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Gulbenes Mūzikas skolas 
mācību priekšmeta programma 

                             Mežraga spēle 
 

1. Mācību priekšmeta programmas mērķi : 
 

1.1. apgūt IP Pūšaminstrumentu spēle – Mežraga spēle 20V apmācības 
programmu; 

1.2.  nodrošināt izglītojamā iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības    
ieguvei izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle – Mežraga 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 žanros, 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); 
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• vidējs apguves līmenis:      5 (viduvēji), 4 (gandrīz viduvēji); 
• zems apguves līmenis:       3 (vāji), 2 (ļoti vāji), 1 (ļoti, ļoti vāji); 

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. 

 
 

 
 



3	
	

6. Mācību priekšmeta programmas apguves secība: 
 

1.klase 
 

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

2.Mežraga spēles programmas uzdevumi: 
2.1. iepazīties ar mūzikas instrumenta – Mežraga uzbūvi, skaņas veidošanas     

likumsakarībām; 
2.2. apgūt notis, pareizu ķermeņa, roku stāvokli. Ambašūra nostādīšana, mēles 

darbība (staccato, legato). 
  

3. Priekšmeta saturs: 
 

3.1 ievads Mežraga spēles apmācībā: 
•  apgūt aplikatūru; 
•  apgūt ritma grupas, nošu un paužu garumus; 
• skaitīšana ar kājas palīdzību; 
• apgūt trīs mažora gammas (DO, FA, SOL); 
• 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 no mežraga skolas 1.-5.klasēm. 
V.Komarovs Lapsiņas iet medībās,mežā; 
E.Hellers Divi skaņdarbi:Gavote,Rūķīšu zemē; 
A.Golovins Pārdomas,Meža ainava; 
B.Ekimovskis Divi skaņdarbi:Dziesma,Maršs; 
L.Kobiļevs Atbalss; 
G.Pelēcis Noktirne; 
E.Čapligins Gucuļu deja; 
L.Čumovs Etīdes no nr.1-10. 
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2.klase 
 

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

2. Mežraga spēles programmas uzdevumi: 
2.1. apgūt nošu ilgumus, dažādas ritmiskas figurācijas, elpa, tonis, frāzējums; 
2.2. apgūt dažādus spēles paņēmienus (staccato, legato), strādāt pie intonācijas; 
2.3. attīstīt muzikālo gaumi un mūzikas izpratni, apgūt pamatiemaņas lasīšanā 

no lapas. 
  

3. Priekšmeta saturs: 
 

3.1 ievads mežraga spēles apmācībā: 
• gammas līdz 2 zīmēm ieskaitot; 
• etīdes(6); 
• skaņdarbi(6); 

 
4. Pārbaudes formas: 
 4.1. tehniskā ieskaite (septembrī un janvārī); 

 4.2. mācību koncerts I semestrī; 
     4.3. pārcelšanas ieskaite II semestrī. 
 
 

5. Ieteicamā nošu literatūra: 
• Vingrinājumi un etīdes: 
  S.Balasanjans Etīdes no nr.12-19 
• Skaņdarbi: 

B.Tobiass Meža dziesma; 
E.Melngailis Menuets; 
D.Smirnovs Maija rīts; 
E.Teregulovs Divi skaņdarbi:Elēģija,Dramatiskā prelūdija. 
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3.klase 
 
1. Apjoms – 2 stundas nedēļā, 70 stundas gadā. 
 
2. Mežraga spēles programmas uzdevumi: 
   2.1. mācīt izprast mūzikas valodu, tās izteiksmes līdzekļus, apgūt mūzikas     
terminoloģiju; 
    2.2. attīstīt izglītojamo profesionālās dotības, pilnveidot tehniskās iemaņas; 
    2.3. attīstīt muzikālo gaumi, mūzikas izpratni, lasīšanu no lapas; 
    2.4. veicināt radošu pieeju skaņdarbu atskaņošanā. 
 
3. Priekšmeta saturs: 

• gammas līdz 3 zīmēm ieskaitot; 
• gadā 4-6 skaņdarbi; 
• 4 etīdes gadā. 

 
4. Pārbaudes formas: 
 4.1. tehniskā ieskaite (septembrī un janvārī); 

 4.2. mācību koncerts I semestrī; 
     4.3. pārcelšanas ieskaite II semestrī. 
 

5. Ieteicamā nošu literatūra: 
• Vingrinājumi un etīdes: 

S.Balasanjans Etīdes no nr.20-28 
• Skaņdarbi: 

V.A.Mocarts Menuets; 
L.van Bēthovens Svinīgā dziesma; 
B.Šuts Ukraiņu deja; 
L.Krīvlends Spāņu romance; 
P.Čaikovskis Itāļu dziesmiņa; 
L.van Bēthovens Murkšķis; 
R.Šūmans Jautrais jātnieks; 
M.Gļinka Krakovjaks; 
P.Čaikovskis Itāļu dziesmiņa. 
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4.klase 
 
1. Apjoms – 2 stundas nedēļā, 70 stundas gadā. 
 
2. Mežraga spēles programmas uzdevumi: 
   2.1. pilnveidot izglītojamo profesionālās dotības, tehniskās iemaņas – 
uzmanību pievērst elpai, tonim, frāzējumam, intonācijai. Strādāt pie toņa 
pilnveidošanas visos instrumenta reģistros; 
     2.2.  attīstīt muzikālo gaumi, mūzikas izpratni, pilnveidot lasīšanu no lapas. 
 
3. Priekšmeta saturs: 

• gammas līdz 4 zīmēm ieskaitot; 
• 6 etīdes, 4-6 skaņdarbi. 

 
4. Pārbaudes formas: 
 4.1. tehniskā ieskaite (septembrī un janvārī); 

 4.2. mācību koncerts I semestrī; 
     4.3. pārcelšanas ieskaite II semestrī. 
 

5. Ieteicamā nošu literatūra: 
• Vingrinājumi un etīdes: 

B.Kobecs Etīdes no nr.31-39 
• Skaņdarbi: 

N.Mjaskovskis Rudens lapas; 
B.Kosenko Skercino; 
R.Valentino Sonāta (4.daļa); 
M.Balakirevs Barkarola; 
E.Grīgs Tautiskā garā; 
D.Kabaļevskis Klauni; 
A.Hačaturjans Andantino; 
M.Rauhvergers Joks. 
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5.klase 
 

1. Apjoms – 2 stundas nedēļā, 70 stundas gadā. 
 
2. Mežraga spēles programmas uzdevumi: 
     2.1. pilnveidot izglītojamo tehnisko un muzikālo līmeni – uzmanību pievērst 
elpai, tonim, frāzējumam, intonācijai; 
      2.2.   apgūt dažādu stilu, laikmetu un raksturu skaņdarbus, paplašināt 
instrumenta spēles diapazonu, izlīdzināt skaņu visos instrumenta reģistros. Strādāt pie 
toņa kultūras, elpas, frāzes, dinamikas. 
 
3. Priekšmeta saturs: 

• gammas līdz 4 zīmēm ieskaitot + hromatiskā gamma; 
• 6 etīdes, 4-6 skaņdarbi. 

 
4. Pārbaudes formas: 
 4.1. tehniskā ieskaite  (septembrī un janvārī); 

 4.2. mācību koncerts I semestrī; 
     4.3. pārcelšanas ieskaite II semestrī. 

 
5. Ieteicamā nošu literatūra: 

• Vingrinājumi un etīdes: 
L.Čumovs Etīdes no nr.29-38 

• Skaņdarbi: 
L.Kogans Ceļā; 
L.t.dz.K.Ozola Lakstīgala kroni pina; 
E.Dārziņš Melanholiskais valsis; 
A.Gedike Deja; 
Krievu t.dz.Naksniņa; 
V.Kosenko Skercino; 
V.Kučerovs Jautrais noskaņojums. 
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6.(7.) klase 
 

1. Apjoms – 2 stundas nedēļā, 70 stundas gadā. 
 
2. Mežraga spēles programmas uzdevumi: 

2.1. pilnveidot izglītojamo tehnisko un muzikālo līmeni – uzmanību pievērst 
elpai, tonim, frāzējumam, intonācijai. Strādāt pie toņa kultūras, izlīdzinoša 
skanējuma visos instrumenta reģistros; 

       2.2. nodrošināt izglītojamo piedalīšanos atklātajos koncertos, festivālos, 
konkursos. 
 
3. Priekšmeta saturs: 

• gammas līdz 6 zīmēm ieskaitot + hromatiskā gamma; 
• 6 etīdes, 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: 

• Vingrinājumi un etīdes: 
L.Čumovs Etīdes no nr.53-58. 
A.Balasanjans Etīdes no nr 42-46. 

• Skaņdarbi: 
L.Kogans Koncerts nr.1; 
V.A.Mocarts Koncerts F dur; 
G.Bokačini Rondo; 
A.Altmanis Trīs latviešu tautas dziesmas; 
P.Čaikovskis Valsis; 
G.Ordelovskis Ārija; 
V.Salaks Tautas garā; 
Š.Guno Ave Maria; 
P.Vasks Mazā svīta. 


