SASKAŅOTS
Profesionālās izglītības un nodarbinātības
trīspusējās sadarbības apakšpadomes
2013.gada 28.augusta sēdē protokols Nr.5

Dziedātāja profesijas standarts
1. Vispārīgie jautājumi
1. Profesijas nosaukums – dziedātājs.
2. Profesijas kods – 2652 20.
2. Nodarbinātības apraksts
1. Profesionālās
kvalifikācijas līmenis.

kvalifikācijas

līmenis

–

trešais

profesionālās

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:
– dziedātājs patstāvīgi vai kora vai ansambļa sastāvā iestudē un publiski
atskaņo vokālos, vokāli instrumentālos un vokāli simfoniskos darbus, izvērtē
atskaņojuma sniegumu un izdara korekcijas skaņdarba interpretācijā; sastāda
repertuāru un koncerta programmas; piedalās vokālās mākslas attīstības
procesos; īsteno mūzikas, kultūras un izglītības nozares projektus.
Dziedātājs strādā kultūras vai izglītības institūcijās, profesionālos
muzikālos kolektīvos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais
komersants.
3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās
profesionālās kompetences
1. Spēja plānot un organizēt savu radošo darbu.
2. Spēja patstāvīgi izvēlēties mērķauditorijai atbilstošu repertuāru,
pielietojot mūzikas vēstures, teorijas un literatūras zināšanas.
3. Spēja sastādīt koncerta programmu,
programmas muzikālo dramaturģiju un dinamiku.

balstoties

uz

koncerta

4. Spēja lasīt, izprast un atskaņot skaņdarbus, sekojot autora un redaktora
norādījumiem un pielietojot mūzikas izteiksmes līdzekļus.
5. Spēja veikt savu un citu izpildītāju skaņdarba interpretācijas
izvērtējumu.
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6. Spēja novērtēt koncertu norises vietu, balstoties uz telpas akustiskajām
īpašībām un ņemot vērā koncerta dalībnieku sastāvu un repertuāru.
7. Spēja ievērot skatuves kultūru publiskā priekšnesuma laikā.
8. Spēja patstāvīgi, kā arī diriģenta, režisora vai mākslinieciskā kolektīva
vadītāja vadībā, sagatavot un īstenot dažādus mūzikas, kultūras un izglītības
nozares projektus un koncertus.
9. Spēja piemērot atbilstošas kustības, grimu, vokālo tehniku un
izvēlēties atbilstošu tērpu sava mākslinieciskā tēla radīšanai.
10. Spēja, izmantojot dažādus tehniskos paņēmienus un precīzi apgūstot
nošu tekstu, patstāvīgi attīstīt balss mākslinieciskās izteiksmes un tehniskās
prasmes.
11. Spēja nodrošināt balss pareizu un veselīgu lietošanu, izmantojot tās
vokālo tehniku.
12. Spēja pārvaldīt klavierspēli un izmatot to, apgūstot nepieciešamo
vokālo repertuāru.
13. Spēja uzņemties atbildību par kvalitatīvu profesionālo darbību.
14. Spēja izvēlēties un izmantot piemērotākās
informācijas avotus savu profesionālo pienākumu veikšanai.

tehnoloģijas

un

15. Spēja iegūt informāciju par novitātēm vokālajā mākslas nozarē.
16. Spēja strādāt patstāvīgi un komandā.
17. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā profesionālās
saziņas līmenī.
18. Spēja lietot profesionālo mūzikas terminoloģiju valsts valodā un itāļu
valodā.
19. Spēja pašizglītoties un pilnveidot profesionālās kompetences.
20. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas normas.
21. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības un vides aizsardzības
prasības.

3

22. Spēja pārzināt ar autortiesībām saistītos normatīvos aktus un ievērot
autortiesības.
23. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.
4. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās prasmes
1. Organizēt, plānot un īstenot savu radošo darbu.
2. Izvēlēties savai balsij atbilstošu repertuāru.
3. Izvēlēties nošu materiālu koncerta programmai.
4. Izveidot un atskaņot savai balsij atbilstošu koncerta programmu.
5. Ievērot skatuves kultūru.
6. Lasīt un izprast skaņdarbus.
7. Izprast skaņdarba autora un redaktora dotos norādījumus.
8. Novērtēt koncertnorises vietu.
9. Patstāvīgi un diriģenta, režisora, horeogrāfa un koncertmeistara vadībā
apgūt vokālo programmu.
10. Īstenot mūzikas, kultūras un izglītības nozares projektus.
11. Izvērtēt savu sniegumu un citu izpildītāju interpretācijas.
12. Pārvaldīt klavierspēli.
13. Precīzi apgūt nošu tekstu.
14. Attīstīt savu balss aparātu.
15. Nodrošināt pareizu un veselīgu balss lietošanu.
16. Uzstāties solo koncertā vai vokālu kolektīvu sastāvā.
17. Radīt savu māksliniecisko tēlu, izmantojot atbilstošas kustības,
grimu, tērpu un vokālo tehniku.
18. Atbildēt par savas profesionālās darbības kvalitāti.
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19. Iegūt informāciju par novitātēm vokālajā mākslas nozarē.
20. Veikt darbu pastāvīgi.
21. Strādāt komandā.
22. Pārvaldīt valsts valodu.
23. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī.
24. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un itāļu valodā.
25. Pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.
26. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.
27. Ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības.
28. Veikt pirmās palīdzības pasākumus nelaimes gadījumos.
29. Ievērot vides aizsardzības prasības.
30. Lietot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku.
31. Pārzināt un ievērot autortiesības un ar tām saistītos normatīvos aktus.
32. Ievērot darba tiesisko attiecību prasības.
5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai
nepieciešamās zināšanas
1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās
zināšanas priekšstata līmenī:
1.1. kultūras vēstures pamati;
1.2. mūzikas forma;
1.3. mūsdienu mūzikas industrijas pamati;
1.4. jaunākās interpretācijas un interpreti vokālajā mūzikā;
1.5. ansambļu repertuārs;
1.6. klavierspēle;
1.7. grāmatvedības pamati;
1.8. dokumentu pārvaldības pamati;
1.9. komercdarbības pamati.
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2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās
zināšanas izpratnes līmenī:
2.1. savam balss tipam atbilstīgs pamatrepertuārs;
2.2. mūzikas stilu un žanru raksturīgākās pazīmes, īpatnības un
atšķirības;
2.3. koncerta dramaturģija;
2.4. balss aparāta higiēna;
2.5. balss aparāta uzbūve;
2.6. balss nostādīšanas metodika;
2.7. veselības aizsardzība un profesionālās slimības;
2.8. projekta vadība;
2.9. profesionālie termini valsts valodā un itāļu valodā.
3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās
zināšanas lietošanas līmenī:
3.1. akadēmiskā dziedāšana;
3.2. pasaules mūzikas vēsture un literatūra;
3.3. skatuves runa;
3.4. skatuves kustības;
3.5. skatuves kultūra;
3.6. mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi un to pielietojums;
3.7. mūzikas teorija;
3.8. harmonija un polifonija;
3.9. datu bāzes un informācijas ieguves veidi;
3.10. vokālās mūzikas vēsture;
3.11. Latvijas mūzikas vēsture;
3.12. Latvijas klasiskā vokālā mūzika;
3.13. solo un ansambļa dziedāšanas īpatnības;
3.14. klavierspēle;
3.15. mākslinieciskā tēla radīšanas paņēmieni;
3.16. mūzikas psiholoģijas pamati;
3.17. saskarsmes psiholoģija;
3.18. profesionālās un vispārējās ētikas principi;
3.19. darba aizsardzība (ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumi,
darbavietas ergonomika, pirmā palīdzība);
3.20. vides aizsardzības pamatprincipi un prasības;
3.21. valsts valoda;
3.22. viena svešvaloda profesionālās saziņas līmenī;
3.23. informācijas tehnoloģijas;
3.24. darba tiesisko attiecību normas;
3.25. informācijas sistematizācija;
3.26. estētika;
3.27. autortiesības un nozares normatīvie akti.

