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

Mūzikas teorijas speciālista profesijas standarts
1. Vispārīgie jautājumi
1. Profesijas nosaukums – mūzikas teorijas speciālists.
2. Profesijas kods – 2652 28.
2. Nodarbinātības apraksts
1. Profesionālās
kvalifikācijas līmenis.

kvalifikācijas

līmenis

–

trešais

profesionālās

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:
– mūzikas teorijas speciālists ir radošs darbinieks, kas īsteno mūzikas,
kultūras un izglītības nozares projektus; vāc, apkopo un sistematizē informāciju
muzikālu darbu datu bāzēm; palīdz sastādīt bibliotēku, mūzikas fondu un
izdevniecību krājumus; sadarbojas ar plašsaziņas līdzekļiem; patstāvīgi spēj
īstenot ieceres, pētot un analizējot mūzikas kultūrā nozīmīgu personību daiļradi
un darbību, kā arī dažādu laikmetu, stilu un žanru mūzikas kultūrvēsturisko
nozīmi.
Mūzikas teorijas speciālists strādā valsts un pašvaldību kultūrizglītības
iestādēs, mūzikas kultūras informācijas un izpētes organizācijās,
koncertapvienībās un citos uzņēmumos 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 īstenot mūzikas, kultūras un izglītības nozares
projektus atbilstoši klausītāju auditorijas sagatavotībai.
3. Spēja uzkrāt un sistematizēt informāciju par komponistu daiļradi,
spilgtākajiem interpretiem, nozīmīgākajiem kultūras darbiniekiem un citiem ar
mūzikas nozari saistītiem faktiem, izmantojot pieejamās datu bāzes.
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4. Spēja analizēt, salīdzināt un izskaidrot dažādu kultūrvēsturisko
laikmetu, stilu un žanru skaņdarbu raksturīgākos mūzikas izteiksmes līdzekļus
un kompozīcijas formas.
5. Spēja pierakstīt, vākt un apkopot tradicionālo mūziku.
6. Spēja darboties tradicionālās mūzikas popularizēšanā, piedaloties
folkloras kopu darbībā.
7. Spēja sadarboties ar masu informācijas līdzekļiem, rakstot un veidojot
raidījumus par kultūras dzīves aktualitātēm.
8. Spēja brīvi spēlēt vienu mūzikas instrumentu.
9. Spēja izvēlēties un izmantot informācijas tehnoloģijas un avotus
profesionālo pienākumu izpildei.
10. Spēja strādāt patstāvīgi un komandā.
11. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā profesionālās
saziņas līmenī.
12. Spēja lietot profesionālo mūzikas terminoloģiju valsts valodā un itāļu
valodā.
13. Spēja pašizglītoties un pilnveidot profesionālās kompetences.
14. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.
15. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības un vides aizsardzības
prasības.
16. Spēja pārzināt un ievērot autortiesības un ar tām saistītos normatīvos
aktus.
17. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.
4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai
nepieciešamās prasmes
1. Organizēt un plānot savu radošo darbu.
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2. Īstenot mūzikas, kultūras un izglītības nozares projektus.
3. Novērtēt mūzikas, kultūras un izglītības nozares projekta aktualitāti un
sastādīt tā īstenošanas plānu.
4. Sadarboties ar projektā iesaistītajiem dalībniekiem.
5. Uzkrāt un sistematizēt informāciju par komponistu daiļradi,
spilgtākajiem interpretiem, nozīmīgākajiem kultūras darbiniekiem un citiem ar
mūzikas nozari saistītiem faktiem.
6. Izvēlēties
piemērotākās
metodes
komponistu
atskaņotājmākslas jomu un kultūras dzīves notikumu izpētē.

daiļrades,

7. Pētīt un analizēt mūzikas dzīves procesus, to žanrisko un stilistisko
daudzveidību.
8. Pierakstīt, vākt un apkopot tradicionālo mūziku.
9. Popularizēt tradicionālo mūziku.
10. Sadarbībā ar masu medijiem rakstīt un veidot raidījumus par kultūras
dzīves aktualitātēm.
11. Dažāda vecuma mērķauditorijas iesaistīšana, īstenojot mūzikas,
kultūras un izglītības nozares projektus.
12. Brīvi spēlēt vienu mūzikas instrumentu.
13. Apzināt un izmantot informācijas tehnoloģijas un avotus (literatūra,
ieskaņojumi, interneta vide) profesionālo uzdevumu veikšanai.
14. Orientēties muzikālu darbu datu bāzu izveides specifikā.
15. Savā radošajā darbībā izmantot jaunākās muzikoloģijas atziņas.
16. Veikt darbu pastāvīgi.
17. Strādāt komandā.
18. Pārvaldīt valsts valodu.
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19. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī.
20. Lietot profesionālo mūzikas terminoloģiju valsts valodā un itāļu
valodā.
21. Papildināt zināšanas un prasmes tālākizglītībā.
22. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.
23. Veikt darbu atbilstoši darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām.
24. Sniegt pirmo palīdzību nelaimes gadījumos.
25. Ievērot vides aizsardzības prasības.
26. Lietot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku.
27. Pārzināt un ievērot autortiesības un ar tām saistītos normatīvos aktus.
28. Ievērot darba tiesisko attiecību prasības.
5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai
nepieciešamās zināšanas
1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās
zināšanas priekšstata līmenī:
1.1. muzikoloģijas vēsture;
1.2. mūsdienu mūzikas industrijas pamati;
1.3. dokumentu pārvaldības pamati;
1.4. grāmatvedības pamati;
1.5. komercdarbības pamati.
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās
zināšanas izpratnes līmenī:
2.1. mūzikas kultūras un izglītības nozares projektu prezentācijas veidi,
metodes un tehniskais aprīkojums;
2.2. mūzikas datu bāzes un to pilnveidošana;
2.3. mūzikas kultūras mantojums un jaunrade;
2.4. plašsaziņas līdzekļi un informācijas sniegšanas metodes;
2.5. Latvijas profesionālās mūzikas izglītības sistēma;
2.6. profesionālie mūzikas termini valsts valodā un itāļu valodā.
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3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās
zināšanas lietošanas līmenī:
3.1. mūzikas, kultūras un izglītības nozares projektu plānošana un
īstenošana;
3.2. ārzemju un latviešu mūzikas vēsture un literatūra;
3.3. latviešu folklora un folkloristikas pamati;
3.4. pētniecības metodikas pamati;
3.5. mūzikas teorija;
3.6. skaņdarbu forma;
3.7. harmonija un polifonija;
3.8. skaņdarbu kompozīcija;
3.9. viena instrumenta spēle;
3.10. mūzikas kritikas žanri;
3.11. kultūras un filozofijas vēsture;
3.12. estētika;
3.13. mūzikas psiholoģija;
3.14. mūzikas pedagoģijas pamati;
3.15. mūzikas teorijas, solfedžo un mūzikas literatūras metodikas pamati;
3.16. publiskās runas kultūra;
3.17. saskarsmes psiholoģija;
3.18. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;
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. autortiesības un mūzikas nozares normatīvie akti.

