
        Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

                           MŪZIKAS, DEJAS, MĀKSLAS PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS 

 

Apakšprogramma  

MŪZIKAS SKOLOTĀJS  
____________________________________  

 

Specializācijas:  

Klavierspēles, akordeona spēles, vijoļspēles, alta spēles, čella spēles, 
kontrabasa spēles, kokles spēles, ģitāras spēles, flautas spēles, obojas 

spēles, klarnetes spēles, fagota spēles, saksofona spēles, mežraga spēles, 
trompetes spēles, trombona spēles, eifonija spēles, tubas spēles, 

sitaminstrumentu spēles skolotājs,  
mūzikas teorijas un literatūras skolotājs 

Mūzikas pedagoģija, konkrētās specializācijas instrumenta spēle, mācīšanas metodika un prakse, instrumenta attīstības 

vēsture un mūzikas literatūra, instrumentu mācība, harmonija, polifonija, klavierspēle, ritmika un  

citi studiju kursi 

Profesionālās specializācijas kursus apgūst Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā  

 

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: 
Skolotājs, specializācijā:  klavierspēles, akordeona spēles, vijoļspēles, alta spēles, čella spēles, kontrabasa spēles, kokles 
spēles, ģitāras spēles, flautas spēles, obojas spēles, klarnetes spēles, fagota spēles, saksofona spēles, mežraga spēles, 
trompetes spēles, trombona spēles, eifonija spēles, tubas spēles, sitaminstrumentu spēles skolotājs, mūzikas teorijas un 

literatūras skolotājs. 
 

 
 

 

 

 
 

 

Apakšprogramma  

DEJU SKOLOTĀJS  

___________________________________  
Specializācijas:  

Deju skolotājs profesionālās ievirzes izglītībā 
Dejas pedagoģija, dejas anatomija, dejas terapija, dejas teorija un vēsture, latviešu dejam, modernā deja, vēsturiskā deja, cittautu 

deja, ritmika, citi studiju kursi, klasiskās dejas teorija un prakse, džeza  deja, dejas kompozīcija, mūzikas didaktika dejā, 

pedagoģiskā prakse, dejas profesionālās specializācijas prakse un citi studiju kursi  

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: 
Skolotājs,  specializācijā - deju skolotājs profesionālās ievirzes izglītībā  

 
Profesionālās specializācijas kursus apgūst Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā  

 

Deju skolotājs interešu izglītībā 
Dejas pedagoģija, dejas anatomija, dejas terapija, dejas teorija un vēsture, latviešu dejam, modernā deja, vēsturiskā deja, c ittautu 

deja, ritmika, citi studiju kursi, klasiskās dejas pamati, bērnu dejas metodika, dejas notācija, dejas kompozīcija 

mūzikas didaktika dejā,  pedagoģiskā prakse , dejas profesionālās specializācijas prakse un citi studiju kursi 

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: 
Skolotājs,  specializācijā – interešu izglītības deju skolotājs  

 
 

 

Apakšprogramma  

MĀKSLAS SKOLOTĀJS  

___________________________________  
Specializācija  

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības mākslas skolotājs 
Mākslas pedagoģija, mākslas un dizaina vēsture , vizuālās mākslas saturs un tehnikas (glezniecība, grafika, tēlniecība, 

u.c.), mākslas projektu veidošana, mediju dizains, saturs un tehnikas , dizaina un telpas mākslas saturs un tehnikas, 

kompozīcijas pamati, mākslas vēstures pamatu, zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas, datorgrafikas (digitālo prasmju) 

mācīšanas metodika  pedagoģiskā prakse un citi studiju kursi  

 

Profesionālās specializācijas kursus apgūst Latvijas Mākslas akadēmijā  

 

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: 
Skolotājs,  specializācijā - profesionālās ievirzes un interešu izglītības mākslas skolotājs 

 

 
 
 

        
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: 

 
vispārējā vidējā  vai profesionālā vidējā izglītība un priekšzināšanas mūzikas vai dejas, vai mākslas jomā 
profesionālās vidējās izglītības programmas līmenī 
 

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

 

www.jvlma.lv  

http://8.2.1.0/18/I/001
http://www.jvlma.lv/

