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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 

Studiju kursa nosaukums: Mūzikas vēsture un teorija / Renesanses mūzikas skolas, 

tradīcijas un interpretācijas aspekti 

 

Studiju kursa kods: - 

 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 3./4. studiju gads 

Semestris: 6./8. 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 padziļinātu priekšstatu par renesanses vokālo un instrumentālo mūziku 

Rietumeiropas un Jaunās pasaules mūzikas vēstures kontekstā; spēt plaši orientēties 

dažādu repertuāru teorētiskajos un praktiskajos aspektus, kas mūsdienās kalpo kā pamats 

spilgtas, vēsturiski informētas interpretācijas veidošanā. 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst zināšanas: 

- Padziļināti orientējas dažādajās renesanses mūzikas tradīcijās, repertuāros un traktātos. 

- Pārzin skaņojumu un temperācijas jautājumu specifiku. 

- Orientējas baltās un melnās menzurālās notācijas specifikā un to attīstības vēsturē. 

- Izprot vokālo un instrumentālo tehnisko paņēmienu (vibrato u.c.) adekvātu lietojumu 

interpretācijā. 

- Renesanses mūzikas harmonijas un dispositio modorum pamatprincipu pārzināšana. 

- Orientējas instrumentālajā mūzikā un pārzin renesanses mūzikas instrumentāriju. 

- Prot atrast un strādāt ar renesanses mūzikas vēsturiski informētas interpretācijas 

svarīgākajiem avotiem. 

 

Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas: 

- Spēj izveidot skaņdarba interpretācijas priekšlikumu, balstoties uz konkrētiem 

vēsturiski informētas atskaņošanas prakses pamatprincipiem. Atsaucas uz avotiem. 

 

Studiju kursa saturs 

Studiju kursa gaitā tiks apskatīti svarīgākie renesanses laikmeta mūzikas traktāti, uz kuriem 

šodien tiek balstīta “autentiska” šīs mūzikas interpretācija. Uzmanība tiks pievērsta 

temperācijas, skaņojumu, kamertoņa, akustikas jautājumiem. Tiks apskatīti daudzi 

mūzikas piemēri un analizēti to notācijas, skaņkārtiskie, improvizācijas prakses un 
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interpretācijas jautājumu aspekti. Liels akcents tiks likts uz praktiskiem 

vokālistu/instrumentālistu muzicēšanas aspektiem un vēsturiski informētu interpretāciju. 

6./8. 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. 

Renesanses raksturīgākās muzicēšanas 

formas (atskaņošanas veidi, sastāvi un to 

specifikas dažādi aspekti), ar tiem saistītās 

tradīcijas renesanses dažādu žanru mūzikā. 

Lekcija / 2  

2. 

Renesanses mūzika Latvijā: Bukens, 

Valdiss, Elgers. Latviešu valoda renesanses 

mūzikā. 

Lekcija / 2  

3. 
Renesanses deja, tās ietekme uz madrigāla 

žanru, ka arī sakrālo mūziku. 
Lekcija / 2 

Noskatīties prof. Elama 

Rotema videolekciju par 

temperācijām un 

skaņojumiem renesanses 

laikmetā. 

4. 
Okegēma Missa cuiusvis toni - sava 

laikmeta ģeniāls, novatorisks skaņdarbs 
Lekcija / 2 

Noklausīties Villerta, 

Gabrieli, Viadanas mūzikas 

ierakstus. 

5. 
Venēcijas polikorālais rakstības stils un 

akustikas nozīme renesanses mūzikā  
Lekcija / 2  

6. Viljams Bērds un konsorta mūzika Anglijā.  Lekcija / 2  

7. 
Gijoms Difē un Florences katedrāle, mūzika 

un arhitektūra 
Lekcija / 2 

Mazās grupās sagatavot 

savu semināra tēmu 

prezentācijai. 

8. 

Kamertoņu, temperācijas un sastāva 

jautājumi renesanses mūzikā. Ko mēs 

šodien par to zinām? 

Seminārs / 2 

Noskatīties prof. Elama 

Rotema videolekciju par 

kadencēm 16./17.gs. 

9. 

Kadences 16./17.gadsimtā, vibrato 

renesanses mūzikā: praktiski jautājumi 

atskaņotājmāksliniekiem. 

Lekcija / 2  

10. Studentu kompetences novērtēšana. ieskaite  

 

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. 
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Pārbaudījumu prasības: 

Ieskaite ar vērtējumu semestra noslēgumā.  

Priekšnosacījumi ieskaites sekmīgai nokārtošanai:  

1) Praktisks uzdevums – iepriekš dota mūzikas piemēra interpretācijas priekšlikuma 

sagatavošana, praktiski pielietojot 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. 

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 renesanses mūzikas svarīgākajos traktātos, vēsturiski informētas 

interpretācijas  pamatjautājumos, kas skar tempu, kamertoni, temperāciju, sastāvu u.c. 

2. Iepriekš zināma Renesanses skaņdarba interpretācijas priekšlikuma sagatavošana, 

demonstrējot zināšanas notācijas un stila un improvizācijas jautājumos 

3. Spēja diferencēti novērtēt un komentēt renesanses mūzikas ietekmi uz vēlāka laika 

mūzikas dažādajiem aspektiem  

 

Mācību valoda: Latviešu valoda (vai angļu vai vācu val.) 
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Obligātā literatūra:  

Andris Rubenis “Renesanses filosofiski maģiskais reālisms.” Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 

Nicolaus Harnoncourt „Musik als Klangrede. Wege zu neuen Musikverständnis.” Kassel: 

Bärenreiter, 2010. 

Giulio Ongaro “Music of the Renaissance.” Wetsport, Connecticut: Greenwood Press, 

2003. 

Judd Cristle Collins “Tonal structures of early music.” New York:  Garland, 1998. 

 

Papildliteratūra: 

Anthony Baines “Musical Instruments Through The Ages.” New York: Walker, 2005.  

 

Citi informācijas avoti:  

Prof. Elama Rotema (Bāzele) videolekcijas, audio/video ieraksti, notis, faksimili, arhīvu 

materiāli, koncertu apmeklējumi, tiešsaistes koncerti. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 

Studiju kursa nosaukums: Mūzikas vēsture un teorija / Totalitārisms un mūzika 

Studiju kursa kods: - 

 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 3./4. studiju gads 

Semestris: 6./8. 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. 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:  

Iepazīstināt ar 20. gs. laikmeta problemātikas izpratni un ar to saistītās mūzikas stilistikas 

konteksta specifiku, īpaši raksturojot totalitārisma un tā laika mūzikas problemātiku un 

vēsturiskās interferences un vēsturiskās vertikāles aspektus 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst zināšanas: 

• par būtiskiem mūzikas attīstības procesiem un estētiskajām nostādnēm pasaulē 20. gs. 

20.-80. gados, akcentējot Rietumeiropas un Austrumeiropas mūzikas kultūru 

parādības totalitārisma kultūrā un tās vēsturiskās saknes;  

• par nozīmīgākajiem stiliem un kompozīcijas skolām; 

• par mūzikas žanru attīstību totalitārisma apstākļos; 

• par izcilāko komponistu daiļradēm personība un vara problemātikas kontekstā. 

 

Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas: 

• apzināti lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju kā arī orientēties 

politoloģijas pamatterminos un jēdzienos totalitārisma sistēmas kontekstā; 

• pazīt un atšķirt pēc dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu totalitārisma kultūras 

kompozīcijas skolu reprezentantus, konkrētus viņu darbus (patstāvīgās klausīšanās 

programmu studentiem – t. s. skaņdarbu minimumu); 

• atšķirt totalitārisma laika nozīmīgākos stilus un kompozīcijas skolas pēc to 

estētiskajām nostādnēm un skaņraksta principiem; 
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• izvērtēt totalitārisma mākslas problemātiku un veikt patstāvīgus secinājumus un 

spriedumus var aktuālām totalitārisma laika problēmām 

 

Studiju kursa saturs 

6./8. 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. 

Totalitārā sistēma un totalitārā māksla. 

Totalitārisms un demokrātija. Totalitārisma 

definīcija un raksturojums. Totalitārisma mākslas 

estētikas būtība. Totalitārie režīmi 30. gados. 

Māksla un sociālais pasūtījums. Mūzika ārpus 

likuma no viduslaikiem līdz mūsdienām. 

Ceremoniāla māksla no austrumu un antīkās līdz 

mūsdienu sabiedrībai. Galma mūzika un mūzika 

galmam. Impērijas mūzika (Austrija, Vācija, 

Francija – Napoleons u. c.) un mazo valstu mūzika. 

20. gs. totalitārās sistēmas (Itālija, Vācija, PSRS u. 

c.) 

Lekcija / 2 

Iepazīšanās ar mūzikas 

materiāliem (atbilstoši tēmu 

tematiskajam sarakstam) 

2. 

L. van Bēthovens un revolūcija. Revolūcija un L. 

van Bēthovens. Bēthovena mūzikas universālisms 

(Napoleons – Hitlers – Staļins). 

Lekcija / 2 

Iepazīšanās ar mūzikas 

materiāliem (atbilstoši tēmu 

tematiskajam sarakstam) 

3. 

Krievija / M. Musorgskis. Opera Boriss 

Godunovs – varas polittehnoloģijas analīze 

vēstures notikumu spogulī. 

Lekcija / 2 

Filma par M. Musorgski; M. 

Musorgska opera Boriss 

Godunovs (Zalcburgas festivāls-

1998; K. Abbado) 

4. 

Mūzika Pirmā pasaules kara laikā un pēc Pirmā 

pasaules kara. Itālija. B. Musolīni, O. Respīgi un 

fašisms. 

Lekcija / 2 

Filma Great Conductors of the 

Third Reich. Art in the Service of 

Evil. (52`57``) 

5. 

• Vācija no R. Vāgnera līdz Ā. Hitleram. No 

Veimāras republikas līdz 

nacionālsociālismam. Nāves fūga. Tīklu 

pilsēta (Berlīne 20.-30. gados). K. Veils. 

• Personība un vara (1) – R. Štrauss un 

nacionālsociālisms. R. Štrausa 

“metamorfozes” 

Personība un vara (2) K. Orfs, P. Hindemits, H. 

Pficners un nacionālsociālisms. 

Lekcija / 2 

Filma Das Reichorchester. Die 

Berliner Philarmoniker und der 

Nationalsozialismus. (50+10`) 

6. 

Sociālistiskais reālisms. Baiļu māksla. Made in 

UdSSR. J. Staļins un boļševisms. 

Personība un vara (3) – S. Prokofjevs un viņa 

daiļrades “līkloči”. S. Prokofjeva Kantāte Oktobra 

20 gadadienai – sociālistiskais hiperreālisms 

Lekcija / 2 Filma Aizliegtās notis 

7. 

Personības kults. Personība un vara (4) – D. 

Šostakovičs un J. Staļins. PSRS vēsture D. 

Šostakoviča simfoniju kontekstā. D. Šostakoviča 

simfonijas – personības eksistences analīze 

laikmeta notikumu spogulī 

Lekcija / 2 

D. Šostakoviča un S. Prokofjeva 

simfoniju hronoloģija, paralēles 

un konfrontācija. Filma 

Šostakovičs pret Staļinu 
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8. 

Mūzika Otrā pasaules kara laikā. Pretkara tēma un 

humānisms. Kara laika simfonijas un citi skaņdarbi 

(D. Šostakovičs, S. Prokofjevs, B. Bartoks, A. 

Onegērs, I. Stravinskis, S. Rahmaņinovs, A. 

Šēnbergs, B. Britens, O. Mesiāns u. c.). 

Lekcija / 2 

Iepazīšanās ar mūzikas 

materiāliem (atbilstoši tēmu 

tematiskajam sarakstam) 

9. 

• Mūzika pēc Otrā pasaules kara. Brīnišķā jaunā 

pasaule. Aukstais karš un māksla. 

Darmštadtes skola – alternatīva 

totalitārismam. 50.-60. gadu avangards. 

Totalitārisms Austrumeiropas valstīs. Ģ. 

Ligeti, V. Lutoslavskis. 

• Mūzika ASV – no totalitārisma brīva māksla? 

Antitotalitārisms un mūzika visiem. T. 

Rūzvelta ASV. Ā. Koplends. 

• Mūzika PSRS pēc Otrā pasaules kara. 60. gadu 

atkusnis, 70. gadu stagnācija un 80. gadu 

perestroika. S. Gubaiduļina, A. Šnitke, E. 

Deņisovs, R. Ščedrins, G. Sviridovs. Jaunais 

folkloras vilnis. V. Gavriļins, N. Sideļņikovs. 

• Latvijas mūzika totalitārisma kontekstā. 

Ceremoniāls un J. Karlsons. 

Lekcija / 2 

Iepazīšanās ar mūzikas 

materiāliem (atbilstoši tēmu 

tematiskajam sarakstam) 

10. Studentu kompetences novērtēšana. Ieskaite / 2  

Konsultācijas 10 kontaktstundu apjomā tiek īstenotas saskaņā ar JVLMA akadēmiskā 

gada kalendāru.  

 

Mācību metodes: 
Kursa apguves mācību metodes ir lekcijas, patstāvīgie darbi (mūzikas klausīšanās un 

iepazīšanās ar piedāvāto videomateriālu) un mūzikas analīze. 

1. Totatlitārisma 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. Patstāvīga mūzikas klausīšanās – skaņdarbu minimuma apguve (mūzikas stilistiska 

analīze pēc dzirdes, skaņdarbu atpazīšana), kas tiek mobilizēta ar pārbaudes darbu; 

Studiju kurss nepieciešamības gadījumā var tiktnodrošināts arī attālināti un e-studiju vidē 

 

Pārbaudījumu prasības:  

Prasības un priekšnosacījumi ieskaites sekmīgai nokārtošanai – sekmīgi izpildītas trīs 

pamatprasības par studiju kursa satura apjomu: 

1. Tēmu kontroldarbs – praktiskā daļa; mūzikas materiāla atpazīšana, atbilstoši tēmu 

sarakstam (pielikumā); 

2. Rakstiskais tests par studiju kursa satura apjomā; 

3. Pārrunas par rakstiskā testa un studiju kursa piedāvājuma saturu. 

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.  
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• Lekciju, mūzikas materiāla un literatūras apguves kritērijs ir kursa satura apguves 

pilnība un izpratne. 

• Rakstu darbu (tēmu kontroldarba un testa) vērtējuma kritērijs ir atbilstība noteiktam 

stilam un uzdevumam. 

• Mūzikas materiāla analīzes kritērijs ir precizitāte, dziļums, atbilstība stilistiskajai un 

saturiskajai izpratnei. 

• Vērtējuma galvenais kritērijs ir prasme radoši un inovatīvi izmantot apgūtās 

teorētiskās un vēsturiskās 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. 

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: 

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

2003 

• Kruks S. Par mūziku skaistu un melodisku. Padomju kultūras politika, 1932-1964 

(Rīga, Neptūns, 2008) 

• Ross A. Viss cits ir troksnis. Divdesmitā gadsimta mūzikas vēsture. SIA Jāņa Rozes 

apgāds. R: 2012 
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• Голомшток И. Тоталитарное искусство (М., 1994) 

• История зарубежной музыки. XX век: Сост. и ред. Н. Гаврилова. Москва, 

Музыка, МГК, 2005 

 

Papildliteratūra:  

• Dobrovenskis R. Reiz dzīvoja bruņinieks nabags... Grāmata par Musorgski –  Rīga, 

“Lasītava”, 2017 

• Grout D., Palisca C. A History of Western Music. – New York, 2001 

• Morgan R. Twentieth-century music. A history of musical style in modern Europe and 

America. – New York, 1991 

• Mūzika okupācijā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade, 1940-1945. Arnolds Klotiņš 

(Red.) Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. 

• Mūzika pēckara staļinismā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1944. līdz 1953. 

gadam. Arnolds Klotiņš (Red.) Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 

2018. 

• Pahlen Kurt. Die grosse Geschichte der Musik – Munchen, List, 1991 

• Schweizer Klaus & Werner-Jensen Arnold. Recklams Konzertfuhrer – Philipp Reclam 

jun. Stutgart, 2006 

• Torgāns Jānis. Mūzika šodien – Rīga, Zvaigzne, 1983 

• Vispārējā mūzikas vēsture, II d. (N.Grīnfelda redakcijā) – Rīga, Zvaigzne, 1985 

• Whittall A. Musical composition in the twentieth century. – Oxford, 1999 

• Денисов. А. В. Музыка XX века. Санкт-Петербург, Композитор, 2006. 

• Зарубежная музыка XX века – Москва, Музыка, 1975 

• История зарубежной музыки. Ред. И. Нестьев. Вып. 5 [конец XIX века – начало 

XX века – середина XX века]. –Москва, Музыка, 1988 

• Клифф Найджел. Подмосковные вечера. История Вана Клиберна. Как человек и 

его музыка остановили холодную войну. Москва: Эксмо, 2017 /Nigel Cliff. 

Moscow Nights, 2016/ 

• Музыка XX века. Очерки – Москва, Музыка 

• Музыкальная литература зарубежных стран, Вып. VI – Москва, Музыка, 1994 

• Рудницкий Евгений Николаевич. Музыка и музыканты Третьего рейха. 

Москва: Классика-XXI, 2017 

• Сарнов Бенедикт. Сталин и писатели. Книга 1-4. M.: «Эксмо» 2007 

• Ярустовский Б. Опера. Музыка XX века. – Mockва, 1976 

 

Citi informācijas avoti:  

• Csampai Attila & Holland Dietmar. Der Konzertfuhrer – Rowohlt, 2005 

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

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

• The New Oxford History of Music. Vol.1-10. London, 1975 

• 111 балетов и забытых опер – КультИнформПрес, Санкт-Петербург, 2004 

• 111 опер – КультИнформПрес, Санкт-Петербург, 2001 

• 111 симфоний – КультИнформ, Прес Санкт-Петербург, 2000 
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• 111 увертюр, симфонических поэм, сюит и картин – КультИнформПрес, Санкт-

Петербург, 2002 

Tiek norādītā tikai vispārējā universālā literatūra mūzikas vēsturres un totalitārisma 

pētnieciskajā kontekstā; speciālā unikālā literatūra katrai tēmai tiek piedāvāta katras 

lekcijas noslēgumā 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 

Studiju kursa nosaukums: Mūzikas vēsture un teorija / Gustava Mālera simfonijas 

 

Studiju kursa kods: - 

 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 3./4. studiju gads 

Semestris: 6./8. 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 Gustava Mālera (1860–1911) daiļrades tēlu un ideju pasauli un tās muzikālā 

iemiesojuma īpatnībām.  

Studējošie padziļina izpratni par simfonijas žanra specifiku un par G.Mālera stilistiku,  

gūst zināšanas par simfonijas un dziesmas žanru mijiedarbi G.Mālera mākslā,  

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 G.Mālera personības 

fenomenu, tostarp par 20.gs. raksturīgo filozofisko simfonismu (A.Onegērs, 

D.Šostakovičs, J.Ivanovs),  

gūst prasmes un iemaņas padziļināti uztvert un analītiski izvērtēt G.Mālera mākslu un 

tās bagātīgos kontekstus un zemtekstus,  

labāk orientēties skaņdarbu dramaturģijā, apzināties interpretācijas iespēju dažādību, 

argumentēt dažādu stilistisko un žanrisko slāņu klātbūtni un sintēzi mākslasdarbā.  

 

Studiju kursa saturs  

6./8. 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. 
G.Mālera radošais veikums  

(iepriekšapgūto priekšstatu rezumējums)  
0,5   

2. 
G.Mālera vokālie darbi – viņa idejiski 

estētiskā vizītkarte  
2,5  

iepazīt literatūru, analizēt 

atsevišķu G.Mālera 
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dziesmu nošmateriālu un 

audioieskaņojumus pēc 

docētāja norādījumiem  

3. 

Simfonisma tipoloģijas pamati. 

L.van Bēthovena tradīciju iespaids uz 

nākamajām paaudzēm.  

G.Mālers – komponists-konspekts  

2  

iepazīt literatūru un 

L.van Bēthovena, J.Brāmsa, 

A.Bruknera darbu vai to 

fragmentu 

audioieskaņojumus pēc 

docētāja norādījumiem  

4. 

G.Mālera simfonisma evolūcija.  

Trešā, Sestā un Septītā simfonijas,  

simfonija-kantāte Dziesma par zemi  

5  

iepazīt literatūru, analizēt 

G.Mālera Piektās un Sestās 

simfoniju partitūru 

fragmentus un 

audioieskaņojumus pēc 

docētāja norādījumiem  

5. 

Sadzīves žanru iedalījums, to izpausmes 

veidi un semantikas iespējas akadēmisko 

žanru mūzikā.  

G.Mālera groteskas specifika un zemteksti  

4  

iepazīt literatūru, analizēt 

G.Mālera Trešās un Septītās 

simfoniju partitūru 

fragmentus un 

audioieskaņojumus pēc 

docētāja norādījumiem  

6. 

G.Mālera mākslas dialogs ar laikabiedriem 

un sekotājiem.  

R.Štrauss un divi ceļi uz mūzikas patiesību.  

A.Berga neomālerismi.  

A.Onegērs, D.Šostakovičs un 20.gs. slēpti 

programmatiskais eksistenciālisms.  

G.Mālera veikuma saites ar ārzemju un 

latviešu mūziku pēdējos 50 gados  

4  

iepazīt literatūru un 

komponistu – G.Mālera 

laikabiedru un sekotāju 

darbu vai to fragmentu 

audioieskaņojumus pēc 

docētāja norādījumiem  

7. 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.  

Nepieciešamības gadījumā darbam ar ārzemju studentiem individuālās konsultācijās 

iespējams vienoties par citu savstarpēji saprotamu valodu  
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Obligātā literatūra:  

Blaukopf, Kurt and Herta. Mahler. His Life, Work and World. London, 1991.  

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

Floros, Constantin. Gustav Mahler: The Symphonies. Aldershot, 1994.  

Lebrecht, Norman. Why Mahler? How One Man and Ten Symphonies Changed the World. 

Anchor Books, 2010  

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

 

Papildliteratūra:  

Barsova, Inna. Simfonii Gustava Malera. Moskva, 1975  

Dahlhaus, Carl. Über die Bedeutung des nicht Notierten in der Musik. In: Dahlhaus, Carl. 

Gesammelte Schriften 1. Laaber-Verlag, 2000.  

de La Grange, Henry-Louis. Mahler. Oxford University Press, 1995.  

Klotiņš, Arnolds. Mūzika un idejas. Apceres par mūziku laikmetā, cilvēkā, sabiedrībā, 

vēsturē. Rīga, 1987.  

Metzmacher, Ingo. Keine Angst vor neuen Tönen. Eine Reise in die Welt der Musik. 

Hamburg, 2006.  

Österreichische Musikzeitschrift, 65.Jg. (Special in English 2010): Mahler, 1860–1911. 

Vienna, 2010.  

Tarasti, Eero. Signs of Music. – Berlin/New York, 2002.  

Schonberg, Harold. The Lives of the Great Composers. London, 2011.  

 

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 / Opera un mūzikas teātris 20. 

gadsimtā  

Studiju kursa kods: - 

 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 3./4. studiju gads 

Semestris: 6./8. 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 padziļinātu priekšstatu par 20. un 21. gadsimta jaunajām parādībām 

operas žanrā un mūzikas teātrī;  

 

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst zināšanas: 

• Par 20. un 21. gadsimta operas un mūzikas teātra specifiku; 

• Par 20. un 21. gadsimta operas un mūzikas teātra nozīmīgākajiem darbiem; 

• Par analīzes specifiku 20. un 21. gadsimta operas un mūzikas teātra žanros; 

 

Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas: 

• Lietot terminoloģiju un specifisku analītisku pieeju 20. un 21. gadsimta operas un 

mūzikas teātra darbu kontekstā 

• Prast izvērtēt 20. un 21. gadsimta operas un mūzikas teātra specifiskās īpatnības 

 

Studiju kursa saturs 

Kursa ietvaros tiks pētītas modernisma izpausmes operas žanrā no 20. gs. sākuma 

(Šēnberga un Berga skatuves darbiem) līdz avangarda radikālajām ‘antioperas’ 

izpausmēm (Kāgels, Ligeti), kas nāk klajā ar radikāli atšķirīgiem dramaturģijas modeļiem, 

saturu un realizāciju un tās ietekmi 20. gadsimta pēdējo dekāžu un 21. gadsimta skatuves 

darbos. Līdzās novitātēm operas žanrā, tiks iepazīts avangarda mūzikas teātris kopš 20. 

gs. 60. gadiem. 

6./8. 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. 

Ievadlekcija – opera un mūzikas teātris 

20.gs. Vēsturiskā priekštecība. 

Lekcija / 2 

 

* OL: 4., 5 

* Noklausīties lekcijā apskatītos 

opermūzikas piemērus pilnībā 

 

2. 

 

Opera 20.gs. pirmajās dekādēs – galvenie 

virzieni 

 

Lekcija / 2 

 

* OL: 5 

* Noklausīties lekcijā apskatītos 

opermūzikas piemērus pilnībā 

 

3. 

Simbolisma izpausmes laikmetīgajā operā 

 

Lekcija / 2 

 

* OL: 1 

* Noklausīties lekcijā apskatītos 

opermūzikas piemērus pilnībā 

 

4. 

Ekspresionisma virziens operā Lekcija / 2 

 

* OL: 2 

* Noklausīties lekcijā apskatītos 

opermūzikas piemērus pilnībā 

 

5. 

Neoklasicisma virziens operā& 

Laikmetīgā opera Francijā 

(K. Orfs, P. Hindemits, F. Pulenks) 

  

Lekcija / 2 

 

* OL: 2 

* Noklausīties lekcijā apskatītos 

opermūzikas piemērus pilnībā 

 

6. 

Laikmetīgā opera Itālijā 

(L. Frančeskoni, L. Dallapikola, F. 

Romitelli. S. Šarīno) 

 

Lekcija / 2 

 

* OL: 2 

* Noklausīties lekcijā apskatītos 

opermūzikas piemērus pilnībā 

 

7. 

Laikmetīgā opera Anglijā un Vācijā 

(B. Britens, Dž. Hārvijs, B.A. 

Cimmermans, Ģ. Ligeti, K. Štokhauzens) 

 

Lekcija / 2 

 

* OL: 2 

* Noklausīties lekcijā apskatītos 

opermūzikas piemērus pilnībā 

 

8. 

Laikmetīgā opera Krievijā un ASV 

(S. Prokofjevs, D. Šostakovičs, A. Šnitke, 

V. Tarnopoļskis, Dž, Geršvins, F. Glāss, 

M. Monka, mūzikli) 

 

Lekcija / 2 

 
* OL: 2 

* Noklausīties lekcijā apskatītos 

opermūzikas piemērus pilnībā 

 

9. 

Laikmetīgā opera Latvijā 

(R. Kalsons, J. Lūsēns, K. Auznieks, A. 

Dzenītis, S. Ratniece, u.c.) 

 

Studentu kompetences novērtēšana 

Lekcija / 2 

 
* OL: 3 

* Noklausīties lekcijā apskatītos 

opermūzikas piemērus pilnībā 

 

10. 
     

   Pārbaudījums: Ieskaite 

Ieskaite / 2 
 

Konsultācijas 10 kontaktstundu apjomā tiek īstenotas saskaņā ar JVLMA akadēmiskā 

gada kalendāru.  

 

Mācību metodes: 

1) Lekcijas, 

2) Zinātniskās literatūras studijas un analīze, 

3) Audio&video materiālu un partitūru studijas un analīze. 
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Pārbaudījumu prasības: priekšnosacījumi ieskaites sekmīgai nokārtošanai: 

1) pārrunas par semestrī apgūto vielu 

 2) pēc izvēles – viena 20. vai 21. gadsimta operas vai mūzikas teātra darba padziļināta 

analīze (prezentācija) 

 

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

Vērtējumu veido: 

30%  - studenta zināšanas un spriestspēja kursa vielas kontekstā 

70% - izvēlētā darba analīzes prezentācija 

 

Kritērijus veido: 

1) Izpratne par kursa vielu 

2) Spriedumu patstāvība un spēja argumentēt savu viedokli 

3) Prasme analītiski izvērtēt izvēlētā 20. vai 21. gs. skatuves darba īpatnības 

 

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:  

1. Antokoletz, Elliot (2004).Musical Symbolism in the Operas of Debussy and Bartok: 

Trauma, Gender, and the Unfolding of the Unconcious. Oxford: Oxford University Press 
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2. Cooke, Mervyn (2005). The Cambridge Companion to Twentieth-Century Opera. 

New York: Cambridge University Press    

 

3. Garkavčenko, Jeļena (2015) Andra Dzenīša operas žanra attīstības kontekstā Latvijā: 

maģistra darbs. JVLMA 

 

4. Salzman, Erik&Desi, Thomas (2008). The New Music Theatre. Oxford: Oxford 

University Press 

 

5. Žižek, Slavoj (2002). Opera’s Second Death. New York: Routledge  

 

 

Papildliteratūra:  

Graham, Elliott (2006). Benjamin Britten: the Spiritual Dimension. Oxford: Oxford 

University Press 

 

McCalla, James (2003). Twentieth-Century Chamber Music. New York and London: 

Routledge 

 

Taruskin, Richard (2005). Seventeenth and Eighteenth Centuries. Oxford: Oxford 

University Press 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 

Studiju kursa nosaukums: Mūzikas vēsture un teorija / Simfoniskais orķestris kā mūzikas 

kultūras institūcija pagātnē un mūsdienās  

Studiju kursa kods: - 

 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 3./4. studiju gads 

Semestris: 6./8. 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: lektore Baiba Kurpniece 

 

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:  

Studiju kursa tematiskās daļas Simfoniskais orķestris kā mūzikas kultūras 

institūcija mērķis ir pilnveidot priekšstatu par simfoniskā orķestra kā kultūras institūcijas 

nozīmi un vietu sabiedrībā  dažādos gadsimtos un valstīs. 

Studiju kursa tematiskās daļas apguves rezultātā students iegūst zināšanas: 

• par orķestra nozīmi un vietu sabiedrībā no tā pirmsākumiem līdz mūsdienām; 

• par publiksā koncerta formas tapšanu un pārvērtībām, par koncertzāļu vēsturi; 

• par filharmonisko biedrību un koncertaģentu lomu orķestru koncertdzīves 

organizēšanā; 

• par orķestra un varas attiecībām; 

par orķestri moderno tehnooģiju attīstības kontekstā. 

Studiju kursa saturs 

6./8. 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. 

Orķestra institūts Eiropas kultūrā I: 

Orķestris kā galma kultūras 

sastāvdaļa 

Lekcija / 2 

Iepazīties ar grāmatām: 

John Spritzer. Neal Zaslaw The 

Birth of the Orchestra: History of 

an Institution 

Kern Holman The Orchestra: A 

Very Short Introduction 
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Colin Lawson  The Cambridge 

Companion to the Orchestra 

2. 

Orķestra institūts Eiropas kultūrā II: 

orķestris kā publiskās mūzikas 

dzīves institūcija industriālajā 

sabiedrībā 

Lekcija / 2 

Iepazīties ar grāmatām: 

John Spritzer. Neal Zaslaw The 

Birth of the Orchestra: History of 

an Institution 

Kern Holman The Orchestra: A 

Very Short Introduction 

Colin Lawson  The Cambridge 

Companion to the Orchestra 

3. 

Orķestra institūts Eiropas kultūrā III:  

Orķestris kā muzejs postindustriālajā 

sabiedrībā 

Lekcija / 2 

Iepazīties ar grāmatām: 

John Spritzer. Neal Zaslaw The 

Birth of the Orchestra: History of 

an Institution 

Kern Holman The Orchestra: A 

Very Short Introduction 

Colin Lawson  The Cambridge 

Companion to the Orchestra 

4. 
No atskaņojuma vadītāja līdz 

diriģentam 
Lekcija / 2 

Noskatīties filmas: 

Federiko Fellini Prova 

d'orchestra 

Isabel Iturriagagoitia, Paul 

Smaczny Maestros in Democracy 

5. 
Publiskā koncerta formas tapšana un 

pārvērtības 
Lekcija / 2 

Iepazīties ar Vīnes un Ņujorkas 

filharmoniķu digitalo  arhīvu 

6. 

Orķestris politiskā izmantojuma 

aspektā I: Berlīnes un Vīnes 

filharmoniķi kā Trešā Reiha 

propagandas instruments 

Lekcija / 2 

Noskatīties filmu: 

Enrique Sánchez Lansch  

The Reichsorchester 

 

7. 

Orķestris politiskā izmantojuma 

aspektā II: orķestris kā kultūras 

diplomatijas instruments 

Lekcija / 2 

Noskatīties filmu: 

Ayelet Heller Americans in 

Pyongyang (Documentary about 

the New York Philharmonic's trip 

to North Korea) 

8. 

Moderno tehnoloģiju attīstības 

nozīme orķestra un sabiedrības  

komunikācijā 

Lekcija / 2 

Noskatīties filmu: 

Georg Wübbolt, Peter Gelb 

Herbert von Karajan – Maestro 

for the screen 

Iepazīties ar Belīnes 

Filharmoniķu Digitālo 

koncertzāli 

9. Orķestris un sievietes Lekcija / 2 

Noskatīties filmu: 

Günter Atteln. Maria Stodtmeier  

Maestras: The Long Journey of 

Women to the Podium 

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

gada kalendāru.  

 

Mācību metodes: 

1) Lekcijas un seminārnodarbības; 

2) Patstāvīgais darbs: teorētiskās literatūras apgūšana, mūzikas klausīšanās un filmu 

skatīšanās. 

 

Pārbaudījumu prasības: rakstisks tests, kas saistīts ar studiju kursa aprakstā minētajām 

tēmām 

 

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

studiju kursa satura apguves līmeņa vērtējums tiek noteikts atbilstoši 10 ballu skalai. 

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. 

 

Vērtējuma galvenais kritērijs ir orintēšanās apgūtajās teorētiskajās zināšanās un prasme 

radoši izmantot šīs teorētiskās atziņas 

 

Mācību valoda: latviešu valoda. 
 

Obligātā literatūra: 

• Holman K. The Orchestra: A Very Short Introduction.- Oxford University Press, 

2012 
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• Lawson C.  The Cambridge Companion to the Orchestra.- Cambridge University 

Press, 2003 

• Spritzer J, Zaslaw N. The Birth of the Orchestra: History of an Institution.- 

Oxford University Press, 2005 

 

Citi informācijas avoti 

• Berlīnes Filharmoniķu Digitālā koncertzāle: 

https://www.digitalconcerthall.com/en/home 

• Ņujorkas filharmoniķu digitālais arhīvs: https://archives.nyphil.org 

• Vīnes filharmoniķu digitālais arhīvs: 

https://www.wienerphilharmoniker.at/converts/archive 

• Federiko Fellini Prova d'orchestra (DVD) 

• Isabel Iturriagagoitia, Paul Smaczny Maestros in Democracy (DVD) 

• Georg Wübbolt Herbert von Karajan – Maestro for the screen (DVD) 

• Enrique Sánchez Lansch The Reichsorchester: The Berlin Philharmonic (DVD) 

• Ayelet Heller Americans in Pyongyang (Documentary about the New York 

Philharmonic's trip to North Korea) (DVD) 

• Günter Atteln. Maria Stodtmeier  Maestras: The Long Journey of Women to the 

Podium (DVD) 

https://www.digitalconcerthall.com/en/home
https://archives.nyphil.org/
https://www.wienerphilharmoniker.at/converts/archive
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 

Studiju kursa nosaukums: Mūzikas vēsture un teorija / Mūzika 20. gadsimta Latvijas 

spēlfilmu vēsturē: kopaina (mantojums), personības, dārgumi  

Studiju kursa kods: - 

 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 3./4. studiju gads 

Semestris: 6./8. 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 Latvijas komponistu radīto mūziku Rīgas 

kinostudijas spēlfilmām 20. gadsimtā. 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst zināšanas: 

1. par svarīgākajiem spēlfilmu mūzikas attīstības procesiem 20. gadsimta otrās puses 

Latvijas komponistu radošajā darbībā; 

2. par vēsturiski un mākslinieciski nozīmīgākajiem spēlfilmu mūzikas piemēriem 

Latvijas komponistu radošajā darbībā. 

 

Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas: 

 

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

spēlfilmu mūziku Latvijas komponistu radošajā darbībā; 

4. patstāvīgi analītiski raksturot spēlfilmu mūzikas vēsturiski un mākslinieciski 

nozīmīgākos spēlfilmu mūzikas piemērus Latvijas komponistu radošajā darbībā 

 

Studiju kursa saturs 

6./8 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. 
Kinomūzikas specifika un galvenās 

teorētiskās nostādnes. 

lekcija 

2 
Literatūras studijas: 
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Ābele, Anda (1989). Sonors: 

pārmaiņas aktierkino skaniskajā 

struktūrā. Latviešu mūzika. 19. 

laidiens. Rīga: Liesma, 35.–48. 

lpp.  

Bordwell, David; Thompson, 

Kristin (2015). Introduction of 

film art. USA: McGraw-Hill 

Education, pp. 213. – 

220.Bordwell, David; 

Thompson, Kristin (2015). 

Introduction of film art. USA: 

McGraw-Hill Education, pp. 

213. – 220. 

Cooke, Mervyn (2008). A 

History of Film Music. 

Cambridge: Cambridge 

University Press. 

2. 

20. gadsimta dažādu paaudžu 

Latvijas komponistu muzikālā 

mantojuma izgaismošanās Rīgas 

kinostudijas spēlfilmās - kopskats. 

lekcija 

2 

Literatūras studijas: 

Matīsa, Kristīne (2005). Vecās 

labās... Latviešu kinoklasikas 

50 spožākās pērles. Rīga: 

Atēna. 

Pērkone, Inga;  Balčus, Zane; 

Surkova, Agnese; Vītola, Beāte. 

(2011). Inscenējumu realitāte. 

Latvijas aktierkino vēsture. 

Rīga: Mansards. 

3. 

20. gadsimta dažādu paaudžu 

Latvijas komponistu muzikālā 

mantojuma izgaismošanās Rīgas 

kinostudijas spēlfilmās - kopskats. 

lekcija 

2 

Literatūras studijas: 

Matīsa, Kristīne (2005). Vecās 

labās... Latviešu kinoklasikas 

50 spožākās pērles. Rīga: 

Atēna. 

Pērkone, Inga; Balčus, Zane; 

Surkova, Agnese; Vītola, 

Beāte. (2011). Inscenējumu 

realitāte. Latvijas aktierkino 

vēsture. Rīga: Mansards. 

4. 

Tradicionālās/klasiskās (simfoniskā 

orķestra, instrumentālās, vokālās) 

mūzikas piemēri Rīgas kinostudijas 

dažādu periodu spēlfilmās. 

lekcija 

2 

Ieskaites uzdevuma spēlfilmu 

mūzikas klausīšanās un audiāla 

stilistiska analīze pēc docētāja 

norādījuma. 

5. 

Tradicionālās/klasiskās (simfoniskā 

orķestra, instrumentālās, vokālās) 

mūzikas piemēri Rīgas kinostudijas 

dažādu periodu spēlfilmās. 

lekcija 

2 

Ieskaites uzdevuma spēlfilmu 

mūzikas klausīšanās un audiāla 

stilistiska analīze pēc docētāja 

norādījuma. 

6. 

Avangardās mūzikas piemēri Rīgas 

kinostudijas dažādu periodu 

spēlfilmās. 

lekcija 

2 

Ieskaites uzdevuma spēlfilmu 

mūzikas klausīšanās un audiāla 

stilistiska analīze pēc docētāja 

norādījuma. 

7. 
Atsevišķi piemēri mūzikas kā 

mākslinieciska šedevra sastāvdaļas 

lekcija 

2 

Ieskaites uzdevuma spēlfilmu 

mūzikas klausīšanās un audiāla 
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pārstāvībā spēlfilmas žanrā: Jāņa 

Ivanova, Marģera Zariņa, Ģederta 

Ramana, Raimonda Paula, Ivara 

Vīgnera, Imanta Kalniņa, Jura 

Karlsona, Mārtiņa Brauna u. c. 

ieguldījums Latvijas kinomūzikas 

vēsturē. 

stilistiska analīze pēc docētāja 

norādījuma. 

8. 

Atsevišķi piemēri mūzikas kā 

mākslinieciska šedevra sastāvdaļas 

pārstāvībā spēlfilmas žanrā: Jāņa 

Ivanova, Marģera Zariņa, Ģederta 

Ramana, Raimonda Paula, Ivara 

Vīgnera, Imanta Kalniņa, Jura 

Karlsona, Mārtiņa Brauna u. c. 

ieguldījums Latvijas kinomūzikas 

vēsturē. 

lekcija 

2 

Ieskaites uzdevuma spēlfilmu 

mūzikas klausīšanās un audiāla 

stilistiska analīze pēc docētāja 

norādījuma. 

9. 

Atsevišķi piemēri mūzikas kā 

mākslinieciska šedevra sastāvdaļas 

pārstāvībā spēlfilmas žanrā: Jāņa 

Ivanova, Marģera Zariņa, Ģederta 

Ramana, Raimonda Paula, Ivara 

Vīgnera, Imanta Kalniņa, Jura 

Karlsona, Mārtiņa Brauna u. c. 

ieguldījums Latvijas kinomūzikas 

vēsturē. 

lekcija 

2 

Ieskaites uzdevuma spēlfilmu 

mūzikas 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 spēlfilmu mūzikas 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: 
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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:  

Ābele, Anda (1989). Sonors: pārmaiņas aktierkino skaniskajā struktūrā. Latviešu mūzika. 

19. laidiens. Rīga: Liesma, 35.–48. lpp.  

Bordwell, David; Thompson, Kristin (2015). Introduction of film art. USA: McGraw-Hill 

Education, pp. 213. – 220.Bordwell, David; Thompson, Kristin (2015). Introduction of 

film art. USA: McGraw-Hill Education, pp. 213. – 220. 

Cooke, Mervyn (2008). A History of Film Music. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

 

Papildliteratūra:  

Lapkovska, Ieva (2020). Marģera Zariņa mūzika Rīga kinostudijas spēlfilmām. Bakalaura 

darbs. Rīga: JVLMA. 

 

Matīsa, Kristīne (2005). Vecās labās... Latviešu kinoklasikas 50 spožākās pērles. Rīga: 

Atēna. 

 

Pērkone, Inga; Balčus, Zane; Surkova, Agnese; Vītola, Beāte. (2011). Inscenējumu 

realitāte. Latvijas aktierkino vēsture. Rīga: Mansards 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 

Studiju kursa nosaukums: Pasaules tautu mūzika. Dienvidaustrumāzijas mūzika. 

Studiju kursa kods: 

 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 3./4. studiju gads 

Semestris: 6./8. 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. Mārtiņš Boiko 

 

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 JVLMA bakalaura studiju programmu studentiem sniegt iespēju 

attīstīt akadēmisko kompetenci muzikālajām tradīcijām bagāta, mūsdienās strauji augoša 

reģiona – Dienvidaustrumāzijas – mūzikā, tās daudzveidībā, vēsturiskajos un mūsdienu 

stilos, šīs mūzikas sociāli antropoloģiskajos aspektos, ieinteresēt un sagatavot tos 

patstāvīgai šīs neparastās mūzikas pasaules tālākai iepazīšanai. Studiju procesā studenti 

gūst izpratni par galvenajiem Dienvidaustrumāzijas mūzikas stiliem (gangsa, gamelan, 

pinpeat u. c.) un to analīzes iemaņas, kā arī iepazīst reģiona mūzikas instrumentu 

daudzveidību. 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst zināšanas: 

– par Dienvidaustrumāzijas klasisko un tautas mūziku; 

– par Dienvidaustrumāzijas mūzikas instrumentiem – to tipiem un izcelsmi; 

– par Dienvidaustrumāzijas mūzikas teoriju; 

– vietējiem orķestru un kameransambļu, kā arī vokālās mūzikas tipiem 

– vietējo reliģiju (teravādas budisma, islāma, hinduisma, animisma) mūziku u. c. 

Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas: 

– identificēt un analizēt dažādus Dienvidaustrumāzijas mūzikas stilus;  

– orientēties globalizācijas muzikālajos procesos; 

– orientēties Dienvidaustrumāzijas mūzikas funkcionālos, reliģiskos u. c.  

   aspektos. 

 

Studiju kursa saturs 

Nodarbības ir veidotas tā, lai katrs aplūkojamais mūzikas veids/stils tiktu skatīts 

caur kādu noteiktu sociokulturālu prizmu, piemēram, noteiktas reliģijas (budisma, islāma, 

hinduisma, animisma), noteikta sociālā slāņa (galma, resp., elites mūzika, zemkopju 

mūzika u. rml.), vai noteiktas sociālās funkcijas (militārā mūzika, izklaides mūzika, teātra 

mūzika) aspektā. Tiek atspoguļotas arī stilu funkcionālās transformācijas mūsdienās 
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(piemēram, Javas gamelāna mūzikas transformācija no sultāna galma mūzikas par 

mūsdienu nācijvalsts (Indonēzijas) identitātes muzikālo emblēmu) u. tml. 

6./8. 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. 

Kursa mērķi, uzdevumi, saturs un 

prasības.  

Dienvidaustrumāzija kā reģions I. 

Kontinentālā Dienvidaustrumāzija 

 

ievada 

saruna; 2 
 

2. 

Dienvidaustrumāzija kā reģions II. 

Maritīmā (salu) Dienvidaustrumāzija 

 

lekcija; 2  

3. 

Dihotomija: ‘kalnieši – līdzenumu 

iedzīvotāji’ sociālajās un muzikālajās 

praksēs;  

Reliģija un mūzika I: Filipīnu, 

Vjetnamas un Kambodžas kalniešu 

gongu mūzika 

 

lekcija; 2 

Darbs ar literatūru:  

Maceda, José “Music of Flat 

Gongs.” The World of Music. Vol. 

20, No. 2 1978: 82-85. 

4. 
Reliģija un mūzika II:  

Teravādas budisms un mūzika 
lekcija; 2  

5. 
Reliģija un mūzika III: Islāms un 

Indonēzijas tradicionālā mūzika 
lekcija; 2 

Darbs ar portālu aural 

archipelago: 

http://www.auralarchipelago.com 

6. 

Reliģija un mūzika IV: Hinduisms un 

Bali salas mūzika 

lekcija; 2 

Darbs ar literatūru: Gold, Lisa 

Music in Bali. Experiencing 

Music, Experiencing Culture. 

New York, Oxford: Oxford 

University Press: 2005 

7. 

„Mandalu“ pasaule un galma mūzika 

Dienvidaustrumāzijā 

lekcija; 2 

Darbs ar literatūru: 

Brinner, Benjamin Music in 

Central Java. Experiencing 

Music, Experiencing Culture. 

New York, Oxford: Oxford 

University Press: 2008. 

8. 

Javas salas gamelāns I 

lekcija; 2 

Darbs ar literatūru: Sutton, R. 

Anderson “Music of Indonesia.” 

In: Jeff Todd Titon (ed.). Worlds 

of Music. An Introduction to the 

Music of the World's Peoples. 4th 

edition. Thomson Learning: 2002: 

279-330. 



29 

 

9. 

Javas salas gamelāns II 

lekcija; 2 

Darbs ar portālu aural 

archipelago: 

http://www.auralarchipelago.com 

un resursu 

https://www.youtube.com/watch?

v=Il5nGXComn0 

10. Studentu kompetences novērtēšana. ieskaite; 2  

Konsultācijas 10 kontaktstundu apjomā tiek īstenotas saskaņā ar JVLMA akadēmiskā 

gada kalendāru.  

 

Mācību metodes: lekcijas un diskusija.  

 

Pārbaudījumu prasības:  

Zināšanu un prasmju pārbaude rakstiskā veidā (tests). Tas sastāv no 10 vai 20 slēgtiem un 

atvērtiem jautājumiem. Ieskaites darbu atļauts veikt studentiem, kuri semestra laikā ir 

apmeklējuši ne mazāk kā 75% kontaktstundu, piedalījušies diskusijās.    

 

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

viena / divas (atkarībā no jautājumu skaita) pareizas atbildes rezultējas vienā 10 ballu 

sistēmas punktā. Ieskaites vērtējums atbilst zināšanu un prasmju novērtējuma līmeņiem 

10 ballu skalā. 

 

Zināšanu un prasmju vērtējuma skaidrojums: 

Vērtējuma 

“balles” 

apzīmēju

ms 

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. 
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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: 

Brinner, Benjamin Music in Central Java. Experiencing Music, Experiencing Culture. 

New York, Oxford: OUP: 2008. 

 

Douglas, Gavin Music in Mainland Southeast Asia. Experiencing Music, Experiencing 

Culture. New York, Oxford: Oxford University Press: 2010. 

 

Gold, Lisa Music in Bali. Experiencing Music, Experiencing Culture. New York, 

Oxford: Oxford University Press: 2005. 

 

Maceda, José “Music of Flat Gongs.” The World of Music. Vol. 20, No. 2 Musicultura: 

Three Orient-Occident Encounters organized by the Eduard van Beinum Foundation at 

Queekhoven House, Breukelen, Holland: Final Report. 1978: 82-85. 

 

Sutton, Richard Anderson “Music of Indonesia.” In: Jeff Todd Titon (ed.). Worlds of 

Music. An Introduction to the Music of the World's Peoples. 4th edition. Thomson 

Learning: 2002: 279-330. 

 

Papildliteratūra:  

Malm, William P. Music Cultures of the Pacific, the Near East, and Asia. Prentice Hall: 

Pearson Education: 1996. 

 

Miller, Terry E. and Sean Williams (eds.) The Garland Encyclopedia of World Music. 

Vol. 4. Southeast Asia. New York and London: Garland Publishing, Inc.: 1998. 

 

Rush, James R. Southeast Asia. A Very Short Introduction. Oxford: OUP: 2018. 

 

Spiller, Henry Gamelan Music of Indonesia. New York and London: Routledge: 2008. 

 

Citi informācijas avoti:  

aural archipelago: http://www.auralarchipelago.com 

(Aural Archipelago is the  multimedia ethnographic project of Palmer Keen, an 

American ethnomusicologist based in Bandung, Java.) 

 

[Javas gamelāna instrumenti] https://www.youtube.com/watch?v=Il5nGXComn0 

 

Sounds of Angkor (khmeru mūzika): https://www.soundsofangkor.org/ (Patrika Kersalē 

lapa ar aprakstiem, attēliem un video.) 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 

Studiju kursa nosaukums: Mūzikas vēsture un teorija / Mūzikas uztvere – no skaņas līdz 

mūzikai  

Studiju kursa kods: - 

 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 3./4. studiju gads 

Semestris: 6./8. 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 Valdis Bernhofs, docētājs Jachin Edward 

Pousson 
 

Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai:  

Bakalaura studiju programmas laikā iegūtās zināšanas obligātajos un ierobežotas izvēles 

studiju kursos pirmajos divos studiju gados. 

 

Kursa mērķis un plānotie rezultāti:  

Iegūt plašu un vispusīgu priekšstatu par mūzikas uztveres un kognitīvās apstrādes 

procesiem. 

Studiju kursa noslēgumā studējošais ir ieguvis zināšanas par mūzikas uztveres 

pamatprocesiem, spēj kritiski vērtēt dzirdes procesu īpatnības, ir ieguvis priekšstatu par 

mūzikas uztveres un apstrādes procesu pētniecības metodēm. Praktiskā darbībā apliecina 

prasmes izvirzīt pētījuma mērķi un veikt ar mūzikas uztveres un apstrādes pētniecības 

procesiem saistītas pamatdarbības. 

 

Studiju kursa saturs 

6./8. 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 uztveres pamatprincipi  lekcija 1.avots 

2. 
Sistemātiskās mūzikas zinātnes pētniecība – 

ievads empīriskajā pētniecībā 
lekcija 1.avots 
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3. 

Physics of sound waves and Cymatics 

• Physical properties of sound 

• Models of sound in air 

• Cymatics demonstration 

(sound ripples visible in 

water or sand) 

lekcija 

(angļu val.) 
4.avots (1. nodaļa) 

4. 

Spectrograms, Timbre perception and 

Synthesised sounds 

• Real-time spectrogram 

demonstration 

• Timbre- objective measures 

and subjective perception 

• Synthesizer demonstration 

of electronic timbre 

manipulation 

lekcija 

(angļu val.) 
4.avots (5. nodaļa) 

5. 

Theory of Flow experience in Musical 

Interaction 

• Peak performance and 

optimal experience: 

objective measures and 

subjective perception. 

• Characterising Flow in 

individuals and groups 

• Discussion about catalysts 

of musical flow 

lekcija 

(angļu val.) 
2. avots 

6. 

Neurofeedback - Principles, training types 

for musicians, demonstration. 

• Introduction to theory and 

practice 

• Demonstration of simple 

neurofeedback loop 

• Discussion about 

application in the real world 

lekcija 

(angļu val.) 
2. avots 

7. 

Brain-Computer Music Interfacing - 

Principles, demonstration, applications. 

• Introduction to theory and 

practice 

• Demonstration of various 

BCMI feedback types 

• Discussion about 

application in the real world 

 

lekcija 

(angļu val.) 
3. avots 

8. Praktisko pētījumu demonstrējumi seminārs 
Prezentācijas un ziņojuma 

izstrāde 

9. Praktisko pētījumu demonstrējumi seminārs 
Prezentācijas un ziņojuma 

izstrāde 
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10. Studentu kompetences novērtēšana. ieskaite Ziņojuma iesniegšana 

 

Konsultācijas 10 kontaktstundu apjomā tiek īstenotas saskaņā ar JVLMA akadēmiskā 

gada kalendāru.  

 

Mācību metodes: 

Lekcijās galvenā uzmanība tiek pievērsta zināšanu apguvei, praktisko prasmju trenēšanai, 

pašrefleksijas veicināšanai, kas sekmē profesionālo izaugsmi. Studējošie tiks iepazīstināti 

ar praktiskās pētniecības metodēm, kā arī ar datorizēto elektroencefalogrammas metodi. 

Semināru ietvaros tiks veicinātas mūzikas psiholoģijas pētniecības prasmes. 

Pārbaudījumu prasības:  

Veikts praktiskais pētījums, iesniegts pētījuma ziņojums, ietverot sekojošus punktus: 

1)Tēmas izvēle, fokusējot izpēti uz vienu konkretizētu problēmjautājumu; 

2) Pētījuma mērķa izvirzīšana; 

3) Pētījuma objekta definēšana; 

4) Problēmsituācijas teorētiskais pamatojums; 

5) Pētījumam nepieciešamais aprīkojums un materiāli; 

6) Pētījuma kontroles process; 

7) Pētījuma dalībnieki, aprakstot izvēlēto dalībnieku izvēli; 

8) Pētījuma gaita (procedūra) – dokumentētjo pētījuma gaitu; 

9)Galvenie secinājumi: pētījuma rezultātu sasauce ar citu pētnieku atziņām. Kas ir  

10) Literatūras saraksts (noformējuma prasības saskaņā ar JVLMA prasībām. 

 

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

Apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanā studējošais izstrādā ziņojumu, 

kurā iekļauti pārbaudījuma prasībās minētie 10 punkti. Ziņojuma apjoms aptuveni 3 lpp. 

Semināru ietvaros studējošie demonstrē prezentāciju (apm. 7 slaidi, uzstāšanās laiks – 

15 minūtes (t.sk. 5 min. diskusija) 

Vērtēšana: 

Tēmas izvēle un jautājuma formulēšana 10 punkti 

Darba struktūras atbilstība prasībām 10 punkti 

Profesionālās terminoloģijas lietojums 20 punkti 

Saturs 20 punkti 

Prezentācija 20 punkti 

Diskusija 20 punkti 

 

Mācību valoda:. 

Latviešu un angļu valoda. Rakstisko darbu un prezentācijas materiālu studējošais iesniedz 

latviešu vai angļu valodā.  

 

Obligātā literatūra:  

1. Deutsch, D. Music Perception. Department of Psychology, University of 

California, San Diego, La Jolla, California. 

2. Affective Brain-Computer Interfaces for Arts. ACII '13: Proceedings of the 2013 

Humaine Association Conference on Affective Computing and Intelligent 

Interaction, September 2013  Pages 827–831, 

https://doi.org/10.1109/ACII.2013.155 
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3. Sawyer , K. Group flow and group genius. NAMTA Journal, v40 n3 p29-52 Sum 

2015. 

4. F. Alton Everest, Pohlmann, K. (2009). Handbook Of Acoustics. McGraw Hill 

Professional, Chapters 1 and 5. 

 

Papildliteratūra:  

1. Deutsch, D. (1998). The Psychology of Music. London: Academic Press. 

2. Jourdain, R. Vom Schall zur Komposition. In: Das wohltemperierte Gehirn. 

Heidelberg: Spektrum, 2001, 159–168. (Jourdain, R. Music, the Brain, and Ecstasy. 

NY: Ballantine Books, 1993). 

3. Patel, H. (1997). The structural components of music perception. A functional 

anatomical study. Brain, 120, 219.-243.lpp. 

4. Sacks, O. Der einarmige Pianist. Hamburg: Rowohlt Verlag, 2008. 

 

Citi informācijas avoti:  

 

Zinātnisko publikāciju datu bāze 

http://www.brainmusic.org/EducationalActivitiesFolder/SelectedReadings.html 

 

 


