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APSTIPRINU: 

_ 

 

_____________________________ 
akadēmiskā darba prorektors prof. N. Vīksne 

 

 

 

Iestājpārbaudījumu uzdevumu vērtēšanas kritēriji 

 

Muzikoloģijas katedras kompetence 

 

 

 

Bakalaura studiju programmas 

 

Instrumentālā mūzika (bez Džeza), Diriģēšana,  

Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs, Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs 

 

Kolokvijs mūzikas literatūrā un mūzikas teorijā 

 

Mūzikas literatūra 

 

 Rakstiski 

 

 Uzdevums: desmit mūzikas piemēru noteikšana no ieskaņojumiem (komponists, 

skaņdarbs, konkrēta muzikālā tēma); jāatpazīst divi piemēri no katras žanru grupas. 

 

 Vērtējuma kritēriji: precizitāte visu mūzikas piemēru noteikšanā atbilstoši uzdevumam 

– jānosaka komponists, skaņdarbs, konkrēta muzikālā tēma (ja atpazīstamais skaņdarbs 

paredz to noteikt atbilstoši profesionālās vidējās mūzikas izglītības mācību priekšmeta 

Mūzikas literatūra apguves saturam). 

 

Izcili (10) – rakstiskais uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence liecina par dziļu uzdevuma visu komponentu izpratni un spēju strādāt 

patstāvīgi (pilnīgi precīzi un izsmeļoši noteikti desmit mūzikas piemēri); 

 

Teicami (9) –  rakstiskais uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas (pieļaujams 

kļūdīties summāri viena mūzikas piemēra noteikšanā), apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr dažos uzdevuma 

komponentos (pieļaujams kļūdīties summāri divu  mūzikas piemēru noteikšanā) nav 

pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku 

problēmu risināšanā; 
 

Labi (7) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma 

komponentos (pieļaujams kļūdīties summāri trīs  mūzikas piemēru noteikšanā) konstatējama 

neprasme zināšanas izmantot precīzi; 
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Gandrīz labi (6) – izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos 

komponentos (pieļaujams kļūdīties summāri četru  mūzikas piemēru noteikšanā) 

konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme pilnībā izmantot zināšanas; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit 

procentos uzdevuma komponentos (pieļaujams kļūdīties summāri piecu mūzikas piemēru 

noteikšanā)  konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts rakstiskais uzdevums, tomēr konstatējama 

nepietiekama lielākās daļas uzdevuma komponentu izpratne (pieļaujams kļūdīties summāri 

sešu  mūzikas piemēru noteikšanā), ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot konkrētās 

situācijās (summāri noteikti trīs mūzikas piemēri); 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevuma komponentu nav izpildīta (summāri noteikti divi mūzikas piemēri); 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevuma saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē (summāri noteikts viens mūzikas piemērs). 

 

Mutiski 

 

 Uzdevums: latviešu vai ārzemju komponista daiļrades raksturojums: tematika, žanri, 

mūzikas izteiksmes līdzekļi. 

 

 Vērtējuma kritēriji: faktoloģisko zināšanu pietiekamība un precizitāte, prasme tās 

analizēt atbilstoši uzdevumam – loģiskā izklāstā raksturot komponista daiļrades tematiku, 

žanrus, mūzikas izteiksmes līdzekļus. 

 

Izcili (10) – uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence liecina par dziļu uzdevuma un spēju strādāt patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot 

zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) –  pilnīgi izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(komponista daiļrades tematika, žanri, mūzikas izteiksmes līdzekļi) nav pietiekami dziļas 

izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu 

risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(komponista daiļrades tematika, žanri, mūzikas izteiksmes līdzekļi) konstatējama neprasme 

zināšanas izmantot precīzi; 
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Gandrīz labi (6) – izpildītas uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos uzdevuma 

komponentos (komponista daiļrades tematika, žanri, mūzikas izteiksmes līdzekļi) 

konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme pilnībā izmantot zināšanas; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas uzdevumu prasības, tomēr summāri piecdesmit procentos 

uzdevuma  komponentos (komponista daiļrades tematika, žanri, mūzikas izteiksmes līdzekļi) 

konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts uzdevums, tomēr konstatējama nepietiekama lielākās 

daļas uzdevuma komponentu izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā 

izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas un analīzes prasmes ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās 

lietot konkrētās situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevumu komponentu nav izpildīti; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevumu saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

Solfedžo 

 

Rakstiski 

 

Uzdevums: atsevišķu mūzikas valodas elementu noteikšana ar dzirdi (skaņkārtu veidi; 

atsevišķi intervāli, akordi; intervāli un akordi ar atrisinājumiem; īsas intervālu un akordu 

secības; modulāciju tipveida modeļi); elementi var tikt spēlēti kā ritmiski noformētas frāzes 

vai mūzikas piemēri faktūrā, žanrā; kopā 10 elementi, pēdējais elements ietver nelielu 

divbalsīgu diktātu (4-6 taktis, spēlē 6 reizes). 

 

 Vērtējuma kritēriji: teorētisko zināšanu un atpazīšanas prasmju precizitāte uzdevuma 

komponentu izpildē. 

 

Izcili (10) – rakstiskais uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence liecina par dziļu uzdevuma visu komponentu izpratni un spēju strādāt 

patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  rakstiskais uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās 

zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme 

patstāvīgi lietot zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr dažos uzdevuma 

komponentos (dzirdes elementi, diktāts) nav pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai 

zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā; 
 

Labi (7) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma 

komponentos (dzirdes elementi, diktāts) konstatējama neprasme zināšanas izmantot precīzi; 
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Gandrīz labi (6) – izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos 

uzdevuma komponentos (dzirdes elementi, diktāts) konstatējamas nepietiekami dziļas 

zināšanas un neprasme pilnībā izmantot iegūtās zināšanas; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit 

procentos uzdevuma komponentos (dzirdes elementi, diktāts) konstatējamas nepietiekami 

dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts rakstiskais uzdevums, tomēr konstatējama 

nepietiekama lielākās daļas uzdevuma komponentu (dzirdes elementi, diktāts) izpratne, ir 

ievērojamas grūtības iegūto zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot konkrētās 

situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevuma komponentu nav izpildīta; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevuma saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

Mutiski 

 

Uzdevums: atkārtot eksaminētāja spēlētās frāzes ar nošu nosaukumiem; attīstīt doto 

melodisko impulsu līdz perioda formai, saglabājot žanru, intonatīvo un metroritmisko 

raksturīgumu, veidojot tonālu vai modulējošu periodu; solfedžēt melodiju no lapas. Konkrētie 

izpildāmie uzdevuma komponenti ir iestrādāti biļetēs, kurus reflektants izlozē un biļeti nodod 

eksaminētājam iestājpārbaudījuma laikā. 

 

 Vērtējuma kritēriji: zināšanas un prasmes precīzi izpildīt uzdevuma komponentus. 

 

Izcili (10) – uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence liecina par dziļu uzdevuma un spēju strādāt patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot 

zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) –  pilnīgi izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(skaņu intonēšanas precizitāte, tempa, metra un ritma norādījumu ievērošana) nav pietiekami 

dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu 

risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(skaņu intonēšanas precizitāte, tempa, metra un ritma norādījumu ievērošana) konstatējama 

neprasme zināšanas izmantot precīzi; 
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Gandrīz labi (6) – izpildītas uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos uzdevumu 

komponentos (skaņu intonēšanas precizitāte, tempa, metra un ritma norādījumu ievērošana) 

konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit procentos 

uzdevuma komponentos (skaņu intonēšanas precizitāte, tempa, metra un ritma norādījumu 

ievērošana) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme pilnībā izmantot 

zināšanas; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts uzdevums, tomēr konstatējama nepietiekama lielākās 

daļas uzdevumu komponentu izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā 

izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas un prasmes ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot 

konkrētās situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā  

daļa uzdevumu komponentu nav izpildīti; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevumu saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

Harmonija 

 

Rakstiski 

 

Uzdevums: Harmonizēt melodiju vai basu (pēc izvēles), atbilstoši žanram un raksturam. 

 

Vērtējuma kritēriji: teorētiskās zināšanas atbilstoši uzdevuma saturam un prasme tās īstenot 

izpildē. 

 

Izcili (10) – rakstiskais uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence liecina par dziļu uzdevuma visu komponentu izpratni un spēju strādāt 

patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  rakstiskais uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās 

zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme 

patstāvīgi lietot zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr dažos uzdevuma 

komponentos  (akordu salikums, balsvirze, akordu secību un kadenču funkcionālā loģika) nav 

pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku 

problēmu risināšanā; 
 

Labi (7) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma 

komponentos (akordu salikums, balsvirze, akordu secību un kadenču funkcionālā loģika) 

konstatējama neprasme zināšanas izmantot precīzi; 
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Gandrīz labi (6) – izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos 

uzdevuma komponentos (akordu salikums, balsvirze, akordu secību un kadenču funkcionālā 

loģika) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit 

procentos uzdevuma komponentos (akordu salikums, balsvirze, akordu secību un kadenču 

funkcionālā loģika) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā 

izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts rakstiskais uzdevums, tomēr konstatējama 

nepietiekama lielākās daļas uzdevuma komponentu (akordu salikums, balsvirze, akordu 

secību un kadenču funkcionālā loģika) izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā 

izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot konkrētās 

situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevuma komponentu nav izpildīta; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevuma saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

Mutiski 

 

Uzdevums: spēlēt modulāciju uz I radniecības tonalitāti perioda vai uzbūves veidā brīvā vai 

četrbalsīgā akordu faktūrā ar melodisko figurāciju;  dotajai melodijai (4-8 taktis, modulējoša 

uz I radniecības tonalitāti) improvizēt pavadījumu atbilstoši žanram. Konkrētie izpildāmie 

uzdevuma komponenti ir iestrādāti biļetēs, kurus reflektants izlozē un biļeti nodod 

eksaminētājam iestājpārbaudījuma laikā. 

 

Vērtējuma kritēriji: zināšanas un prasmes precīzi izpildīt uzdevuma komponentus. 

 

Izcili (10) – uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence liecina par dziļu uzdevuma un spēju strādāt patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot 

zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) –  pilnīgi izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevumu komponentos 

(harmoniski funkcionālā loģika, faktūras un žanra veids, kadences veidošana, muzikalitāte) 

nav pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu 

sarežģītāku problēmu risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(harmoniski funkcionālā loģika, faktūras un žanra veids, kadences veidošana, muzikalitāte) 

konstatējama neprasme zināšanas izmantot precīzi; 
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Gandrīz labi (6) – izpildītas uzdevumu prasības, tomēr vienlaikus vairākos uzdevuma 

komponentos (harmoniski funkcionālā loģika, faktūras un žanra veids, kadences veidošana, 

muzikalitāte)  konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas uzdevumu prasības, tomēr summāri piecdesmit procentos 

uzdevuma komponentos (harmoniski funkcionālā loģika, faktūras un žanra veids, kadences 

veidošana, muzikalitāte)  konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā 

izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts uzdevums, tomēr konstatējama nepietiekama lielākās 

daļas uzdevuma komponentu (harmoniski funkcionālā loģika, faktūras un žanra veids, 

kadences veidošana, muzikalitāte) izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā 

izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas un prasmes ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot 

konkrētās situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevumu komponentu nav izpildīti; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevumu saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

Mūzikas forma 

 

 Rakstiski 

 

Uzdevums: skaņdarba vai skaņdarba fragmenta vispusīga teorētiska analīze  – noteikt 

raksturīgākās žanra un stila zīmes, formas posmus, perioda struktūru, faktūru, tonalitātes, 

akordus, melodiskās figurācijas skaņas u.tml. 

 

Vērtējuma kritēriji: teorētiskās zināšanas un prasme precīzi izpildīt uzdevuma komponentus 

 

Izcili (10) – rakstiskais uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence liecina par dziļu uzdevuma visu komponentu izpratni un spēju strādāt 

patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  rakstiskais uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās 

zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme 

patstāvīgi lietot zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr dažos uzdevuma 

komponentos  (skaņdarba formas, faktūras, dažādu izteiksmes līdzekļu noteikšanā) nav 

pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku 

problēmu risināšanā; 
 

Labi (7) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma 

komponentos (skaņdarba formas, faktūras, dažādu izteiksmes līdzekļu noteikšanā) 

konstatējama neprasme zināšanas izmantot precīzi; 
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Gandrīz labi (6) – izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos 

uzdevuma komponentos (skaņdarba formas, faktūras, dažādu izteiksmes līdzekļu noteikšanā) 

konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit 

procentos uzdevuma komponentos (skaņdarba formas, faktūras, dažādu izteiksmes līdzekļu 

noteikšanā) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts rakstiskais uzdevums, tomēr konstatējama 

nepietiekama lielākās daļas uzdevuma komponentu (skaņdarba formas, faktūras, dažādu 

izteiksmes līdzekļu noteikšanā) izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā 

izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas un prasmes ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot 

konkrētās situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevuma komponentu nav izpildīta; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevuma saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

 

Bakalaura studiju programma 

 

Vokālā mūzika (bez Džeza) 

 

Kolokvijs mūzikas literatūrā un mūzikas teorijā 

 

Mūzikas literatūra 

 

 Rakstiski 

 

 Uzdevums: desmit mūzikas piemēru noteikšana no ieskaņojumiem (komponists, 

skaņdarbs, konkrēta muzikālā tēma). Atpazīšanai tiks prasīti viens–trīs piemēri no katras 

žanru grupas. 

 

Vērtējuma kritēriji: precizitāte visu mūzikas piemēru noteikšanā atbilstoši uzdevumam – 

jānosaka komponists, skaņdarbs, konkrēta muzikālā tēma (ja atpazīstamais skaņdarbs paredz 

to noteikt atbilstoši profesionālās vidējās mūzikas izglītības mācību priekšmeta Mūzikas 

literatūra apguves saturam). 

 

Izcili (10) – rakstiskais uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence liecina par dziļu uzdevuma visu komponentu izpratni un spēju strādāt 

patstāvīgi (pilnīgi precīzi un izsmeļoši noteikti desmit mūzikas piemēri); 
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Teicami (9) –  rakstiskais uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas (pieļaujams 

kļūdīties summāri viena mūzikas piemēra noteikšanā), apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr dažos uzdevuma 

komponentos (pieļaujams kļūdīties summāri divu  mūzikas piemēru noteikšanā) nav 

pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku 

problēmu risināšanā; 
 

Labi (7) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma 

komponentos (pieļaujams kļūdīties summāri trīs  mūzikas piemēru noteikšanā) konstatējama 

neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos 

uzdevuma komponentos (pieļaujams kļūdīties summāri četru  mūzikas piemēru noteikšanā) 

konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit 

procentos uzdevuma komponentos (pieļaujams kļūdīties summāri piecu mūzikas piemēru 

noteikšanā) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts rakstiskais uzdevums, tomēr konstatējama 

nepietiekama lielākās daļas uzdevuma komponentu izpratne (pieļaujams kļūdīties summāri 

sešu  mūzikas piemēru noteikšanā), ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot konkrētās 

situācijās (summāri noteikti trīs mūzikas piemēri); 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevuma komponentu nav izpildīta (summāri noteikti divi mūzikas piemēri); 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevuma saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē (summāri noteikts viens mūzikas piemērs). 

 

Mutiski 

 

 Uzdevums: biļete, viens jautājums. 

 

 Vērtējuma kritēriji: faktoloģisko zināšanu pietiekamība un precizitāte, prasme tās 

analizēt atbilstoši uzdevumam – loģiskā izklāstā raksturot komponista vokālās daiļrades 

pamatfaktus (vai arī vokālās mūzikas žanrus pirmajā jautājumā), raksturīgos mūzikas 

izteiksmes līdzekļus. 

 

Izcili (10) – uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence liecina par dziļu uzdevuma un spēju strādāt patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) – uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, prasmes 

un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot zināšanas; 
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Ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(vokālās mūzikas žanru vai komponista daiļrades vokālajā mūzikā raksturojums) nav 

pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku 

problēmu risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(vokālās mūzikas žanru vai komponista daiļrades vokālajā mūzikā raksturojums)  

konstatējama neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos uzdevuma 

komponentos (vokālās mūzikas žanru vai komponista daiļrades vokālajā mūzikā 

raksturojums)  konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas uzdevumu prasības, tomēr summāri piecdesmit procentos 

uzdevuma komponentos (vokālās mūzikas žanru vai komponista daiļrades vokālajā mūzikā 

raksturojums)  konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts uzdevums, tomēr konstatējama nepietiekama lielākās 

daļas uzdevuma komponentu (vokālās mūzikas žanru vai komponista daiļrades vokālajā 

mūzikā raksturojums) izpratne, ir ievērojamas grūtības iegūto zināšanu praktiskā 

izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas un analīzes prasmes ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās 

lietot konkrētās situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevumu komponentu nav izpildīti; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevumu saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

Solfedžo 

 

Rakstiski 

 

Uzdevums: Mūzikas diktāta – vienbalsīgas diatoniskas melodijas perioda formā – pieraksts; 

spēlē 12 reizes, raksta 20 minūtes. 

 

Vērtējuma kritēriji: teorētiskās zināšanas un prasme precīzi pierakstīt diktāta (vienbalsīgas 

melodijas) visus komponentus. 

 

Izcili (10) – rakstiskais uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence liecina par dziļu uzdevuma visu komponentu izpratni un spēju strādāt 

patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  rakstiskais uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās 

zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme 

patstāvīgi lietot zināšanas; 
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Ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr dažos uzdevuma 

komponentos (diktāta pieraksta atbilstība melodijas elementu skaņu augstumam, 

metroritmam, tempam un rakstura atbilstošiem apzīmējumiem) nav pietiekami dziļas 

izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu 

risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma 

komponentos (diktāta pieraksta atbilstība melodijas elementu skaņu augstumam, 

metroritmam, tempam un rakstura atbilstošiem apzīmējumiem) konstatējama neprasme 

zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos 

uzdevuma komponentos (diktāta pieraksta atbilstība melodijas elementu skaņu augstumam, 

metroritmam, tempam un rakstura atbilstošiem apzīmējumiem) konstatējamas nepietiekami 

dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit 

procentos uzdevuma komponentos (diktāta pieraksta atbilstība melodijas elementu skaņu 

augstumam, metroritmam, tempam un rakstura atbilstošiem apzīmējumiem) konstatējamas 

nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts rakstiskais uzdevums, tomēr konstatējama 

nepietiekama lielākās daļas uzdevuma komponentu (diktāta pieraksta atbilstība melodijas 

elementu skaņu augstumam, metroritmam, tempam un rakstura atbilstošiem apzīmējumiem) 

izpratne, ir ievērojamas grūtības iegūto zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot konkrētās 

situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevuma komponentu nav izpildīta; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevuma saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

Mutiski 

 

Uzdevums: nodziedāt vai pabeigt gammu (dabiskais, harmoniskais, melodiskais mažors un 

minors); dziedāt, noteikt skaņkārtas pakāpes; dziedāt diatonisku sekvenci; lasīt no lapas 

vienbalsīgu diatonisku melodiju; dziedāt tonalitātē un no skaņas vienkāršos intervālus, 

konsonējošos akordus un to apvērsumus, V7 un tā apvērsumus. Konkrētie izpildāmie 

uzdevuma komponenti ir iestrādāti biļetēs, kurus reflektants izlozē un biļeti nodod 

eksaminētājam iestājpārbaudījuma laikā. 

 

Vērtējuma kritēriji: zināšanas un prasmes precīzi izpildīt uzdevuma komponentus. 

 

Izcili (10) – uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence liecina par dziļu uzdevuma un spēju strādāt patstāvīgi un precīzi; 
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Teicami (9) –  uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot 

zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) –  pilnīgi izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(skaņu intonēšanas precizitāte, tempa, metra un ritma norādījumu ievērošana) nav pietiekami 

dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu 

risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(skaņu intonēšanas precizitāte, tempa, metra un ritma norādījumu ievērošana) konstatējama 

neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos uzdevuma 

komponentos (skaņu intonēšanas precizitāte, tempa, metra un ritma norādījumu ievērošana) 

konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit procentos 

uzdevuma komponentos (skaņu intonēšanas precizitāte, tempa, metra un ritma norādījumu 

ievērošana) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts uzdevums, tomēr konstatējama nepietiekama lielākās 

daļas uzdevuma komponentu izpratne, ir ievērojamas grūtības iegūto zināšanu praktiskā 

izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas un prasmes ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot 

konkrētās situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā  

daļa uzdevumu komponentu nav izpildīti; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevumu saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

 Mūzikas teorija 

  

 Rakstiski 

 

 Uzdevums: melodijas transpozīcija, intervālu un akordu veidošana, atrisināšana, ritma 

grupēšanas uzdevumi, terminu skaidrojums u.tml. 

 

Vērtējuma kritēriji: teorētiskās zināšanas atbilstoši uzdevuma saturam un prasme tās īstenot 

izpildē. 

 

 Izcili (10) – rakstiskais uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence liecina par dziļu uzdevuma visu komponentu izpratni un spēju strādāt 

patstāvīgi un precīzi; 
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Teicami (9) –  rakstiskais uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās 

zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme 

patstāvīgi lietot zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas rakstiskā uzdevumu prasības, tomēr dažos uzdevuma 

komponentos  (melodijas transpozīcijas, intervālu akordu veidošanā, ritma grupēšanā, terminu 

skaidrojumā un citu mūzikas izteiksmes līdzekļu risinājumā) nav pietiekami dziļas izpratnes 

un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā; 
 

Labi (7) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma 

komponentos (melodijas transpozīcijas, intervālu akordu veidošanā, ritma grupēšanā, terminu 

skaidrojumā un citu mūzikas izteiksmes līdzekļu risinājumā) konstatējama neprasme 

zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos 

uzdevuma komponentos (melodijas transpozīcijas, intervālu akordu veidošanā, ritma 

grupēšanā, terminu skaidrojumā un citu mūzikas izteiksmes līdzekļu risinājumā) 

konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit 

procentos uzdevuma komponentos (skaņdarba formas, faktūras, dažādu izteiksmes līdzekļu 

noteikšanā) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts rakstiskais uzdevums, tomēr konstatējama 

nepietiekama lielākās daļas uzdevuma komponentu (melodijas transpozīcijas, intervālu 

akordu veidošanā, ritma grupēšanā, terminu skaidrojumā un citu mūzikas izteiksmes līdzekļu 

risinājumā)  izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot konkrētās 

situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevuma komponentu nav izpildīta; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevuma saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

 Mutiski 

 

Uzdevums: spēlēt šaurā salikumā kadences; sekvencēt vienkāršas akordu secības; vokāla 

darba analīze no notīm, izmantojot teorijas kursā apgūtos jēdzienus, terminus, analītiskās 

iemaņas. Konkrētie izpildāmie uzdevuma komponenti ir iestrādāti biļetēs, kurus reflektants 

izlozē un biļeti nodod eksaminētājam iestājpārbaudījuma laikā. 

 

Vērtējuma kritēriji: zināšanas un prasmes precīzi izpildīt uzdevuma komponentus. 

 

Izcili (10) – uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence liecina par dziļu uzdevuma un spēju strādāt patstāvīgi un precīzi; 
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Teicami (9) –  uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot 

zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) –  pilnīgi izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(kadenču un sekvenču spēles funkcionālā loģika un akordu salikuma precizitāte, prasme 

noteikt galvenos skaņdarba uzbūves parametrus) nav pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, 

lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(kadenču un sekvenču spēles funkcionālā loģika un akordu salikuma precizitāte, prasme 

noteikt galvenos skaņdarba uzbūves parametrus) konstatējama neprasme zināšanas izmantot 

precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos uzdevuma 

komponentos (kadenču un sekvenču spēles funkcionālā loģika un akordu salikuma precizitāte, 

prasme noteikt galvenos skaņdarba uzbūves parametrus) konstatējamas nepietiekami dziļas 

zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit procentos 

uzdevuma komponentos (kadenču un sekvenču spēles funkcionālā loģika un akordu salikuma 

precizitāte, prasme noteikt galvenos skaņdarba uzbūves parametrus) konstatējamas 

nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme pilnībā izmantot iegūtās zināšanas; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts uzdevums, tomēr konstatējama nepietiekama lielākās 

daļas uzdevuma komponentu (kadenču un sekvenču spēles funkcionālā loģika un akordu 

salikuma precizitāte, prasme noteikt galvenos skaņdarba uzbūves parametrus) izpratne, ir 

ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas un  prasmes ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot 

konkrētās situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevumu komponentu nav izpildīti; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevumu saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

 

 

Bakalaura studiju programma 

 

Mūzikas vēsture un teorija / 

 

apakšprogramma Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika 

 

Mūzikas literatūra 

Rakstiski 
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 Uzdevums: desmit mūzikas piemēru noteikšana no ieskaņojumiem (komponists, 

skaņdarbs, konkrēta muzikālā tēma); jāatpazīst divi piemēri no katras žanru grupas. 

 

Vērtējuma kritēriji: precizitāte visu mūzikas piemēru noteikšanā atbilstoši uzdevumam – 

jānosaka komponists, skaņdarbs, konkrēta muzikālā tēma (ja atpazīstamais skaņdarbs paredz 

to noteikt atbilstoši profesionālās vidējās mūzikas izglītības mācību priekšmeta Mūzikas 

literatūra apguves saturam). 

 

Izcili (10) – rakstiskais uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence liecina par dziļu uzdevuma visu komponentu izpratni un spēju strādāt 

patstāvīgi (pilnīgi precīzi un izsmeļoši noteikti desmit mūzikas piemēri); 

 

Teicami (9) –  rakstiskais uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas (pieļaujams 

kļūdīties summāri viena mūzikas piemēra noteikšanā), apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr dažos uzdevuma 

komponentos (pieļaujams kļūdīties summāri divu  mūzikas piemēru noteikšanā) nav 

pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku 

problēmu risināšanā; 
 

Labi (7) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma 

komponentos (pieļaujams kļūdīties summāri trīs  mūzikas piemēru noteikšanā) konstatējama 

neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos 

uzdevuma komponentos (pieļaujams kļūdīties summāri četru  mūzikas piemēru noteikšanā) 

konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit 

procentos uzdevuma komponentos (pieļaujams kļūdīties summāri piecu mūzikas piemēru 

noteikšanā) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts rakstiskais uzdevums, tomēr konstatējama 

nepietiekama lielākās daļas uzdevuma komponentu izpratne (pieļaujams kļūdīties summāri 

sešu  mūzikas piemēru noteikšanā), ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot konkrētās 

situācijās (summāri noteikti trīs mūzikas piemēri); 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevuma komponentu nav izpildīta (summāri noteikti divi mūzikas piemēri); 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevuma saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē (summāri noteikts viens mūzikas piemērs). 

 

Mutiski 
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 Uzdevums: latviešu un ārzemju komponista daiļrades raksturojums: tematika, žanri, 

mūzikas izteiksmes līdzekļi. 

 

Vērtējuma kritēriji: faktoloģisko zināšanu pietiekamība un precizitāte, prasme tās analizēt 

atbilstoši uzdevumam – loģiskā izklāstā raksturot divu komponistu daiļrades tematiku, žanrus, 

mūzikas izteiksmes līdzekļus. 

 

Izcili (10) – uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence liecina par dziļu uzdevuma un spēju strādāt patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot 

zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) –  pilnīgi izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(komponistu daiļrades tematika, žanri, mūzikas izteiksmes līdzekļi) nav pietiekami dziļas 

izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu 

risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(komponistu daiļrades tematika, žanri, mūzikas izteiksmes līdzekļi) konstatējama neprasme 

zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos uzdevuma 

komponentos (komponistu daiļrades tematika, žanri, mūzikas izteiksmes līdzekļi) 

konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit procentos 

uzdevuma komponentos (komponistu daiļrades tematika, žanri, mūzikas izteiksmes līdzekļi) 

konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts uzdevums, tomēr konstatējama nepietiekama lielākās 

daļas komponentu izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas un analīzes prasmes ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās 

lietot konkrētās situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevumu komponentu nav izpildīti; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevumu saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

Solfedžo 

 

Rakstiski 

 

Uzdevums: atsevišķu mūzikas valodas elementu noteikšana ar dzirdi (skaņkārtu veidi; 

atsevišķi intervāli, akordi; intervāli un akordi ar atrisinājumiem; īsas intervālu un akordu 
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secības; modulāciju tipveida modeļi); elementi var tikt spēlēti kā ritmiski noformētas frāzes 

vai mūzikas piemēri faktūrā, žanrā (kopā 10 elementi); mūzikas diktāta (divbalsīgs vai 

trīsbalsīgs) pieraksts –  8 – 12 taktu periods homofoni harmoniskā, polifonā vai jaukta tipa 

faktūrā; iespējami hromatismi, novirzes, modulācija; spēlē 12 reizes, raksta 30 minūtes. 

 

Vērtējuma kritēriji: teorētisko zināšanu un atpazīšanas prasmju precizitāte uzdevuma 

komponentu izpildē. 

 

Izcili (10) – rakstiskais uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence liecina par dziļu uzdevumu visu komponentu izpratni un spēju strādāt 

patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  rakstiskais uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās 

zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme 

patstāvīgi lietot zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr dažos uzdevuma 

komponentos (dzirdes elementi, diktāts) nav pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai 

zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma 

komponentos (dzirdes elementi, diktāts) konstatējama neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos 

uzdevuma komponentos (dzirdes elementi, diktāts) konstatējamas nepietiekami dziļas 

zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit 

procentos uzdevuma komponentos (dzirdes elementi, diktāts) konstatējamas nepietiekami 

dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts rakstiskais uzdevums, tomēr konstatējama 

nepietiekama lielākās daļas komponentu (dzirdes elementi, diktāts) izpratne, ir ievērojamas 

grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot konkrētās 

situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevuma komponentu nav izpildīta; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevuma saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

Mutiski 

 

Uzdevums: atkārtot eksaminētāja spēlētās frāzes ar nošu nosaukumiem; attīstīt doto 

melodisko impulsu līdz perioda formai, saglabājot žanru, intonatīvo un metroritmisko 

raksturīgumu, veidojot modulējošu periodu; solfedžēt melodiju, improvizējot tai pavadījumu 
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atbilstoši melodijas žanram un raksturam; lasīt no lapas ritma rindu ar sinkopēm, salīgotām 

notīm, mainīgu, jauktu metru un/vai vienbalsīgu melodiju ar hromatismiem, novirzēm, 

modulācijām. Konkrētie izpildāmie uzdevuma komponenti ir iestrādāti biļetēs, kurus 

reflektants izlozē un biļeti nodod eksaminētājam iestājpārbaudījuma laikā. 

 

Vērtējuma kritēriji: zināšanas un prasmes precīzi izpildīt uzdevuma komponentus. 

 

Izcili (10) – uzdevums izpildīti bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence liecina par dziļu uzdevuma un spēju strādāt patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot 

zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) –  pilnīgi izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(skaņu intonēšanas precizitāte, tempa, metra, ritma, žanra, rakstura norādījumu ievērošana) 

nav pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu 

sarežģītāku problēmu risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(skaņu intonēšanas precizitāte, tempa, metra, ritma, žanra, rakstura norādījumu ievērošana) 

konstatējama neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos uzdevuma 

komponentos (skaņu intonēšanas precizitāte, tempa, metra, ritma, žanra, rakstura norādījumu 

ievērošana) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas uzdevumu prasības, tomēr summāri piecdesmit procentos 

uzdevuma komponentos (skaņu intonēšanas precizitāte, tempa, metra, ritma, žanra, rakstura 

norādījumu ievērošana) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā 

izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts uzdevums, tomēr konstatējama nepietiekama lielākās 

daļas komponentu izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas un prasmes ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot 

konkrētās situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā  

daļa uzdevumu komponentu nav izpildīti; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevumu saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

Mūzikas teorija (harmonija, polifonija, forma) 

 

 Harmonija 

 

Rakstiski 
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Uzdevums: harmonizēt doto melodiju, izmantojot melodisko figurāciju, skaņkārtas alterācijas, 

novirzes un modulācijas. 
 

Vērtējuma kritēriji: teorētiskās zināšanas atbilstoši uzdevuma saturam un prasme tās īstenot 

izpildē. 
 

Izcili (10) – rakstiskais uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence liecina par dziļu uzdevuma visu komponentu izpratni un spēju strādāt 

patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  rakstiskais uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās 

zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme 

patstāvīgi lietot zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas rakstiskā uzdevumu prasības, tomēr dažos uzdevuma 

komponentos  (akordu salikums, balsvirze, akordu secību un kadenču funkcionālā loģika) nav 

pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku 

problēmu risināšanā; 
 

Labi (7) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma 

komponentos (akordu salikums, balsvirze, akordu secību un kadenču funkcionālā loģika) 

konstatējama neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos 

uzdevuma komponentos (akordu salikums, balsvirze, akordu secību un kadenču funkcionālā 

loģika) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit 

procentos uzdevuma komponentos (akordu salikums, balsvirze, akordu secību un kadenču 

funkcionālā loģika) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā 

izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts rakstiskais uzdevums, tomēr konstatējama 

nepietiekama lielākās daļas komponentu (akordu salikums, balsvirze, akordu secību un 

kadenču funkcionālā loģika) izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot konkrētās 

situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevuma komponentu nav izpildīta; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevuma saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

Mutiski 
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Uzdevums: spēlēt akordu enharmoniskos atrisinājumus (m M7, pm 7; akords ar pl 6); spēlēt 

mažorminora sistēmas raksturīgos akordus dotajā tonalitātē; spēlēt diatonisku vai modulējošu 

sekvenci faktūrā;  pēc izvēles: spēlēt modulāciju uz II vai III radniecības tonalitāti perioda vai 

uzbūves veidā brīvā vai četrbalsīgā akordu faktūrā ar melodisko figurāciju, dotajai melodijai 

(4-8 taktis, modulējoša uz II vai III radniecības tonalitāti) improvizēt pavadījumu atbilstoši 

žanram. Konkrētie izpildāmie uzdevuma komponenti ir iestrādāti biļetēs, kurus reflektants 

izlozē un biļeti nodod eksaminētājam iestājpārbaudījuma laikā. 

 

Vērtējuma kritēriji: zināšanas un prasmes precīzi izpildīt uzdevuma komponentus. 

 

Izcili (10) – uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence liecina par dziļu uzdevuma un spēju strādāt patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  uzdevums izpildīti gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot 

zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) –  pilnīgi izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(harmoniski funkcionālā loģika, faktūras un žanra veids, kadences veidošana, muzikalitāte) 

nav pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu 

sarežģītāku problēmu risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(harmoniski funkcionālā loģika, faktūras un žanra veids, kadences veidošana, muzikalitāte) 

konstatējama neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos komponentos 

(harmoniski funkcionālā loģika, faktūras un žanra veids, kadences veidošana, muzikalitāte)  

konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit procentos 

uzdevuma komponentos (harmoniski funkcionālā loģika, faktūras un žanra veids, kadences 

veidošana, muzikalitāte) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā 

izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts uzdevums, tomēr konstatējama nepietiekama lielākās 

daļas komponentu (harmoniski funkcionālā loģika, faktūras un žanra veids, kadences 

veidošana, muzikalitāte) izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas un prasmes ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot 

konkrētās situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevumu komponentu nav izpildīti; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevumu saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

Polifonija 
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Rakstiski 

 

Uzdevums: dotajai tēmai uzrakstīt polifonu atbildi, pretsalikumu, noslēgt ar kadenci. 
 

Vērtējuma kritēriji: teorētiskās zināšanas atbilstoši uzdevuma saturam un prasme tās īstenot 

izpildē. 
 

Izcili (10) – rakstiskais uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence liecina par dziļu uzdevuma visu komponentu izpratni un spēju strādāt 

patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  rakstiskais uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās 

zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme 

patstāvīgi lietot zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas rakstiskā uzdevumu prasības, tomēr dažos uzdevuma 

komponentos  (tēmas, atbildes un pretsalikuma izklāsts atbilstoši polifonijas likumiem, 

kadences uzbūve) nav pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes 

patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā; 
 

Labi (7) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma 

komponentos (tēmas, atbildes un pretsalikuma izklāsts atbilstoši polifonijas likumiem, 

kadences uzbūve) konstatējama neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos 

uzdevuma komponentos (tēmas, atbildes un pretsalikuma izklāsts atbilstoši polifonijas 

likumiem, kadences uzbūve)  konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās 

pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit 

procentos uzdevuma komponentos (tēmas, atbildes un pretsalikuma izklāsts atbilstoši 

polifonijas likumiem, kadences uzbūve)  konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un 

neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts rakstiskais uzdevums, tomēr konstatējama 

nepietiekama lielākās daļas komponentu (tēmas, atbildes un pretsalikuma izklāsts atbilstoši 

polifonijas likumiem, kadences uzbūve) izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā 

izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot konkrētās 

situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevuma komponentu nav izpildīta; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevuma saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 
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Mūzikas forma 

 

Mutiski 

 

Uzdevums: analizēt skaņdarbu no notīm (19.gs. mūzikas paraugi); analīzē iekļaujas arī 

teorijas, harmonijas, polifonijas un formas jautājumi mūzikas vidusskolas kursa apjomā. 

 

Vērtējuma kritēriji: zināšanas un prasmes loģiskā izklāstā precīzi izpildīt uzdevuma 

komponentus. 

 

Izcili (10) – uzdevums izpildīti bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence liecina par dziļu uzdevuma un spēju strādāt patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  uzdevums izpildīti gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot 

zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) –  pilnīgi izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(skaņdarba formas, faktūras, dažādu izteiksmes līdzekļu noteikšanā) nav pietiekami dziļas 

izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu 

risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(skaņdarba formas, faktūras, dažādu izteiksmes līdzekļu noteikšanā) konstatējama neprasme 

zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos komponentos 

(skaņdarba formas, faktūras, dažādu izteiksmes līdzekļu noteikšanā) konstatējamas 

nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit procentos 

uzdevuma komponentos (skaņdarba formas, faktūras, dažādu izteiksmes līdzekļu noteikšanā) 

konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts uzdevums, tomēr konstatējama nepietiekama lielākās 

daļas komponentu (skaņdarba formas, faktūras, dažādu izteiksmes līdzekļu noteikšanā) 

izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas un analīzes prasmes ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās 

lietot konkrētās situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevumu komponentu nav izpildīti; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevumu saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

Kolokvijs akadēmiskajā mūzikā 
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 Mutiski 

 

            Uzdevums: reflektants atbild uz zemāk minētajiem diviem jautājumiem, kuru kārtas 

numuri ir iestrādāti biļetēs. Biļeti reflektants  izlozē. 

1) Latviešu Dziesmu un deju svētku tradīcijas – vēsture un šodiena. 

2) Latviešu operas žanra un Nacionālās institūcijas attīstība pagātnē un mūsdienās. 

3) Mūsdienu latviešu komponistu trīs paaudžu raksturojums. 

4) Latviešu atskaņotājmākslinieki un kolektīvi pagātnē un mūsdienās. 

5) Priekšstats par latviešu muzikoloģiju (pazīstamāko mūzikas vēstures un teorijas grāmatu  

autori, kritiķi un publicisti 
 

Vērtējuma kritēriji: faktoloģisko zināšanu pietiekamība un precizitāte, prasme tās loģiskā 

izklāstā analizēt atbilstoši jautājumu saturam. 

 

Izcili (10) – uzdevums izpildīti bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence liecina par dziļu uzdevuma un spēju strādāt patstāvīgi un precīzi; 
 

Teicami (9) –  uzdevums izpildīti gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot 

zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) –  pilnīgi izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(jautājumu dažādu aspektu raksturojums) nav pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai 

zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(jautājumu dažādu aspektu raksturojums) konstatējama neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos komponentos 

(jautājumu dažādu aspektu raksturojums) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un 

neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit procentos 

uzdevuma komponentos (jautājumu dažādu aspektu raksturojums) konstatējamas 

nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts uzdevums, tomēr konstatējama nepietiekama lielākās 

daļas komponentu izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas un prasmes ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot 

konkrētās situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā  

daļa uzdevumu komponentu nav izpildīti; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevumu saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē.  
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Bakalaura studiju programma 

 

Mūzikas vēsture un teorija / 

 

apakšprogramma Etnomuzikoloģija 

 

 

Mūzikas literatūra 

 

Rakstiski 

 

 Uzdevums: Desmit mūzikas piemēru noteikšana no ieskaņojumiem (komponists, 

skaņdarbs, konkrēta muzikālā tēma). 

 

Vērtējuma kritēriji: precizitāte visu mūzikas piemēru noteikšanā atbilstoši uzdevumam – 

jānosaka komponists, skaņdarbs, konkrēta muzikālā tēma (ja atpazīstamais skaņdarbs paredz 

to noteikt atbilstoši profesionālās vidējās mūzikas izglītības mācību priekšmeta Mūzikas 

literatūra apguves saturam). 

 

Izcili (10) – rakstiskais uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence liecina par dziļu uzdevuma visu komponentu izpratni un spēju strādāt 

patstāvīgi (pilnīgi precīzi un izsmeļoši noteikti desmit mūzikas piemēri); 

 

Teicami (9) –  rakstiskais uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas (pieļaujams 

kļūdīties summāri viena mūzikas piemēra noteikšanā), apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr dažos uzdevuma 

komponentos (pieļaujams kļūdīties summāri divu  mūzikas piemēru noteikšanā) nav 

pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku 

problēmu risināšanā; 
 

Labi (7) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma 

komponentos (pieļaujams kļūdīties summāri trīs  mūzikas piemēru noteikšanā) konstatējama 

neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos 

uzdevuma komponentos (pieļaujams kļūdīties summāri četru  mūzikas piemēru noteikšanā) 

konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit 

procentos uzdevuma komponentos (pieļaujams kļūdīties summāri piecu mūzikas piemēru 

noteikšanā) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts rakstiskais uzdevums, tomēr konstatējama 

nepietiekama lielākās daļas uzdevuma komponentu izpratne (pieļaujams kļūdīties summāri 

sešu  mūzikas piemēru noteikšanā), ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 
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Vāji (3) – zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot konkrētās 

situācijās (summāri noteikti trīs mūzikas piemēri); 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevuma komponentu nav izpildīta (summāri noteikti divi mūzikas piemēri); 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevuma saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē (summāri noteikts viens mūzikas piemērs). 

 

Mutiski 

 

 Uzdevums: tradicionālās mūzikas tēmas (pēc reflektanta izvēles) prezentācija ar 

mūzikas piemēru demonstrējumu (10 – 12 minūtes). 

 

Vērtējuma kritēriji: faktoloģisko zināšanu pietiekamība un precizitāte, prasme tās loģiskā 

izklāstā analizēt atbilstoši uzdevumam – tradicionālās mūzikas tēmas prezentācija ar mūzikas 

piemēru demonstrējumu. 

 

Izcili (10) – uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence liecina par dziļu uzdevuma un spēju strādāt patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot 

zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) –  pilnīgi izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(tradicionālās mūzikas tēmas pamatojums un iztirzājums, izvēlēto mūzikas piemēru 

pamatojums un analīze) nav pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes 

patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(tradicionālās mūzikas tēmas pamatojums un iztirzājums, izvēlēto mūzikas piemēru 

pamatojums un analīze) konstatējama neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos uzdevuma 

komponentos (tradicionālās mūzikas tēmas pamatojums un iztirzājums, izvēlēto mūzikas 

piemēru pamatojums un analīze) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās 

pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit procentos 

uzdevuma komponentos (tradicionālās mūzikas tēmas pamatojums un iztirzājums, izvēlēto 

mūzikas piemēru pamatojums un analīze) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un 

neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts uzdevums, tomēr konstatējama nepietiekama lielākās 

daļas komponentu izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas un analīzes prasmes ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās 

lietot konkrētās situācijās; 
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Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevumu komponentu nav izpildīti; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevumu saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

Solfedžo un mūzikas teorija 

 

 Solfedžo 

 

Rakstiski 

 

Uzdevums: atsevišķu mūzikas valodas elementu noteikšana ar dzirdi (skaņkārtu veidi; 

atsevišķi intervāli, akordi; intervāli un akordi ar atrisinājumiem; īsas intervālu un akordu 

secības); vienbalsīga vai divbalsīga mūzikas diktāta pieraksts; iespējami hromatismi, novirzes, 

modulācija; spēlē 12 reizes, raksta 30 minūtes. 
 

Vērtējuma kritēriji: teorētisko zināšanu un atpazīšanas prasmju precizitāte uzdevuma 

komponentu izpildē. 
 

Izcili (10) – rakstiskais uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence liecina par dziļu uzdevumu visu komponentu izpratni un spēju strādāt 

patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  rakstiskais uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās 

zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme 

patstāvīgi lietot zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr dažos uzdevuma 

komponentos (mūzikas valodas elementi, diktāts) nav pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, 

lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma 

komponentos (mūzikas valodas elementi, diktāts)  konstatējama neprasme zināšanas izmantot 

precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos 

uzdevuma komponentos (mūzikas valodas elementi, diktāts)  konstatējamas nepietiekami 

dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit 

procentos uzdevuma komponentos (mūzikas valodas elementi, diktāts)  konstatējamas 

nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts rakstiskais uzdevums, tomēr konstatējama 

nepietiekama lielākās daļas komponentu (mūzikas valodas elementi, diktāts)  izpratne, ir 

ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 
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Vāji (3) – zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot konkrētās 

situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevuma komponentu nav izpildīta; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevuma saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

Mutiski 

 

Uzdevums: atkārtot eksaminētāja spēlētās frāzes ar nošu nosaukumiem; attīstīt doto 

melodisko impulsu līdz perioda formai, saglabājot žanru, intonatīvo un metroritmisko 

raksturīgumu; lasīt no lapas vienbalsīgu melodiju; solfedžēt melodiju, improvizējot tai 

pavadījumu brīvā faktūrā, atbilstoši melodijas žanram un raksturam. Konkrētie izpildāmie 

uzdevuma komponenti ir iestrādāti biļetēs, kurus reflektants izlozē un biļeti nodod 

eksaminētājam iestājpārbaudījuma laikā. 

 

Vērtējuma kritēriji: zināšanas un prasmes precīzi izpildīt uzdevuma komponentus. 

 

Izcili (10) – uzdevums izpildīti bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence liecina par dziļu uzdevuma un spēju strādāt patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot 

zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) –  pilnīgi izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(skaņu intonēšanas precizitāte, tempa, metra, ritma, žanra, rakstura norādījumu ievērošana) 

nav pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu 

sarežģītāku problēmu risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(skaņu intonēšanas precizitāte, tempa, metra, ritma, žanra, rakstura norādījumu ievērošana) 

konstatējama neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos uzdevuma 

komponentos (skaņu intonēšanas precizitāte, tempa, metra, ritma, žanra, rakstura norādījumu 

ievērošana) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas uzdevumu prasības, tomēr summāri piecdesmit procentos 

uzdevuma komponentos (skaņu intonēšanas precizitāte, tempa, metra, ritma, žanra, rakstura 

norādījumu ievērošana) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā 

izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts uzdevums, tomēr konstatējama nepietiekama lielākās 

daļas komponentu izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 
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Vāji (3) – zināšanas un prasmes ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot 

konkrētās situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā  

daļa uzdevumu komponentu nav izpildīti; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevumu saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

Mūzikas teorija 

 

Rakstiski 

 

Uzdevums: harmonizēt doto melodiju stilam un žanram atbilstošā faktūrā; skaņdarba vai 

skaņdarba fragmenta analīze (noteikt raksturīgākās žanra un stila pazīmes, formas posmus, 

faktūru, tonalitātes, akordus u.tml.). 

 

Vērtējuma kritēriji: teorētiskās zināšanas atbilstoši uzdevuma saturam un prasme tās īstenot 

izpildē. 
 

Izcili (10) – rakstiskais uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence liecina par dziļu uzdevuma visu komponentu izpratni un spēju strādāt 

patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  rakstiskais uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās 

zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme 

patstāvīgi lietot zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas rakstiskā uzdevumu prasības, tomēr dažos uzdevuma 

komponentos  (harmonizācijā akordu salikums, balsvirze, akordu secību un kadenču 

funkcionālā loģika, skaņdarba formas, faktūras, dažādu izteiksmes līdzekļu noteikšanā) nav 

pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku 

problēmu risināšanā; 
 
Labi (7) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma 

komponentos (harmonizācijā akordu salikums, balsvirze, akordu secību un kadenču 

funkcionālā loģika, skaņdarba formas, faktūras, dažādu izteiksmes līdzekļu noteikšanā) 

konstatējama neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos 

uzdevuma komponentos (harmonizācijā akordu salikums, balsvirze, akordu secību un 

kadenču funkcionālā loģika, skaņdarba formas, faktūras, dažādu izteiksmes līdzekļu 

noteikšanā) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit 

procentos uzdevuma komponentos (harmonizācijā akordu salikums, balsvirze, akordu secību 

un kadenču funkcionālā loģika, skaņdarba formas, faktūras, dažādu izteiksmes līdzekļu 

noteikšanā) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 
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Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts rakstiskais uzdevums, tomēr konstatējama 

nepietiekama lielākās daļas komponentu (harmonizācijā akordu salikums, balsvirze, akordu 

secību un kadenču funkcionālā loģika, skaņdarba formas, faktūras, dažādu izteiksmes līdzekļu 

noteikšanā) izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot konkrētās 

situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevuma komponentu nav izpildīta; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevuma saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

Mutiski 

 

Uzdevums: mūzikas fragmenta analīze ar dzirdi (noteikt stilu, žanru un mūzikas valodas 

raksturīgākos elementus). 

 

Vērtējuma kritēriji: zināšanas un prasmes loģiskā izklāstā precīzi izpildīt uzdevuma 

komponentus. 

 

Izcili (10) – uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence liecina par dziļu uzdevuma un spēju strādāt patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  uzdevums izpildīti gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot 

zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) –  pilnīgi izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(mūzikas fragmenta struktūras un dažādu izteiksmes līdzekļu raksturojums) nav pietiekami 

dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu 

risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(mūzikas fragmenta struktūras un dažādu izteiksmes līdzekļu raksturojums) konstatējama 

neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos komponentos 

(mūzikas fragmenta struktūras un dažādu izteiksmes līdzekļu raksturojums) konstatējamas 

nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit procentos 

uzdevuma komponentos (mūzikas fragmenta struktūras un dažādu izteiksmes līdzekļu 

raksturojums) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts uzdevums, tomēr konstatējama nepietiekama lielākās 

daļas komponentu (mūzikas fragmenta struktūras un dažādu izteiksmes līdzekļu raksturojums) 

izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 



30 

 

 

Vāji (3) – zināšanas un prasmes ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot 

konkrētās situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevumu komponentu nav izpildīti; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevumu saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

Kolokvijs tradicionālajā mūzikā 

 

 Mutiski 

 

            Uzdevums: reflektants atbild uz vienu no zemāk minētajiem jautājumiem, kura kārtas 

numurs ir iestrādāts biļetē, biļeti reflektants  izlozē. 

 Jautājumi: 

1) Latviešu tradicionālā mūzika. 

2) Latviešu folkloras kustības vēsture un mūsdienu procesi. 

3) Literatūra par tradicionālo mūziku. 

4) Publicētie tradicionālās mūzikas materiāli. 
 

Vērtējuma kritēriji: faktoloģisko zināšanu pietiekamība un precizitāte, prasme tās loģiskā 

izklāstā analizēt atbilstoši jautājuma saturam. 
 

Izcili (10) – uzdevums izpildīti bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence liecina par dziļu uzdevuma un spēju strādāt patstāvīgi un precīzi; 
 

Teicami (9) –  uzdevums izpildīti gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot 

zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) –  pilnīgi izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(jautājuma dažādu aspektu raksturojums) nav pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai 

zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(jautājuma dažādu aspektu raksturojums) konstatējama neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos komponentos 

(jautājuma dažādu aspektu raksturojums) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un 

neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit procentos 

uzdevuma komponentos (jautājuma dažādu aspektu raksturojums) konstatējamas nepietiekami 

dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts uzdevums, tomēr konstatējama nepietiekama lielākās 

daļas komponentu izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 
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Vāji (3) – zināšanas un prasmes ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot 

konkrētās situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā  

daļa uzdevumu komponentu nav izpildīti; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevumu saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē.  

 

 

 

Bakalaura studiju programma 

 

Kompozīcija 

 

Mūzikas literatūra 

 

Rakstiski 

 

 Uzdevums: desmit mūzikas piemēru noteikšana no ieskaņojumiem (komponists, 

skaņdarbs, konkrēta muzikālā tēma); jāatpazīst divi piemēri no katras žanru grupas. 

 

Vērtējuma kritēriji: precizitāte visu mūzikas piemēru noteikšanā atbilstoši uzdevumam – 

jānosaka komponists, skaņdarbs, konkrēta muzikālā tēma (ja atpazīstamais skaņdarbs paredz 

to noteikt atbilstoši profesionālās vidējās mūzikas izglītības mācību priekšmeta Mūzikas 

literatūra apguves saturam). 

 

Izcili (10) – rakstiskais uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence liecina par dziļu uzdevuma visu komponentu izpratni un spēju strādāt 

patstāvīgi (pilnīgi precīzi un izsmeļoši noteikti desmit mūzikas piemēri); 

 

Teicami (9) –  rakstiskais uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas (pieļaujams 

kļūdīties summāri viena mūzikas piemēra noteikšanā), apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr dažos uzdevuma 

komponentos (pieļaujams kļūdīties summāri divu  mūzikas piemēru noteikšanā) nav 

pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku 

problēmu risināšanā; 
 

Labi (7) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma 

komponentos (pieļaujams kļūdīties summāri trīs  mūzikas piemēru noteikšanā) konstatējama 

neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos 

komponentos (pieļaujams kļūdīties summāri četru  mūzikas piemēru noteikšanā) 

konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 
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Viduvēji (5) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit 

procentos uzdevuma komponentos (pieļaujams kļūdīties summāri piecu mūzikas piemēru 

noteikšanā) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts rakstiskais uzdevums, tomēr konstatējama 

nepietiekama lielākās daļas komponentu izpratne (pieļaujams kļūdīties summāri sešu  

mūzikas piemēru noteikšanā), ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot konkrētās 

situācijās (summāri noteikti trīs mūzikas piemēri); 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevuma komponentu nav izpildīta (summāri noteikti divi mūzikas piemēri); 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevuma saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē (summāri noteikts viens mūzikas piemērs). 

 

Mutiski 

 

 Uzdevums: latviešu vai ārzemju komponista daiļrades raksturojums: tematika, žanri, 

mūzikas izteiksmes līdzekļi. 

 

Vērtējuma kritēriji: faktoloģisko zināšanu pietiekamība un precizitāte, prasme tās loģiskā 

izklāstā analizēt atbilstoši uzdevumam – raksturot komponista daiļrades tematiku, žanrus, 

mūzikas izteiksmes līdzekļus. 

 

Izcili (10) – uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence liecina par dziļu uzdevuma un spēju strādāt patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot 

zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) –  pilnīgi izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(komponista daiļrades tematika, žanri, mūzikas izteiksmes līdzekļi) nav pietiekami dziļas 

izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu 

risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(komponista daiļrades tematika, žanri, mūzikas izteiksmes līdzekļi) konstatējama neprasme  

zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos komponentos 

(komponista daiļrades tematika, žanri, mūzikas izteiksmes līdzekļi) konstatējamas 

nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit procentos 

uzdevuma komponentos (komponista daiļrades tematika, žanri, mūzikas izteiksmes līdzekļi) 

konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 
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Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts uzdevums, tomēr konstatējama nepietiekama lielākās 

daļas komponentu izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas un analīzes prasmes ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās 

lietot konkrētās situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevumu komponentu nav izpildīti; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevumu saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

Solfedžo 

 

Rakstiski 

 

Uzdevums: atsevišķu mūzikas valodas elementu noteikšana ar dzirdi (skaņkārtu veidi; 

atsevišķi intervāli, akordi; intervāli un akordi ar atrisinājumiem; īsas intervālu un akordu 

secības; modulāciju tipveida modeļi); elementi var tikt spēlēti kā ritmiski noformētas frāzes 

vai mūzikas piemēri faktūrā, žanrā; mūzikas diktāta pieraksts (divbalsīgs 8–12 taktu periods); 

iespējami hromatismi, novirzes un modulācijas uz I radniecības tonalitātēm, iespējams jaukts 

taktsmērs, mainīgs metrs; spēlē 12 reizes, raksta 25 minūtes. 
 

Vērtējuma kritēriji: teorētisko zināšanu un atpazīšanas prasmju precizitāte uzdevuma 

komponentu izpildē. 
 

Izcili (10) – rakstiskais uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence liecina par dziļu uzdevumu visu komponentu izpratni un spēju strādāt 

patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  rakstiskais uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās 

zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme 

patstāvīgi lietot zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr dažos uzdevuma 

komponentos (dzirdes elementi, diktāts) nav pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai 

zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā; 
 

Labi (7) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma 

komponentos (dzirdes elementi, diktāts) konstatējama neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos 

uzdevumu komponentos (dzirdes elementi, diktāts) konstatējamas nepietiekami dziļas 

zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit 

procentos uzdevuma komponentos (dzirdes elementi, diktāts) konstatējamas nepietiekami 

dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 
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Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts rakstiskais uzdevums, tomēr konstatējama 

nepietiekama lielākās daļas komponentu (dzirdes elementi, diktāts) izpratne, ir ievērojamas 

grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot konkrētās 

situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevuma komponentu nav izpildīta; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevuma saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

Mutiski 

 

Uzdevums: atkārtot eksaminētāja spēlētās frāzes ar nošu nosaukumiem. Attīstīt doto 

melodisko impulsu līdz perioda formai, saglabājot žanru, intonatīvo un metroritmisko 

raksturīgumu, veidojot tonālu vai modulējošu periodu; solfedžēt melodiju, improvizējot tai 

pavadījumu brīvā faktūrā atbilstoši melodijas žanram un raksturam. Konkrētie izpildāmie 

uzdevuma komponenti ir iestrādāti biļetēs, kurus reflektants izlozē un biļeti nodod 

eksaminētājam iestājpārbaudījuma laikā. 

 

Vērtējuma kritēriji: zināšanas un prasmes precīzi izpildīt uzdevuma komponentus. 

 

Izcili (10) – uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence liecina par dziļu uzdevuma un spēju strādāt patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot 

zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) –  pilnīgi izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(skaņu intonēšanas precizitāte, tempa, metra, ritma, žanra, rakstura norādījumu ievērošana) 

nav pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu 

sarežģītāku problēmu risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(skaņu intonēšanas precizitāte, tempa, metra, ritma, žanra, rakstura norādījumu ievērošana) 

konstatējama neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos komponentos 

(skaņu intonēšanas precizitāte, tempa, metra, ritma, žanra, rakstura norādījumu ievērošana) 

konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit procentos 

uzdevuma komponentos (skaņu intonēšanas precizitāte, tempa, metra, ritma, žanra, rakstura 

norādījumu ievērošana) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā 

izmantot; 
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Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts uzdevums, tomēr konstatējama nepietiekama lielākās 

daļas komponentu izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas un prasmes ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot 

konkrētās situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā  

daļa uzdevumu komponentu nav izpildīti; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevumu saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

Mūzikas teorija (harmonija, polifonija, forma) 

 

 Harmonija 

 

Rakstiski 

 

Uzdevums: melodijas harmonizācija četrbalsīgā akordu faktūrā vai homofoni harmoniskā 

faktūrā kā melodija ar pavadījumu; iespējamas novirzes un modulācijas uz I radniecības 

tonalitātēm. 

 

Vērtējuma kritēriji: teorētiskās zināšanas atbilstoši uzdevuma saturam un prasme tās īstenot 

izpildē. 

 

Izcili (10) – rakstiskais uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence liecina par dziļu uzdevuma visu komponentu izpratni un spēju strādāt 

patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  rakstiskais uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās 

zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme 

patstāvīgi lietot zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr dažos uzdevuma 

komponentos  (akordu salikums, balsvirze, akordu secību un kadenču funkcionālā loģika) nav 

pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku 

problēmu risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma 

komponentos (akordu salikums, balsvirze, akordu secību un kadenču funkcionālā loģika) 

konstatējama neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos 

uzdevuma komponentos (akordu salikums, balsvirze, akordu secību un kadenču funkcionālā 

loģika) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit 

procentos uzdevuma komponentos (akordu salikums, balsvirze, akordu secību un kadenču 
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funkcionālā loģika) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā 

izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts rakstiskais uzdevums, tomēr konstatējama 

nepietiekama lielākās daļas komponentu (akordu salikums, balsvirze, akordu secību un 

kadenču funkcionālā loģika) izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot konkrētās 

situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevuma komponentu nav izpildīta; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevuma saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

Mutiski 

 

Uzdevums: sekvencēt mūzikas fragmentus (4-5 sekvences posmi), noslēdzot ar kadenci 

sasniegtajā tonalitātē; pēc izvēles: spēlēt modulāciju uz I radniecības tonalitāti perioda vai 

uzbūves veidā brīvā vai četrbalsīgā akordu faktūrā ar melodisko figurāciju; dotajai melodijai 

(4-8 taktis, modulējoša uz I radniecības tonalitāti) improvizēt pavadījumu atbilstoši žanram. 

Konkrētie izpildāmie uzdevuma komponenti ir iestrādāti biļetēs, kurus reflektants izlozē un 

biļeti nodod eksaminētājam iestājpārbaudījuma laikā. 

 

Vērtējuma kritēriji: zināšanas un prasmes precīzi izpildīt uzdevuma komponentus. 

 

Izcili (10) – uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence liecina par dziļu uzdevuma un spēju strādāt patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot 

zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) –  pilnīgi izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(harmoniski funkcionālā loģika, faktūras un žanra veids, kadences veidošana, muzikalitāte) 

nav pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu 

sarežģītāku problēmu risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(harmoniski funkcionālā loģika, faktūras un žanra veids, kadences veidošana, muzikalitāte) 

konstatējama neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos komponentos 

(harmoniski funkcionālā loģika, faktūras un žanra veids, kadences veidošana, muzikalitāte)  

konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas uzdevumu prasības, tomēr summāri piecdesmit procentos 

uzdevuma komponentos (harmoniski funkcionālā loģika, faktūras un žanra veids, kadences 
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veidošana, muzikalitāte)  konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā 

izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts uzdevums, tomēr konstatējama nepietiekama lielākās 

daļas komponentu (harmoniski funkcionālā loģika, faktūras un žanra veids, kadences 

veidošana, muzikalitāte) izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas un prasmes ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot 

konkrētās situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevumu komponentu nav izpildīti; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevumu saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

Polifonija 

 

Rakstiski 

 

Uzdevums: dotajai tēmai uzrakstīt polifonu atbildi, pretsalikumu, noslēgt ar kadenci. 
 

Vērtējuma kritēriji: teorētiskās zināšanas atbilstoši uzdevuma saturam un prasme tās īstenot 

izpildē. 
 

Izcili (10) – rakstiskais uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence liecina par dziļu uzdevuma visu komponentu izpratni un spēju strādāt 

patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  rakstiskais uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās 

zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme 

patstāvīgi lietot zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas rakstiskā uzdevumu prasības, tomēr dažos uzdevuma 

komponentos  (tēmas, atbildes un pretsalikuma izklāsts atbilstoši polifonijas likumiem, 

kadences uzbūve) nav pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes 

patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā; 
 

Labi (7) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma 

komponentos (tēmas, atbildes un pretsalikuma izklāsts atbilstoši polifonijas likumiem, 

kadences uzbūve) konstatējama neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos 

uzdevuma komponentos (tēmas, atbildes un pretsalikuma izklāsts atbilstoši polifonijas 

likumiem, kadences uzbūve)  konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās 

pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit 

procentos uzdevuma komponentos (tēmas, atbildes un pretsalikuma izklāsts atbilstoši 
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polifonijas likumiem, kadences uzbūve)  konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un 

neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts rakstiskais uzdevums, tomēr konstatējama 

nepietiekama lielākās daļas komponentu (tēmas, atbildes un pretsalikuma izklāsts atbilstoši 

polifonijas likumiem, kadences uzbūve) izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā 

izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot konkrētās 

situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevuma komponentu nav izpildīta; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevuma saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

Mūzikas forma 

 

Mutiski 

 

Uzdevums: skaņdarba vai skaņdarba fragmenta vispusīga teorētiska analīze (noteikt 

raksturīgākās žanra un stila zīmes, formas posmus, perioda struktūru, faktūru, tonalitātes, 

akordus, melodiskās figurācijas skaņas u.tml.). 

 

Vērtējuma kritēriji: atbilstošas teorētiskās zināšanas un prasmes loģiskā izklāstā precīzi 

izpildīt uzdevuma komponentus. 

 

Izcili (10) – uzdevums izpildīti bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence liecina par dziļu uzdevuma un spēju strādāt patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  uzdevums izpildīti gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot 

zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) –  pilnīgi izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(skaņdarba formas, faktūras, dažādu izteiksmes līdzekļu noteikšanā) nav pietiekami dziļas 

izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu 

risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(skaņdarba formas, faktūras, dažādu izteiksmes līdzekļu noteikšanā) konstatējama neprasme 

zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos komponentos 

(skaņdarba formas, faktūras, dažādu izteiksmes līdzekļu noteikšanā) konstatējamas 

nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 
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Viduvēji (5) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit procentos 

uzdevuma komponentos (skaņdarba formas, faktūras, dažādu izteiksmes līdzekļu noteikšanā) 

konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīti uzdevums, tomēr konstatējama nepietiekama lielākās 

daļas komponentu (skaņdarba formas, faktūras, dažādu izteiksmes līdzekļu noteikšanā) 

izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas un analīzes prasmes ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās 

lietot konkrētās situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevumu komponentu nav izpildīti; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevumu saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. 

 

 

 

Bakalaura studiju programma 

 

Mūzika un skatuves māksla/ 

 

apakšprogramma Skaņu režija 

 

Kolokvijs mūzikas literatūrā,  solfedžo  un klavierspēlē 

 

Mūzikas literatūra 

 

 Rakstiski 

 

Uzdevums: reflektants saņem lapu ar jautājumiem, uz kuriem rakstiski jāatbild, noklausoties 

skaņu ieraksta fragmentu vienu reizi (kopā 10 skaņu ieraksta fragmenti, no sekojoša saraksta); 

viena fragmenta atbildes ilgums kopā ar fragmenta skanējumu ir līdz 3 minūtēm; jānosaka: a) 

komponista vārds, uzvārds; b) skaņdarba nosaukums; c) fragmenta vieta skaņdarba kopējā 

formā. 

 

Vērtējuma kritēriji: precizitāte visu mūzikas piemēru noteikšanā atbilstoši uzdevumam – 

jānosaka komponists, skaņdarbs, fragmenta vieta skaņdarba kopējā formā. 

 

Izcili (10) – rakstiskais uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence liecina par dziļu uzdevuma visu komponentu izpratni un spēju strādāt 

patstāvīgi (pilnīgi precīzi un izsmeļoši noteikti desmit mūzikas piemēri); 

 

Teicami (9) –  rakstiskais uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas (pieļaujams 

kļūdīties summāri viena mūzikas piemēra noteikšanā), apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot zināšanas; 
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Ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr dažos uzdevuma 

komponentos (pieļaujams kļūdīties summāri divu  mūzikas piemēru noteikšanā) nav 

pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku 

problēmu risināšanā; 
 

Labi (7) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma 

komponentos (pieļaujams kļūdīties summāri trīs  mūzikas piemēru noteikšanā) konstatējama 

neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos 

komponentos (pieļaujams kļūdīties summāri četru  mūzikas piemēru noteikšanā) 

konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas rakstiskā uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit 

procentos uzdevuma komponentos (pieļaujams kļūdīties summāri piecu mūzikas piemēru 

noteikšanā) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts rakstiskais uzdevums, tomēr konstatējama 

nepietiekama lielākās daļas komponentu izpratne (pieļaujams kļūdīties summāri sešu  

mūzikas piemēru noteikšanā), ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot konkrētās 

situācijās (summāri noteikti trīs mūzikas piemēri); 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā 

daļa uzdevuma komponentu nav izpildīta (summāri noteikti divi mūzikas piemēri); 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevuma saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē (summāri noteikts viens mūzikas piemērs). 

 

 Solfedžo 

 

Mutiski 

 

Uzdevums: vienbalsīgas melodijas lasīšana no lapas, divbalsīgi ritma vingrinājumi, uz 

klavierēm spēlētu akordu atpazīšana. 

 

Vērtējuma kritēriji: atbilstošas teorētiskās zināšanas un prasmes precīzi izpildīt uzdevuma 

komponentus. 

 

Izcili (10) – uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence liecina par dziļu uzdevuma un spēju strādāt patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot 

zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) –  pilnīgi izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(skaņu intonēšanas precizitāte, tempa, metra, ritma, norādījumu ievērošana, akordu 
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noteikšana) nav pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi 

lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(skaņu intonēšanas precizitāte, tempa, metra, ritma, norādījumu ievērošana, akordu 

noteikšana) konstatējama neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos komponentos 

(skaņu intonēšanas precizitāte, tempa, metra, ritma, norādījumu ievērošana, akordu 

noteikšana) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit procentos 

uzdevuma komponentos (skaņu intonēšanas precizitāte, tempa, metra, ritma, norādījumu 

ievērošana, akordu noteikšana) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās 

pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts uzdevums, tomēr konstatējama nepietiekama lielākās 

daļas komponentu izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas un prasmes ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot 

konkrētās situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā  

daļa uzdevumu komponentu nav izpildīti; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevumu saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē.  

 

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma 

 

Mūzika 
 

Kolokvijs par iecerēto maģistra darba tēmu un izvēlēto specializācijas jomu 

 

Mutiski 

 

Uzdevums:  

 

 jāprezentē iecerētā maģistra darba izvērsts plāns (iesniedzams kopā ar uzņemšanas 

dokumentiem apjomā 1-2 lappuses), kas ietver arī iepazītās teorētiskās literatūras 

sarakstu, 

 jāraksturo iecerētās maģistra darba tēmas aktualitāte un problemātika izvēlētās 

apakšnozares un specializācijas virziena kontekstā. 

 

Vērtējuma kritēriji: atbilstošas teorētiskās zināšanas un prasmes loģiskā izklāstā precīzi 

izpildīt uzdevuma komponentus – izsmeļoši raksturot maģistra darba tēmas un plāna 

pamatojumu, pārzināt ar tēmu saistīto teorētisko literatūru, raksturot tēmas aktualitāti 

izvēlētās apakšnozares un specializācijas virziena kontekstā. 
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Izcili (10) – uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence liecina par dziļu uzdevuma un spēju strādāt patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot 

zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) –  pilnīgi izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(maģistra darba tēmas pamatojums, pētījuma plāna un metodoloģijas raksturojums, literatūras 

avotu un tēmas aktualitātes raksturojums) nav pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai 

zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(maģistra darba tēmas pamatojums, pētījuma plāna un metodoloģijas raksturojums, literatūras 

avotu un tēmas aktualitātes raksturojums) konstatējama neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos komponentos 

(maģistra darba tēmas pamatojums, pētījuma plāna un metodoloģijas raksturojums, literatūras 

avotu un tēmas aktualitātes raksturojums) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un 

neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit procentos 

uzdevuma komponentos (maģistra darba tēmas pamatojums, pētījuma plāna un metodoloģijas 

raksturojums, literatūras avotu un tēmas aktualitātes raksturojums) konstatējamas 

nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts uzdevums, tomēr konstatējama nepietiekama lielākās 

daļas komponentu izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas un prasmes ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot 

konkrētās situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā  

daļa uzdevumu komponentu nav izpildīti; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevumu saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē.  

 

 

 

Doktora studiju programma Muzikoloģija 

 

Kolokvijs 

 

Uzdevums: 

 

 Jāprezentē iesniegtais pētnieciskais darbs (maģistra darbs, pētījums vai 

publikācija). 
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Vērtējuma kritēriji: atbilstošas teorētiskās zināšanas un prasmes precīzi izpildīt uzdevuma 

komponentus – izsmeļoši loģiskā izklāstā raksturot iesniegtā pētnieciskā darba aktualitāti, 

pētījuma mērķi un uzdevumus, metodoloģiju un sasniegto rezultātu.  

 

Izcili (10) – uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence liecina par dziļu uzdevuma un spēju strādāt patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot 

zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) –  pilnīgi izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(iesniegtā pētnieciskā darba tēmas aktualitātes, mērķa, uzdevumu, metodoloģijas, sasniegto 

rezultātu raksturojums) nav pietiekami dziļas izpratnes un prasmju, lai zināšanas un prasmes 

patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(iesniegtā pētnieciskā darba tēmas aktualitātes, mērķa, uzdevumu, metodoloģijas, sasniegto 

rezultātu raksturojums) konstatējama neprasme zināšanas izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos komponentos 

(iesniegtā pētnieciskā darba tēmas aktualitātes, mērķa, uzdevumu, metodoloģijas, sasniegto 

rezultātu raksturojums) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā 

izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit procentos 

uzdevuma komponentos (iesniegtā pētnieciskā darba tēmas aktualitātes, mērķa, uzdevumu, 

metodoloģijas, sasniegto rezultātu raksturojums) konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas 

un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts uzdevums, tomēr konstatējama nepietiekama lielākās 

daļas komponentu izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas un prasmes ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot 

konkrētās situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā  

daļa uzdevumu komponentu nav izpildīti; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevumu saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē. (iesniegtā pētnieciskā darba tēmas aktualitātes, mērķa, 

uzdevumu, metodoloģijas, sasniegto rezultātu raksturojums) 

 

 Jāprezentē pieteiktā promocijas darba tēma (pieteikums jāsagatavo uz speciālas 

veidlapas, kura pieejama interneta mājas lapā www.jvlma.lv sadaļā Uzņemšana un 

jāiesniedz reģistrējoties studijām). 
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Vērtējuma kritēriji: atbilstošas teorētiskās zināšanas un prasmes precīzi izpildīt uzdevuma 

komponentus – izsmeļoši loģiskā izklāstā raksturot pieteiktā promocijas darba tēmas 

aktualitāti, mērķi un uzdevumus, promocijas darba plānojumu, pārzināt ar tēmu saistīto 

teorētisko literatūru, raksturot piedāvāto risinājumu pētniecības metodoloģijā. 

 

Izcili (10) – uzdevums izpildīts bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, prasmes un 

kompetence liecina par dziļu uzdevuma un spēju strādāt patstāvīgi un precīzi; 

 

Teicami (9) –  uzdevums izpildīts gandrīz bez nevienas kļūdas, apliecinātās zināšanas, 

prasmes un kompetence pilnībā atbilst iestājpārbaudījuma prasībām, prasme patstāvīgi lietot 

zināšanas; 

 

Ļoti labi (8) –  pilnīgi izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(promocijas darba tēmas pamatojums, pētījuma plāna un metodoloģijas raksturojums, 

literatūras avotu un tēmas aktualitātes raksturojums) nav pietiekami dziļas izpratnes un 

prasmju, lai zināšanas un prasmes patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā; 

 

Labi (7) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr atsevišķos uzdevuma komponentos 

(promocijas darba tēmas pamatojums, pētījuma plāna un metodoloģijas raksturojums, 

literatūras avotu un tēmas aktualitātes raksturojums) konstatējama neprasme zināšanas 

izmantot precīzi; 

 

Gandrīz labi (6) – izpildītas uzdevuma prasības, tomēr vienlaikus vairākos komponentos 

(promocijas darba tēmas pamatojums, pētījuma plāna un metodoloģijas raksturojums, 

literatūras avotu un tēmas aktualitātes raksturojums) konstatējamas nepietiekami dziļas 

zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Viduvēji (5) – kopumā izpildītas uzdevuma prasības, tomēr summāri piecdesmit procentos 

uzdevuma komponentos (promocijas darba tēmas pamatojums, pētījuma plāna un 

metodoloģijas raksturojums, literatūras avotu un tēmas aktualitātes raksturojums) 

konstatējamas nepietiekami dziļas zināšanas un neprasme tās pilnībā izmantot; 

 

Gandrīz viduvēji (4) – kopumā izpildīts uzdevums, tomēr konstatējama nepietiekama lielākās 

daļas komponentu izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

Vāji (3) – zināšanas un prasmes ir virspusējas un nepilnīgas, reflektants nespēj tās lietot 

konkrētās situācijās; 

 

Ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķiem uzdevuma komponentiem, lielākā  

daļa uzdevumu komponentu nav izpildīti; 

 

Ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par uzdevumu saturu, nav gandrīz nekādu zināšanu un 

prasmju uzdevuma satura izpildē.  

 

Muzikoloģijas katedras vadītājs     asoc. prof. Jānis Kudiņš 


