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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 

Studiju kursa nosaukums: Mūzikas vēsture un teorija / Viduslaiku mūzikas teorija un 

prakse 

 

Studiju kursa kods: - 

 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 3./4. studiju gads 

Semestris: 5./7. 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: prof. Guntars Prānis 

 

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 – iegūt plašu un vispusīgu priekšstatu par viduslaiku mūziku Rietumeiropas 

mūzikas vēstures kontekstā; spēt aptvert dažādu repertuāru teorētiskos un praktiskos 

aspektus, kas kalpo kā priekšnoteikums sava skatījuma un interpretācijas veidošanā. 

Praktiskie aspekti ietver antifonu un himnu dziedāšanu pēc vēsturiskās notācijas. 

 

Studiju kursa saturs 

Studiju kursa gaitā interaktīvā veidā tiks apskatītas svarīgākās viduslaiku mūzikas 

skolas, repertuāri un tradīcijas, kurām ir nozīmīga loma visas tālākās Rietumeiropas 

mūzikas vēstures gaitā. Tiks apskatīti daudzi mūzikas piemēri un analizēti to notācijas, 

skaņkārtiskie, improvizācijas prakses un interpretācijas jautājumu aspekti. 

5./7. 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. 
Ievads, konteksti. Antīkā priekšvēsture un 

ģeogrāfiskā telpa. 
Lekcija / 2 

Lasīt Andra Rubeņa 

„Viduslaiku kultūra Eiropā” 

2. 

Gregoriskais korālis - Eiropas mūzikas 

skolotājs. Ambroziskā himna un citi 

repertuāri. 

Lekcija / 2  
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3. 
Mutiskā un rakstiskā tradīcija. Pierakstītās 

skaņas dzimšana. 
Lekcija / 2 

Noklausīties CD “Domus 

mea” 

4. 
Neimu notācija / kvadrātnotācija I -  

piemēri un interpretācija 
Lekcija / 2 

Gatavošanās semināram: 

sagatavots stāstījums par 

repertuāriem / notācijām / 

interpretāciju variantiem 

5. 
Neimu notācija / kvadrātnotācija II - 

piemēri un interpretācija 
Seminārs / 2  

6. 
Modoloģija - modu lietojums teksta un tēla 

atklāsmē 
Lekcija / 2 

Sagatavot dziedāt vienkāršu 

gregorisko antifonu 

7. 
Žesta un skaņas simbioze, neimu 

diriģēšanas pamati. Rīgas misāle. 
Lekcija / 2  

8. 
Hildegardes fon Bingenas daiļrade; 

viduslaiku mistēriju spēles 
Lekcija / 2 

Klausīties ierakstus ar 

dažādiem viduslaiku 

dziesmu interpretāciju 

variantiem. 

9. 

Dziesmu daiļrade viduslaikos: Llibre 

Vermell kodekss; Carmina Burana 

kolekcija; Cantigas de Santa Maria 

kolekcija 

Lekcija / 2  

10. Studentu kompetences novērtēšana. 
Ieskaite / 

2 
 

Konsultācijas 10 kontaktstundu apjomā tiek īstenotas saskaņā ar JVLMA akadēmiskā 

gada kalendāru.  

 

Mācību metodes: 

1) lekcijas un seminārnodarbības; 

2) patstāvīgais darbs: jauna materiāla (teorētiskā, muzikālā) apgūšana, mūzikas 

klausīšanās, teorētisko un vēsturisko nostādņu meklēšana bibliotēkā. 

 

Pārbaudījumu prasības:  

Ieskaite ar vērtējumu semestra noslēgumā. Priekšnosacījumi ieskaites sekmīgai 

nokārtošanai:  

1) Praktisks uzdevums – iepriekš dota gregoriskā korāļa interpretācija, dziedājumā 

ietverot visas kursā apgūtās zināšanas;  

2) Teorētisks jautājums par viduslaiku mūzikas vēsturi, notāciju vai skaņkārtiskajām 

likumsakarībām. 

 

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

Ieskaitē 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, liecina par 

pētījuma oriģinalitāti, spilgtu talantu. 
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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. 

 

Zināšanu vērtēšanas (pēc 10 ballu sistēmas) kritēriji ir: 

 1. Orientēšanās viduslaiku mūzikas vēstures, modoloģijas, notācijas un 

 interptetācijas  pamatjautājumos 

 2. Vienkārša antifona dziedāšana, pielietojot zināšanas notācijas un 

 interpretācijas jomā 

 3. Spēja diferencēti novērtēt un komentēt viduslaiku mūzikas ietekmi uz  vēlāka 

laika mūzikas dažādajiem aspektiem 

 

Mācību valoda: latviešu (vai angļu vai vācu) 

 

Obligātā literatūra: 

Guntars Prānis “Viduslaiku mūzikas materiāls” 

Guntars Prānis “Missale Rigense Livonijas garīgajā kultūrā. Gregoriskie dziedājumi   

                viduslaiku Rīgā” 

Andris Rubenis „Viduslaiku kultūra Eiropā” 

Peter Jeffery „Re-Envisioning Past Musical Cultures.” 

Bruno Nettl „Some notes on the State of Knowledge about Oral Transmission and    

           Music.” 

 

Papildliteratūra:  

Gerhards Jungsts „Psalmi”  

Ojārs Spārītis "Die Rolle der Hanse in der Kultur Rigas." 

Luigi Agustoni „Einführung in die Interpretation des Gregorianischen Chorals.” 

 

Citi informācijas avoti:  

Ieraksti, video, arhīvu materiāls 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 

Studiju kursa nosaukums: Mūzikas vēsture un teorija / Tonalitāte Eiropas mūzikas 

vēsturē: dzimšanas, uzplaukums un nogalināšana 

 

Studiju kursa kods: - 

 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 3./4. studiju gads 

Semestris: 5./7. 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: prof., Dr. Art. (Ph.D) Andris Vecumnieks 

 

Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai: kursa apguvi var uzsākt studenti, kuriem 

ir zināšanas un prasmes mūzikas teorētiskajos priekšmetos profesionālās vidējās 

izglītības programmas prasību līmenī un kuri spēj izpildīt augstskolas uzņemšanas 

eksāmenu prasības Harmonijas, Solfedžo un Mūzikas literatūras iestājpārbaudījumos. 

 

Kursa mērķis un plānotie rezultāti:  

Izvēles studiju kursa Tonalitāte Eiropas mūzikas vēsturē: dzimšana, uzplaukums un 

nogalināšana /Tonalitātes nāve/ mērķis ir nostiprināt priekšstatu par harmoniju kā 

mūzikas valodas svarīgu un nozīmīgu daļu, balstoties uz Eiropas kultūrvēstures Jaunā 

laika (no baroka līdz 20. gadsimtam) mūzikas mākslas mantojumu un tradīcijām, 

tādējādi padziļinot zināšanas par fundamentālām kopsakarībām gan mūzikas mākslā 

konkrēti, gan mākslu un kultūras mijiedarbes jomā. Lekciju cikls aplūko tonalitātes un ar 

to saistītās akordikas un funkcionalitātes kā klasicisma un romantisma laika centrālās 

mūzikas valodas organizācijas tapšanu, attīstību un deformācijas līdz pilnīgai „nāvei” 

ekspresionisma laikā un „reanimācijas” mēģinājumiem neoklasicismā un 

neofolklorismā. Blakus tam studiju kurss piedāvā iegūt plašas un vispusīgas zināšanas 

par harmonijas vēsturiski stilistisko evolūciju mūzikā un dažādu laikmetu harmonijas 

raksturīgākajām parādībām mūzikā. 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst zināšanas: 

• pārvalda harmonijas un tonalitātes nozares jēdzienus un terminoloģiju; 

• par būtiskām harmonijas attīstības procesiem un likumsakarībām dažādu laikmetu un 

stilu mūzikā;  

• par galvenajiem teorētiskajiem pētījumiem harmonijas disciplīnā un tonalitātes 

problemātikas izpratnē. 
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Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas: 

• pārvaldīt Jauno laiku mūzikas dažādu stilistisko virzienu skaņdarbus, pirmām 

kārtām, instrumentālās mūzikas, analītiskās prasmes; 

• spēj orientēties pasaules mūzikā valdošajā stilistiskajā plurālismā un mūzikas 

daudzvalodībā; 

• iegūto zināšanu pielietošana attiecīgā laikmeta skaņdarbu interpretācijas 

piedāvājumā. 

 

Studiju kursa saturs 

5./7. 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. 

Ievadlekcija: 

• Harmonijas priekšmets un tā 

pamatkomponenti. Harmonijas, mūzikas 

izteiksmes līdzekļu un kompozīcijas tehniku 

evolūcija. 

Ceļš uz tonalitāti: 

• Harmonija līdz 17. gs. Skaņkārta. Tonalitāte un 

modalitāte. Skaņkārtu veidošanās principi. 

Skaņkārtas kvalitatīvais un kvantitatīvais 

kritērijs. Funkcionalitāte (tonāli-skaņkārtiskā, 

foniskā, lineārā). 

Lekcija / 2 

Analīzes materiāli un praktikums, 

atbilstoši tematiskajam sarakstam 

(tautas, antīkā un viduslaiku 

mūzika) 

2. 

Modalitāte:  

• Tautas un seno austrumu kultūru mūzika 

(dihordi, trihordi, pentatonika).  

• Antīkā (sengrieķu) mūzika (tetrahordi).  

• Viduslaiki. Viduslaiku gregoriskā modalitāte 

Lekcija /2 Pārbaudes darbs – tests Nr. 1 

3. 

Tonalitātes “dzimšana”: 

• Renesanse, baroks. Baroka laiks un 

„ciparotais bass” J. S. Bahs. 

• Pirmsklasicisma (rokoko) un klasicisma laiks.  

Tonalitātes uzplaukums un „ziedu laiki”.  

• Klasicisma harmonijas novitātes un 

pamatnostādnes. Centralizētā tonalitāte. Tonālā 

un formveides stabilitāte. Periods, kadences. 

Lekcija /2 

Analīzes materiāli un praktikums, 

atbilstoši tematiskajam sarakstam 

(renesanses un baroka laika 

mūzika) 

4. 

Tonālā stabilitāte un mobilitāte: 

• Tonalitāte. Tonalitāšu veidi. Tonālo attiecību 

tipi.  

• Tonalitāšu radniecība.  

• Tonalitātes izmaiņas. Modulācija. Modulāciju 

veidi un tipoloģija. Pakāpeniskā modulācija II 

un III radniecības tonalitātēs. 

Lekcija /2 

Analīzes materiāli un praktikums, 

atbilstoši tematiskajam sarakstam 

(klasicisma laika mūzika) 

5. 

Tonalitātes destabilizācija: 

Romantisms. Romantisma harmonijas vispārējais 

raksturojums un tendences vēsturiskās attīstības 

Lekcija /2 Pārbaudes darbs – tests Nr. 2 
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kontekstā. Skaņkārtas attīstība romantismā (mažoru 

minoru sistēmas, simetriskās skaņkārtas, 

diatoniskās modalitātes atdzimšana). Funkcionālā 

daudzveidība (foniskā un lineārā funkcionalitāte). 

Tonalitātes attīstības ceļi. 

• Mažorminora sistēma. Funkcionalitātes 

sazarošanās romantismā. Ceļš uz hromatisko 

(S. Prokofjevs) un diahromatisko (Jānis 

Ivanovs) tonalitāti  

Tonalitātes sagraušana un tās izzušana – tonalitātes 

„nāves ceļi”. 

• Funkcijas un funkcionalitāte. Funkcionālā 

inversija. Pēkšņās modulācijas.  

o Elipses un eliptiskās modulācijas.  

• Enharmonisms. Enharmoniskā modulācija. 

6. 

• Centra tehnika, ostinato tehnika. Disonantā 

tonalitāte. A. Skrjabins u. c. 

• Alterācijas. Alterācija un hromatisms. 

Postalterācija. Skaņkārtu starpformas. 

• Faktūra, figurācija, balsvirze, linearitāte. 

Neakorda skaņas. Ērģeļpunkts. Ostinato. 

Sekvences. Harmoniskā variēšana. 

Lekcija /2 

Analīzes materiāli un praktikums, 

atbilstoši tematiskajam sarakstam 

(romantisma laika mūzika) 

7. 

Tonalitātes deformācija: 

20. gadsimta harmonijas attīstības vispārējās 

likumsakarības. 20. gs. I puses modernisms. 

Impresionisma harmonijas un tonalitātes 

raksturiezīmes.  

• Tonalitātes modalizācija un modalitātes 

tonalizācija (K. Debisī).  

• Akordika. Akorda klasifikācija  

• Politonalitāte un poliparādības.  

• Simetriskās skaņkārtas.  „Personālās” 

harmonijas 

Lekcija /2 

Analīzes materiāli un praktikums, 

atbilstoši tematiskajam sarakstam 

(impresionisma mūzika) 

8. 

Tonalitātes „nogalināšana”: 

• Ekspresionisma tonalitāte. Atonikalitāte un 

atonalitāte. Tonalitāšu veidi un indeksi (J. 

Holopovs).  

Tonalitātes “nāve” (A. Šēnbergs) 

12 skaņu harmonija. dodekafonija, sērijtehnika un 

seriālisms 

Lekcija /2 

Analīzes materiāli un praktikums, 

atbilstoši tematiskajam sarakstam 

(ekspresionisma mūzika) 

9. 

Tonalitātes “reanimācija”:  

• Neoklasicisms un neofolklorisms. P. 

Hindemita un B. Bartoka tonalitātes un 

funkcionalitāte, funkcionālā sistēma. 

Sonantiskums. 

Tonalitāte “mūžam dzīva”:  

• Jaunā diatonika un jaunā tonalitāte. 20. gs. 

modalitāte. Hromatiskā modalitāte (O. 

Mesiāns) 

Lekcija /2 

Analīzes materiāli un praktikums, 

atbilstoši tematiskajam sarakstam 

(neoklasicisma un neofolklorisma 

mūzika) 

Pārbaudes darbs – tests Nr. 3 

10. Studentu kompetences novērtēšana. Ieskaite / 2  
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Konsultācijas 10 kontaktstundu apjomā tiek īstenotas saskaņā ar JVLMA akadēmiskā 

gada kalendāru.  

 

Mācību metodes: 
Kursa apguves mācību metodes ir lekcijas, patstāvīgie rakstu darbi (testi), praktiskie 

vingrinājumi uz klavierēm (fragmentāri) un harmoniskā analīze: 

1. Harmonijas teorētisko atziņu un vispārinājumu kopīga iepazīšana lekcijās, īpaši 

akcentējot dialoga formu un nelielus mutiskus vai rakstiskus testus kā ļoti nozīmīgu 

faktoru muzikālās domāšanas jeb muzikāli analītiskā aparāta attīstīšanā. 

2. Konkrētu skaņdarbu vispārīga un detalizēta analīze lekcijas laikā; analīzes rezultātu 

nostiprināšana atmiņā periodiski organizētos semināros un konsultācijās. 

3. Radošu rakstisku uzdevumu (testu) regulāra izstrāde visa kursa laikā:  

Studiju kurss nepieciešamības gadījumā var tikt nodrošināts arī attālināti un e-studiju 

vidē 

 

Pārbaudījumu prasības:  

Prasības un priekšnosacījumi ieskaites sekmīgai nokārtošanai – sekmīgi izpildīti trīs testi 

par studiju kursa satura apjomu 

Pārbaudījuma prasības un saturs ietver sevī nepieciešamību studējošajam veikt visu 

studiju kursa patstāvīgo uzdevumu izpildi. 

 

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

• Lekciju un literatūras apguves kritērijs ir materiāla apguves pilnība un izpratne. 

• Mūzikas piemēru analīzes kritērijs ir precizitāte, dziļums, atbilstība ieteiktajam 

analīzes plānam. 

• Rakstu darbu (testu) vērtējuma kritērijs ir atbilstība noteiktam stilam un uzdevumam. 

• Vērtējuma galvenais kritērijs ir prasme radoši un inovatīvi izmantot apgūtās 

teorētiskās atziņas. 

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. 
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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 

 

Obligātā literatūra: 

• Kārkliņš L. Harmonija. Rīga, Zvaigzne, 1993 

• Kārkliņš L. Harmonijas pamatkurss – Rīga, Zvaigzne ABC, 1997 

• Kārkliņš L. Skaņkārta un tonalitāte. Funkcionalitāte Akordika. Rīga: Mācību iestāžu 

metodiskais kabinets, 1988. 

• Piston V. Harmony. New York, 1961 

• Холопов Ю. Н. Гармония: Теоретический курс. Учебник Санкт-Петербург: 

Лань, 2003. 

 

Papildliteratūra:  

• Bite I. Klasicisma harmonijas raksturiezīmes. – Rīga: MIMK, 1986. 

• Bite I. Romantisma harmonijas raksturiezīmes. – Rīga: LMA bibl., 1988-89. 

• Garūta L. Harmonija I d. – Rīga, Liesma, 1975 

• Grauzdiņa I. Kora dziesmu parauganalīzes. – Rīga: MIMK, 1987. 

• Kārkliņš L. Sempre avanti! // Daži mūzikas analīzes aspekti. – Rīga: LMA bibl., 

2000. 

• Бершадская Т. С. Лекции по гармонии. Санкт-Петербург, Композитор, 2005 

• Евдокимова Е., Симакова Н. Музыка эпохи возрождения. – Москва, Музыка, 

1982. 

• Когоутек Цтирад. Техника композиции в музыке ХХ века, Москва, Музыка, 

1976 

• Мюллер T. Гармония – Москва, Музыка, 1981 

• Соколов О.Д. Модуляция – Санкт-Петербург, Издательство политехнического 

университета, 2006 

• Теория современной композиции. Москва: Музыка, 2005. 

• Холопов Юрий. Гармония. Теоретический курс – Москва, Музыка, 1988 

 

Citi informācijas avoti:  

• Kārkliņš L. Mūzikas leksikons. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1990. 

• The New Grove Dictionary of Music and Musicians. – London, Macmilan, 1980 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 

Studiju kursa nosaukums: Mūzikas vēsture un teorija / Dmitrija Šostakoviča fenomens 

20. gadsimta mūzikas kontekstā 

 

Studiju kursa kods: - 

 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 3./4. studiju gads 

Semestris: 5./7. 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: docētājs Armands Šuriņš 

 

Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai: zināšanas studiju kursu Ievads mūzikas 

vēsturē, Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika, Mūzikas teorija un analīze, Latvijas 

mūzikas vēsture noslēgumprasību līmenī.  

 

Kursa mērķis un plānotie rezultāti: sniegt studējošajiem priekšstatu par izcilā 

komponista Dmitrija Šostakoviča (1906–1975) daiļrades tēlu un ideju pasauli un tās 

muzikālā iemiesojuma īpatnībām.  

Studējošie padziļina izpratni par modernismu mākslā un par D.Šostakoviča stilistiku, 

gūst zināšanas par divu tendenču – klasiskās un aklasiskās – mijiedarbi mākslā, par 

citējumu, sadzīves žanru un citu māksliniecisko zīmju darbības pziholoģisko 

mehānismu, par dažādu paaudžu radošo tradīciju pārmantojamību saistībā ar 

D.Šostakoviča personības fenomenu,  

gūst prasmes un iemaņas padziļināti uztvert un analītiski izvērtēt D.Šostakoviča mākslu 

un tās bagātīgos (tostarp laikmeta norišu rosinātos) kontekstus un zemtekstus, apzināties 

interpretācijas iespēju dažādību.  

 

Studiju kursa saturs  

5./7. 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. 
D.Šostakoviča radošais veikums  

(iepriekšapgūto priekšstatu rezumējums)  
0,5   [-]   

2. 

D.Šostakoviča personība un daudzpusīgais 

daiļrades mantojums 20.gadsimta mūzikas 

vēstures dažādu aspektu uztverē  

2,5   [6]  

iepazīt literatūru, 

D.Šostakoviča un 20.gs. 

mūzikas audioieskaņojumus 

pēc docētāja norādījumiem  



11 

 

3. 

D.Šostakovičs – novators 20.gs. mūzikas 

vēstures dažādo estētisko ideju un stilistisko 

strāvojumu kontekstā  

3    [6]  

iepazīt literatūru un 20.gs. 

komponistu (I.Stravinskis, 

Jaunā Vīnes skola, 

B.Britens u.c.) darbu 

fragmentu 

audioieskaņojumus pēc 

docētāja norādījumiem  

4. 

D.Šostakoviča muzikālais teātris, t.sk., 

opera Mcenskas apriņķa lēdija Makbeta, 

skatuves žanra attīstības kontekstā  

3    [4]  

iepazīt literatūru, analizēt 

D.Šostakoviča opermūzikas 

nošmateriālu fragmentus un 

audioieskaņojumus pēc 

docētāja norādījumiem  

5. 

D.Šostakoviča simfoniju un koncertžanra 

darbu novatorisms un uztveres 

kultūrvēsturiskie konteksti.  

Pirmais klavierkoncerts. Ceturtā, Astotā, 

Desmitā un Četrpadsmitā simfonijas  

4    [6]  

iepazīt literatūru, analizēt 

D.Šostakoviča partitūras un 

to fragmentus un 

audioieskaņojumus pēc 

docētāja norādījumiem  

6. 
D.Šostakoviča kamermūzikas specifika, 

t.sk., stīgkvarteti, klavierdarbi  
2    [-]  

iepazīt literatūru, analizēt 

atsevišķu D.Šostakoviča 

klavierprelūdiju vai vēlīno 

stīgkvartetu nošmateriālu 

un audioieskaņojumus pēc 

docētāja norādījumiem  

7. 

D.Šostakovičs 20.-21.gs. literatūrā un kino  

D.Šostakoviča estētisko un stilistisko ideju 

sekotāji 20.-21.gs. ārzemēs un Latvijā  

3    [6]  

iepazīt literatūru un 

D.Šostakoviča un citu 

komponistu darbu 

audioieskaņojumus pēc 

docētāja norādījumiem  

8. Studentu kompetences novērtēšana  ieskaite 2   

 

Konsultācijas 10 kontaktstundu apjomā tiek īstenotas saskaņā ar JVLMA akadēmiskā 

gada kalendāru.  

 

Mācību metodes: lekcijas un seminārnodarbības,  

patstāvīgais darbs: teorētiskās literatūras apgūšana, mūzikas klausīšanās, izmantojot 

notis/partitūras, nelielu analītisku uzdevumu izpilde  

 

Pārbaudījumu prasības: sekmīgi izpildīts mūzikas tests, sekmīgi izpildīts teorētiskais 

tests, semestra laikā veikto patstāvīgo uzdevumu kopsumma  
 

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

Studiju kursa satura apguves līmeņa vērtējums tiek noteikts atbilstoši 10 ballu skalai:  

* ļoti augsts apguves līmenis (10 – izcili, 9 – teicami),  

* augsts apguves līmenis (8 – ļoti labi, 7 – labi),  

* vidējs apguves līmenis (6 – gandrīz labi, 5 – viduvēji, 4 – gandrīz viduvēji),  

* zems apguves līmenis (3 – vāji, 2 – ļoti vāji, 1 – ļoti, ļoti vāji)  

 

Mācību valoda: latviešu valoda.  

 

Obligātā literatūra:  

Dambis, Pauls. 20.gadsimta mūzikas vēsture. Ceļi un krustceļi. Rīga, 2003.  



12 

 

Morgan, Robert. Twentieth-century music. A history of musical style in modern Europe 

and America. New York, 1991.  

Ross, Alekss. Viss cits ir troksnis. 20.gadsimta mūzikas vēsture. Rīga, 2012.  

Taruskin, Richard. On Russian Music. University of California Press, 2009.  

Volkov, Solomon. Shostakovich and Stalin. The Extraordinary Relationship Between the 

Great Composer and the Brutal Dictator. Knopf, 2004.  

 

Papildliteratūra:  

D.D.Shostakovich. Sbornik statei k 90-letiu so dnia rozhdenia. Sanktpeterburg, 1996.  

D.Shostakovich v pismah i dokumentah. Moskva, 2000.  

Fay, Laurel. Shostakovich: A life. Oxford University Press, 2000.  

Feuchtner, Bernd. Dmitri Schostakowitsch. Und Kunst geknebelt von der groben Macht. 

Kassel, 2002.  

Meyer, Krzysztof. Schostakowitsch. Sein Leben, sein Werk, seine Zeit. Mainz, 2008. = 

tulkoj.: Meier, Kshishtof. Shostakovich: zhizn, tvorchestvo, vremia. Moskva, 2006.  

Sheinberg, Esti. Irony, Satire, Parody and the Grotesque in the Music of Shostakovich. 

Aldershot etc.: Ashgate, 2000.  

Shostakovich: mezhdu mgnoveniem i vechnostiu: dokumenty, materialy, stati. 

Sanktpeterburg, 2000.  

Torgāns, Jānis. D.Šostakoviča 15.simfonija – mākslinieka humānista daiļrades 

testaments. In: Torgāns, Jānis. Mūzika šodien. Rīga, 1983  

 

Citi informācijas avoti:  

internetresursi (t.sk., YouTube) atbilstoši pedagoga aktuālajām norādēm, izdales materiāli 

lekcijās.  
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 

Studiju kursa nosaukums: Mūzikas vēsture un teorija / Latvijas Mūzikas akadēmijas 

vēsture: katedras un procesi 

 

Studiju kursa kods: - 

 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 3./4. studiju gads 

Semestris: 5./7. 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: nostiprināt faktoloģiskās zināšanas par Latvijas 

Mūzikas akadēmijas vēstures procesiem un personālijām, veicināt kontektuālas 

zināšanas par dažādu katedru izveidi un darbību, plānotie rezultāti ir iegūtas jaunas 

zināšanas un prasmes, orientējoties 20. gadsimta Latvijas mūzikas vēstures notikumos.  

 

Studiju kursa saturs: kursa saturs ietver pārskatu par latviešu mūzikas izglītības 

apstākļiem periodā līdz Pirmajam pasaules karam, Latvijas konservatorijas dibināšanas 

epopeju, Jāzepa Vītola darbības laikmetu, pedagoģiskās darbības attīstību un 

pārmantojamību nodaļās (vēlāk katedrās), tiek apspriestas jaunāko laiku studiju 

tendences. Studiju kursā tiek ieskicēti arī kultūrpolitikas procesi dažādu politisko varu 

ietekmē. 

5./7. 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. 
Latvijas mūzikas izglītības situācija līdz 

1919. gadam  
Lekcija / 2  

2. Latvijas Konservatorijas darbība  Lekcija / 2  
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3. Pianisti Latvijas Konservatorijā Lekcija / 2  

4. Mediņu dzimta Lekcija / 2 

Mūzikas akadēmijas 

mācībspēka radošo gaitu 

portretējums (referāts) 

5. 

Vokālās, pūšaminstrumentu un 

kameransambļa katedru attīstība, 

spilgtākie pedagogi 

Lekcija / 2  

6. “Stūra mājas” apmeklējums ar gidu 
Praktiskā 

nodarbība / 2 
 

7. 
Latvijas mūziķi 1940. un 1950. gadu 

upuri 
Lekcija / 2  

8. 
Jāņa Ivanova muzeja apmeklējums, 

tikšanās ar radiniekiem  

Praktiskā 

nodarbība / 2 
 

9. Kompozīcijas katedras pīlāri  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) Studijas ar prezentācijām;  

3) Intervijas ar mācībspēkiem, referāts; 

4) divas ekskursijas (ārpus JVLMA) gidu pavadībā. 

 

Pārbaudījumu prasības: kursa noslēgumā tiek kārtota ieskaite ar vērtējumu, kurā tiek 

prezentēta kursa gaitā izlasītā obligātā monogrāfija un viens Mūzikas akadēmijas 

mācībspēka radošo gaitu portretējums rakstiski. Ieskaites vērtējumu saņem tie studenti, 

kuri sekmīgi nokārtojuši faktoloģisko Mūzikas akadēmijas vēstures testu, mutiski 

prezentējuši kādu no literatūras saraksta monogrāfijām un referāta apjomā sagatavojuši 

kāda Mūzikas akadēmijas mācībspēka radošās darbības skici.     

 

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. 
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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  

 

Obligātā literatūra:  

90 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai: 1958-1990 Jāzepa Vītola Latvijas Valsts 

konservatorija; 1940-1958 Latvijas Valsts konservatorija, 1919-1940 Latvijas 

Konservatorija (2009). Sastādītāji A. Beitāne, V. Stiģe. Rīga, Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmija  

Bērziņa Vizbulīte. Daudz baltu dieniņu… Jēkaba Graubiņa dzīvesstāsts (2006). Atēna  

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts Konservatorija 1940-1965 (1965). Galvenais redaktors 

Nīlss Grīnfelds. Rīga, Liesma  

Latvijas Konservatorija: 1919 – 1929 (1930). Rīga, Valters un Rapa  

Vītols Jāzeps. Manas dzīves atmiņas (1988). Sastādījis un komentējis Oļģerts Grāvītis. 

Rīga, Liesma 

 

Papildliteratūra: 

Briede Vija. Jaunās balsis (1981). Rīga, Liesma 

Gaismas pils augšāmcēlējs Haralds Mednis (2006). Sastādītāji  Raimonds Baltakmens 

un Dzintars Gilba. Valters un Rapa 

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija (1985). Sastādītāja un tekstu autore Sofija 

Vēriņa. Rīga, Avots 

Kalns Alfons. Janka 100. Komponists un diriģents Jānis Kalniņš mūzikā un dzīvē 

(2004). Valters un Rapa 

Klotiņš Arnods. No zobena dziesma: Roberts Zuika un viņa vīru koris karā, gūstā un 

trimdā (2013). Rīga, Zinātne 

Kaktiņš Ādolfs. Dzīves opera: atmiņu tēlojumi (1992). Redaktors Edgars Andersons. 

Rīga, Liesma 

Kota Laima. BrāliBrāli: Balsu burvji brāļi Kokari (2008). Dienas grāmata 

Latvijas Universitātei un Konservatorijai 1919-1940 un latviešu pēckara izglītībai 

Latvijā un Rietumos veltīts rakstu krājums (2004). Galvenais redaktors Pēteris Norvilis. 

Rīga, Elpa 

Mediņš Jānis. Toņi un pustoņi: mana dzīve (1992). Ievada un komentāru autore Ingrīda 

Zemzare. Rīga, Liesma 
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Mūrniece Laima. Arvīda Klišāna fenomens. Atskaņotājmākslinieka un pedagoga 

dzīvesstāsts (2013). Rīga 

Nikolajs Dauge. Atmiņas par pianistu un pedagogu (2017). Dr.art. Lolitas Fūrmanes 

sakārtojumā un zinātniskajā redakcijā. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 

Siliņš Uldis. Dziesmai vieni gala nava. Jāzeps Vītols savās un laikabiedru vēstulēs 1918-

1944 (2006). Nordik 

Vētra Mariss. Sestā kolonna (1993). Rīga, Liesma 

Zemzare Ingrīda, Guntars Pupa. Jauno mūzika (1979). Rīga, Liesma 

Zemzare Ingrīda, Guntars Pupa. Jauno mūzika pēc divdesmit gadiem (2000). Jumava 

Zemzare Ingrīda. Tālivaldis Ķeniņš starp divām pasaulēm (1994). Rīga, Garā Pupa 

Красинская Лия. Так было. Этюды из моей жизни (2018). Составитель Александр 

Малнач. Рига, D.V.I.N.A 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

(studiju kursu nevar izvēlēties studiju programmas Mūzikas vēsture un teorija studējošie) 

 

Studiju kursa nosaukums: Mūzikas vēsture un teorija / Džeza mūzikas vēsture un stili 

Studiju kursa kods: - 

 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 3./4. studiju gads 

Semestris: 5./7. 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: asoc. profesors Indriķis Veitners 

 

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 sniegt pamatzināšanas džeza mūzikas vēsturē, džeza mūzikas stilos un 

novirzienos, džeza mūzikas literatūrā un diskogrāfijā. 

Studiju kursa apguves rezultātā students: 

- pārzina džeza mūzikas vēstures nozīmīgākos faktus; 

- atšķir un raksturo dažādus džeza mūzikas stilus un manieres; 

- atpazīst vadošos džeza atskaņotājmāksliniekus un ansambļus (orķestrus); 

- atpazīst un pārzina nozīmīgākos džeza mūzikas albumus un tēmas; 

- prot novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, tēmu interpretāciju 

- ir apguvis vadošo džeza mūziķu biogrāfijas un nozīmīgākos ieskaņojumus. 

 

Studiju kursa saturs 

5./7. 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. 

Džeza pirmsākumi; gospels un spiričuels. 

Blūzs.  

Regtaims. Džeza mūzikas rašanās. 

Lekcija, 2 

Lasīt S.Deveaux, G.Giddins. 

“Jazz” un Tannel. Megill. 

Gerov. “Jazz” attiecīgās 

nodaļas. Klausīties ierakstus 

no saraksta. 
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2. 

Agrīnais Jaunorleānas diksilends - ODJB; 

New Orlean Rhythm Kings; Jelly Roll 

Morton; Sidney Bechet. Čikāgas stila 

diksilends. Bix Beiderbecke un Paul 

Whiteman. Louis Armstrong un Hot 5 un Hot 

7. 

Lekcija, 2 

Lasīt S.Deveaux, G.Giddins. 

“Jazz” un Tannel. Megill. 

Gerov. “Jazz” attiecīgās 

nodaļas. Klausīties ierakstus 

no saraksta. 

3. 
Stride piano, boogie woogie. Agrīnie džeza 

vokālisti. 
Lekcija, 2 

Lasīt S.Deveaux, G.Giddins. 

“Jazz” un Tannel. Megill. 

Gerov. “Jazz” attiecīgās 

nodaļas. Klausīties ierakstus 

no saraksta. 

4. 

Svings. Bigbenda sastāvs un izveidošanās. 

Fletcher Henderson. Bennie Goodman 

bigband. Duke Ellington bigband. Glenn 

Miller un citi baltie bigbendi 

Lekcija, 2 

Lasīt S.Deveaux, G.Giddins. 

“Jazz” un G.Schuller “Swing 

Era” attiecīgās nodaļas. 

Klausīties ierakstus no 

saraksta. 

5. 

Kanzassitijas stils - Mid-West svings. Bennie 

Moten. Count Basie bigband. Svinga solisti - 

instrumentālisti. B.Goodman sekstets. Eiropas 

džeza sākums - Django Reinhardt. Agrīnie 

džeza vokālisti. Svinga vokālisti. 

Lekcija, 2 

Lasīt S.Deveaux, G.Giddins. 

“Jazz” un G.Schuller “Swing 

Era” attiecīgās nodaļas. 

Klausīties ierakstus no 

saraksta. 

6. 

Modernā džeza rašanās. Bībops. Dizzy 

Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell, 

Thelonius Monk. 

Lekcija, 2 

Lasīt S.Deveaux, G.Giddins. 

“Jazz” un S.Yanov “Bebop” 

attiecīgās nodaļas. Klausīties 

ierakstus no saraksta. 

7. 

Kūls un “west coast jazz”. “Birth of the Cool” 

ierakstu sesija. Gerry Mulligan, Chet Baker, 

Lennie Tristano, Lee Konitz, Stan Getz. 

Lekcija, 2 

Lasīt S.Deveaux, G.Giddins. 

“Jazz” un T.Gioia “West 

Coast Jazz” attiecīgās nodaļas. 

Klausīties ierakstus no 

saraksta 

8. 

„Third stream”. Miles Davis un Gil Evans 

ieraksti. Modern Jazz Quartet, Dave 

Brubeck, Paul Desmond. 

Lekcija, 2 

Lasīt S.Deveaux, G.Giddins. 

“Jazz” un Tannel. Megill. 

Gerov. “Jazz” attiecīgās 

nodaļas. Klausīties ierakstus 

no saraksta. 

9. 

Modālais džezs. Miles Davis pirmais 

kvintets. “Kind of Blue” ierakstu sesija. John 

Coltrane, Wayne Shorter.  

Lekcija, 2 

Lasīt S.Deveaux, G.Giddins. 

“Jazz” un Tannel. Megill. 

Gerov. “Jazz” attiecīgās 

nodaļas. Klausīties ierakstus 

no saraksta. 

10. 

Hārdbops. “Blue Note” ierakstu kompānijas 

darbība. Horace Silver, Art Blakey Jazz 

Messengers. Clifford Brown, Max Roach, 

Sonny Rollins, Dexter Gordon, Lee Morgan, 

Freddy Hubbard un citi hardbop mūziķi. Funk 

Jazz. Julian Cannonball Adderley. Soul Jazz. 

Jimmy Smith, Wes Montgomery. Progressive 

jazz. Stan Kenton bigband. 

Lekcija, 2 

Lasīt S.Deveaux, G.Giddins. 

“Jazz” un Tannel. Megill. 

Gerov. “Jazz” attiecīgās 

nodaļas. Klausīties ierakstus 

no saraksta. 
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11. 

Free jazz un avangarda džezs. Ornette 

Coleman, Cecil Taylor. Charles Mingus. Sun 

Ra, Art Ensemble of Chicago. AACM, 

Anthony Braxton, Carla Bley, avangarda 

bigbendi. 

Lekcija, 2 

Lasīt S.Deveaux, G.Giddins. 

“Jazz” un Tannel. Megill. 

Gerov. “Jazz” attiecīgās 

nodaļas. Klausīties ierakstus 

no saraksta. 

12. 

Džezroks un fusion. Miles Davis otrais 

kvintets. “Bitches Brew” ieraksts. “Weather 

Report”, “Mahavishnu Orchestra”, “Return To 

Forever”, Herbie Hancock. Vēlākā 

fusion/džezroka attīstība. Miles Davis vēlīnā 

darbība. Michael Brecker, Grover Washington 

Jr. 

Lekcija, 2 

Lasīt S.Deveaux, G.Giddins. 

“Jazz” un Tannel. Megill. 

Gerov. “Jazz” attiecīgās 

nodaļas. Klausīties ierakstus 

no saraksta. 

13. 

Latino Jazz. Afro-Cuban, Bossa Nova jazz. 

Antonio Carlos Jobim. Fanks un souls. Džeza 

mūzikas attīstība no 1980. līdz 2010. gadiem. 

Neo-bop un Wynton Marsalis. Smooth jazz un 

Acid Jazz. World Jazz. 

Lekcija, 2 

Lasīt S.Deveaux, G.Giddins. 

“Jazz” un Tannel. Megill. 

Gerov. “Jazz” attiecīgās 

nodaļas. Klausīties ierakstus 

no saraksta. 

14. 
Džeza attīstība ārpus ASV. Lavijas džeza 

vēsture. 
Lekcija, 2 

Lasīt F.Martinelli “European 

Jazz History” un I.Veitnera 

“Latvijas džeza 

vēsture”.Klausīties ierakstus 

no saraksta. 

15. Studentu kompetences novērtēšana. ieskaite  

 

Mācību metodes: studiju kursa saturu students apgūst kontaktstundu un patstāvīgā 

darba formās.  

Patstāvīgajā darbā:  

- lasa un konspektē materiālus par konkrēto tēmu (stilu, atskaņotājmāksliniekiem, 

komponistiem); 

- raksta recenzijas, kursadarbus; 

- mācās tēmas; 

- salīdzina un analizē skaņdarba interpretācijas dažādu mūziķu atskaņojumā un 

ierakstos. 

Kontaktstundās: 

lekcijas, nodarbības – ierakstu analīze (forma, faktūra, harmonija, metroritms, dinamika, 

temps u.c.); diskusijas, semināri, kompetences pārbaudes. 

 

Pārbaudījumu prasības: referāts par uzdoto tēmu – džeza stilu, mūziķi vai 

ieskaņojumu. 

 

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

Studenta kompetence tiek novērtēta atbilstošo 10 ballu skalai.  

 

Zināšanu un prasmju vērtējuma skaidrojums 
Vērtējuma 

“balles” 

apzīmējums 

cipariem un 

vārdiem 

Zināšanu un prasmju līmenis 
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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, ārvalstu augstskolu studentiem – angļu/krievu valoda. 

 

Obligātā literatūra: 

1. S.Deveaux, G.Giddins. “Jazz”, W.W.Norton & Co, London, 2015 

2. Tanner, Megill, Gerow. “Jazz”, WCB Publishers, USA, 1992 

3. F.Martinelli “The History of Europaen Jazz”. Equinox Publ., 2018  

4. “The Oxford Companion to Jazz.” Oxford University Press, 2000 

5. Ernst-Joachim Berendt, G.Huesmann. “The Jazz Book - from ragtime to Fusion and 

Beyond.” Lawrence Hill Books, 2009 

 

Papildliteratūra:  

I.Veitners. “Latvijas džeza vēsture 1922-1940.” Musica Baltica, 2018 

Alyn Shipton. “New History of Jazz - revised and updated Edition”, Continuum, 2007 

T.Gioia “West Coast Jazz” California Press, 1998 

T.Gioia “The History of Jazz”  Oxford Publ., 2011 

B.Avramecs, V.Muktupāvels.  “Mūzikas instrumentu mācība/Tradicionālā un populārā 

mūzika”, Musica Baltica, Rīga, 1997 

B.Blumenthal. “Need to know? Jazz”, Collins, London, 2007 

J.L.Collier. “The Making of Jazz”, Delta publ. 1979 

M.Cooke. “The Chronicle of Jazz”, Thames and Hudson, London, 1997 
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Schuller, Gunther. “Early Jazz: Its Roots and Musical Development (History of Jazz).” 

New York: Oxford University Press, 1969 

Schuller, Gunther. “The Swing Era.The Development of Jazz 1930−1945.” New York: 

Oxford, University Press, 1991 

“The Cambridge Companion to Jazz.” Cambridge: Cambridge University Press. 2004 

Nicholson, Stuart. “Is Jazz dead or has it moved to a new adress?” New York: 

Routledge, 2005 

Переверзев, Леонид. “Приношение Эллингтону и другие тексты о джазе.” Санкт-

Петербург: Планета музыки, Лань, 2011 

Мошков, Кирилл. “Индустрия джаза в Америке.” Санкт-Петербург: Планета 

музыки, Лань, 2008 

Барбан, Ефим. “Черная музыка, белая свобода. Музыка и восприятие авангардного 

джаза.” Санкт-Петербург: Композитор, 2007 

Барбан, Ефим. “Джазовые опыты.” Санкт-Петербург: Композитор, 2007.  

 

Citi informācijas avoti:  

Ken Burn’s Jazz: The Story of America's Music – dvd ( 10 filmas) 

Smithsonian Collection of Classic Jazz 

www.allmusic.com 

www.allaboutjazz.com 

www.historyexplorer.net 

www.jazzstandards.com 

www.apassion4jazz.net 

www.jazzinstitut.de 

http://www.allmusic.com/
http://www.allaboutjazz.com/
http://www.historyexplorer.net/
http://www.jazzstandards.com/
http://www.apassion4jazz.net/
http://www.jazzinstitut.de/
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 

Studiju kursa nosaukums: Mūzikas vēsture un teorija / Mūzika un komunikācija 

Studiju kursa tips: AII daļa (obligātā) 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 3./4. studiju gads 

Semestris: 6./8. semestris 

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

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

konsultācijas un pārbaudījumi, 10 patstāvīgā darba stundas. 

Docētāja amats, vārds, uzvārds: docētāja, Dr. art.  Ilze Liepiņa 

Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai: zināšanas mūzikas vidusskolas vispārējā 

kursa apjomā. 

 

Kursa mērķis un plānotie rezultāti 

Kursa mērķis ir veidot zināšanas un izpratni par mūziku kā akustiskās komunikācijas 

formu 

Plānotie rezultāti: 

• Zināšanas: Studenti iepazīstas ar komunikācijas teorijām un neverbālās 

akustiskās komunikācijas teorijas pamatiem, mūzikas funkcijām un kultūras 

mediju funkcionēšanas formām. 

• Prasmes: Studenti prot formulēt un paust savu viedokli mutiski un rakstiski, 

analizējot mūzikas izpausmes un to atspoguļojumu medijos. 

• Kompetences: Studenti aktīvi līdzdarbojas studiju kursā un ar to saistītajos 

projektos, ir spējīgi patstāvīgi realizēt komunikāciju ar sabiedrību par mūzikas 

jautājumiem. 

Studiju kursa saturs 

Kursa saturs ietver pārskatu par latviešu mūzikas izglītības apstākļiem periodā 

līdz Pirmajam pasaules karam, Latvijas konservatorijas dibināšanas epopeju, Jāzepa 

Vītola darbības laikmetu, pedagoģiskās darbības attīstību un pārmantojamību nodaļās 

(vēlāk katedrās). Studiju kursā tiek ieskicēti arī kultūrpolitikas procesi dažādu politisko 

varu ietekmē. 
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5. vai 7. 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.  

Kursa satura tematiskās vadlīnijas 

 

1. Mūzikas jēdziens vēsturiskā perspektīvā; mūzikas izpratne mūsdienu zinātnes 

skatījumā; akustiskās biokomunikācijas faktori. 

Merriam, Alan P. The Anthropology of Music. Northwestern Uiversity Press, 

1964: 209–227. 

 

2. Mūzikas socioloģija. Mūzikas funkcijas. 

Gregory, Andrew H. The Roles of Music in Society: the Ethnomusicological 

Perspective. In: David J. Hargreaves, Adrian C. North (eds.) The Social 

Psychology of Music. Oxford: Oxfprd University Press, 1997: 123–140. 

Clayton, Martin and Trevor Herbert, Richard Middleton (eds.). The Cultural 

Study of Music. A Critical Introduction. New York and London: Routledge, 

2003. 

Macdonald, Raymond A. R. and David J. Hargreaves, Dorothy Miell (eds.). 

Musical Identities. Oxford: Oxford University Press, 2002 

 

3. Mūzika kā akustiskās komunikācijas forma, mūzikas komunikācijas veidu 

vēsturiskie tipi. 

Kaden, Christian. Communication in Music. In: The Handbook of 

Communication History (ed. by Peter Simonson, Janice Peck, Robert T Craig, 

John Jackson). New York: Routledge, 2013: 153–178. 

Stockmann, Doris “Perception and Valuation Processes of Music in Cross–modal 

Aesthetic Communication.” In: Trends and Perspectives in Musicology. 

Preceedings of the World Music Conference of the International Music Council 

October 3–5 1983. Stockholm: Kungl. Musikaliska Akademien: 1985: 35–48. 

 

4. Skaņu vide, skaniskā ekoloģija. Audio dizains, audio arhitektūra. Mūzika un 

reklāma. Multimediālā komunikācija un māksla. 

Copeland, Darren. „Associative Listening” Soundscape. The Journal of Acoustic 

Ecology. Vol.1, Spring 2000: 23–25.  

Schafer, R. Murray The Soundscape. Our Sonic Environment and the Tuning of 

the World. Destiny, Rochester, Vermont: 1994: 3–103. 

Huron, David Music in Advertising: an Analytic Paradigm. In: Musical 

Quarterly, vol. 73, No.4 (1989): 557–574. 

  

5. Mūzikas industrija. Mūzikas dzīves infrastruktūra. Kultūras mediju tipi un 

funkcijas, to specifika. Mūzikas mediji. Mūzikas žurnālistikas žanri un specifika. 

Skulte, Ilva. Kas ir kultūras žurnālistika? Satori, 09.01. 2014, 

https://www.satori.lv/article/kas-ir-kulturas-zurnalistika 

Lebrecht, Norman. Who Killed Classical Music? Carol Publishing Group 

Edition, 1997. 

https://www.satori.lv/article/kas-ir-kulturas-zurnalistika
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Ross, Alekss. Viss cits ir troksnis. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2012  (Oriģ. nos.: 

The Rest is Noise/ Alex Ross) 

 

Lekci

jas 

n. p. 

k. 

Tematika 

Kontakt-

stundu 

skaits 

Uzdevumi 

patstāvīgajam darbam 

1. 

Mūzikas jēdziens vēsturiskā perspektīvā; 

mūzikas izpratne mūsdienu zinātnes 

skatījumā; akustiskās biokomunikācijas 

faktori 

Lekcija 

2 

 

Literatūras apguve 

2. 

 

Mūzikas socioloģija. Mūzikas funkcijas. 

 
2 

 

Literatūras apguve 

3. 

Mūzikas funkcijas (turpin.). Mūzika un sociālā 

identitāte. 

2 

Mūzikas funkciju 

analīze: mūzikas 

(kultūras, multimediāla 

u. tml.) norise; 

sagatavošanās 

diskusijai 

4. 

 

 

Mūzika kā akustiskās komunikācijas forma, 

mūzikas komunikācijas veidu vēsturiskie tipi. 

 

2 

Mūzikas komunikācijas 

vēsturiskā tipa analīze: 

konkrēts skaņdarbs vai 

mūzikas dzīves norise; 

sagatavošanās 

diskusijai 

5. 

 

Skaņu vide, skaniskā ekoloģija. Audio dizains, 

audio arhitektūra.  
2 

 

Literatūras studijas 

6. 

 

Mūzika un reklāma. Multimediālā 

komunikācija un māksla. 

 
2 

 

Literatūras studijas. 

Patstāvīgais darbs 

(publikācijas 

sagatavošana) 

 

7. 

 

 

 

Mūzikas industrija. Mūzikas dzīves 

infrastruktūra. Kultūras mediju tipi un 

funkcijas, to specifika. Mūzikas mediji. 

Mūzikas žurnālistikas žanri un specifika. 

2 

 

 

Literatūras studijas 

8. Mūzikas industrija. Mūzikas dzīves 

infrastruktūra. Kultūras mediju tipi un 

funkcijas, to specifika. Mūzikas mediji. 

Mūzikas žurnālistikas žanri un specifika. 

(turpin.) 

2 

Patstāvīgais darbs 

(publikācijas 

sagatavošana) 
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9. Mūzikas mediji, žanru apskats 

2 

Patstāvīgais darbs 

(publikācijas 

sagatavošana); 

gatavošanās 

prezentācijai; kursa 

satura pārskats 

10. Ieskaite (prezentācija, diskusija, kursa satura 

pārtskats) 
Ieskaite 

2 

Prezentācija 

 

Konsultācijas 10 kontaktstundu apjomā tiek īstenotas saskaņā ar JVLMA akadēmiskā 

gada kalendāru.  

 

Mācību metodes: 

5) Lekcijas; 

6) Semināri (diskusijas); 

7) Praktiskās nodarbības;  

8) Patstāvīgais darbs (publikācijas sagatavošana); 

9) Ieskaite (prezentācija).  

 

Pārbaudījuma prasības: spēja veidot diskusiju par apgūto lekciju vielu un kursa 

literatūru; izstrādāts patstāvīgais rakstu darbs (pēc studējošā izvēles – preses relīze, 

recenzija vai intervija); spēja prezentēt savu darbu un argumentēt tajā ietverto saturu. 

 

Vērtēšanas metodes un kritēriji: ieskaite ar vērtējumu (rakstu darba novērtējums, 

diskusijas kvalitātes vērtējums) 10 ballu skalā.   

 

Zināšanu un prasmju vērtējuma skaidrojums: 
Vērtējuma “balles” 

apzīmējums cipariem un 

vārdiem 

 

10 izcili Zināšanas, prasmes un iemaņas, kas pārsniedz studiju kursa prasības, liecina par spilgtu talantu, 

mākslinieciskumu. 

9 teicami Pilnā mērā apgūtas studiju kursa prasības, iegūta prasme patstāvīgi realizēt iemācīto, radoša 

pieeja.  

8 

 

ļoti labi 

 

Pilnā mērā apgūtas studiju kursa prasības, taču reizēm trūkst prasmes patstāvīgi realizēt 

iemācīto, attīstīt to. 

7 labi Apgūtas studiju kursa prasības, taču vienlaikus konstatējami arī atsevišķi nesvarīgi trūkumi 

zināšanās un iemaņās. 

6 gandrīz labi Apgūtas studiju kursa prasības, taču atsevišķās nozīmīgās zināšanu un iemaņu jomās sniegums 

ir nepietiekoši stabils un pārliecinošs. 

5 viduvēji Pamatvilcienos apgūtas studiju kursa prasības, kaut arī konstatējama vairāku nozīmīgu zināšanu 

un iemaņu jomu nepietiekoša stabilitāte un rezultativitāte. 

4 gandrīz viduvēji Pamatvilcienos apgūtas studiju kursa prasības, tomēr konstatējama vairāku nozīmīgu zināšanu 

un iemaņu jomu nepilnīga pārvaldīšana, ievērojami robi tajās. 

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

pielietot.  
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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:  

Gregory, Andrew H. The Roles of Music in Society: the Ethnomusicological 

Perspective. In: David J. Hargreaves, Adrian C. North (eds.) The Social Psychology of 

Music. Oxford: Oxfprd University Press, 1997: 123–140. 

Hargreaves, David J. and Adrian C. North (eds.) The Social Psychology of Music. 

Oxford: Oxford University Press, 1997: 123–140 

Huron, David Music in Advertising: an Analytic Paradigm. In: Musical Quarterly, vol. 

73, No.4 (1989): 557–574. 

Kaden, Christian. Communication in Music. In: The Handbook of Communication 

History (ed. by Peter Simonson, Janice Peck, Robert T Craig, John Jackson). New York: 

Routledge, 2013: 153–178. 

Merriam, Alan P. The Anthropology of Music. Northwestern Uiversity Press, 1964: 

209–227. 

Skulte, Ilva. Kas ir kultūras žurnālistika? Satori, 09.01. 2014, 

https://www.satori.lv/article/kas-ir-kulturas-zurnalistika 

Papildliteratūra: 

Clayton, Martin and Trevor Herbert, Richard Middleton (eds.). The Cultural Study of 

Music. A Critical Introduction. New York and London: Routledge, 2003. 

Copeland, Darren. „Associative Listening” Soundscape. The Journal of Acoustic 

Ecology. Vol.1, Spring 2000: 23–25.  

Lebrecht, Norman. Who Killed Classical Music? Carol Publishing Group Edition, 1997. 

Macdonald, Raymond A.R. and David J. Hargreraves, Dorothy Miell (eds.). Musical 

Identities. Oxford: Oxford University Press, 2002. 

Ross, Alekss. Viss cits ir troksnis. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2012  (Oriģ. nos.: The Rest 

is Noise/ Alex Ross) 

Schafer, R. Murray The Soundscape. Our Sonic Environment and the Tuning of the 

World. Destiny, Rochester, Vermont: 1994: 3–103. 

Stockmann, Doris “Perception and Valuation Processes of Music in Cross–modal 

Aesthetic Communication.” In: Trends and Perspectives in Musicology. Preceedings of 

the World Music Conference of the International Music Council October 3–5 1983. 

Stockholm: Kungl. Musikaliska Akademien: 1985: 35–48. 

Svece Artis. Māksla kā valoda. Intervija ar Elgu Freibergu un Jāni Taurenu. Publiskās 

lietas, http://filozofija.lu.lv/lat_intervija3.html  

Wrightson, Kendall “An Introduction to Acoustic Ecology.” Soundscape. The Journal of 

Acoustic Ecology. Vol. 1, Spring 2000: 10–13. 

 

Citi informācijas avoti: lekciju kursa elektroniskās prezentācijas 

https://www.satori.lv/article/kas-ir-kulturas-zurnalistika
http://filozofija.lu.lv/lat_intervija3.html
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 

Studiju kursa nosaukums: Mūzikas vēsture un teorija / Baltijas laikmetīgā mūzika 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 3./4. studiju gads 

Semestris: 5./7. 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, Dr. art.  Gundega Šmite 

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 – sekmēt padziļinātas zināšanas par laikmetīgās mūzikas norisēm sākot no 20. 

gadsimta 80. gadiem līdz mūsdienām Baltijas valstīs – Lietuvā, Igaunijā un Latvijā. 

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst zināšanas: 

• Par nozīmīgākajiem Baltijas valstu komponistiem un viņu darbiem; 

• Par Baltijas laikmetīgās mūzikas vēsturisko kontekstu un estētisko ievirzi; 

• Par Baltijas mūzikas valodas specifiskām īpatnībām – kompozīcijas tehniku, 

stilu, u.c. 

 

Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas: 

• Prast izvērtēt laikmetīga skaņdarba mūzikas valodu kompozīcijas tehnikas un 

stilistisko īpatnību noteikšanā un izvērtēšanā; 

• Lietot terminoloģiju un specifiskas analītiskas pieejas laikmetīgo skaņdarbu 

analīzē. 

 

Studiju kursa saturs 

  Kurss piedāvā padziļinātu ieskatu Baltijas valstu komponistu laikmetīgajā 

mūzikā (no 20. gadsimta 80. gadiem līdz šodienai). Tā ietvaros tiks iepazīta un izvērtēta 

dažādu paaudžu (no vidējās līdz pat jaunākajai) lietuviešu (Balakausks, Nakas, Mažulis, 
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Narbutaite, Kutāvičs, Baranausks, Motiekaitis, Šerkšņīte) un igauņu komponistu mūzika 

(Tīrs, Tulve, Kozlova, Sīsasks, Tulevs, Tallija) dažādos žanros, saistot to ar vadošajām 

estētiskajām un stilistiskajām ievirzēm. Līdzās igauņu un lietuviešu mūzikai tiek 

apskatītas arī avangarda izpausmes latviešu mūzikā, it īpaši saistībā ar 70. gados 

komponistu daiļradi (Dzenītis, Viļums, Ratniece, Ešenvalds, Pētersons, u.c.), kā arī 

avangarda izpausmes trimdas komponistu (Mežaraups, Pone, u.c.) jaunradē.  

5./7. 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.  

 

Lekci

jas 

n. p. 

k. 

Tematika 

Kontakt-

stundu 

skaits 

Uzdevumi patstāvīgajam 

darbam 

(literatūras studija) 

1. 

Ievadnodarbība – Baltijas laikmetīgā mūzika, 

tās vēsturiskie diskursi, galvenās estētiskās 

iezīmes (kopīgais un atšķirīgais katras valsts 

kontekstā) 
2 

 
Stanevičiūte Rūta&Pavilione 

Rima (eds.) (2015)  

Sociocultural Crossings and 

Borders 

 

 

2. 

Igauņu laikmetīgā mūzika – neoklasicisma 

strāvojumi (Rāts, Kangro) 
2 

Mattisen Tiina (ed.) (2006) Music 

in Estonia: Estonian Music 

Review.  

    3. Igauņu laikmetīgā mūzika – jaunās mūzikas 

“klasiķi” Arvo Pērts un Veljo Tormiss 
2 

Mattisen Tiina (ed.) (2006) Music 

in Estonia: Estonian Music 

Review.  

4. Igauņu laikmetīgā mūzika – stilu sintēze 

(Sumera, Tīrs) 
2 

Loks, Gerhards (2009). Analītisks 

ieskats Lepo Sumeras skaņdarbā 

in Es. Mūzikas akadēmijas raksti 

VI  

 

5. Igauņu laikmetīgā mūzika – jaunākās 

tendences (Tulve, Tulevs, Grigorjeva, Korvits, 

Kozlova, Tallija) 
2 

Kerri, Kota (2009). Par Helēnas 

Tulves skaņdarba Vertige tonālo 

struktūru: dažas ierosmes 

posttonālās mūzikas balsvirzes 

analīzei. Mūzikas akadēmijas 

raksti VI  

 

6. 

Lietuvas laikmetīgā mūzika – postfolklorisma 

vilnis (Bajors, Kutāvičs), postmodernisms 

(Balakausks) 2 

Stanevičiūte Rūta&Pavilione 

Rima (eds.) (2015)  

Sociocultural Crossings and 

Borders 

 

7. 

Lietuvas laikmetīgā mūzika – neoromantiskās 

estētikas strāvojumi (Bartulis, Urbaitis, 

Narbutaite, Martinaitis) 2 

Versekenaite, Audra (2009) The 

tendencies of intertextuality: 

Lithuanian music of the last 

decade of the 20th century. 

Creative Tendencies of 

Contemporary Music.  
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8. Lietuvas laikmetīgā mūzika – «mašīnisti» 

(Mažulis, Sodeika, Nakas) 

2 

Versekenaite, Audra (2009) The 

tendencies of intertextuality: 

Lithuanian music of the last 

decade of the 20th century. 

Creative Tendencies of 

Contemporary Music.  

9. Lietuvas laikmetīgā mūzika – 70. , 80. gados 

dzimušie komponisti, «kolektīvā radošā 

prakse»  
2 

Kronlaks, Rolands (2009) Several 

aspects of sound in the music of 

the 20th and 21st centuries. 

Creative Tendencies of 

Contemporary Music.  

10. Avangarda izpausmes latviešu mūzikā un 

trimdas latviešu mūzikā.  

 

2 

Šarkovska-Liepiņa, Ilze 

(sastādītāja) (2014) Latviešu 

mūzikas kods 

 

Mācību metodes: 

10) Video lekcijas jvlma e-vidē 

11) audio ierakstu un partitūru analīze 

12) literatūras studijas 

 

Pārbaudījuma prasības: ieskaite ar vērtējumu semestra noslēgumā. Priekšnosacījumi 

ieskaites sekmīgai nokārtošanai:  

1) kolokvijs par semestrī apgūto vielu par sekojošiem tēmu lokiem: 

• Neoromantisms Baltijas laikmetīgajā mūzikā. Nozīmīgākie komponisti un viņu 

skaņdarbi. Kopīgās un specifiski atšķirīgās mūzikas estētikas iezīmes. 

 

• Neofolklorisms Baltijas laikmetīgajā mūzikā. Spilgtākās personības un viņu 

mūzikas avoti. 

 

• Avangardiskie strāvojumi un modernisms Baltijas laikmetīgajā mūzikā. Galvenie 

strāvojumi un salīdzinošs izvērtējums visu triju valstu kontekstā. 

 

• Baltijas profesionālās mūzikas konteksti. Kopīgās un atšķirīgās iezīmes. Pirmās 

Brīvvalsts laika profesionālās mūzikas izvērtējums (Lietuva, Igaunija, Latvija) 

 

• Neoklasicisma strāvojumi Baltijas laikmetīgajā mūzikā. Spilgtākie komponisti. 

Salīdzinošs izvērtējums visu triju valstu kontekstā. 

 

2) pēc izvēles – viena Baltijas komponista skaņdarba padziļināta analīze. 

 

Vērtēšanas metodes un kritēriji: ieskaitē studiju kursa satura apguves līmeņa 

vērtējums tiek noteikts atbilstoši 10 ballu skalai. 

 

Zināšanu un prasmju vērtējuma skaidrojums: 
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Vērtējuma “balles” 

apzīmējums cipariem un 

vārdiem 

 

10 izcili Zināšanas, prasmes un iemaņas, kas pārsniedz studiju kursa prasības, liecina par spilgtu talantu, 

mākslinieciskumu. 

9 teicami Pilnā mērā apgūtas studiju kursa prasības, iegūta prasme patstāvīgi realizēt iemācīto, radoša 

pieeja.  

8 

 

ļoti labi 

 

Pilnā mērā apgūtas studiju kursa prasības, taču reizēm trūkst prasmes patstāvīgi realizēt 

iemācīto, attīstīt to. 

7 labi Apgūtas studiju kursa prasības, taču vienlaikus konstatējami arī atsevišķi nesvarīgi trūkumi 

zināšanās un iemaņās. 

6 gandrīz labi Apgūtas studiju kursa prasības, taču atsevišķās nozīmīgās zināšanu un iemaņu jomās sniegums 

ir nepietiekoši stabils un pārliecinošs. 

5 viduvēji Pamatvilcienos apgūtas studiju kursa prasības, kaut arī konstatējama vairāku nozīmīgu zināšanu 

un iemaņu jomu nepietiekoša stabilitāte un rezultativitāte. 

4 gandrīz viduvēji Pamatvilcienos apgūtas studiju kursa prasības, tomēr konstatējama vairāku nozīmīgu zināšanu 

un iemaņu jomu nepilnīga pārvaldīšana, ievērojami robi tajās. 

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. 

 

      

Zināšanu vērtēšanas (pēc 10 ballu sistēmas) kritēriji ir: 

1) izpratne par kursa laikā apgūto tēmu; 

2) prasme analītiski precīzi izvērtēt Baltijas laikmetīgās mūzikas estētiskās ievirzes, 

kompozīcijas tehnikas, stilistiku noteiktu darbu kontekstā;  

3) prasme atpazīt skaņdarbus un raksturot to īpatnības. 

 

Mācību valoda: latviešu valoda. 

Obligātā literatūra:  

Kerri, Kota (2009). Par Helēnas Tulves skaņdarba Vertige tonālo struktūru: dažas 

ierosmes posttonālās mūzikas balsvirzes analīzei. Mūzikas akadēmijas raksti VI . Rīga: 

JVLMA; Musica Baltica 

Kronlaks, Rolands (2009) Several aspects of sound in the music of the 20th and 21st 

centuries. Creative Tendencies of Contemporary Music. Rīga: JVLMA 

Mattisen Tiina (ed.) (2006) Music in Estonia: Estonian Music Review. Tallin: Estonian 

Music Council 

Šarkovska-Liepiņa, Ilze (sastādītāja) (2014) Latviešu mūzikas kods. Rīga: Musica 

Baltica 
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Versekenaite, Audra (2009) The tendencies of intertextuality: Lithuanian music of the 

last decade of the 20th century. Creative Tendencies of Contemporary Music. Rīga: 

JVLMA 

Stanevičiūte Rūta&Pavilione Rima (eds.) (2015) Sociocultural Crossings and Borders: 

Musical Microhistories. Vilnius: Lithuanian Council of Culture 

Papildliteratūra: 

Loks, Gerhards (2009). Analītisks ieskats Lepo Sumeras skaņdarbā in Es. Mūzikas 

akadēmijas raksti VI. Rīga: JVLMA 

Šmite, Gundega (2009). Mārtiņa Viļuma oratorija Aalomgon: jaunas valodas un 

mūzikas izteiksmes meklējumu ceļš. Rīga: JVLMA  

Žukiene, Judīte (2009) Programmatisms, neoprogrammatisms un citas signifikācijas 

izpausmes lietuviešu mūzikā. Mūzikas akadēmijas raksti VI. Rīga: JVLMA 

Citi informācijas avoti: 

www.emic.ee/composers 

 

www.lks.lt 

 

www.mic.lt 

 

www.lmic.lv 

http://www.emic.ee/composers
http://www.lks.lt/
http://www.mic.lt/
http://www.lmic.lv/
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 

Studiju kursa nosaukums: Mūzikas vēsture un teorija / Stilu spēles mūzikā: Marģeris 

Zariņš un citi Latvijas komponisti 

Studiju kursa kods: - 

 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 3./4. studiju gads 

Semestris: 5./7. 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 studiju kursu Ievads mūzikas 

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

līmenī. 

 

Kursa mērķis un plānotie rezultāti:  

Mērķis – iegūt stabilas pamatzināšanas par citēšanas un stilistisko alūziju 

daudzveidīgajām izpausmēm izcilā Latvijas komponista Marģera Zariņa un citu 

komponistu mūzikā. 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst zināšanas: 

1. par svarīgākajiem citēšanas un stilistisko alūziju izpausmju attīstības procesiem 

20. gadsimta otrās puses Latvijas komponistu akadēmisko žanru mūzikā; 

2. par citēšanas un stilistisko alūziju izpausmju daudzveidību, uztverot to mūzikas 

harmoniskās valodas, faktūras un formveides īpatnībās dažādos žanros. 

 

Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas: 

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

citēšanas un stilistisko alūziju gadījumiem 20. gadsimta otrās puses Latvijas 

komponistu akadēmisko žanru mūzikā; 

4. patstāvīgi analītiski raksturot citēšanas un stilistisko alūziju daudzveidīgās 

izpausmes 20. gadsimta otrās puses Latvijas komponistu akadēmisko žanru 

mūzikā. 

 

Studiju kursa saturs 

5./7. 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. 

Citēšana, aizgūšana, alūzijas un 

polistilisms 20. gadsimta otrās puses 

akadēmisko žanru mūzikā.  

lekcija 

2 

Literatūras studijas: 

Dambis P. 20. gadsimta 

mūzikas vēsture: ceļi un 

krustceļi. – Rīga: Zvaigzne 

ABC, 2003. 

Torgāns, J. Latviešu mūzikas 

virsotnes. Rīga: Zinātne, 

2010. 

2. 
Citēšana un stilistiskās alūzijas Marģera 

Zariņa mūzikā. 

lekcija 

2 

https://www.lmic.lv/lv/kom

ponisti 

Ieskaites uzdevuma 

skaņdarbu klausīšanās un 

audiāla stilistiska analīze 

pēc docētāja norādījuma. 

3. 
Citēšana un stilistiskās alūzijas Marģera 

Zariņa mūzikā. 

lekcija 

2 

https://www.lmic.lv/lv/kom

ponisti 

Ieskaites uzdevuma 

skaņdarbu klausīšanās un 

audiāla stilistiska analīze 

pēc docētāja norādījuma. 

4. 
Citēšana un stilistiskās alūzijas Marģera 

Zariņa mūzikā un literārajā daiļradē. 

lekcija 

2 

https://www.lmic.lv/lv/kom

ponisti 

Ieskaites uzdevuma 

skaņdarbu klausīšanās un 

audiāla stilistiska analīze 

pēc docētāja norādījuma. 

5. 
Citēšana un stilistiskās alūzijas Pētera 

Plakida mūzikā. 

lekcija 

2 

https://www.lmic.lv/lv/kom

ponisti 

Ieskaites uzdevuma 

skaņdarbu klausīšanās un 

audiāla stilistiska analīze 

pēc docētāja norādījuma. 

6. 
Citēšana un stilistiskās alūzijas Jura 

Karlsona mūzikā. 

lekcija 

2 

https://www.lmic.lv/lv/kom

ponisti 

Ieskaites uzdevuma 

skaņdarbu klausīšanās un 

audiāla stilistiska analīze 

pēc docētāja norādījuma. 

7. 
Citēšana un stilistiskās alūzijas Jura Ābola 

mūzikā. 

lekcija 

2 

https://www.lmic.lv/lv/kom

ponisti 

Ieskaites uzdevuma 

skaņdarbu klausīšanās un 

audiāla stilistiska analīze 

pēc docētāja norādījuma. 
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8. 
Citēšana un stilistiskās alūzijas Artura 

Maskata mūzikā. 

lekcija 

2 

https://www.lmic.lv/lv/kom

ponisti 

Ieskaites uzdevuma 

skaņdarbu klausīšanās un 

audiāla stilistiska analīze 

pēc docētāja norādījuma. 

9. 
Citēšana un stilistiskās alūzijas Gundara 

Pones mūzikā. 

lekcija 

2 

https://www.lmic.lv/lv/kom

ponisti 

Ieskaites uzdevuma 

skaņdarbu klausīšanās un 

audiāla stilistiska analīze 

pēc docētāja norādījuma. 

10. Studentu kompetences novērtēšana. 
ieskaite 

2 

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.  

• 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). 

• 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: 

 

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.  
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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: 

Dambis, P. 20. gadsimta mūzikas vēsture: ceļi un krustceļi. – Rīga: Zvaigzne ABC, 

2003. 

 

Torgāns, J. Mūzika šodien. Apraksti par 20. gadsimta mūziku. Rīga: Liesma, 1983. 

 

Torgāns, J. Latviešu mūzikas virsotnes. Rīga: Zinātne, 2010. 

 

Papildliteratūra:  

Medic, I. From Polystylism to Metapluralism: Essays on Late Soviet Symphonic Music. 

Belgrade: Institute of Musicology SASA, 2019. 

 

Morgan, R. Anthology of Twentieth-Century Music. New York: W. W. Norton & 

Company, 1992.  

 

Citi informācijas avoti:  

 

https://www.lmic.lv/lv/komponisti 

https://www.lmic.lv/lv/komponisti
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 

Studiju kursa nosaukums: Mūzikas vēsture un teorija / R. Vāgners un N. Rimskis-

Korsakovs opermūzikā un citos žanros: līdzības un pretstati  

 

Studiju kursa kods: - 

 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 3./4. studiju gads 

Semestris: 5./7. 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: asoc. profesore Baiba Jaunslaviete 

 

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 veidot priekšstatu par divu ievērojamu vēlīnā romantisma pārstāvju, 

Riharda Vāgnera un Nikolaja Rimska-Korsakova, mūzikas stilistiku un tās 

kultūrvēsturisko kontekstu, īpaši akcentējot viņu veikumu operžanrā. 

 

Plānotie rezultāti 

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst zināšanas: 

• par Riharda Vāgnera un Nikolaja Rimska-Korsakova radošo darbību un tās 

iedvesmas avotiem; 

• par abu komponistu ievērojamākajām operām un to saikni ar citām viņu radošās 

darbības jomām; 

• par būtiskām operžanra attīstības likumsakarībām mijiedarbē ar vispārējiem 

kultūrvēsturiskiem procesiem 19. gs. otrajā un trešajā trešdaļā, kā arī 20. gs 

sākumā. 

 

Studiju kursā students iegūst prasmes: 

• apzināti lietot specifisko teorētisko terminoloģiju vēlīnā romantisma mūzikas, jo 

īpaši operžanra darbu analīzē, atklājot to stilistisko un žanrisko dažādību; 

• izmantot vēsturiski stilistisko pieeju, raksturojot mūzikas attīstību saiknē ar 

dažādām nacionālajām kultūrām; 

• lietot dažāda veida analīzes metodes, kuru centrā ir gan operu sižetikas 

(dramaturģijas) aspekts, gan mūzikas valoda un interpretācijas iespējas. 
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Studiju kursa saturs 

5./7. 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. 

Rihards Vāgners: personība un laikmets. 

Saikne ar jaunvācu skolu. Radošās 

biogrāfijas kopaina un ieskats agrīnajā 

daiļradē (Rienci, Klīstošais holandietis) 

Lekcija/2 

Veidot savu priekšstatu par 

Vāgnera personību, 

iepazīstot viņam veltītus 

avotus, piemēram, Dawson-

Bowling, Paul. 

The Wagner Experience: An

d Its Meaning to Us. 2 

volumes. Brecon, Old 

Street, 2013 

2. 

Vāgnera brieduma gadu operas kā viņa 

jaunās operestētikas spilgtākā izpausme; 

Tanheizers un Loengrīns. 

Lekcija/2 

Analizēt operas Tanheizers 

uvertīru, atklājot tās saikni 

ar turpmākajā operas gaitā 

izmantotajiem 

vadmotīviem. 

3. 

Pāreja no brieduma uz vēlīno periodu. 

Nirnbergas meistardziedoņi kā vienīgā 

komiskā opera 

Lekcija/2 

Analizēt operas Nirnbergas 

meistardziedoņi uvertīru, 

atklājot tās saikni ar 

turpmākajā operas gaitā 

izmantotajiem 

vadmotīviem. 

4. 

Vāgnera vēlīnās operas – viņa līdzšinējo 

daiļrades principu tālākattīstība un jaunas 

estētiskās nostādnes. Nībelunga gredzens, 

Tristans un Izolde. 

Lekcija/2 

Lasīt Laumas Mellēnas 

darbu Riharda Vāgnera 

operu režija 21. gadsimtā: 

cikla "Nībelunga gredzens" 

Rīgas iestudējumi un to 

kontekstualizācija. 

Promocijas darbs (aizstāvēts 

LU; pieejams JVLMA 

bibliotēkā). Rīga, 2018 

5. 
Operu stilistikas saikne ar citiem Vāgnera 

mūzikas žanriem 
Lekcija/2 

Raksturot (pēc savas 

izvēles) Vāgnera citu žanru 

darbus, atklājot tajos 

stilistiskas līdzības ar viņa 

operām 

6. 

Nikolajs Rimskis-Korsakovs: personība un 

laikmets, viņa skatījums uz Vāgneru un 

citiem laikabiedriem. Saikne ar Vareno 

kopu jeb t. s. jaunkrievu skolu. Radošās 

Lekcija/2 

Lasīt Ričarda Taruskina 

darbu Defining Russia 

musically : Historical and 

Hermeneutical Essays, 

pievēršot uzmanību Rimska-
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biogrāfijas kopaina Korsakova raksturojumam 

saiknē ar Varenās Kopas 

estētiku 

7. 

Pasaku operas un to novitāte daudzos 

harmonijas un instrumentācijas aspektos. 

Sadko u. c. 

Lekcija/2 

Atrast Rimska-Korsakova 

operā Sadko fragmentus, 

kur fantastisko tēlu 

raksturojumā izmantotas 

inovatīvas harmonijas 

8. 
Krievu senvēstures tēlojums saistībā ar 

psiholoģisku tematiku. Cara līgava  
Lekcija/2 

Raksturot atsevišķus Cara 

līgavas dziedājumus, kurus 

ietekmējuši krievu folkloras 

motīvi 

9. 
Operu stilistikas saikne ar citiem Rimska-

Korsakova mūzikas žanriem 
Lekcija/2 

Raksturot (pēc savas 

izvēles) Rimska-Korsakova 

citu žanru darbus, atklājot 

tajos stilistiskas līdzības ar 

viņa operām 

10. Studentu kompetences novērtēšana. Ieskaite/2 

Sagatavot izsmeļošu 

stāstījumu par četrām 

operām (pēc studējošā 

izvēles), kas reprezentē gan 

Vāgneru, gan Rimski-

Korsakovu dažādos viņu 

daiļrades periodos 

 

Konsultācijas 10 kontaktstundu apjomā tiek īstenotas saskaņā ar JVLMA akadēmiskā 

gada kalendāru.  

 

Mācību metodes. Lekcijas (pedagoga stāstījums, ietver gan teorētiskās vielas izklāstu, 

gan konkrētu analīžu demonstrējumus un sekojošas diskusijas grupā), semināri (studentu 

prezentācijas par sagatavotajām tēmām un sekojošas diskusijas grupā), individuālās 

pārrunas par studentu sagatavotajiem mājasdarbiem vai uz vietas analizētajiem 

skaņdarbiem. 

 

Pārbaudījuma prasības: 1) izpildīti mājasdarbi vismaz 75% apjomā, 2) orientēšanās 

semestra gaitā apgūtajā vēlīnā romantisma stilistikā, tās specifikā saiknē ar Vāgneru un 

Rimski-Korsakovu 3) prasme patstāvīgi atklāt šīs stilistikas izpausmes ieskaites darbam 

izraudzītajās četrās operās. 

 

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

Vērtēšanas metodes: iepazīšanās ar studenta prezentācijām, kā arī sekojoša diskusija. 

Vērtēšanas kritēriji: 1) studiju kursa gaitā sagatavotās prezentācijas – 20% no vērtējuma; 

2) studenta stāstījums par kādu no četrām izraudzītajām operām kursa noslēgumā – 

60 % no vērtējuma; 3) prasme argumentēt savu viedokli, diskutējot ar pedagogu un 

kursa biedriem, atbildot uz papildjautājumiem - 20% no vērtējuma. 

 

Zināšanu un prasmju vērtējuma skaidrojums: 
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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: 

• Dawson-Bowling, Paul. The Wagner Experience: And Its Meaning to Us. 2 

volumes. Brecon, Old Street, 2013 

• Mathews, Paul (ed.). Orchestration : an anthology of writings [iekļauj arī N. 

Rimska-Korsakova darba Orķestrācijas principi 4. nodaļu]. New 

York: Routledge Taylor & Francis Group, 2006 

• Mellēna, Lauma. Riharda Vāgnera operu režija 21. gadsimtā: cikla "Nībelunga 

gredzens" Rīgas iestudējumi un to kontekstualizācija. Promocijas darbs 

(aizstāvēts LU; pieejams JVLMA bibliotēkā). Rīga, 2018 

• Taruskin, Richard. Defining Russia musically: Historical and Hermeneutical 

Essays. Princeton (New Jersey) : Princeton University Press, 1997 

• Till, Nicholas (ed.). The Cambridge Companion to Opera Studies. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2012 

 

Papildliteratūra:  

• Brown, Howard Mayer et al. Opera. The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians. Edited by Stanley Sadie. Vol. 18. London: Macmillan, 2001.  

• Bušs, Santa, u. c. (sast.). Operas libretu leksikons. Rīga: Jumava, 2015 

• Cannon, Robert. Opera. New York, Cambridge: Cambridge University Press, 

2012. 
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• Dekērs, Žaks de. Vāgners; no franču valodas tulkojusi Inese Pētersone.. Rīga: 

Zvaigzne ABC, 2018 

• Mesa, Franklin. Opera : an encyclopedia of world premieres and significant 

performances, singers, composers. McFarland, 2013 

• Nīče, Frīdrihs Vilhelms. Gadījums Vāgners : Mūziķa problēma. Rīga: Satori, 

2013 

• Taruskin, Richard. The Nineteenth Century. Volume 3. Oxford: Oxford 

University Press, 2005 

 

Citi informācijas avoti:  

Interneta vietnes, kur rodama: 

• informācija par studiju kursā apgūstamajiem komponistiem, pirmām kārtām 

Oxford Music Online;  

• audio un/vai videoresursi (youtube.com, Naxos Music Library u. c.) 

• nošu materiāli (Petrucci Music Library u. c.) 

javascript:open_window(%22https://kopkatalogs.lv/F/T4JVEA5RNPQPN97MB1Y4RUIKVTV9EKINVCQGB63KVG4HXF5TAT-00756?func=service&doc_number=000040024&line_number=0009&service_type=TAG%22);
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 

Studiju kursa nosaukums: Mūzikas vēsture un teorija / Ieskats Āzijas un Āfrikas 

mūzikas tradīcijās 

 

Studiju kursa kods: - 

 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 3./4. studiju gads 

Semestris: 5./7. 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 Boriss Avramecs 

 

Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai: zināšanas studiju kursu Ievads mūzikas 

vēsturē, Laikmetīgā mūzikas vēsture un Mūzikas teorija un analīze noslēguma prasību 

līmenī.   

 

Kursa mērķis un plānotie rezultāti: iegūt zināšanas par Āzijas un Āfrikas tautu 

tradicionālās mūzikas izpausmju dažādiem teorētiskiem un praktiskiem aspektiem. 

Veidot izpratni par apgūstamās tradicionālās mūzikas dažādiem funkcionāliem 

jautājumiem salīdzinājumā ar Eiropas profesionālās mūzikas tradīcijām. 

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst zināšanas par Āzijas un Āfrikas tautu 

tradicionālās mūzikas raksturīgiem izpausmes veidiem; par mūzikas izteiksmes 

līdzekļiem un instrumentāriju Āzijas un Āfrikas tradicionālajā mūzikā. 

 

Studiju kursa saturs 

5./7. 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. 

Mūzikas tradīcijas un tradicionālās mūzikas 

fenomens. Jēdziena „tradicionālā mūzika” 

nozīme un robežas. Mūzikas tradīciju tipi. 

Svarīgāko izdevumu un resursu raksturojums. 

Ieskaites prasības. 

Lekcija/ 2 st. 

Izlasīt rakstus 

„ethnomusicology” 

(Encyclopaedia Britannica un 

The New Grove Dictionary of  

Music and Musicians) 
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2. 
Indijas klasiskās mūzikas tradīcijas: vokālie 

žanri un mūzikas valodas principi. 
Lekcija/ 2 st. 

Indijas klasiskās vokālās 

mūzikas žanru dhrupads un 

khajals skaņu ierakstu 

klausīšanas 

3. 
Indijas klasiskās instrumentālas mūzikas 

tradīcijas: instrumenti, žanri, mūzikas formas  

uzbūves principi. 

Lekcija/ 2 st. 

Indijas klasiskās mūzikas dažu 

instrumentu  skaņu ierakstu 

klausīšanas: sitārs; tabla; 

šenai; vīna; bansuri; santurs; 

vijole; mridangams    

4. 
Arābu, Turcijas un Irānas tradicionālā un 

klasiskā mūzika.  
Lekcija/ 2 st. 

Dažu žanru un mūzikas 

instrumentu skaņu ierakstu 

klausīšanas: mākams; nuba; 

uds; zurna; kemanča; santurs 

5. 
Ķīnas mūzikas tradīcijas.  Cītaras cīņs mūzikas 

simbolika. Pekinas mūzikas drāma. 
Lekcija/ 2 st. 

Cītaras cīņs un Pekinas 

mūzikas drāmas paraugu skaņu 

ierakstu klausīšanas 

6. 

Japānas mūzikas tradīcijas. Imperatora galma 

ceremoniālā mūzika gagaku; mūzikas teātris  

kabuki; bambusa flautas sjakuhati meditatīvā 

mūzika; cītaras koto un lautas sjamisens  

mūzika. 

Lekcija/ 2 st. 

Gagaku;  mūzikas teātra  

kabuki; flautas sjakuhati 

cītaras koto un lautas 

sjamisens mūzikas paraugu 

skaņu ierakstu klausīšanas 

7. 

Centrālās Āzijas mūzikas tradīcijas. Tibetas 

budisma dziedājumi un mūzikas instrumenti.  

Mongolijas „stieptās dziesmas” un ganu lautas 

morinhurs mūzikas simbolika. Tuvas  

virstoņu dziedāšanas principi un paveidi.  

Lekcija/ 2 st. 

Tibetas budisma dziedājumu, 

Mongolijas „stiepto dziesmu” 

un lautas morinhurs, Tuvas  

virstoņu dziedāšanas paraugu 

skaņu ierakstu klausīšanas 

8. 
Indonēzijas orķestra gamelans mūzikas 

tradīcijas. Mūzikas uzbūve, semantika un  

pielietošana. 

Lekcija/ 2 st. 

Indonēzijas orķestra gamelans 

(Javas un Bali salu) mūzikas 

paraugu skaņu ierakstu 

klausīšanas 

9. Āfrikas vokālās tradīciju daudzveidība. Lekcija/ 2 st. 

Āfrikas vokālās tradicionālās 

mūzikas paraugu skaņu 

ierakstu klausīšana: griotu, 

pigmeju un suahili dziesmu  

skaņu ierakstu klausīšanas 

10. 
Ieskats Āfrikas instrumentālo ansambļu 

mūzikas tradīcijās.    

Studentu kompetences novērtēšana. 

Lekcija/ 1 st. 

Ieskaite / 1 

st. 

Āfrikas instrumentālo 

ansambļu mūzikas paraugu 

skaņu ierakstu klausīšanas 

 

Konsultācijas 10 kontaktstundu apjomā tiek īstenotas saskaņā ar JVLMA akadēmiskā 

gada kalendāru.  

 

Mācību metodes: lekcijas; audio un video ierakstu demonstrēšana un analīze; 

patstāvīgajā darbā teorētiskās literatūras apgūšana, mūzikas audio un video ierakstu 

uztvere. 
 

Pārbaudījumu prasības: ieskaites saņemšanai studentiem nepieciešams sekmīgi 

izpildīt kontroldarbu. Kontroldarbs (veikts rakstiski) ietver divus uzdevumus: (1.) piecu 

skaņu ierakstu fragmentu identificēšana; (2.) divu jēdzienu raksturojums. 15 jēdzienu 

saraksts tiks izsūtīts studentiem pēc pirmās lekcijas. 

 

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

Ieskaite studiju kursa satura apguves līmeņa vērtējums tiek noteikts atbilstoši 10 ballu 

skalai: 
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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 (nepieciešamības gadījumā arī angļu valoda). 

 

Obligātā literatūra:  

Bohlmann Ph. World Music. A Very Short Introduction. - New York: Oxford University 

Press, 2004. 

Rice T. Ethnomusicology: A Very Short Introduction. - New York: Oxford University 

Press, 2014. 

 

Papildliteratūra:  

Garland Encyclopaedia of World Music [Vols. 1 - 10].  - New York and London, 1998 - 

2003. 

The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd edition. - London, 2001. [Vols. 

1 - 29] [www.oxfordmusiconline.com]  

Reck, D. Music of the Whole Earth. - New York, 1977. 

 

Citi informācijas avoti:  

Žurnāli: 

„The World of Music” - https://www.jstor.org/journal/worldofmusic 

„The Ethnomusicology” - https://www.jstor.org/journal/ethnomusicology 

Interneta resursi. 

www.britannica.com   

www.youtube.com 


