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Muzikoloģijas studiju absolventu pirmais izlaidums Latvijas PSR Valsts 

konservatorijā, 1952. gada jūnijs. No kreisās: Vladimirs Muzaļevskis, 

Oļģerts Grāvītis, Jēkabs Vītoliņš, Vita Ozoliņa (Krūmiņa), Lija Krasinska, 

Biruta Bergmane (Dreiže), Silvija Stumbre, Viktors Sams, Nilss Grīnfelds. 

Izlaidumu turpinājums līdz pat mūsdienām, vienīgais tukšais – 1963. gads.
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Katedras muzikoloģijas studiju programmas īstenošanā laika gaitā

1946. gadā LPSR Valsts konservatorijā izveidota Mūzikas vēsturiski 

teorētiskā katedra /nodaļa/ Kompozīcijas fakultātē. Tikai kopš 60. 

gadu sākuma skaidri diferencējās divas – Mūzikas vēstures katedra

un Mūzikas teorijas katedra.

Kopš 2007. gada – Mūzikas vēstures un teorijas katedras apvienotas 

Muzikoloģijas katedrā.
*Paralēli 2006. gada dibināts JVLMA Zinātniskās pētniecības centrs, iepriekš Zinātnes daļa.

Pamatvietā strādājošo docētāju skaita dinamika – no pirmajiem 4 

Mūzikas vēstures katedras mācībspēkiem līdz skaitam, kurš līdz pat 

šodienai ir pastāvējis ar īslaicīgām izmaiņām: 

vidēji 15 pamatvietā strādājoši  muzikoloģijas disciplīnu docētāji.
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Pirmais muzikoloģijas studentu kurss 1947./1948. mācību gadā, nodarbībā pie 

Jāņa Līcīša. Otrajā rindā, no kreisās: Oļģerts Grāvītis, Valda Kalniņa, Vladimirs 

Meļeškins. Pirmajā rindā, no kreisās: Estere Didrihsone, Silvija Stumbre, Biruta 

Bergmane (Dreiže), Vita Ozoliņa (Krūmiņa). 6



No 1952. gada līdz 2011. gadam muzikoloģijas pamatstudiju

programmu ( t. sk. bakalaura un maģistra programmas kopš 

1995. gada) ir absolvējuši 297 diplomēti muzikologi.

*Saskaitīti ir cilvēki, nevis aizstāvētie darbi (331), kuri 34 muzikologiem ir 

divi – bakalaura un maģistra darbs. 2012. gada jūnijā plānoti 307 absolventi. 

*Līdztekus kopš 1993. gada promocijas darbus muzikoloģijā JVLMA 

aizstāvējuši 15 mākslas zinātņu doktora grāda (Dr. art.) ieguvēji.

Pamatstudiju absolventu dinamika izlaidumos: 

matemātiskais vidējais gadā – 5 (visbiežāk 4–6–8 robežās);

regulāri ir bijuši gadi, kad absolvēja tikai 1–2  cilvēki (6 reizes); 

līdzšinējais kvantitātes rekords –15 absolventi 1984. gadā!
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Muzikoloģijas programmas/-u absolventu skaits laika gaitā 

STAPR CITU

Interesanti, ka skaitļi neapstiprina pēdējo 10 gadu laikā dažu  

muzikologu (M. Boiko, I. Šarkovska-Liepiņa)

rakstos pausto stereotipisko (nepārbaudīto) atziņu par it kā 

dramatisku studējošo skaita kritumu kopš 20. gs. 90. gadiem.

Salīdzinājumam:

1952–1991 muzikoloģijas programmu absolvēja 199 muzikologi;

1991–2011 bakalaura un maģistra programmas absolvēja 

99 muzikologi. 
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Muzikoloģijas programmas/-u absolventu skaits laika gaitā

STAPR CITU

1952–2011 muzikoloģijas programmas absolventu kopskaitā

262 – dāmas (88%), 36 – kungi (12%).

Vīriešu kārtas muzikoloģijas absolventu īpatsvars 

kopš 1991. gada turpinājis arvien uzkrītošāk kristies –

līdzās 91 dāmai (92%) tikai 8 kungi  (8%)!

*2012. gada pavasarī muzikoloģijas bakalaura un maģistra studijās

31 – dāma (78%), 6 – kungi (22%). Vai kādreiz izveidosies līdzsvars?
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1952–2011 kopumā aizstāvēti 332 diplomdarbi (t. sk. bakalaura un maģistra) 

Klasisko žanru problemātika – 107 (32,3%)
/opera 19, balets 8, simfoniskā mūzika 20, vokālsimfonika 17, kormūzika 16, 

vokālā kamermūzika 9, instrumentālā kamermūzika 16, ērģeļmūzika  2/

Mūzikas teorijas disciplīnu un analīzes dažādi aspekti – 77 (23,2%)

Mūzikas vēstures tematika – 34 (10,2%)

Tradicionālās mūzikas un kultūras izpētes dažādi jautājumi – 21 (6,3%)

Mūzikas mācību priekšmetu metodikas jautājumi – 17 (5,1%)

Tautasdziesmu apdares (uztveres) jautājumi klasiskajos žanros – 15 (4,5%)

Saskare ar mūzikas estētikas (semiotika, hermeneitika) jautājumiem – 8 (2,4%)

Koris kā izpētes objekts – 5 (1,5%) 

Saskare ar mūzikas psiholoģijas problemātiku – 5 (1,5%)

Kinomūzikas izpēte – 4 (1,2%) 

Dziesmu svētku izpēte – 3 (1%),  Deju svētku izpēte – 1 (0,3%)

Mūzikas socioloģijas problemātika – 2 (0,6%)

Populārās mūzikas izpēte – 2 (0,6%)

Dažādi individualizēti vai kombinēti izpētes aspekti – 31 (9,3%)
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JVLMA muzikoloģijas studijas nozares definīciju kontekstā šodien

* Muzikoloģija – zinātne, rakstniecība un lietišķās (sociālās) 

darbības sfēra. Vai pastāv stingras iekšējās robežas?

* Mūzikas zinātne. Joprojām aktuāls klasiskais priekšstats par to kā 

mūzikas kultūras attīstības procesam (vēsturei) un filozofiskas 

sapratnes interpretācijai veltītu fundamentālu pētījumu jomu. 

Starpdisciplināra universitātes studiju programma.

•Mūzikas teorija – pētniecības virziens ar “šaurāku” un specifiskāku 

jautājumu aptveri. Viens no balsta punktiem mūsdienu

sistemātiskās muzikoloģijas starpdisciplināri sazarotajā kopumā.

Dažāda profila augstskolās (gan universitātēs, gan akadēmijās).

* Etnomuzikoloģija – mūzikas (skaņas) aspektu aptvere 

tradicionālās kultūras un dažādu kultūru salīdzinošā izpētē. 

Dažāda profila augstskolās (gan universitātēs, gan akadēmijās).
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JVLMA muzikoloģijas studijas nozares definīciju kontekstā  šodien

Bakalaura 4 gadus ilgas divas autonomas studiju programmas. 

1) Muzikoloģijas (vēstures un teorijas) un 2) etnomuzikoloģijas 

(tradicionālās kultūras studiju) bāzes teorētisko zināšanu un prasmju 

studijas apvienojumā ar pedagogu sagatavošanu specializācijas jomā.
*Studējošo (23) proporcijas 2012. gada pavasarī: 8 muzikoloģijā, 15 etnomuzikoloģijā.

Akadēmiskā maģistra 2 gadu programma.

* No 2007. gada piedāvā specializēties dažādos muzikoloģijas virzienos, universitātes 

līmeņa studiju ievirzes uzstādījums (pretenzija).  2012. gada pavasarī 14 studējošie.

Doktora studiju programma Muzikoloģija. 
*2012. gada pavasarī 3 gadu aktīvajā ciklā 10 doktoranti, neskaitot pēcdoktorantūru.

Vai  ir nepieciešamas un iespējamas izmaiņas

studiju programmu saturā?
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Quo vadis?
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