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Gulbenes Mūzikas skolas 
mācību priekšmeta programma 

Klarnetes spēle 
 

1. Mācību priekšmeta programmas mērķi : 
 
1.1. apgūt IP Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle 20V apmācības programmu; 
1.2.  nodrošināt izglītojamā iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības    

ieguvei izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle; 
1.3. radīt motivāciju izglītības turpināšanai profesionālās vidējās izglītības pakāpē; 
1.4.   sekmēt izglītojamā pozitīvas attieksmes veidošanos pret līdzcilvēkiem. 

 
2. Mācību priekšmeta programmas uzdevumi : 

 
2.1. nodrošināt sistematizētu pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi; 
2.2. sekmēt izglītojamā emocionālo un intelektuālo attīstību; 
2.3. atraisīt izglītojamā muzikalitāti un individuālās radošās spējas; 
2.4. attīstīt muzikālo dzirdi, muzikālo atmiņu un ritma izjūtu; 
2.5. attīstīt muzikālo domāšanu; 
2.6. apgūt pamatterminoloģiju mūzikā; 
2.7. sniegt priekšstatu un attīstīt orientēšanos mūzikas ţanros, stilos un komponistu 

daiļradē. 
 
3. Mācību priekšmeta apguves ilgums un apjoms: 

 
3.1. mācību periods: 6 (7) gadi; 
3.2. mācību nedēļu skaits:    210; 
3.3. kopējais kontaktstundu skaits:  420; 
3.4. mācību gads paredzēts izglītojamajiem, lai nodrošinātu secīgu pāreju no vienas 

izglītības pakāpes nākamajā. 
 
4. Mācību sasniegumu vērtēšanas kritēriji, pamatprincipi un 
kārtība: 
 
4.1. mācību sasniegumus vērtē: 

4.1.1. pārbaudījumu komisija – mācību koncertos, tehniskajās ieskaitēs, pārcelšanas 
ieskaitēs un noslēguma eksāmenos; 

4.1.2. pedagogs – ikdienas darbā, kā arī semestra un mācību gada noslēgumā; 
4.2. vērtēšanas kritērijus mācību koncertos, tehniskajās ieskaitēs, pārcelšanas ieskaitēs un 

noslēguma eksāmenos, (skatīt pielikumā Nr. 1); 
4.3. tehniskā ieskaite un ikdienas darba sasniegumi tiek vērtēti ar atzīmi 10 ballu 

vērtējuma skalā: 
• augsts apguves līmenis:   10 (izcili), 9 (teicami); 
• optimāls apguves līmenis:  8 (ļoti labi), 7 (labi), 6 (gandrīz labi); 
• vidējs apguves līmenis:      5 (viduvēji), 4 (gandrīz viduvēji); 
• zems apguves līmenis:       3 (vāji), 2 (ļoti vāji), 1 (ļoti, ļoti vāji); 
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4.4. semestra atzīmi veido: 
4.4.1. vērtējums mācību koncertā; 
4.4.2. vērtējums tehniskajā ieskaitē (izņemot II semestri 6. klasē); 
4.4.3. ikdienas darba vidējais vērtējums; 

4.5. semestra vērtējums ir neapmierinošs (>4), ja mācību koncertā un tehniskajā ieskaitē 
nav saņemts pietiekams vērtējums (vismaz 4); 

4.6. gada atzīmi veido I un II semestra vidējais vērtējums; 
4.7. noslēguma eksāmena vērtējumu veido: 

4.7.1. tehniskās daļas vērtējums (30%); 
4.7.2. mākslinieciskās daļas vērtējums (70%). 

4.8. galīgo atzīmi veido II semestra, gada un noslēguma eksāmena vidējais vērtējums. 
 
5. Mācību sasniegumu vērtēšanas prasības, formas un veidi: 
 
5.1. tehniskā ieskaite 2 reizes gadā 2-6. (7.) klasei : 

2.-6. (7.) kl. – mažora un minora gamma + 1 etīde no notīm; mūzikas terminoloģijas 
pārbaude (tikai II semestrī); 

5.2. mācību koncerts I semestrī, skaņdarbi jāatskaņo no galvas: 
2.-5. klase atskaņo divas dažāda rakstura miniatūras. 

 
5.3. pārcelšanas ieskaite (1.-5.kl.) vai eksāmens (7. kl.) mācību gada noslēgumā, 

skaņdarbi jāatskaņo no galvas: 
1.-3.klasei - 2 miniatūras; 
4.-5.klasei – 2 miniatūras vai izvērstas formas skaņdarbs. 

 
5.4. noslēguma eksāmens 6. klasei:  

izvērstas formas skaņdarbs + 2 miniatūras vai 3 dažāda rakstura skaņdarbi (jāatskaņo 
no galvas). 

 
5.5. noslēguma eksāmena mākslinieciskās daļas noklausīšanās 6. klasei 3 reizes II 

semestrī. 
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6. Mācību priekšmeta programmas apguves secība: 
 

1. klase 
 

1. Apjoms – 2 stundas nedēļā, 70 stundas gadā. 
 

2. Klarnetes spēles programmas uzdevumi: 
2.1. pazīt notis līnijkopā mi - mi 3, zināt oktāvu nosaukumus, nošu ilgumus, izprast 

jēdzienus metrs un takstsmērs, mažors un paralēlais minors, minora 3 veidi, 
dinamika, temps. 

2.2. ambašūra veidošana - pareiza mutes stāvokļa, zoda, lūpu, zobu un apkārtējo 
muskuļu pozīciju veidošana; 

2.3. pareizas stājas veidošana; 
2.4. elpas, elpas atbalsta veidošana; 
2.5. skaņas artikulācijas, mēles funkcijas; 
2.6. staccato un legato spēle; 

 
3. Priekšmeta saturs: 

3.1. ievads klarnetes spēles apmācībā: 
3.2. apgūt pirmās oktāvas aplikatūru; 
3.3. apgūt ritma grupas, nošu un paužu garumus; 
3.4. skaitīšana ar kājas palīdzību; 
3.5. apgūt trīs mažora gammas (DO, FA, SOL); 
3.6. iepazīties ar minora gammu. 

 
4. Pārbaudes formas: 

4.1. mācību gada beigās pārcelšanas ieskaite (atskaņot 2 dažāda rakstura skaņdarbus 
no galvas). 

 
5. Ieteicamā nošu literatūra: 

5.1. G.F.Hendelis "Ārija" (Ulma); 
5.2. A.Spadavekia "Dziesmiņa" (K 1968.). 
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2. klase 
 

1. Apjoms – 2 stundas nedēļā, 70 stundas gadā. 
 

2. Klarnetes spēles programmas uzdevumi: 
2.1. apgūt ritma grupas: ceturtdaļnots ar punktu un astotdaļnots ar punktu; 
2.2. iepazīstināt audzēkni ar periodu kā pabeigtu muzikālu domu, to dalot teikumos, 

frāzēs, motīvos. 
2.3. turpināt sekot pareiza mutes stāvokļa, zoda, lūpu, zobu un apkārtējo muskuļu 

pozīciju veidošanai, stājas, elpas, elpas atbalsta veidošanai, skaņas artikulācijai, 
tīrai intonācijai, to koriģējot ar mutes, lūpu muskuļiem vai iemutņa izvilkšanu vai 
iebīdīšanu; 

 
 
 

3. Priekšmeta saturs: 
3.1. ievads klarnetes spēles apmācībā: 
3.2. gammas līdz 2 zīmēm ieskaitot; 
3.3.  etīdes (6); 
3.4.  skaņdarbi (6); 
 

4. Pārbaudes formas: 
4.1. tehniskā ieskaite  (septembrī un janvārī); 
4.2. mācību koncerts I semestrī; 

      4.3. pārcelšanas eksāmens II semestrī. 
 

5. Ieteicamā nošu literatūra: 
5.1. V.Getmans "Klarnetes ābece" (M 1987.); 
5.2. J.Brāmss "Šūpļa dziesma" (M 1977.); 
5.3. V.A.Mocarts "Maza spēle" (M 1977.). 
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3. klase 
 

1. Apjoms – 2 stundas nedēļā, 70 stundas gadā. 
 

2. Klarnetes spēles programmas uzdevumi: 
2.1. apgūt ritma grupas ar sešpadsmitdaļnotīm, punktētos ritmus, trioles, sinkopes 

takts robežās; 
2.2. apgūstot skaņdarbus, analizēt to formu - divdaļu, trīsdaļu vai salikta trīsdaļu ; 
2.3. analizēt skaņdarba žanrisko piederību - deja, valsis, polka, menuets, sarabanda, 

galops, gavote, dziesma, maršs utt. 
2.4. noteikt un analizēt skaņdarba laikmetīgo, stilistisko piederību - polifonā, 

homofonā mūzika - senā mūzika, baroks, klasicisms, romantisms. 
 

3. Priekšmeta saturs: 
3.1. gammas līdz 3 zīmēm ieskaitot; 
3.2. gadā 4-6 skaņdarbi; 
3.3.  etīdes gadā (4). 

 
4. Pārbaudes formas: 

4.1. tehniskā ieskaite (septembrī un janvārī); 
4.2. mācību koncerts I semestrī; 
4.3. pārcelšanas eksāmens II semestrī. 

 
5. Ieteicamā nošu literatūra: 

5.1. V.Getmans "Klarnetes ābece" III daļa Etīde Nr. 20; 
5.2. F.Hosseks "Gavote"; 
5.3. L.van Bēthovens "Melodija". 
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4. klase 
 

1. Apjoms – 2 stundas nedēļā, 70 stundas gadā. 
 

2. Klarnetes spēles programmas uzdevumi: 
2.1. iepazīstināt audzēkni ar izvērstas formas skaņdarbiem. Sonātes ciklu, koncertu, 

variācijām, sonatīni, svītu, to atsevišķām daļām; 
2.2. veikt Sonātes allegro formas analīzi, izdalot kontrastējošās tēmas, tēlus; 
2.3. apgūt teorētiski melismu izpildīšanu. 
2.4. turpināt sekot audzēkņa izpildītāja aparātam, elpai, stājai, nepieļaujot novirzes, 

īpaši instrumenta turēšanas leņķa izmaiņā; 
2.5. strādāt pie tehniskajiem vingrinājumiem, īpaši klarnetes repertuārā bieži 

sastopamajiem trilleriem, priekšskaņiem, to savienojumiem, kā arī iepazīt un 
apgūt grupetto un mordentu spēli; 

2.6. strādāt pie skaņas artikulācijas veidiem - legato, staccato non legato, marcato, 
detašē; 
 

3. Priekšmeta saturs: 
3.1. gammas līdz 4 zīmēm ieskaitot; 
3.2.  etīdes (6), skaņdarbi (4-6). 

 
4. Pārbaudes formas: 

4.1. tehniskā ieskaite  (septembrī un janvārī); 
4.2. mācību koncerts I semestrī; 
4.3. pārcelšanas eksāmens II semestrī. 
 

5. Ieteicamā nošu literatūra: 
5.1. S.Gezencvejs "50 etīdes klarnetei" Etīde Nr. 43; 
5.2. Dž.Mārtiņi "Andantino"; 
5.3. K.M.Vēbers "Sonatīne". 
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5. klase 
 

1. Apjoms – 2 stundas nedēļā, 70 stundas gadā. 
 

2. Klarnetes spēles programmas uzdevumi: 
2.1. turpināt 4. klasē iesākto darbu pie skaņdarba formas analīzes; 
2.2. nostiprināt zināšanas par melismiem, to izpildīšanas īpatnībām; 
2.3. turpināt darbu pie hromatiskās gammas, D7, Pm.5/3. 

 
3. Priekšmeta saturs: 

3.1. gammas līdz 4 zīmēm ieskaitot + hromatiskā gamma; 
3.2.  etīdes (6), skaņdarbi (4-6). 

 
4. Pārbaudes formas: 

4.1. tehniskā ieskaite (septembrī un janvārī); 
4.2. mācību koncerts I semestrī; 
4.3. pārcelšanas eksāmens II semestrī. 
 

5. Ieteicamā nošu literatūra: 
5.1. S. Gezencvejs 50 etīdes klarnetei Etīde Nr. 45; 
5.2. P. Čaikovskis Noktirne;  
5.3. F. Mendelsons Pavasara dziesma ; 
5.4. A. Dvoržaks Humoreska. 
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6.(7.)klase 
 

1. Apjoms – 2 stundas nedēļā, 70 stundas gadā. 
 

2. Klarnetes spēles programmas uzdevumi: 
2.1. turpināt 5. klasē iesākto darbu pie skaņdarba formas analīzes; 
2.2. nostiprināt iemaņas melismu - priekšskaņu, trilleru, mordentu, grupeto 

atskaņošanā; 
2.3. nostiprināt zināšanas par hromatiskās gammas uzbūvi, D7, pm.5/3. 

 
3. Priekšmeta saturs: 

3.1. gammas līdz 6 zīmēm ieskaitot + hromatiskā gamma; 
3.2.  etīdes (6), beigšanas eksāmena programma.   

 
4. Pārbaudes formas: 

4.1. tehniskā ieskaite (septembrī un janvārī); 
4.2. II semestrī trīs noklausīšanās; 
4.3. skolas beigšanas eksāmens. 

 
 
5. Ieteicamā nošu literatūra: 

5.1. Vieglas etīdes A. Presmana red. Etīde Nr. 27; 
5.2. Jēk. Mediņš Menuets; 
5.3. M. Musorgskis "Vecā pils"; 
5.4. G. F. Hendelis Sonāte Es - dur IV daļa; 
5.5. J. Haidns Adagio Nr. 63; 
5.6. Bruno Bower Sonatīne klarnetei B - dur 

 
 


