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Gulbenes Mūzikas skolas 
Mācību priekšmeta programma 

Kolektīvā muzicēšana – Pūtēju orķestris 
 
1. Programmas mērķi un galvenie uzdevumi: 

1.1 Kolektīvā muzicēšana –pūtēju orķestris programmas mērķi: 
1.1.1. sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi bagātu, iniciatīvas pilnu, 
atbildīgu un      

         radošu personību; 
1.1.2. radīt interesi par kolektīvo muzicēšanu; 
1.1.3. radīt interesi par pūtēju orķestra diriģenta profesiju; 
1.1.4. stimulēt motivāciju izglītības turpināšanai profesionālās vidējās izglītības 
pakāpē. 

 
1.2. Kolektīvā muzicēšana –pūtēju orķestris programmas galvenie uzdevumi: 

1.2.1. veicināt muzikālo spēju attīstību; 
1.2.2. attīstīt kolektīvās muzicēšanas prasmes, sagatavojot zinošu un varošu 
         papildinājumu amatieru pūtēju orķestriem; 
1.2.3. attīstīt ritma izjūtu, muzikālo dzirdi un atmiņu; 
1.2.4. sniegt zināšanas mūzikas pamatterminoloģijā; 
1.2.5. attīstīt muzikālo domāšanu, palīdzēt saprast un raksturot skaņu tēlus, 
orientēties mūzikas žanros; 
1.2.6. iepazīstināt ar orķestru muzicēšanā lietojamajiem pamatštrihiem, palīdzēt 
saprast to nozīmi skaņdarba rakstura atklāsmē un prast pielietot; 
1.2.7. veicināt spēju saklausīt savu orķestra balsi kopējā skanējumā, spēt novērtēt 
tās nozīmi attiecīgajā momentā un atbilstoši reaģēt. 

 
2. Programmas satura apguves ilgums un apjoms: 

2.1. Mācību priekšmetu Kolektīvā muzicēšana –pūtēju orķestris uzsāk ar 2. – 4 .klasi 

2 stundas nedēļā un 5.-6.(7.) klasei 4 stundas nedēļā. Programmas kopējais 

apjoms – 175 mācību nedēļas un 490 mācību stundas izglītojamajam visos 

mācību gados. 

3. Programmas satura apguves secība, pārbaudījuma veidi : 

Mācību priekšmeta Kolektīvā muzicēšana –pūtēju orķestris programmas saturu 

nosaka repertuārs, kas tiek plānots saskaņā ar: 

3.1. Mācību plāna prasībām; 

3.2. Izglītības iestādes mēroga pasākumiem repertuāra izvēli nosaka izglītības 

iestādes mācību un audzināšanas darba plāns. 
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3.3. Izglītojamais saņem vērtējumu I un II semestrī un gadā par mācību priekšmeta 

Kolektīvā muzicēšana –pūtēju orķestris obligātā satura apguvi 10 ballu sistēmā; 

3.4. Pārbaudījuma veids: ieskaites - atklātie koncerti  I un II semestrī; 

3.5. Gada atzīmi veido I un II semestra vidējais vērtējums. 
 

4. Repertuārs: 

4.1. Orķestra repertuāru plāno ar mērķi, lai tas būtu: mākslinieciski augstvērtīgs, 

izglītojamo izpildītājspējām atbilstošs – izglītojošs, attīstošs un audzinošs; 

4.2. Skolotājs pedagoģisko un māksliniecisko repertuāru izvēlas brīvi no personīgās, 
sabiedriskās bibliotēkas, nošu izdevniecībām, interneta u. c., ievērojot 
līdzvērtīgu grūtības pakāpi. 

4.3. Katrā nākošajā klasē turpinās darbs ar iepriekšējo gadu mācību materiālu to 
papildinot ar jauniem un sarežģītākiem elementiem: 
Skaņošanās; 
Sākums, noņemšana; 
Kopējā elpa; 
Iespēlēšanās; 
Ansamblis; 
Divdaļu un trīsdaļu metrs; 
Dinamika (p, mf, f;) 
Štrihi (detache, legato); 
Vingrinājumi – N. Mihailovs, J. Aksenovs. Pūtēju orķestru spēles skola; 
Štrihi (staccato, non legato, accento); 
Dinamika (ppp, pp, mp, ff, fff) un pārejas (crescendo, diminuendo); 
Salikts metrs; 
Štrihi (marcato, portato); 
Jaukts metrs; 
Frāze; 
Skaņas kultūra; 
Lapas lasīšana; 
Štrihi (martele;) 
Polifonija. 

 
5. Skaņdarbu saraksts 

J. Šrammels. Vīnes maršs; 
A. Makholms. Maršs no kinofilmas “Tilts pār Kvai upi”; 
R. Pauls, aranž. A. Krūmiņš. Draudzes bazārs; 
A. Krūmiņš. Tautasdziesmu vācelīte; 
R. Pauls, aranž.. A. Krūmiņš. Vella kalpi; 
I. V. Lāra, aranž. A. Krūmiņš. Še kur līgo priežu meži; 
Alfr. Kalniņš, aranž. A. Krisbergs. Karodziņu polonēze; 
R. Pauls, aranž. A. Krūmiņš. Nepareizā dziesma; 
J. de Hāns. Monterosi; 
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A. Altmanis. Atmiņu valsis; 
A. Altmanis. Polonēze no svītas “Novadnieki”;  
J. de Hāns. Virdžīnija; 
R. Pauls, aranž. A. Kloppe. Dzīvības mūžīgais vārds; 
Jurjānu Andrejs,  ar. E. Šķetris. Trimpus maršs; 
R. Pauls, aranž. A. Krūmiņš. No Kolkas līdz Rēzeknei; 
A. Altmanis. Tango. 

 


