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Gulbenes Mūzikas skolas 
mācību priekšmeta programma 

Klavierspēle 
 

1. Mācību priekšmeta programmas mērķi : 
 

1.1. apgūt IP Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle 20V apmācības programmu; 
1.2. nodrošināt izglītojamā iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības 

ieguvei izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle; 
1.3. sniegt audzēkņiem pamatiemaņas un pamatzināšanas klavierspēlē;  
1.4. veicināt prasmju apguvi, lai audzēknis ar savu iztēli, tehnisko varēšanu spētu 

atskaņot dažādu stilu ,laikmetu, raksturu skaņdarbus. 
 

2. Mācību priekšmeta programmas uzdevumi : 
 

2.1. nodrošināt sistematizētu pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi klavierspēlē; 
2.2. apgūt un pielietot mūzikas izteiksmes līdzekļu kopumu: nošu rakstu, dinamiku, 

metroritmu, tempu, faktūru, skaņkārtu, mūzikas formu, artikulācijas tehniku 
klavierspēlē; 

2.3. iemācīties interpretēt skaņdarba formu, žanru, stilu, laikmetu; 
2.4. veidot audzēkni par mūzikas izpratēju, koncertu apmeklētāju. 
 
3. Mācību priekšmeta apguves ilgums un apjoms: 
 
3.1. mācību periods: 8 (9) gadi; 
3.2. mācību nedēļu skaits:    280; 
3.3. kopējais kontaktstundu skaits:  560; 
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 8. klasē); 
4.4.3. ikdienas darba vidējais vērtējums;  

4.5. semestra vērtējums ir neapmierinošs (mazāks par 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 (8. klasei tikai I semestrī): 

1.klasei- 1 mažora gamma,1 etīde,1 skaņdarbs pēc izvēles. 2.-8.  kl. – 2 gammas 
(pēc komisijas izvēles no sagatavotajām gammām) + patstāvīgs skaņdarbs I 
semestrī un  2 gammas, virtuozs skaņdarbs un etīde II semestrī; mūzikas 
terminoloģijas pārbaude un lasīšana no lapas- 2 reizes gadā ; 

5.2. mācību koncerts I semestrī, skaņdarbi jāatskaņo no galvas: 
1.klasei – 2 dažāda rakstura skaņdarbi,2.-7.klasei – polifonisks skaņdarbs un 
skaņdarbs (raksturs pēc izvēles);  
 

5.3. pārcelšanas eksāmens: 
1.klasei- izvērstas formas skaņdarbs I d. vai polifonisks skaņdarbs un liriska 
miniatūra; 
 2.-7.klasei – izvērstas formas skaņdarbs, lirisks skaņdarbs. 
  

5.4. noslēguma eksāmens 8. klasei:  
• tehniskā daļa – 1 mažora un 1 minora gamma + 1 etīde  un virtuozs 

skaņdarbs no galvas; 
• mākslinieciskā daļa – polifonisks skaņdarbs+ izvērstas formas skaņdarbs 

+ lirisks skaņdarbs. Programmā vēlams iekļaut vismaz vienu latviešu 
komponista skaņdarbu. 

 
5.5. noslēguma eksāmena mākslinieciskās daļas noklausīšanās 8. 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. Klavierspēles programmas uzdevumi: 
2.1. apgūt nošu augstumus līnijkopā (vijoles un basa atslēgās); 
2.2. jāzina nošu un paužu ilgumi, aplikatūra, divdaļu, trīsdaļu takstsmēri; 
2.3. jāzina skaņkārtas- mažors, minors; 
2.4. veicināt kvalitatīvu skaņas veidošanu, izmantojot   
      etīdes, vingrinājumus, tautasdziesmas un vienkāršus skaņdarbus; 
2.5. attīstīt prasmi dzirdēt, kontrolēt savu spēli. 

  
3. Priekšmeta saturs: 

3.1. Ievads klavierspēles apmācībā: 
• jāapgūst elementārie skaņas veidošanas paņēmieni - legato,            

non legato, staccato;  
• precīza nošu ilgumu spēle; 
•  2-3 mažora gammas ar simetrisku aplikatūru šķirti, tonikas 

trijskanis – ar katru roku atsevišķi, akordi- ar katru roku atsevišķi; 
• 20-25 dažāda rakstura un formas skaņdarbi-tautasdziesmas, dejiska 

rakstura skaņdarbi, vienkārši polifoniski skaņdarbi, vieglas 
sonatīnes un variācijas, etīdes, ansambļi. 

 
4. Pārbaudes formas: 
 4.1. Mācību koncerti:  
             I semestrī (tikai ar sagatavošanas klasi) =  2 skaņdarbi pēc izvēles –  
                                                                                 atskaņojami no galvas. 
             II semestrī – tehniskā ieskaite = 1 mažora gamma,1 etīde un  

1 skaņdarbs pēc izvēles. 
           4.2. Pārcelšanas ieskaite: 
            Izvērstas formas skaņdarbs (I daļa) vai polifonija  un  liriska  miniatūra. 

 
5. Ieteicamā nošu literatūra: 

ü L.Mocarts ‘’Menuets’’ Fa maž. 
ü K.Reinike ‘’Sonatīne’’ Sol maž. Op.127 
ü K.Černi ‘’Etīde’’ Do maž 
ü A.Gedike ‘’Deja’’  

            krājums “Klavierspēles skola” A.Nikolajeva redakcijā. 
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2. klase 
 

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

2. Klavierspēles programmas uzdevumi: 
2.1. jāzina vienkāršie tempu apzīmējumi- Andante, Moderato, Allegro, 
jāpazīst dinamiskās zīmes – f, p, mf, mp, <. > ,sf; 
2.2. jāzina melismi – mordents, priekšskanis; 
2.3. jāzina, kas ir frāze, teikums, periods. 

 
3. Priekšmeta saturs: 

3.1 jāapgūst gammas līdz 2 zīmēm.Gamma šķirti, trijskaņi, akordi,   

            arpēdžijas  taisni  (temps   = 60-66 ); 
3.2.jāapgūst tīdes pirkstu tehnikā un akordu faktūrā; 
3.3.jāprot izveidot frāzējums vienkāršos skaņdarbos; 
3.4.jāapgūst  3 polifoniski skaņdarbi,  2 izvērstas formas darbi, 5 dažāda      

rakstura skaņdarbi, 8 etīdes, 2 ansambļi; 
3.5.jāveicina formas izjūtu, jāattīstīta dinamikas kontrasti. 

 
4. Pārbaudes formas: 

4.1. Tehniskās ieskaites:  I semestrī  2 gammas (mažors un minors),lasīšana 
no  lapas un pārbaudījums patstāvīgajā darbā – viens skaņdarbs no galvas.  

 II semestrī- 2 gammas(mažors un minors), 1 etīde un  1 virtuozs skaņdarbs; 
4.2.Mācību koncerti:                                                                                                                                   

             I semestrī – 1 polifonisks skandarbs un 1 skaņdarbs pēc izvēles. 
             Pārbaude mūzikas terminoloģijā 2 reizes gadā; 

4.3.Pārcelšanas ieskaite: 
             Izvērstas formas skaņdarbs (I daļa) un  liriska  miniatūra. 
 
5. Ieteicamā nošu literatūra: 

ü J.S.Bahs ‘Menuets’’ Sol maž no ‘’Annas Magdalēnas nošu burtnīcas’’ 
ü L.van Bēthovens Sonāte Sol maž. No krājuma ‘’Klavierspēles 

skola’A.Nikolajeva redakcijā. 
ü K.Černi- Etīde Nr 10 no krājuma’’Etīdes iesācējiem’’ Germera 

redakcijā. 
ü P.Čaikovskis ‘’Sena franču dziesmiņa’’ no krājuma ‘’ Bērnu albūms’’ 
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3.klase 
 
1. Apjoms – 2 stundas nedēļā, 70 stundas gadā. 

 
2. Klavierspēles programmas uzdevumi: 

2.1.jāapgūst 10 muzikālie termini,melismi- grupetto; 
2.2. jāgūst priekšstats par gada laikā apgūtā izvērstas formas skaņdarba 

formu; 
2.3.jāprot izpildīt dažādu tempu, stila, formas un rakstura skaņdarbus, 

pielietojot dažādus spēles paņēmienus; 
2.4.jāapgūst  pamatiemaņas pedalizācijā.  

 
3. Priekšmeta saturs: 

3.1.  jāapgūst  3 polifoniski skaņdarbi;   
3.2.  2 izvērstas formas darbi; 
3.3.  5 dažāda rakstura skaņdarbi; 
3.4.  6 - 8 etīdes; 
3.5.  2 ansambļi; 
3.6.  gammas līdz 4 zīmēm- mažoru, harmonisko un melodisko minoru, garos 
trijskaņus- šķirti, hromatisko gammu – taisni, akordus. 

 
4.Pārbaudes formas: 

 4.1. Tehniskās ieskaites:   
I semestrī -  2 gammas (mažors un minors),lasīšana no   lapas un pārbaudījums 
patstāvīgajā darbā – viens skaņdarbs no galvas.  
II semestrī - 2 gammas(mažors un minors), 1 etīde un  1 virtuozs skaņdarbs. 

             4.2. Mācību koncerti-                                                                                                                                   
             I semestrī – 1 polifonisks skandarbs un 1 skaņdarbs pēc izvēles. 
             Pārbaude mūzikas terminoloģijā 2 reizes gadā. 
            4.3.  Pārcelšanas ieskaite: 
             Izvērstas formas skaņdarbs (I daļa) un  liriska  miniatūra. 
 
5.Ieteicamā nošu literatūra: 

ü J.S.Bahs ‘Menuets’’ do min. no ‘’Annas Magdalēnas nošu burtnīcas’’ 
ü F.Kulau Sonatīne  op.55,nr 1 Do maž 
ü K.Černi- Etīde  op.821 Nr 5 
ü R.Šūmanis ‘’Jautrais zemnieks’’ no krājuma ‘’Bērnu ainas’’ 
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4.klase 
 
1. Apjoms – 2 stundas nedēļā, 70 stundas gadā. 

 
2. Klavierspēles programmas uzdevumi: 

2.1. apgūt 10 jaunus muzikālos terminus, melismus- grupetto; 
2.2.  prast izanalizēt vienkārša trīsdaļīga sonātes forma; 
2.3. prast  izpildīt dažādu tempu, stila, formas un rakstura skaņdarbus, 
pielietojot dažādus spēles paņēmienus; 
2.4.  turpināt apgūt iemaņas pedalizācijā. 

 
 

3. Priekšmeta saturs: 
3.1.  jāapgūst gammas līdz 4 zīmēm- mažoru,harmonisko un melodisko   
       minoru, garos trīsskaņus- šķirti, hromatisko   
       gammu– taisni, akordus; 
3.2.  3 polifoniski skaņdarbi; 
3.3.  2 izvērstas formas darbi: 
3.4.  5 dažāda rakstura skaņdarbi; 
3.5.  6 - 8 etīdes: 
3.6.  2 ansambļi. 

 
4. Pārbaudes formas: 

4.1.  Tehniskās ieskaites:  
I semestrī -  2 gammas (mažors un minors),lasīšana no lapas un pārbaudījums 
patstāvīgajā darbā – viens skaņdarbs no galvas(divas    
 klases vieglāks). 
II semestrī - 2 gammas(mažors un minors), 1 etīde un  1 virtuozs skaņdarbs. 

             4.2. Mācību koncerti:                                                                                                                                   
             I semestrī – 1 polifonisks skandarbs un 1 lirisks skaņdarbs. 
             Pārbaude mūzikas terminoloģijā 2 reizes gadā. 
             4.3. Pārcelšanas ieskaite: 
             Izvērstas formas skaņdarbs   un  liriska  miniatūra. 
 
5 .  Ieteicamā nošu literatūra: 

ü J.S.Bahs ‘Menuets’’ do min. no ‘’Annas Magdalēnas nošu burtnīcas’’ 
ü F.Kulau Sonatīne  op.55,nr 1 Do maž 
ü K.Černi- Etīde  op.821 Nr 5 
ü R.Šūmanis ‘’Jautrais zemnieks’’ no krājuma ‘’Bērnu ainas’’ 
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5.klase 
 
1. Apjoms – 2 stundas nedēļā, 70 stundas gadā. 

 
2. Klavierspēles programmas uzdevumi: 

2.1. apgūt 10 jaunus  muzikālus terminus; 
2.2. zināt pm 7ak un D7  uzbūvi un apvērsumus:  
2.3 . zināt  laikmetu un galveno muzikālo nozīmi komponistiem, kuru   
skaņdarbi tiek apgūti; 
2.4 prast izpildīt dažādu tempu, stila, formas un rakstura skaņdarbus,  

pielietojot dažādus spēles paņēmienus; 
2.5. prast  skaņdarbos patstāvīgi pielietot dažādus pedalizācijas veidus. 

 
3. Priekšmeta saturs: 

3.1.  jāapgūst 2 polifoniski skaņdarbi; 
3.2.  2 izvērstas formas darbi; 
3.3.  6 dažāda rakstura skaņdarbi; 
3.4.  6  etīdes; 
3.5.  jāapgūst gammas līdz 4 zīmēm- mažoru, abus minora veidus   

tercās ,decīmās - šķirti, sekstās  -taisni, pm VII 7(septakords)  ar 
apvērsumiem šķirti.     

        Trijskaņu apvērsumi, D7 – taisni. 

 
4. Pārbaudes formas: 

 4.1.  Tehniskās ieskaites:   
 I semestrī -  2 gammas (mažors un minors),lasīšana no  lapas un pārbaudījums   
patstāvīgajā darbā – viens skaņdarbs no galvas (divas  klases vieglāks). 
 II semestrī - 2 gammas(mažors un minors), 1 etīde un  1 virtuozs skaņdarbs; 

              4.2.  Mācību koncerti:                                                                                                                                   
               I semestrī – 1 polifonisks skandarbs un 1 lirisks skaņdarbs. 
               Pārbaude mūzikas terminoloģijā 2 reizes gadā; 
               4.3. Pārcelšanas ieskaite: 
               Izvērstas formas skaņdarbs   un  liriska  miniatūra. 
 
 
5 .  Ieteicamā nošu literatūra: 

ü J.S.Bahs ‘’Divbalsīga invencija’’ la min 
ü A.Bertīni ‘’Etīde’’ Mi maž 
ü D.Čimaroza ‘’Sonāte’’  Si b maž. 
ü Ā.Skulte ‘’Arieta’’ 

 
 
                                                          
  



8 
 

6.klase 
 
1. Apjoms – 2 stundas nedēļā, 70 stundas gadā. 
 
2. Klavierspēles programmas uzdevumi: 

2.1. apgūt 10 jaunus muzikālos terminus; 
2.2. zināt  pm 7ak un D7  uzbūvi un apvērsumus; 
2.3. zināt laikmetu un galveno muzikālo nozīmi komponistiem, kuru skaņdarbi 
tiek apgūti; 
2.4.  zināt sonātes formu un svītas daļu nosaukumus; 
2.5.  zināt romantiskā un klasiskā stila iezīmes; 
2.6. prast izanalizēt formu apgūstamajiem skaņdarbiem; 
2.7. prast izpildīt dažādu  tempu,stila,formas,rakstura skaņdarbus,pielietojot 

dažādus spēles  un tehnikas paņēmienus. 
 
3. Priekšmeta saturs: 

3.1.  jāapgūst 2 polifoniski skaņdarbi;   
3.2.  2 izvērstas formas darbi; 
3.3.  5 dažāda rakstura skaņdarbi; 
3.4.  6  etīdes. 
3.5.  gammas līdz 5 zīmēm- mažoru,abus minora veidus tercās,decīmās,   
        sekstās- škirti, pm 7ak ar apvērsumiem- šķirti.  

Trijskaņu apvērsumi  - šķirti, D7  un apvērsumi – taisni. 

4. Pārbaudes formas: 
4.1.  Tehniskās ieskaites:   
I semestrī - 2 gammas (mažors un minors),lasīšana no lapas un   
pārbaudījums patstāvīgajā darbā – viens skaņdarbs no galvas (divas 
klases vieglāks). 

          II semesterī - 2 gammas(mažors un minors), 1 etīde un  1 virtuozs  
          skaņdarbs. 

                      4.2. Mācību koncerti:                                                                                                                                  
                      I semestrī – 1 polifonisks skandarbs un 1 lirisks skaņdarbs. 
                      Pārbaude mūzikas terminoloģijā 2 reizes gadā. 
                      4.3. Pārcelšanas ieskaite: 
                      Izvērstas formas skaņdarbs   un  liriska  miniatūra. 
 
5 .  Ieteicamā nošu literatūra: 

ü J.S.Bahs ‘’Trīsbalsīga invencija’’ do min 
ü K.Černi ‘’Etīde’’ op.299 nr 29 
ü D.Kabaļevskis ‘’Sonatīne’’  Do maž  I daļa 
ü A.Žilinskis ‘’Daina’ 
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7.klase 
 

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

2. Klavierspēles programmas uzdevumi: 
1.1. apgūt 10 jaunus  muzikālus terminus; 
1.2. zināt laikmetu un galveno muzikālo nozīmi komponistiem, kuru skaņdarbi 

tiek apgūti;  
1.3. zināt 7 apmācības gados paredzēto zināšanu materiālu; 
1.4. jāprot izanalizēt formu apgūstamajiem skaņdarbiem; 
1.5. jāprot izpildīt dažādu tempu,stila,formas,rakstura skaņdarbus,pielietojot 

dažādus spēles  un tehnikas paņēmienus. 

 
3. Priekšmeta saturs: 

3.1. jāapgūst 2 polifoniski skaņdarbi; 
3.2. 2 izvērstas formas darbi; 
3.3. 6 dažāda rakstura skaņdarbi; 
3.4. 6 etīdes (gan pirkstu tehnikā, gan oktāvās) . 
3.5. jāprot gammas- mažoru,abus minora veidus tercās,decīmās ,sekstās- škirti, 
pm VII 7(septakords)  ar apvērsumiem- šķirti.  
Trijskaņu apvērsumi - šķirti, D7  un apvērsumi – šķirti, dubultoktāvas. 

4. Pārbaudes formas: 
4.1. Tehniskās ieskaites:   
I semestrī - 2 gammas (mažors un minors),lasīšana  
no lapas un   pārbaudījums patstāvīgajā darbā – viens skaņdarbs no  
galvas (divas klases vieglāks). 
II semestrī - 2 gammas(mažors un minors), 1 etīde un  1 virtuozs  
skaņdarbs. 
4.2. Mācību koncerti:                                                                                                                               
I semestrī – 1 polifonisks skandarbs un 1 lirisks skaņdarbs. 
Pārbaude mūzikas terminoloģijā 2 reizes gadā. 
4.3. Pārcelšanas ieskaite: 
Izvērstas formas skaņdarbs   un  liriska  miniatūra. 

 
5 .  Ieteicamā nošu literatūra: 

ü J.S.Bahs ‘’Trīsbalsīga invencija’’ mi min 
ü M.Klementi ‘’Sonāte’’ nr 3 op.26 Re maž I daļa 
ü I.Kellers ‘’Etīde’’ Do maž 
ü J.Porietis ‘’Prelūdija’’ nr 2 Do maž 
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8.klase 
 

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

2. Klavierspēles programmas uzdevumi: 
2.1.apgūt 10 jaunus  muzikālus terminus; 
2.2.zināt laikmetu un galveno muzikālo nozīmi komponistiem, kuru skaņdarbi 

tiek apgūti;  
2.3.zināt 8 apmācības gados paredzēto zināšanu materiālu; 
2.4.jāprot izanalizēt formu apgūstamajiem skaņdarbiem; 
2.5.jāprot izpildīt dažādu tempu,stila,formas,rakstura skaņdarbus,pielietojot 

dažādus spēles  un tehnikas paņēmienus. 

3. Priekšmeta saturs: 
3.1. jāapgūst 1 polifonisks skaņdarbs; 
3.2. 1 izvērstas formas darbu; 
3.3. 4 dažāda rakstura skaņdarbi; 
3.4.  4 etīdes (gan pirkstu tehnikā, gan oktāvās); 
3.5. jāprot gammas- mažoru,abus minora veidus tercās,decīmās ,sekstās- škirti, 
pm VII 7 (septakords) ar apvērsumiem- šķirti.  
Trijskaņu apvērsumi - šķirti, D7  un apvērsumi – šķirti, dubultoktāvas. 

 

4.Pārbaudes formas: 
4.1 Tehniskās ieskaites:   
I semestrī (septembris)  2 gammas (mažors un minors),lasīšana no lapas un  
pārbaudījums patstāvīgajā darbā – viens skaņdarbs no galvas (divas klases  
vieglāks). 
4.2. Noslēguma eksāmeni:                                                                                                                                 
I semestrī – beigšanas eksāmena  programmas  pirmā daļa – etīde un                                                                                              

                                      1 virtuozs skaņdarbs. 
II semestrī - 3 noklausīšanās (janvāris)-  eksāmena 1 skaņdarbs ; februāris – 
eksāmena 2 skaņdarbi; marts- eksāmena 3 skaņdarbi – visa programma.  

                 
Mācību procesa noslēguma eksāmens – polifonisks skaņdarbs,izvērstas formas   
                                                                   skaņdarbs, lirisks skaņdarbs    
5 .  Ieteicamā nošu literatūra: 

ü J.S.Bahs ‘’Trīsbalsīga invencija’’ mi min 
ü V.A.Mocarts ‘’Sonāte’’ Sol maž  I daļa 
ü K.Černi ‘’Etīde’’ op.299 nr 23 
ü J.Ivanovs ‘’Eglīte’’ 
ü P.Paradizi  ‘’Tokāta’’ La maž 
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9.klase 
 
1. Apjoms – 2 stundas nedēļā, 70 stundas gadā. 

 
2.Klavierspēles programmas uzdevumi: 

2.1. prast patstāvīgi pielietot 8 apmācības gados apgūtās zināšanas 
skaņdarbos,kas paredzēti iestājeksāmeniem Mūzikas vidusskolā; 
2.2. jāprot analizēt mūzikas forma un pielietot apgūtos spēles un tehnikas 
paņēmienus izpildāmajos skaņdarbos.  
2.3. jāprot gammas- mažoru,abus minora  veidus tercās,decīmās ,sekstās- 
škirti, pm VII 7(septakords) ar apvērsumiem- šķirti. Trijskaņu apvērsumi - šķirti, 
D7  un apvērsumi – šķirti, dubultoktāvas. Hromatiskā gamma – 
tercās,decīmās,sekstās – šķirti. 

 
3. Priekšmeta saturs: 

3.1. mācību gada laikā jāsagatavo atbilstoša programma iestājeksāmeniem 
Mūzikas vidusskolā- 1 polifonisks skaņdarbs,  1 izvērstas formas skaņdarbs, 1 
etīde oktāvu tehnikā, 1 etīde pirkstu tehnikā, 1 lirisks skaņdarbs. 

 
4.Pārbaudes formas: 

4.1. Tehniskās ieskaites: 
            I semestrī (septembrī) 2 gammas (mažors un minors)  un  viens   

                skaņdarbs pēc izvēles 
II semestrī - 2 gammas(mažors un minors), 1 etīde pirkstu tehnikā, mūzikas  
                terminoloģijas zināšanu pārbaude. 
4.2. Eksāmena programmas noklausīšanās:    

             Janvārī- 2 skaņdarbi; februārī- 3 skaņdarbi; martā- 4 skaņdarbi;                           
             aprīlī- 5 skaņdarbi - visa eksāmena programma 

4.3. Noslēguma eksāmens- 
                1 polifonisks skaņdarbs (J.S.Bahs ‘’LTK’’ I vai II d.; 
                  “Trīsbalsīgas invencijas”);  
                1 izvērstas formas skaņdarbs; 
                1 etīde oktāvu tehnikā;    
                1 etīde pirkstu tehnikā;  
                1 lirisks skaņdarbs. 

 
5 .  Ieteicamā nošu literatūra: 

ü J.S.Bahs ‘’Prelūdija un fūga’’ re min no LTK  I daļas 
ü V.A.Mocarts ‘’Sonāte’’ Fa maž  I daļa 
ü M.Moškovskis ‘’Etīde’’ op.72  nr 6 
ü A.Kobiļanskis ‘’Oktāvu etīde’’ La b maž 
ü F.Šopēns ‘’Noktirne’’nr 2, Mi b maž 

 


