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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 

Studiju kursa nosaukums: Mūzikas vēsture un teorija / Klasicisma mūzikas stilistika: 

Vīnes klasika 18. un 19. gadsimta stilu kontekstos. 

 

Studiju kursa kods: - 

 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 2. studiju gads 

Semestris: 4. semestris 

Piešķiramais KP skaits: LV 1 KP / ECTS 1,5 KP 

Studenta darba slodze: 40 stundas, no tām 30 kontaktstundas (grupu nodarbības), t.sk. 

konsultācijas un pārbaudījumi, 10 patstāvīgā darba stundas.  

 

Docētāja amats, vārds, uzvārds: profesore Dr. art. Lolita Fūrmane 

 

Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai: Zināšanas studiju kursu Ievads mūzikas 

vēsturē un Mūzikas teorija un analīze, Latvijas mūzikas vēsture noslēguma prasību līmenī. 

 

Kursa mērķis un plānotie rezultāti:  

Kursa mērķis ir attīstīt izpratni par klasicismu kā būtisku Rietumu mākslas stilistisko 

virzienu un Vīnes klasiku kā īpašu fenomenu klasicisma stila ietvaros. Kurss ir vērsts uz 

vairāku pēcbaroka estētisko strāvojumu attiecībām Vīnes klasiķu daiļradē, kā arī 

drosmīgām atkāpēm no klasicisma doktrīnas. Plānotie rezultāti ir saistīti ar zināšanām par 

stila specifiku, prasmēm orientēties klasicisma formās un mūzikas izteiksmes līdzekļos. 

 

Studiju kursa saturs 

4. semestris 

Piešķiramais KP skaits: LV 1 KP / ECTS 1,5 KP 

Studenta darba slodze: 40 stundas, no tām 30 kontaktstundas (grupu nodarbības), t.sk. 

konsultācijas un pārbaudījumi, 10 patstāvīgā darba stundas.  

 

Nr. p. 

k. 
Tematika 

Nodarb. veids/ 

stundu skaits 

Uzdevumi patstāvīgajam 

darbam 

1. 

Klasicisms un ar to saistītie stilistiskie 

strāvojumi. Klasicisms un Vīnes klasika kā 

divi suverēni jēdzieni.  
 

lekcija/ 2 

Iepazīties ar perioda 

formām Haidna vēlīno 

simfoniju tēmās un 

Bēthovena vokālajos darbos 

– piem., nr. 2, nr. 3 no 

operas Fidelio. 

 

2. 

Perioda forma kā klasicisma mūzikas 

struktūras smalkākā vienība. Tēma un 

perioda forma. 
 

lekcija/ 2 

3. 
Klasiskā stīgu kvarteta divi sākotnējie 

formas un izteiksmes līdzekļu tipi. 
 

lekcija/ 2 
Iepazīties ar L. Bokerīni 

Stīgu kvartetu op. 2 nr. 2 un 
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veikt tā 1. daļas struktūras 

analīzi. 
 

4. Klasicisma „intonatīvā vārdnīca”. seminārs/ 2 

Prezentācijā analizēt vienu 

no specialitātes skaņdarbiem 

klasicisma stilā. Intonatīvās 

sfēras analīze. 
 

5. 

Haidna simfonijas: raksturīgas radošuma 

un mūzikas valodas izpausmes agrīnajās 

simfonijās.  
lekcija/ 2 Iepazīties ar Haidna 45. un 

49., Mocarta 25. simfoniju. 

 
6. Sturm und Drang periods Vīnes klasikā. lekcija/ 2 

7. 
Gluka idejas par muzikālo drāmu un 

Mocarta operu ansambļi. seminārs/ 2 

Iepazīties ar K.V. Gluka op. 

Alkestīda liter. priekšvārdu 

(1767). Izpētīt Alkestīdas 

1.cēl. un Mocarta Īdomeneja 

2.cēl. kora ainas. Analizēt 

vienu no Mocarta operas 

Così fan tutte ansambļiem. 
 

8. 
Bēthovena brieduma perioda sonātes 

formas. 
lekcija/ 2 

Analīzei 15. klaviersonātes 

D dur 1. daļa. 

 

9. 

 

Bēthovena vēlīnais stils. 

 

lekcija/ 2 

Analīzei viens no 

Bēthovena vēlīniem stīgu 

kvartetiem – op. 131, 132 

vai 135. 
 

10. Studentu kompetences novērtēšana. ieskaite ——— 

 

 Konsultācijas 10 kontaktstundu apjomā tiek īstenotas saskaņā ar JVLMA akadēmiskā 

gada kalendāru.  

 

Mācību metodes: lekcijas, semināru nodarbības, kurās iekļautas gan pārrunas par 

konkrēto tēmu, gan studentu patstāvīgi sagatavotas prezentācijas. 
 

Pārbaudījumu prasības:  

Sekmīgi nokārtoti uzdevumi divās semināra nodarbībās (patstāvīguma prakse) un 

jautājumi studiju kursa apjomā. 

 

Vērtēšanas metodes un kritēriji: ieskaite ar vērtējumu studiju kursa noslēgumā. Lai 

nokārtotu ieskaiti, nepieciešams: 

1) vismaz 50% apmeklējums; 

2) patstāvīgā darba sekmīga izpilde;  

3) spēja analizēt un praksē pielietot studiju kursā aprobētās zināšanas. 

 

Ieskaitē ar vērtējumu studiju kursa satura apguves līmeņa vērtējums tiek noteikts atbilstoši 

10 ballu skalai: 

Vērtējuma 

“balles” 

apzīmējums 

 

Zināšanu un prasmju līmenis 
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cipariem un 

vārdiem 

10 

izcili 

Zināšanas, prasmes un iemaņas, kas pārsniedz studiju kursa prasības, demonstrē 

pašiniciatīvu tēmas paplašinātā, radošā apguvē. 

9 

teicami 

Pilnā mērā apgūtas studiju kursa prasības, iegūta prasme patstāvīgi realizēt 

apgūto, radoša pieeja.  

8 

ļoti labi 

Pilnā mērā apgūtas studiju kursa prasības, iegūta prasme patstāvīgi realizēt 

apgūto. 

7 

labi 

Apgūtas studiju kursa prasības, iegūtas zināšanas un prasmes, taču ne vienmēr 

spēj patstāvīgi realizēt apgūto. 

6 

gandrīz labi 

Apgūtas studiju kursa prasības, taču atsevišķās zināšanu un praktiskā darba jomās 

sniegums ir nepietiekoši stabils un pārliecinošs. 

5 

viduvēji 

Pamatvilcienos apgūtas studiju kursa prasības, kaut arī konstatējama vairāku 

nozīmīgu zināšanu un prasmju trūkums. 

4 

gandrīz viduvēji 

Pamatvilcienos apgūtas studiju kursa prasības, tomēr konstatējama vairāku 

nozīmīgu zināšanu un prasmju nepilnīga pārvaldīšana, ievērojami trūkumi 

izpratnē par studiju vielu. 

3 

vāji 

Zināšanas, prasmes un iemaņas dotajā studiju kursā apgūtas virspusēji, nav spēju 

tās praktiski pielietot.  

2 

ļoti vāji 

Apgūtas tikai atsevišķas zināšanas un prasmes, taču kopumā trūkst orientācijas un 

izpratnes studiju kursa prasībās. 

1 

ļoti, ļoti vāji 

Nav priekšstata par studiju kursa būtību. 

 

Mācību valoda: latviešu valoda. 

 

Obligātā literatūra:  

▪ Dzirdēt Mocartu / rakstu krājums. Sast. Lolita Fūrmane. – Rīga: JVLMA, 2007: 

        Torgāns, Jānis. Vērojumi par mažora un minora attiecībām V. A. Mocarta mūzikā, 85.–

103. lpp. 

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

            109.–145. lpp.  

▪ Rosen, Charles. The Classical Style. Haydn, Mozart, Beethoven. – (1971), 2nd ed.  

1997, New York 

▪ Инструментальная музыка классицизма / сборник статей. – Москва, 1998 

▪ Карс, Адам. История оркестровки. [Перевод с английского языка]. – Москва, 1989 
 

 

Papildliteratūra:  

▪ Neues Handbuch der Musikwissenschaft. – Laaber: 

       Bd. 5. Die Musik des 18. Jahrhunderts / hrsg. von C. Dahlhaus – 1985 

▪ Landon, Robbins H. C. Haydn. Chronicle and Works. – Bloomington: Indiana University 

Press, 1976–1980. 

        Volume 2: Haydn at Eszterhaza, 1766–1790.  

        Volume 3: Haydn in England, 1791–1795.  

▪ Чигарева, Е. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени. – Москва, 2001 

▪ Beethoven and his World. Edited by Scott Burnham and Michael P. Steinberg. – Princeton 

and Oxford, 2000. 

      https://books.google.lv/books?id=iIAexj-

DFqYC&pg=PA39&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false  
 

▪ The String Quartet: From the Private to the Public Sphere. Edited by Christian Speck 

(Speculum Musicae No. 27). Turnhout: Brepols Publishers, 2016. 

 

 

https://books.google.lv/books?id=iIAexj-DFqYC&pg=PA39&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.lv/books?id=iIAexj-DFqYC&pg=PA39&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 

Studiju kursa nosaukums: Mūzikas vēsture un teorija / Romantisma mūzikas stilistika: 

19. gadsimta romantisma ēra: kultūrvēsturiskais konteksts un stilistiskā paradigma 

Studiju kursa kods: - 

 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 2. studiju gads 

Semestris: 4. semestris 

Piešķiramais KP skaits: LV 1 KP / ECTS 1,5 KP 

Studenta darba slodze: 40 stundas, no tām 30 kontaktstundas (grupu nodarbības), t.sk. 

konsultācijas un pārbaudījumi, 10 patstāvīgā darba stundas.  

 

Docētāja amats, vārds, uzvārds: docētāja Zane Prēdele 

 

Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai: zināšanas studiju kursu Ievads mūzikas 

vēsturē un Mūzikas teorija un analīze, Latvijas mūzikas vēsture noslēguma prasību līmenī. 

 

Kursa mērķis un plānotie rezultāti: mērķis ir veicināt studējošā padziļinātas studijas 

romantisma estētikā – kā rezultātā nostiprinātas faktoloģiskās zināšanas par romantisma 

laikmeta komponistiem Eiropā, paplašināts redzesloks par 19. gadsimta mūzikas dzīves 

norisēm un dažādu nacionālo kultūru uzplaukumu.   

 

Studiju kursa saturs: studiju kursa saturs ietver padziļinātu fokusu uz romantisma 

estētikas raksturojumu, meklējot komponistu daiļradēs kopīgo un atšķirīgo. Tāpat 

uzmanība veltīta jauno žanru tapšanai un to straujai evolūcijai. Kursa ietvaros īpaši 

analizēta F. Šūberta, F. Mendelszona, F. Šopēna, F. Lista un J. Brāmsa daiļrade. Kursa 

ietvaros studējošais izpēta kādas romantiskās operas paraugu, vienu Vāgnera un Verdi 

operu, kā arī iegūst zināšanas par 19. gadsimta nacionālo mūzikas kultūru dzimšanas 

fenomenu Eiropā, Krievijā un ASV.    

4. semestris 

Piešķiramais KP skaits: LV 1 KP / ECTS 1,5 KP 

Studenta darba slodze: 40 stundas, no tām 30 kontaktstundas (grupu nodarbības), t.sk. 

konsultācijas un pārbaudījumi, 10 patstāvīgā darba stundas.  

 

Nr. p. 

k. 
Tematika 

Nodarb. veids/ 

stundu skaits 

Uzdevumi patstāvīgajam 

darbam 

1. Romantisma estētikas pārskats Lekcija / 2  

2. 
Romantiskie raksturskaņdarbi, Šūberta 

karjera 
Lekcija / 2 

Iepazīties ar Šūberta 

balādēm “Nirējs”, 
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“Punduris” un fantāziju 

“Ceļinieks” 

3. Romantiskā dziesma, Mendelszona daiļrade  Lekcija / 2  

4. Seminārs “Romantisma opera” Seminārs / 2 Prezentācijas sagatavošana 

5. Romantisma laikmeta kritika Lekcija  / 2 
Lasīt fragmentus no 19. 

gadsimta kritiķu recenzijām  

6. Šopēns un orientālisms Lekcija  / 2  

7. Seminārs “Vāgnera un Verdi operas” Seminārs / 2 Prezentācijas sagatavošana 

8. Jaunā vācu skola, Lista daiļrade Lekcija / 2 

Iepazīties ar Lista 

simfoniskajām poēmām 

“Mazepa” un “Hamlets” 

9. Simfonijas atgriešanās, Brāmsa daiļrade Lekcija / 2  

10. Studentu kompetences novērtēšana. Ieskaite / 2 Prezentācijas sagatavošana 

Konsultācijas 10 kontaktstundu apjomā tiek īstenotas saskaņā ar JVLMA akadēmiskā 

gada kalendāru.  

 

Mācību metodes: 

1) Lekcijas; 

2) Semināri (diskusijas); 

3) Studijas ar prezentācijām;  

 

Pārbaudījumu prasības: Semestra laikā ir jābūt sekmīgi nokārtotām trim izvērstām 

prezentācijām, no  kurām trešā prezentācija ir vērtējumu noteicošākā.  

 

Vērtēšanas metodes un kritēriji: ieskaite ar vērtējumu studiju kursa noslēgumā. Ieskaitē 

ar vērtējumu studiju kursa satura apguves līmeņa vērtējums tiek noteikts atbilstoši 10 ballu 

skalai: 

 

Vērtējuma 

“balles” 

apzīmējums 

cipariem un 

vārdiem 

 

Zināšanu un prasmju līmenis 

10 

izcili 

Zināšanas, prasmes un iemaņas, kas pārsniedz studiju kursa prasības, demonstrē 

pašiniciatīvu tēmas paplašinātā, radošā apguvē. 

9 

teicami 

Pilnā mērā apgūtas studiju kursa prasības, iegūta prasme patstāvīgi realizēt apgūto, 

radoša pieeja.  

8 

ļoti labi 

Pilnā mērā apgūtas studiju kursa prasības, iegūta prasme patstāvīgi realizēt apgūto. 

7 

labi 

Apgūtas studiju kursa prasības, iegūtas zināšanas un prasmes, taču ne vienmēr 

spēj patstāvīgi realizēt apgūto. 

6 

gandrīz labi 

Apgūtas studiju kursa prasības, taču atsevišķās zināšanu un praktiskā darba jomās 

sniegums ir nepietiekoši stabils un pārliecinošs. 
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5 

viduvēji 

Pamatvilcienos apgūtas studiju kursa prasības, kaut arī konstatējama vairāku 

nozīmīgu zināšanu un prasmju trūkums. 

4 

gandrīz viduvēji 

Pamatvilcienos apgūtas studiju kursa prasības, tomēr konstatējama vairāku 

nozīmīgu zināšanu un prasmju nepilnīga pārvaldīšana, ievērojami trūkumi 

izpratnē par studiju vielu. 

3 

vāji 

Zināšanas, prasmes un iemaņas dotajā studiju kursā apgūtas virspusēji, nav spēju 

tās praktiski pielietot.  

2 

ļoti vāji 

Apgūtas tikai atsevišķas zināšanas un prasmes, taču kopumā trūkst orientācijas un 

izpratnes studiju kursa prasībās. 

1 

ļoti, ļoti vāji 

Nav priekšstata par studiju kursa būtību. 

 

Mācību valoda:. latviešu 

 

Obligātā literatūra: 

Einstein, Alfred (1947). Music In The Romantic Era. London, J. M. Dent & Sons Ltd. 

 

Grout, Donal Jay, Palisca, Claude V. (1996). A History of Western Music. New York, 

Norton  

 

Longyear, Rey Morgan (1973). Nineteenth-century Romanticism in Music. Englewood 

Cliffs, Prentice-Hall 

 

Schonberg, Harold Charles (2011). The Lives of the Great Composers: Third Edition 

Fully Revised and Updated. London, Abacus 

 

Taruskin, Richard (2005). The Nineteen Century, Volume 3. Oxford, Oxford University 

Press 

 

 

Papildliteratūra:  

Grigorian, Natasha (2009). European Symbolism: In Search of Myth (1860-1910). 

Oxford, Peter Lang 

 

Grout, Donal Jay, Palisca, Claude V. (1947). A short history of opera. New York, 

Columbia University Press 

 

Marshall, Lee (2005). Bootlegging: Romanticism and Copyright in the Music Industry. 

London, SAGE Publication    

 

Tomlinson, Gary Alfred (2007). Music and Historical Critique: Selected Esseys. England, 

Ashgate  

 

Шопен, Фредерик (1989). Письма в 2 томах. Москва, Музыка 

 

 

Citi informācijas avoti:  

www.britannica.com/art/Romanticism 

http://www.britannica.com/art/Romanticism
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 

Studiju kursa nosaukums: Mūzikas vēsture un teorija / 19.gs. romantisma mūzikas 

stilistika: skatījums caur operas žanru 

Studiju kursa kods: - 

 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 2. studiju gads 

Semestris: 4. semestris 

Piešķiramais KP skaits: LV 1 KP / ECTS 1,5 KP 

Studenta darba slodze: 40 stundas, no tām 30 kontaktstundas (grupu nodarbības), t.sk. 

konsultācijas un pārbaudījumi, 10 patstāvīgā darba stundas.  

 

Docētāja amats, vārds, uzvārds: profesors Jānis Kudiņš 

 

Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai: zināšanas un prasmes studiju kursu Ievads 

mūzikas vēsturē un Mūzikas teorija un analīze noslēguma prasību līmenī. 

 

Kursa mērķis un plānotie rezultāti:  
Mērķis – iegūt stabilas pamatzināšanas par raksturīgākajiem procesiem un jēdzieniem 

akadēmisko žanru mūzikas vēsturē 19. gadsimta romantisma periodā, koncentrējoties uz 

operas žanru. Izveidot stabilus zināšanu pamatus tālākajiem studiju kursiem mūzikas 

vēsturē un teorijā. 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst zināšanas: 

1. par svarīgākajiem attīstības procesiem akadēmisko žanru mūzikā 19. gadsimta 

romantisma periodā; 

2. par romantisma mūzikas stilistisko izpausmju daudzveidību, uztverot to mūzikas 

harmoniskās valodas, faktūras un formveides īpatnībās operas žanrā. 

 

Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas: 

3. apzināti lietot mūzikas stilistisko terminoloģiju un prast to lietot saistībā ar 19. 

gadsimta romantisma perioda mūziku; 

4. patstāvīgi analītiski raksturot 19. gadsimta romantisma perioda stilistiskās 

raksturiezīmes operas žanra dažādu paveidu un izpausmju kontekstā. 

 

Studiju kursa saturs 

4. semestris 

Piešķiramais KP skaits: LV 1 KP / ECTS 1,5 KP 

Studenta darba slodze: 40 stundas, no tām 30 kontaktstundas (grupu nodarbības), t.sk. 

konsultācijas un pārbaudījumi, 10 patstāvīgā darba stundas.  
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Nr. p. 

k. 
Tematika 

Nodarb. veids/ 

stundu skaits 
Uzdevumi patstāvīgajam 

darbam 

1. 
Romantisma estētiskās pamatnostādnes un 

stilistiskās raksturiezīmes mūzikā. 

lekcija 

2 

Literatūras studijas: 

Dent E. J. The Rice of 

Romantic Opera. 

Cambridge: Cambridge 

University Press, 1979. 

Vispārējā mūzikas vēsture II 

(N. Grīnfelda redakcijā). 

Rīga: Zvaigzne,1985. 

2. 

Romantiskā sacelšanās un glābšanas 

opera (L. van Bēthovens, Fidelio un 

tradīcijas turpinātāji) un tās muzikālās 

stilistikas īpatnības. 

lekcija 

2 

Literatūras studijas: 

Operas libretu leksikons. 

Rīga: Jumava, 2015. 

Ieskaites uzdevuma 

skaņdarbu klausīšanās un 

audiāla stilistiska analīze 

pēc docētāja norādījuma. 

3. 

Lielās jeb vēsturiskās operas žanrs (Dž.  

Meierbērs, D. Obērs, Dž. Rosīni, G. 

Doniceti, Dž. Verdi u.c.) un muzikālā 

stilistika. 

lekcija 

2 

Literatūras studijas: 

Operas libretu leksikons. 

Rīga: Jumava, 2015. 

Ieskaites uzdevuma 

skaņdarbu klausīšanās un 

audiāla stilistiska analīze 

pēc docētāja norādījuma. 

4. 

Fantastikā jeb folkloras un literārajā 

mitoloģijā sakņotais opera žanrs (M. 

Gļinka, R. Vāgners, A. Dvoržāks u.c.) un 

muzikālā stilistika.z 

lekcija 

2 

Literatūras studijas: 

Operas libretu leksikons. 

Rīga: Jumava, 2015. 

Ieskaites uzdevuma 

skaņdarbu klausīšanās un 

audiāla stilistiska analīze 

pēc docētāja norādījuma. 

5. 

Franču liriskā opera 19. gadsimta otrajā 

pusē (A. Tomā, Ž. Bizē, Ž. Masnē, K. 

Sensānss), muzikālās stilistika 

raksturiezīmes. 

lekcija 

2 

Literatūras studijas: 

Operas libretu leksikons. 

Rīga: Jumava, 2015. 

Ieskaites uzdevuma 

skaņdarbu klausīšanās un 

audiāla stilistiska analīze 

pēc docētāja norādījuma. 

6. 

Liriskās operas tradīcijas un muzikālā 

stilistika P. Čaikovska, Dž. Verdi, A. 

Dvoržāka opermūzikā. 

lekcija 

2 

Literatūras studijas: 

Operas libretu leksikons. 

Rīga: Jumava, 2015. 

Ieskaites uzdevuma 

skaņdarbu klausīšanās un 

audiāla stilistiska analīze 

pēc docētāja norādījuma. 
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7. 

Riharda Vāgnera operas žanra reforma jeb 

muzikālās drāmas idejas un muzikālā 

stilistika. 

lekcija 

2 

Literatūras studijas: 

Operas libretu leksikons. 

Rīga: Jumava, 2015. 

Ieskaites uzdevuma 

skaņdarbu klausīšanās un 

audiāla stilistiska analīze 

pēc docētāja norādījuma. 

8. 

Riharda Vāgnera operas žanra reforma jeb 

muzikālās drāmas idejqs un muzikālā 

stilistika. 

lekcija 

2 

Literatūras studijas: 

Operas libretu leksikons. 

Rīga: Jumava, 2015. 

Ieskaites uzdevuma 

skaņdarbu klausīšanās un 

audiāla stilistiska analīze 

pēc docētāja norādījuma. 

9. 

Riharda Vāgnera operas žanra reforma jeb 

muzikālās drāmas idejas un muzikālā 

stilistika. 

lekcija 

2 

Literatūras studijas: 

Operas libretu leksikons. 

Rīga: Jumava, 2015. 

Ieskaites uzdevuma 

skaņdarbu klausīšanās un 

audiāla stilistiska analīze 

pēc docētāja norādījuma. 

10. Studentu kompetences novērtēšana. ieskaite 
Ieskaites uzdevumu 

kārtošana 

 

Konsultācijas 10 kontaktstundu apjomā tiek īstenotas saskaņā ar JVLMA akadēmiskā 

gada kalendāru.  

 

Mācību metodes: 
- studiju kursa tematikas apguve lekcijās kontaktstundās; 

- patstāvīgais studiju darbs, izmantojot lekcijās un ieteiktajā literatūrā iepazīstamos 

avotus, iepazīstot uzdotos skaņdarbus, vajadzības gadījumā saņemot konsultācijas par 

lekciju tematiku prakses nedēļās. 

 
Pārbaudījumu prasības:  
Divi uzdevumi: 1) Rakstisks pārbaudījums, kura saturu veido jautājumi par semestra 

lekciju tematiku ar uzdevumu apliecināt kontekstuālas analīzes un raksturošanas prasmes. 

2) Kursa tematikā ietverto skaņdarbu atpazīšana. 

 

Vērtēšanas metodes un kritēriji: ieskaite ar vērtējumu studiju kursa noslēgumā.  

1. Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem par konkrētajām kursa tematikām vērtējot 

atbilstoši 10 ballu vērtējuma skalai (daļēja apguve dažādās gradācijas pakāpēs un 

pilnīga apguve atbilstoši katra vērtējuma – atzīmes skaidrojumam). 

2. Uzdoto mūzikas piemēru atpazīšanu  vērtējot atbilstoši 10 ballu vērtējuma skalai 

(daļēja apguve dažādās gradācijas pakāpēs un pilnīga apguve atbilstoši katra 

vērtējuma – atzīmes skaidrojumam). 

 

Zināšanu un prasmju vērtējuma skaidrojums 10 ballu atzīmju skalā studiju kursa  ieskaitē 

ar vērtējumu. 
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Zināšanu un prasmju vērtējuma skaidrojums: 

Vērtējuma 

“balles” 

apzīmējums 

cipariem un 

vārdiem 

Zināšanu un prasmju līmenis 

10 
izcili 

Zināšanas, prasmes un iemaņas, kas pārsniedz studiju kursa prasības, liecina par 

pētījuma oriģinalitāti, spilgtu talantu. 

9 
Teicami 

Pilnā mērā apgūtas studiju kursa prasības, iegūta prasme patstāvīgi realizēt apgūto, 

radoša pieeja.  

8 
ļoti labi 

Pilnā mērā apgūtas studiju kursa prasības, iegūtas zināšanas un pētnieciskā darba 

prasmes, spēja patstāvīgi realizēt apgūto. 

7 
labi 

Apgūtas studiju kursa prasības, iegūtas zināšanas un pētnieciskā darba prasmes, taču 

ne vienmēr spēj patstāvīgi realizēt apgūto. 

6 
gandrīz labi 

Apgūtas studiju kursa prasības, taču atsevišķās zināšanu un pētnieciskā darba jomās 

sniegums ir nepietiekoši stabils un pārliecinošs. 

5 
viduvēji 

Pamatvilcienos apgūtas studiju kursa prasības, kaut arī konstatējama vairāku 

nozīmīgu zināšanu un pētnieciskā darba jomu nepietiekoša stabilitāte un 

rezultativitāte. 

4 
gandrīz 

viduvēji 

Pamatvilcienos apgūtas studiju kursa prasības, tomēr konstatējama vairāku 

pētnieciskā darba jomu nepilnīga pārvaldīšana, ievērojami trūkumi zināšanās un to 

praktiskajā realizācijā. 

3 
vāji 

Zināšanas, prasmes un iemaņas dotajā studiju kursā apgūtas virspusēji, nav spēju tās 

praktiski pielietot.  

2 
ļoti vāji 

Apgūtas tikai atsevišķas zināšanas un prasmes, taču kopumā trūkst orientācijas un 

izpratnes studiju kursa prasībās. 

1 
ļoti, ļoti vāji 

Nav priekšstata par studiju kursa būtību. 

 

Mācību valoda: latviešu valoda. 

 

Obligātā literatūra: 
Operas libretu leksikons. Rīga: Jumava, 2015. 

 

Vispārējā mūzikas vēsture II (N. Grīnfelda redakcijā). Rīga: Zvaigzne,1985. 

 

Papildliteratūra:  
Dent, E. J. The Rice of Romantic Opera. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.  

 

 

Citi informācijas avoti:  
https://www.britannica.com/art/opera-music/German-Romantic-opera 

 

https://courses.lumenlearning.com/suny-musicapp-medieval-modern/chapter/slide-show-

romantic-opera/ 


