
Gulbenes Mūzikas skolas 
mācību priekšmeta programma 

Obojas spēle 
 

1. Mācību priekšmeta programmas mērķi : 
 

1.1. apgūt IP Pūšaminstrumentu spēle – Obojas spēle 20V apmācības                    
programmu,nodrošināt izglītojamā iespēju sagatavoties profesionālās 
vidējās izglītības ieguvei izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle – 
Obojas spēle; 

1.2. attīstīt muzikālās un radošās spējas. 
 
2. Mācību priekšmeta programmas uzdevumi : 

 
2.1. nodrošināt sistematizētu pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi; 
2.2. veicināt audzēkņa mūzikas uztveres un muzikālo, intelektuālo, 

emocionālo un radošo spēju attīstību; 
2.3. radīt apstākļus kvalitatīvu obojas spēles pamata prasmju veidošanai; 
2.4. rosināt izpratnes un obojas spēles pamata prasmju veidošanos, 

interpretējot dažādu stilu un žanru skaņdarbus; 
2.5. sekmēt individuālās un kolektīvās muzikāli radošās darbības pieredzes 

veidošanos. 
 
3. Mācību priekšmeta obligātais saturs 
 

3.1. Mūzikas uztvere. 
3.1.1. muzikālo spēju – skaņu augstuma, intonatīvās, tembrālās, harmoniskās 
muzikālās dzirdes, ritma izjūtas un muzikālās atmiņas attīstība; 
3.1.2. muzikāli intelektuālo spēju attīstība; 
3.1.3. klausīties prasmes un mūzikas uztveres attīstība, mūzikas daudzveidības 
iepazīšana un izpratne. 

3.2. Mūzikas valodas apguve. 
3.2.1. mūzikas instrumenta uzbūve, tehniskās un mākslinieciskās iespējas 
skaņdarbu interpretācijā; 
3.2.2. dažādu stilu un žanru muzikālo sacerējumu izteiksmes līdzekļi un to 
pielietošana interpretācijā; 
3.2.3. iepazīšanās ar izciliem mūzikas paraugiem. 

3.3. Muzikāli radošā darbība. 
3.3.1. individuālās muzikālās darbības pieredzes veidošanās radošā darbībā; 
3.3.2. kolektīvās muzikālās darbības pieredzes veidošanās radošā darbībā; 
3.3.3. pamatiemaņu veidošanās improvizācijā; 
3.3.4. lasīšana no lapas; 
3.3.5. patstāvīgais darbs instrumenta spēles pilnveidē. 
 

4. Mācību priekšmeta apguves ilgums un apjoms: 
 

4.1. mācību periods: 6 (7) gadi; 
4.2. mācību nedēļu skaits: 210; 



4.3. kopējais kontaktstundu skaits: 420; 
4.4 mācību gads paredzēts izglītojamajiem, lai nodrošinātu secīgu pāreju no vienas 

izglītības pakāpes nākamajā. 
 

5. Mācību sasniegumu vērtēšanas kritēriji, pamatprincipi un kārtība: 
 
5.1. mācību sasniegumus vērtē: 

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

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

ieskaitēs un noslēguma eksāmenos, (skatīt pielikumā Nr. 1); 
5.2. 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); 

5.3. semestra atzīmi veido: 
• vērtējums mācību koncertā; 
• vērtējums tehniskajā ieskaitē;  
• ikdienas darba vidējais vērtējums; 
• semestra vērtējums ir neapmierinošs (>4), ja mācību koncertā un tehniskajā 

ieskaitē nav saņemts pietiekams vērtējums (vismaz 4); 
5.4.gada atzīmi veido I un II semestra vidējais vērtējums; 
5.5. noslēguma eksāmena vērtējumu veido: 

• tehniskās daļas vērtējums (30%); 
• mākslinieciskās daļas vērtējums (70%). 

5.6.galīgo atzīmi veido II semestra, gada un noslēguma eksāmena vidējais vērtējums. 
 
6. Mācību sasniegumu vērtēšanas prasības, formas un veidi: 
 
6.1. 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); 

6.2. mācību koncerts I semestrī, skaņdarbi jāatskaņo no galvas: 
2.-5. klase atskaņo divas dažāda rakstura miniatūras. 
6.3. 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. 
 

6.4. noslēguma eksāmens 6. klasei:  
• izvērstas formas skaņdarbs + 2 miniatūras vai 3 dažāda rakstura 
skaņdarbi (jāatskaņo no galvas). 

 
6.5. noslēguma eksāmena mākslinieciskās daļas noklausīšanās 6. klasei trīs reizes II 
semestrī. 
 



7. Mācību priekšmeta programmas apguves secība: 
 

1. klase 
 

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

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

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

darbība (staccato, legato). 
  

3. Priekšmeta saturs: 
 

3.1 Ievads obojas spēles apmācībā: 
• apgūt pirmās un otrās oktāvas 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: 

• Vingrinājumi un etīdes: 
1. Wangenheim Hagen(2002) Oboe lernen, Frankfurt: Zimmermann; 
2. Избранные этюды для гобоя (1985), Москва: Музыка; 
3. Wibor etiud na oboj Nr.1 (1971) Polskie Wydawnictwo Muzyczne. 
 

• Skaņdarbi: 
1. F. Šūberts. Valsis (Легкие пьесы (1956) Москва: ГМИ); 
2. Franču tautas dziesma Au clair de lune (Doemens B.(1994) Spielbuch 1, 
Schott); 
3. Latviešu tautas dziesmas Maza maza meitenīte, Aijā, Ancīt aijā; 
4. M. Gļinka. Cīrulītis (Романсы, пьесы и танцы для гобоя (1979) 
Ленинград: Музыка); 
5. I. Pušečņikovs. Divas dzeguzes (Пушечников И. (1985) Школа игры на 
гобое, Москва: Музыка). 

 
2. klase 

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

 
2. Obojas 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 obojas spēles apmācībā: 

• gammas līdz 2 zīmēm ieskaitot; 
• 4 etīdes; 
• 4 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: 
1. этюды для гобоя (1989) 1-5 классы ДМШ, Москва: Музыка; 
2. Wiedemann L. 45 Etuden fur Oboe, Edition Breitkopf Nr.1717; 
3. Wibor etiud na oboj Nr.1 (1971) Polskie Wydawnictwo Muzyczne. 
 

• Skaņdarbi: 
1. V. Salaks. Atašienes dancis ( Skaņdarbi obojai, flautai un klavierēm 

(2003) LNŽA Fonds ); 
2. V. A. Mocarts. Maija dziesma (Учебный репертуар детских 
музыкальных школ 2. кл. (1978) К.: Музична Украiна); 

3. G. Sviridovs. Sena deja (Пьесы советских композиторов (1972) 
Москва: Музыка);  

4. G. F. Hendelis. Ārija (Doemens B.(1994) Spielbuch 1, Schott); 
5. Spiričuels Nobody Knows (Doemens B.(1994) Spielbuch 1, Schott); 
6. A. Dvoržaks. Bībeles dziesma ( Universal Oboen Album; Universal 

Edition. 
 

3. klase 
 

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

2. Obojas 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: 
3.1 Ievads obojas spēles apmācībā: 

• 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: 
1. Sellner J. Etuden fur Oboe, Musica Budapest; 
2. Doemens B.(1977) Maiwald U. Oboenschule Band 2, Schott; 
3. Wangenheim Hagen(2002) Oboe lernen, Frankfurt: Zimmermann; 
4. Хрестоматия для гобоя 3 класс ДМШ. (2002) Сост. Г. Боровецкая, 
СПб.: Композитор; 

5. Хрестоматия пед. репертуата для гобоя ч. 2, 3-4 классы (1977) 
Москва: Музыка. 

 
• Skaņdarbi: 

1. G. Rossini .Andante sostenuto ( Oboe Solos Volume 1 (1976) Chester 
Music); 

2. F. Šopēns.Vēlēšanās (Учебный репертуар детских музыкальных 
школ 3. кл. (1978) К.: Музична Украiна); 

3. E. Grīgs. Norvēģu deja Nr.2 (Юнный гобоист (1975) Ленинград: 
Музыка); 

4. D. Šostakovičs. Polka (Юнный гобоист (1975) Ленинград: Музыка); 
5. L. van Bēthovens. Kontrdeja (Учебный репертуар детских 
музыкальных школ 3. кл. (1978) К.: Музична Украiна); 
6. Dž Geršvins  Šūpļa dziesma no operas Porgijs un Besa (Хрестоматия 
для гобоя 3 класс ДМШ. (2002) Сост. Г. Боровецкая, СПб.: 
Композитор),  S. Maikapars. Polka (Учебный репертуар детских 
музыкальных школ 3. кл. (1978) К.: Музична Украiна); 

7. L. Bernstein. Tonight (1989, London: Faber Music Ltd ). 
 
 

4. klase 
 

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

2. Obojas spēles programmas uzdevumi: 
2.1.pilnveidot izglītojamo profesionālās dotības, tehniskās iemaņas – 
uzmanību pievērst elpai, tonim, frāzējumam, intonācijai; 
2.2. strādāt pie toņa pilnveidošanas visos instrumenta reģistros; 
2.3. attīstīt muzikālo gaumi, mūzikas izpratni, pilnveidot lasīšanu no lapas. 

  
3. Priekšmeta saturs: 

3.1 Ievads obojas spēles apmācībā: 
• gammas līdz 4 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: 
1. Cлавинский л (1965) Этюды для гобоя, Москва: Музыка; 
2. Demnitz. F Melodius and Progresive Studies. Southern Music 

Company; 
 3. Sellner J. Etuden fur Oboe, Musica Budapest; 
4. Kubat A.(1961) 50 technickych cviceni frazovani, Statnyi Hudebni 

Vidavatelsti. 
 

• Skaņdarbi: 
1. Salaks V. Budeļu dziesma (2007, Biedrība LPJO ); 
2. J. S. Bahs. Polonēze (1979, Москва: Музыка); 
3. G. Donizetti. Romanze des Memorino aus Der Liebetrank (Universal 

Oboen Album, Universal Edition); 
4. V. A. Mocarts. Menuets (1979, Москва: Музыка); 
5. E. Grīgs. Soveigas dziesma (Universal Oboen Album; Universal 

Edition); 
6. R. Šūmanis. Romance (Classical Album, Boosey and Hawkes); 
7. M. Gļinka. Kavatīne no operas Ruslans un Ludmila (1960, Москва: 
ГМИ); 

8. B. Dvarionas. Prelūdija (Школа игры на гобое (1985) Москва: 
Музыка); 

9. S. Sondheim. Send in The Clowns (1989, London: Faber Music Ltd); 
10. J. B. Loijē. Sonāte Sol 1.,2. d.(1960, Москва: ГМИ); 
11. G. Sinisalo. Trīs miniatūras (1979, Москва: Музыка). 

 
5. klase 

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

 
2. Obojas 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: 

3.1 Ievads obojas spēles apmācībā: 
• gammas līdz 5 zīmēm ieskaitot + hromatiskā gamma; 
• 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: 
1. Flemmings F.(1957) Флемминг Ф. Мелодические этюды с 
фортепиано, Москва: Музгиз; 

2. Wiedemann L. 45 Etuden fur Oboe, Edition Breitkopf Nr.1717; 
3. Demnitz F. Melodius and Progresive Studies, Southern Music Company 
 

• Skaņdarbi: 
1. F. Danzi. Larghetto (Oboe solos Volume 1, Chester Music London 
Ltd.); 
 2. Dž. B.Pergolezi. Siciliano(Oboenmusik fur Anfanger (1972) Editio 
Musica Budapest); 
3. M. Klementi. Sonatīna Nr.2 (1959, Ленинград: ГМИ); 
4. G.F.Hendelis. Sonāte Re (1958, Москва: ГМИ); 
5. S. Vasiļenko. Dziesma rītausmā (Пьесы русских и советских 
композиторов (1975) Москва: Музыка); 

6. V. Bellīni. Elvīras ārija no operas Puritāņi; 
7. Corelli-Barbioli Concerto Fa(1947, Boosey and Hawkes Ltd). 

 
 

6.(7.)klase 
 

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

2. Obojas 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: 

3.1 Ievads obojas spēles apmācībā: 
• gammas līdz 6 zīmēm ieskaitot + hromatiskā gamma; 
• gadā 4-6 skaņdarbi; 
• 4 etīdes gadā. 

 
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: 
1. Wibor etiud na oboj Nr.1(1971) Polskie Wydawnictwo Muzyczne; 
2. Ферлинг Ф. (1959) 48 этюдов для гобоя, Москва: Музыка; 
3. Ferling W. 48 Famous Studies, Southern Music Company. 
 

• Skaņdarbi: 
1. B.Bartok. Dudasok (1958, editio musica budapest); 
2. Š.Guno. Valsis no operas Fausts (1959, Ленинград: ГМИ); 
3. R. Šūmanis. Trīs romances (1966, Москва: Музыка); 
4. M. Gļinka. Ārija un rondo no operas Ivans Susaņins; 
5. Piazzolla A. Oblivion (1984,Tonos Musikverlag); 
6. A.Vivaldi. Concerto in Do (editio musica budapest); 
7. G. F. Hendelis. Concerto Nr.1 Sib (1946, Boosey and Hawkes Ltd); 
8. J. Hummels. Adagio un variācijas (1975, Москва: Музыка). 


