdzautori, promocijas darba vadītāji vai konsultanti.
2) Lēmumu par personas promocijas darba apspriešanas rezultātiem pieņem ar vienkāršu balsu
vairākumu, aizklāti balsojot. Ja balsis sadalās līdzīgi, padome rīko diskusiju un balso atkārtoti.
Ja pēc atkārtotas balsošanas balsis sadalās līdzīgi, padome vēlreiz izskata darbu, bet ne
agrāk kā mēnesi un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc padomes sēdes, kurā lēmums netika pieņemts.
Līdz nākamajai padomes sēdei personai pēc saskaņošanas ar padomes priekšsēdētāju ir tiesības
novērst norādītās nepilnības un iesniegt dokumentus atkārtoti, bet ne agrāk kā trīs mēnešus pēc
Zinātniskās padomes lēmuma pieņemšanas.
2.5. Pieņemot lēmumu, Zinātniskā padome ievēro šādus kritērijus:
2.5.1. promocijas darba autors ir pamatojis tēmas izvēli, definējis pētījuma mērķi un uzdevumus,
raksturojis zinātniskos sasniegumus tēmas izpētē un izmantotās metodes, izklāstījis darbā gūtos
rezultātus un atziņas, apkopojot tos secinājumos un aizstāvēšanai izvirzāmajās tēzēs;
2.5.2. promocijas darbs ir pabeigts oriģināls pētījums, kura rezultātiem ir būtiska nozīme Mākslas
zinātnes apakšnozarē Muzikoloģija;
2.5.3. zinātniskā darba apjoms ir ne mazāks par 120 lpp.;
2.5.4. promocijas darbā izmantotās mūsdienīgas pētījumu metodes un rezultāti sniedz jaunas
atziņas Mākslas zinātnes apakšnozarē Muzikoloģija;
2.5.5. promocijas darbs apliecina pretendenta spējas analizēt un kritiski vērtēt pētāmo materiālu;
2.5.6. promocijas darbs nav viltojums vai plaģiāts vai nav izdarīts cits zinātniskās
ētikas pārkāpums.
2.6. Nedēļas laikā pēc Zinātniskās padomes sēdes, kurā ir apspriests personas promocijas darbs,
Zinātniskās padomes sekretārs sagatavo izrakstu no Zinātniskās padomes sēdes protokola, kas
apliecina promocijas darba apspriešanu un pret parakstu izsniedz to personai kopā ar šī nolikuma
2.1 apakšpunktā norādītajiem dokumentiem, izņemot rektoram adresēto personas iesniegumu.
3. Kārtība, kādā persona saņem izziņu par doktora studiju programmā paredzētajiem un sekmīgi
nokārtotajiem promocijas eksāmeniem atbilstoši šī nolikuma 4.2. apakšpunkta prasībām.
3.1. Persona, kura vēlas saņemt izziņu par doktora studiju programmā paredzētajiem un sekmīgi
nokārtotajiem promocijas eksāmeniem, JVLMA kancelejā iesniedz šādus dokumentus:
1) rektoram adresētu iesniegumu;
2) dzīves aprakstu (Curriculum Vitae);
3) maģistra vai profesionālā maģistra diploma un pielikuma pie diploma kopiju.
3.2. Personas iesniegumu ar JVLMA rektora un zinātniskā un radošā darba prorektora rezolūciju
kopā ar šī nolikuma 3.1.apakšpunktā norādītajiem dokumentiem JVLMA kancelejas vadītājs
nodod JVLMA Doktorantūras padomes priekšsēdētājam.
Doktorantūras padomes priekšsēdētājs divu nedēļu laikā rakstiski informē personu par
Doktorantūras padomes pieņemto lēmumu un prasībām, kādas jāizpilda, lai nokārtotu JVLMA
akadēmiskā doktora studiju programmas Muzikoloģija studiju kursa Promocijas darba izstrāde un
literatūras studijas promocijas eksāmenus. Persona mēneša laikā no informācijas izsniegšanas
dienas rakstiski vienojas ar JVLMA Doktorantūras padomes priekšsēdētāju par promocijas
eksāmenu norises nosacījumiem un datumiem.
3.3. Promocijas eksāmenus vērtē Doktorantūras padome, klātesot vismaz vienam JVLMA
Promocijas padomes pārstāvim.
3.4. Pēc promocijas eksāmenu sekmīgas nokārtošanas JVLMA vienas nedēļas laikā personai
izsniedz izziņu.
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II. Zinātniskā grāda pretendenta akadēmiskās darbības pielīdzināšana doktora studiju
programmas prasībām
4. Ja uz mākslas doktora zinātnisko grādu (turpmāk – grāds) pretendē persona, kura nav studējusi
doktora studiju programmā Muzikoloģija (līdz 2008. gada 23.janvārim nosaukums Mūzikas vēsture
un teorija), grāda saņemšanai pretendents JVLMA kancelejā iesniedz šādus dokumentus:
4.1. rektoram adresētu iesniegumu ar atbalstošu promocijas darba vadītāja vai konsultanta vīzu;
4.2. augstskolas izziņu par doktora studiju programmā paredzētajiem un sekmīgi nokārtotajiem
promocijas eksāmeniem.
4.3. promocijas darbu noformētu atbilstoši JVLMA prasībām (2 eks.);
4.4. promocijas darba kopsavilkumu latviešu valodā (5 eks.);
4.5. dzīves aprakstu (Curriculum Vitae);
4.6. promocijas darba rezultātus atspoguļojušo zinātnisko publikāciju sarakstu un to piecas kopijas.
Ja promocijas darbs ir tematiski vienota publikāciju kopa, kurā pretendentam ir līdzautori,
vai kolektīva monogrāfija, tai pievieno rakstisku visu promocijas darbā iekļauto publikāciju
līdzautoru piekrišanu publikāciju izmantošanai promocijā vai šo publikāciju korespondējošā
(galvenā) autora apliecinājumu par pretendenta personisko ieguldījumu publikāciju sagatavošanā.
5. Personas iesniegumu ar JVLMA rektora un zinātniskā un radošā darba prorektora rezolūciju
kopā ar pārējiem dokumentiem JVLMA kancelejas vadītājs nodod JVLMA Zinātniskās padomes
sekretāram, kurš nedēļas laikā izvērtē dokumentu formālo atbilstību šo noteikumu prasībām un
nodod darbu izskatīšanai Zinātniskajā padomē un par to rakstiski informē arī pretendentu.
Ja pretendenta dokumentos konstatētas nepilnības, Zinātniskās padomes sekretārs rakstiski
pieprasa pretendentam iesniegt trūkstošos vai neatbilstošos dokumentus. Pieprasītos dokumentus
pretendents iesniedz divu nedēļu laikā. Ja iesniegtie dokumenti neatbilst šī nolikuma prasībām,
Zinātniskās padomes sekretārs atdod dokumentus pretendentam, norādot, kādas nepilnības ir
konstatētas. Šajā gadījumā pretendentam ir tiesības dokumentus iesniegt atkārtoti ne agrāk kā pēc
trim mēnešiem.
6. Zinātniskā padome mēneša laikā no dokumentu iesniegšanas dienas lemj par pretendenta
akadēmiskās darbības pielīdzināšanu.
Lai pieņemtu objektīvu lēmumu Zinātniskā padome:
6.1. no Zinātniskās padomes sastāva vai nepieciešamības gadījumā, pieaicinot konkrētās nozares
vadošo speciālistu, apstiprina divus ekspertus, kuri atbilstoši šī nolikuma 7. punktā noteiktajiem
kritērijiem izvērtē iesniegto dokumentu saturu un sniedz rakstisku atzinumu par pretendenta
akadēmiskās darbības pielīdzināšanu JVLMA doktora studiju programmas Muzikoloģija prasībām.
Ekspertu sastāvā nedrīkst būt personas, kuras ir pretendenta radinieki, tiešie padotie darba
vietā, pretendenta publikāciju līdzautori, promocijas darba vadītāji vai konsultanti.
6.2. Lēmumu par pretendenta akadēmiskās darbības pielīdzināšanu JVLMA doktora studiju
programmas Muzikoloģija prasībām pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, aizklāti balsojot. Ja
balsis sadalās līdzīgi, padome rīko diskusiju un balso atkārtoti.
Ja pēc atkārtotas balsošanas balsis sadalās līdzīgi, padome vēlreiz izskata darbu, bet ne
agrāk kā mēnesi un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc padomes sēdes, kurā lēmums netika pieņemts.
Līdz nākamajai padomes sēdei pretendentam pēc saskaņošanas ar padomes priekšsēdētāju ir
tiesības novērst norādītās nepilnības un iesniegt dokumentus atkārtoti, bet ne agrāk kā trīs mēnešus
pēc Zinātniskās padomes lēmuma pieņemšanas.
Ja pieņemts lēmums akadēmisko darbību nepielīdzināt programmas prasībām, Zinātniskās
padomes priekšsēdētājs norāda lēmuma pamatojumu un dokumentus atdod pretendentam.
Ja pieņemts lēmums par akadēmiskās darbības pielīdzināšanu doktora studiju programmas
prasībām, Zinātniskās padomes priekšsēdētājs nedēļas laikā pēc tā pieņemšanas lēmumu paziņo
pretendentam un nodod dokumentus tālākai izskatīšanai Promocijas padomē, pievienojot izrakstu
no Zinātniskās padomes sēdes protokola, kas apliecina promocijas darba apspriešanu, tā zinātnisko
novitāti un pretendenta personisko ieguldījumu.
7. Pieņemot lēmumu, Zinātniskā padome ievēro šādus kritērijus:
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7.1. patstāvīgi veikts tematiski vienots pētījums, kas sniedz jaunas zinātniskas
atziņas un par ko ir publicēti vai pieņemti publicēšanai zinātniskie raksti
Mākslas zinātnes apakšnozarē Muzikoloģija;
7.2. sekmīgi nokārtoti doktora studiju programmā paredzētie promocijas
eksāmeni.
7.3. promocijas darba zinātniskie rezultāti referēti vismaz vienā starptautiskā
seminārā un konferencē Mākslas zinātnes apakšnozarē Muzikoloģija;
7.4. pretendents ir vadījis vismaz viena studenta kursa darbu, kvalifikācijas
darbu, diplomdarbu (diplomprojektu), bakalaura darbu vai maģistra darbu vai ir lasījis
lekcijas vismaz viena kredītpunkta apjomā augstskolā, vai vadījis vismaz triju
studentu/maģistrantu prakses darbus;
7.5. pretendents vadījis darba grupu, pildot noteiktu sadaļu zinātniskajā
projektā;
7.6. piedalījies vismaz viena starptautiska semināra vai konferences
organizēšanā vai veicis pētījumus sadarbībā ar ārvalstu zinātniskajām
institūcijām, citām Latvijas zinātniskajām institūcijām.
III. Promocijas darbs
8. Grādu piešķir par pieredzējuša zinātnieka (turpmāk – promocijas darba vadītājs) – mākslas
zinātņu, filoloģijas, filozofijas, pedagoģijas, psiholoģijas vai socioloģijas doktora vadībā patstāvīgi
izstrādātu un publiski aizstāvētu promocijas darbu, kas satur oriģinālu zinātnisku pētījumu
rezultātus un sniedz jaunas atziņas mākslas zinātnes nozares apakšnozarē Muzikoloģija.
Pretendējot uz otru grādu citā zinātnes nozarē, šai gadījumā uz mākslas zinātņu nozares
muzikoloģijas apakšnozarē, promocijas darbu iespējams izstrādāt arī bez promocijas darba
vadītāja, izmantojot mākslas nozares muzikoloģijas apakšnozares vai starpdisciplināro zinātņu
nozares vadošo speciālistu konsultācijas (turpmāk – konsultants). Promocijas darba galvenajiem
rezultātiem jābūt publicētiem zinātniskajos izdevumos.
9. Promocijas darbs var būt:
9.1. disertācija;
9.2. tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa. Publikācijām jābūt publicētām vai pieņemtām
publicēšanai zinātniskajā periodikā, kas tiek anonīmi recenzēta, ir
starptautiski pieejama zinātniskās informācijas krātuvēs un tiek citēta starptautiski pieejamās datu
bāzēs;
9.3. monogrāfija – recenzēta zinātniska grāmata, kas veltīta vienai tēmai, ir starptautiski pieejama
zinātniskās informācijas krātuvēs, satur bibliogrāfiju un kopsavilkumu svešvalodā.
10. Promocijas darba apjoms ir 120 līdz 180 lapaspuses. Promocijas darba struktūras un
noformējuma prasības nosaka Nolikums par promocijas darba izstrādes un noformēšanas kārtību,
kuru apstiprina JVLMA Senāts.
IV. Promocijas padome
11. Promocijas padomes sastāvu atbilstoši LR MK 2005. gada 27.decembra noteikumos Doktora
zinātniskā grāda (promocijas) kārtība un kritēriji Nr. 1001 noteiktajām prasībām apstiprina Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (saīsin. JVLMA) rektors.
12. JVLMA Promocijas padomes darbības kārtību, pienākumus, tiesības un atbildību nosaka
JVLMA Senāta apstiprinātais nolikums.
V. Promocijas darba iesniegšana
13. Grāda saņemšanai pretendents JVLMA kancelejā iesniedz šādus dokumentus:
13.1. rektoram adresētu iesniegumu ar atbalstošu promocijas darba vadītāja vai konsultanta vīzu;
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13.2. promocijas darbu noformētu atbilstoši JVLMA prasībām (2 eks.);
13.3. promocijas darba kopsavilkumu latviešu valodā (5 eks.);
13.4. augstskolas izziņu par studiju programmas izpildi un promocijas eksāmenu nokārtošanu
atbilstoši JVLMA akreditētajai doktora studiju programmai;
13.5. dzīves aprakstu (Curriculum Vitae);
13.6. promocijas darba rezultātus atspoguļojušo zinātnisko publikāciju sarakstu un to piecas
kopijas.
13.7. izrakstu no augstskolas vai citas zinātniskas institūcijas struktūrvienības (kurā izstrādāts
promocijas darbs) sēdes protokola, kas apliecina promocijas darba apspriešanu, tā zinātnisko
novitāti un pretendenta personisko ieguldījumu (izraksta saņemšanas kārtību skatīt šī nolikuma
VII. nodaļā).
14. Ja promocijas darbs ir tematiski vienota publikāciju kopa, kurā pretendentam ir līdzautori, vai
kolektīva monogrāfija, tai pievieno rakstisku visu promocijas
darbā iekļauto publikāciju
līdzautoru piekrišanu publikāciju izmantošanai
promocijā vai šo publikāciju korespondējošā
(galvenā) autora apliecinājumu par pretendenta personisko ieguldījumu publikāciju sagatavošanā.
15. Pretendenta iesniegumu ar JVLMA rektora un zinātniskā un radošā darba prorektora rezolūciju
kopā ar pārējiem dokumentiem JVLMA kancelejas vadītājs nodod Promocijas padomes
sekretāram, kurš nedēļas laikā izvērtē dokumentu formālo atbilstību šo noteikumu prasībām un
nodod darbu izskatīšanai Promocijas
padomē un par to rakstiski informē arī pretendentu.
Ja pretendenta dokumentos konstatētas nepilnības, Promocijas padomes sekretārs rakstiski
pieprasa pretendentam iesniegt trūkstošos vai neatbilstošos dokumentus. Pieprasītos dokumentus
pretendents iesniedz divu nedēļu laikā. Ja iesniegtie dokumenti neatbilst šī nolikuma prasībām,
Promocijas padomes sekretārs atdod dokumentus pretendentam, norādot, kādas nepilnības ir
konstatētas. Šajā gadījumā pretendentam ir tiesības dokumentus iesniegt atkārtoti ne agrāk kā pēc
trim mēnešiem.
VI. Promocijas darba vērtēšana
16. Promocijas padome mēneša laikā pēc promocijas darba saņemšanas lemj par tā pieņemšanu
publiskai aizstāvēšanai. Mākslas doktora zinātniskā grāda ieguvei iesniegtais promocijas darbs var
būt veidots kā datorsalikumā noformēta disertācija, publicēta monogrāfija vai publikāciju
sakopojums (rakstu sērija), kas kopumā atspoguļo patstāvīgi veiktu oriģinālu un nozīmīgu
pētījumu Mākslas zinātnes apakšnozarē Muzikoloģija.
17. Promocijas darbu pieņem publiskai aizstāvēšanai, ja tas atbilst šādiem kritērijiem:
17.1. promocijas darba autors ir pamatojis tēmas izvēli, definējis pētījuma mērķi un
uzdevumus, raksturojis zinātniskos sasniegumus tēmas izpētē un izmantotās metodes,
izklāstījis, kā arī apspriedis darbā gūtos rezultātus un atziņas, apkopojot tos secinājumos un
aizstāvēšanai izvirzāmajās tēzēs;
17.2. promocijas darbs ir pabeigts oriģināls pētījums, kura rezultātiem ir būtiska nozīme
Mākslas zinātnes apakšnozarē Muzikoloģija;
17.3. zinātniskā darba apjoms ir ne mazāks par 120 lpp.;
17.4. promocijas darbā izmantotas mūsdienīgas pētījuma metodes un rezultāti
sniedz jaunas atziņas Mākslas zinātņu apakšnozarē Muzikoloģija;
17.5. darba rezultāti ir publicēti zinātniskos izdevumos vai monogrāfijā un
darbs apliecina pretendenta spējas analizēt un kritiski vērtēt pētāmo
materiālu;
17.6. darba rezultāti ir referēti starptautiskās konferencēs vai semināros;
17.7. promocijas darbs nav viltojums vai plaģiāts vai nav izdarīts cits
zinātniskās ētikas pārkāpums.
18. Pieņemot darbu aizstāvēšanai, promocijas padome:
18.1. nosaka darbam trīs recenzentus, no kuriem viens ir JVLMA promocijas
padomes eksperts, bet divi – apakšnozares eksperti no citām
zinātniskajām institūcijām vai organizācijām (vēlams ārpus Latvijas);
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18.2. nosaka, kādā svešvalodā un kādā termiņā pretendentam jāsagatavo
promocijas darba kopsavilkuma tulkojums, lai nodrošinātu tā
starptautisko pieejamību un apspriešanu;
18.3. rakstiski informē pretendentu par padomes sastāvu un recenzentiem;
18.4. nosaka promocijas sēdes laiku ne agrāk kā trīs mēnešus un ne vēlāk kā
sešus mēnešus pēc promocijas darba saņemšanas;
18.5. vismaz divas nedēļas pirms promocijas darba aizstāvēšanas izziņo par to
laikrakstā Latvijas Vēstnesis un Zinātnes Vēstnesis. Reizē ar izziņošanu
laikrakstā Latvijas Vēstnesis JVLMA nodrošina promocijas darba
publisku pieejamību internetā un JVLMA bibliotēkā;
19. Promocijas darba recenzenti nedrīkst būt pretendenta radinieki, tiešie padotie
vai vadītāji darba vietā, pretendenta publikāciju līdzautori, promocijas darba
vadītāji un konsultanti, kā arī tās katedras vai grupas personāls, kurā darbs
izstrādāts.
20. Grāda pretendentam ir tiesības mēneša laikā pēc informācijas saņemšanas iesniegt JVLMA
rektoram pamatotus iebildumus pret Promocijas padomes sastāvu vai recenzentiem. Šajā gadījumā
rektors var mainīt Promocijas padomes sastāvu vai uzdot padomei mēneša laikā pieaicināt citus
promocijas darba recenzentus. Ja pretendentam ir iebildumi pret atkārtoti izveidoto padomi vai
pieaicinātiem recenzentiem, viņš var atsaukt savu iesniegumu par promocijas darba aizstāvēšanu.
21. Ja promocijas padome promocijas darbu publiskai aizstāvēšanai nepieņem, tā rakstiski paziņo
lēmumu pretendentam, norādot, kuras šī nolikuma 12. punktā minētās prasības nav izpildītas.
Pretendentam ir tiesības atkārtoti iesniegt darbu aizstāvēšanai JVLMA ne agrāk kā pēc gada.
22. Ja Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija (saīsin. VZKK) konstatē, ka promocijas darbs
satura un metodoloģijas ziņā neatbilst vispārpieņemtajiem starptautiskajiem attiecīgās nozares
standartiem, promocijas process tiek pārtraukts. Šo lēmumu ne vēlāk kā četras nedēļas pirms
publiskās darba aizstāvēšanas VZKK rakstiski paziņo JVLMA promocijas padomei, norādot, kādas
prasības ir pārkāptas. Šādā gadījumā promocijas padome nedēļas laikā rakstiski paziņo
pretendentam VZKK lēmumu un informē pretendentu par turpmāko rīcību.
23. Recenzenti novērtē promocijas darba rezultātu teorētisko novitāti, nozīmību un atbilstību
Mākslas zinātņu apakšnozares Muzikoloģija starptautisko sasniegumu līmenim, pretendenta
izmantoto avotu un lietoto pētniecisko metožu atbilstību promocijas darba mērķiem un
uzdevumiem, kā arī pretendenta secinājumu un atziņu atbilstību rezultātiem.
24. Recenzentiem ir tiesības rakstiski pieprasīt no pretendenta papildu informāciju par promocijas
darbu.
25. Recenzenti rakstiski iesniedz JVLMA promocijas padomei atsauksmi par promocijas darbu,
norādot darba atbilstību mākslas doktora zinātniskā grāda piešķiršanas prasībām mākslas zinātnes
nozares muzikoloģijas apakšnozarē. Padome iepazīstina pretendentu ar recenzentu atsauksmēm ne
vēlāk kā trīs darbdienas pirms promocijas sēdes.
26. Ja viena recenzenta atsauksme ir negatīva, promocija var notikt, bet pretendents ir tiesīgs
atsaukt promocijas darbu un to papildināt vai pārstrādāt.
27. Ja divu vai triju recenzentu atsauksmes ir negatīvas, promocijas darbu Promocijas padomes
sēdē neizskata un atdod pretendentam pārstrādāšanai. Pārstrādāto promocijas darbu pretendents
atkārtoti var iesniegt JVLMA ne agrāk kā sešus mēnešus pēc negatīvo atsauksmju saņemšanas.
28. Par promocijas darba atsaukšanu pirms promocijas sēdes Promocijas padome nedēļas laikā pēc
atsaukuma saņemšanas iesniedz paziņojumu publicēšanai laikrakstā Latvijas Vēstnesis un Zinātnes
Vēstnesis.
VII. Promocijas darba aizstāvēšana
29. JVLMA Promocijas padomes sēdes ir atklātas. Sēdē drīkst piedalīties visas ieinteresētās
personas, uzdot jautājumus pretendentam, promocijas padomei un recenzentiem, kā arī izteikties
par promocijas darbu. Sēdes gaitu protokolē padomes sekretārs.
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30. Padomes sēdē, kurā notiek promocija, darba recenzenti piedalās ar lēmēja balsstiesībām.
Promocijas padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no balsstiesīgo ekspertu
skaita un ne mazāk kā divi recenzenti.
31. Promocijas procedūra:
31.1. padomes sekretārs ziņo par pretendenta iesniegtajiem dokumentiem,
visiem lēmumiem, kas ir pieņemti par promociju, un iepazīstina
klātesošos ar pretendenta dzīves aprakstu;
31.2. klātesošajiem ir tiesības uzdot jautājumus par padomes sekretāra sniegto
informāciju;
31.3. pretendents ziņo par promocijas darbu un atbild uz klātesošo
jautājumiem par promocijas darbu un rezultātiem;
31.4. padome uzklausa un apspriež recenzentu atsauksmes, kā arī pretendenta
akadēmisko diskusiju ar recenzentiem;
31.5. padome uzklausa promocijas darba vadītāja (konsultanta) atsauksmi par
pretendenta akadēmisko darbību;
32. Lēmumu par grāda piešķiršanu vai atteikumu piešķirt grādu Promocijas padome pieņem ar
vienkāršu balsu vairākumu, aizklāti balsojot. Ja balsis sadalās līdzīgi, padome rīko diskusiju un
balso atkārtoti. Ja pēc atkārtotas balsošanas balsis sadalās līdzīgi, padome vēlreiz izskata darbu,
bet ne agrāk kā mēnesi un ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc promocijas sēdes, kurā lēmums netika
pieņemts. Līdz nākamajai padomes sēdei pretendentam pēc saskaņošanas ar padomes
priekšsēdētāju ir tiesības izdarīt promocijas darbā labojumus. Par pieņemto lēmumu padome
nedēļas laikā rakstiski informē pretendentu, JVLMA rektoru un VZKK.
33. JVLMA rektoram un VZKK mēneša laikā pēc šī nolikuma 27.punktā minētā lēmuma
pieņemšanas ir tiesības rakstiski pieprasīt no Promocijas padomes jebkādus ar konkrēto promociju
saistītos dokumentus un apstrīdēt padomes lēmumu, ja promocijas darbā konstatēta neatbilstība
grāda piešķiršanai izvirzāmajām prasībām vai nav ievērota promocijas kārtība.
34. Ja VZKK apstrīd šī nolikuma 27.punktā minēto Promocijas padomes lēmumu, JVLMA nav
tiesību izsniegt pretendentam diplomu par grāda piešķiršanu līdz laikam, kamēr strīds nav
atrisināts šī nolikuma IX nodaļā noteiktajā kārtībā.
35. Ja šī nolikuma 28. vai 29. punktā minētie iebildumi par promocijas darba atbilstību grāda
piešķiršanai izvirzāmajām prasībām tiek atzīti par pamatotiem, Promocijas padome atdod
promocijas darbu pretendentam pārstrādāšanai. Pretendents drīkst atkārtoti iesniegt promocijas
darbu pēc norādīto trūkumu novēršanas, bet ne agrāk kā gadu pēc VZKK iebildumu saņemšanas.
Ja konstatēts promocijas kārtības formāls pārkāpums, promocijas padome divu mēnešu laikā
atkārtoti organizē promocijas sēdi.
36. Ja VZKK ir apstrīdējusi Promocijas padomes lēmumu par grāda piešķiršanu un VZKK
iebildumi par promocijas darba atbilstību grāda piešķiršanai izvirzāmajām prasībām atzīti par
pamatotiem, JVLMA rektors atceļ Promocijas padomes priekšsēdētāju un norīko par padomes
priekšsēdētāju citu padomes locekli.
37. Diplomu par grāda piešķiršanu JVLMA izsniedz ne agrāk kā sešas nedēļas un ne vēlāk kā
sešus mēnešus pēc Promocijas padomes lēmuma piešķirt grādu, ja šis lēmums nav apstrīdēts.
VIII. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana
38. JVLMA Zinātniskās padomes vai Doktorantūras padomes pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību
mēneša laikā persona var apstrīdēt, iesniedzot motivētu iesniegumu JVLMA rektoram.
39. JVLMA Promocijas padomes vai VZKK pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību mēneša laikā var
apstrīdēt Latvijas Zinātnes padomē.
40. Latvijas Zinātnes padomes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.
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IX. Ar promocijas procesu saistīto izdevumu finansējums
41. Lai nodrošinātu ar JVLMA promocijas procesu saistītos izdevumus, JVLMA atbildīgā
amatpersona izstrādā izdevumu tāmi, ja:
41.1. persona vēlas saņemt promocijas darba apspriešanas apliecinājumu atbilstoši šī nolikuma
13.7. apakšpunkta prasībām;
41.2. persona vēlas saņemt izziņu par doktora studiju programmā paredzētajiem un sekmīgi
nokārtotajiem promocijas eksāmeniem atbilstoši šī nolikuma 4.2. apakšpunkta prasībām;
41.3. zinātniskā grāda pretendents, kurš nav apguvis doktora studiju programmu Muzikoloģija (līdz
2008. gada 23. janvārim - doktora studiju programmu Mūzikas vēsture un teorija), bet vēlas
akadēmisko darbību pielīdzināt akreditētas doktora studiju programmas Muzikoloģija (turpmāk –
programma) prasībām.
41.4. zinātniskā grāda pretendents vēlas aizstāvēt promocijas darbu.
42. Promocijas procesa izmaksas JVLMA doktorantiem, kuri studējuši par valsts budžeta
līdzekļiem un beiguši studiju programmu ne ilgāk kā pirms diviem pilniem kalendāra gadiem, sedz
JVLMA.
43. Promocijas procesa izmaksas šī nolikuma 41.1., 41.2., 41.3. un 41.4. apakšpunktos minētajos
gadījumos sedz persona vai pretendents, ja tas nav apguvis JVLMA doktora studiju programmu vai
apguvis to vairāk nekā pirms diviem pilniem kalendāra gadiem, neiegūstot grādu.
44. Promocijas procesa izmaksu normatīvi:
44.1. promocijas darba apspriešanas izraksta saņemšanai:
1) divu ekspertu atzinuma par promocijas darbu sagatavošana - 20 stundas kopā;
2) Zinātniskās padomes darba ieguldījums - promocijas darba izvērtēšana 5 stundas un
apspriešana 2 stundas katram Zinātniskās padomes loceklim;
3) Zinātniskās padomes sekretāra darbs – 2 stundas.
44.2. izziņas par doktora studiju programmā paredzētajiem un sekmīgi nokārtotajiem promocijas
eksāmeniem saņemšanai:
1) promocijas darba priekšaizstāvēšanas eksāmena komisijas darbs - promocijas darba izvērtēšana
un eksāmena norise 11 stundas katram eksāmena komisijas loceklim;
2) divu recenziju sagatavošana - 20 stundas katram recenzentam;
3) promocijas eksāmena Literatūras studijas komisijas darbs - 1 stunda katram eksāmena
komisijas loceklim;
44.3. akadēmiskās darbības pielīdzināšana akreditētas doktora studiju programmas Muzikoloģija
(turpmāk – programma) prasībām:
1) divu ekspertu atzinuma sagatavošana par pretendenta akadēmiskās darbības pielīdzināšanu - 20
stundas katram ekspertam;
2) Zinātniskās padomes darba ieguldījums - promocijas darba izvērtēšana 5 stundas un
apspriešana 2 stundas katram Zinātniskās padomes loceklim;
3) Zinātniskās padomes sekretāra darbs – 2 stundas.
44.4. promocijas darba vērtēšana un aizstāvēšana zinātniskā grāda iegūšanai:
1) trīs recenzentu atsauksmju sagatavošana - 30 stundas katram recenzentam;
2) Promocijas padomes darba ieguldījums - promocijas darba izvērtēšana 5 stundas un
apspriešana 2 stundas katram Promocijas padomes loceklim;
3) recenzentu komandējuma izdevumi (ceļa, naktsmītņu un dienas naudas izdevumu segšana);
3) Promocijas padomes sekretāra darbs – 4 stundas.
Senāta priekšsēdētāja

profesore Ilma Grauzdiņa
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Apstiprināts JVLMA Senāta sēdē
2009. gada 25. novembrī protokols Nr. 10.
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
akadēmiskā doktora studiju programmas Muzikoloģija
NOLIKUMS
PAR PROMOCIJAS DARBA IZSTRĀDES UN NOFORMĒŠANAS KĀRTĪBU
Nolikums izstrādāts saskaņā ar
Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumu
Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji
Nr.1001 2.daļas 4.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Promocijas darba izstrādes un noformēšanas kārtība ir attiecināma uz tām personām,
kuras studē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (saīsin. JVLMA) akadēmiskā
doktora studiju programmā Muzikoloģija vai pretendē aizstāvēt promocijas darbu
JVLMA Promocijas padomē.
2. Promocijas darbu izstrādā atbilstoši JVLMA akadēmiskā doktora studiju programmas
Muzikoloģija studiju kursa Promocijas darba izstrāde un literatūras studijas aprakstā
un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas nolikumā par promocijas kārtību un
kritērijiem noteiktajām prasībām.
3. Promocijas darbu raksta latviešu valodā vai, saskaņojot ar promocijas padomi,
valodā, kuru lieto attiecīgās specialitātes zinātniskajos izdevumos.
4. Promocijas darbu un tā kopsavilkumu noformē atbilstoši vispārpieņemtajām
zinātnisko pārskatu, žurnālu, rakstu krājumu, monogrāfiju sakārtojuma prasībām,
pievēršot vienlīdz lielu vērību teksta, tabulu, attēlu, formulu pierakstu un bibliogrāfisko
avotu saraksta noformējumam.
5. Promocijas darbam var pievienot pielikumu – atsevišķu nodaļu vai sējumu ar
ilustratīvo materiālu, kas attiecas uz aizstāvamo tematiku.
6. Promocijas darba sadaļas sakārto šādā secībā: titullapa, satura rādītājs, ievads un
turpmākas darba sadaļas.
7. Aizstāvēšanai iesniedz iesietu promocijas darbu piecos eksemplāros.
8. Promocijas darba pilna teksta (ieskaitot pielikumus) un kopsavilkuma tekstu
elektronisko versiju veido kā *pdf file, paredzot aizsardzību pret tā nesankcionētu
kopēšanu. Elektroniskā versijā ierakstīto informāciju nodod JVLMA kancelejā.
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9. Gadījumos, ja darba specifikas dēļ neieciešamas atkāpes no šiem promocijas darba
un/vai kopsavilkuma noformējuma un sakārtojuma noteikumiem, tās iepriekš saskaņo ar
JVLMA Promocijas padomi.
10. Promocijas padomei ir tiesības noteikt papildus prasības promocijas darba
noformēšanā.
II. Promocijas darba noformēšanas kārtība
11. Promocijas darbu noformē uz A4 formāta balta papīra lapām, datorsalikumā, lietojot
Times New Roman fontu, ar 25 mm atkāpēm no lapas augšas, apakšas un labās malas,
un 35 mm no kreisās malas. Burtu lielums tekstā 12 punkti, tekstam parindenī – 10
punkti, rindstarpu intervāls – 1,5. Lapas numurē ar arābu cipariem, kurus raksta lapas
apakšā. Lapu skaitīšanu sāk ar titullapu, taču titullapu nenumurē.
12. Tekstu dala nodaļās un apakšnodaļās, ievērojot pakārtotu to numerācijas secību.
13. Nodaļas sāk rakstīt jaunā lapaspusē, virsrakstu burtu lielums ir 14 punkti,
trekninājums (bold). Apakšnodaļas raksta kā teksta turpinājumu, virsrakstu burtu
lielums ir 12 punkti, trekninājums (bold). Aiz virsrakstiem punkti nav jāliek un
virsraksti nav jāpasvītro. Starp virsrakstiem, apakšvirsrakstiem un tekstu viena
pamatteksta rindas atstarpe.
15. Literatūras avotu bibliogrāfiskais apraksts un tekstā dotās atsauces veido atbilstoši
Latvijā apstiprinātiem standartiem (LVS ISO 690 un LVS ISO 690–2), saglabājot
vienveidību visā darbā.
16. Promocijas darba kopsavilkums jāveido latviešu un promocijas padomes noteiktajā
svešvalodā ar ieteicamo kopējo apjomu 30 – 50 lpp. Kopsavilkuma noformējums ir
analoģisks promocijas darbam, ar turpmāk norādītiem izņēmumiem.
16.1. Kopsavilkumu noformē A5 formāta iespieddarba veidā.
16.2. Kopsavilkumā koncentrētā veidā jāatspoguļo promocijas darba saturs, tādēļ tam
jābūt zinātniskā darba lakoniskam, konstruktīvam izklāstam, kas apliecina autora prasmi
koncentrēti izteikt sava darba problemātiku, metodiskā risinājuma adekvātumu, analīzes
oriģinalitāti, rezultātu novitāti un nozīmīgumu.
16.3. Kopsavilkuma ievadā raksturo zinātniskā darba problemātiku un struktūru,
pētījumu mērķi un uzdevumus, darbā izmantotās zinātniskās pētniecības metodes,
zinātnisko novitāti un autora personīgo ieguldījumu, darba aprobāciju un rezultātu
realizāciju.
16.4. Publikāciju sarakstā ir iekļaujamas autora zinātniskās publikācijas, vai
publicēšanai pieņemti darbi, kas attiecas uz darba tematiku.
16.5. Kopsavilkumā teksta virsrakstu burtu lielums 12 punkti, pamattekstā – 10 punkti.
17. Promocijas darba noformēšanas paraugus skatīt šī nolikuma pielikumā.
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