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Gulbenes Mūzikas skolas 
mācību priekšmeta programma 

Saksofona spēle 
 

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

izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle	–	Saksofona 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); 
• 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;  
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 ( 1.klasei tikai II semestrī); 

5.2. mācību koncerts I semestrī, skaņdarbi jāatskaņo no galvas: 
2. – 5. klase atskaņo 2 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 trīs reizes II 

semestrī. 
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6. Mācību priekšmeta programmas apguves secība: 
 

1.klase 
 

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

2.1. pazīt notis līnijkopā, apgūt oktāvu nosaukumus, nošu ilgumus, izprast 
jēdzienus metrs un taktsmērs, mažors un paralēlais minors, minora 3 veidi, 
dinamika, temps; 

2.2. attīstīt prasmi dzirdēt, analizēt, kontrolēt savu spēli, skaņas kvalitāti. 
 
3. Priekšmeta saturs: 

3.1. Ievads saksofona spēles apmācībā: 
• iepazīstināt audzēkni ar saksofona vēsturisko izcelsmi, attīstību, 

saksofonu veidiem, pielietojumu; 
• iepazīstināt audzēkni ar saksofona uzbūvi, skaņas rašanās principiem; 

3.2. ambažūra veidošana – pareiza mutes stāvokļa, zoda, lūpu, zobu un apkārtējo 
muskuļu pozīciju veidošana; 

3.3. pareizas stājas veidošana; 
3.4. elpas, elpas atbalsta veidošana; 
3.5. skaņas artikulācijas, mēles funkciju attīstīšana; 
3.6. staccato un legato spēle; 
3.7. Do, Fa, Sol mažoru, la, re, mi minoru, tonikas trijskaņu un arpēdžiju pa 3 

staccato un legato apguve; 
3.8. apgūt 10-12 etīdes un vingrinājumus; 
3.9. apgūt 6-8 dažāda rakstura  skaņdarbus. 

 
4. Pārbaudes formas: 

4.1. tehniskā ieskaite II semestrī: gammas un 1 etīde; 
4.2. pārcelšanas ieskaite: 2 dažāda rakstura skaņdarbi. 
 

5. Ieteicamā nošu literatūra: 
J.S. Bahs „Vecā māja”; 
A. FIļipenko „Avenēs”; 
W.A. Mocarts”Menuets”; 
G.F. Hendelis”Gavote ar variācijām”; 
M. Dunajevskis “Šūpuļa dziesma”; 
G.F. Hendelis ”Ārija”; 
G.F. Hendelis “Sonatīne”. 
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2.klase 
 

1. Apjoms – 2 stundas nedēļā, 70 stundas gadā. 
 
2. Saksofona 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, dalot to 

teikumos, frāzēs, motīvos; 
2.3. veicināt audzēkņa prasmi apgūt legato spēli lēcienos saistībā ar elpas balstu, 

lūpu, mutes, muskuļu darbību. 
 

3. Priekšmeta saturs: 
3.1. 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; 

3.2. izskaidrot mēlītes lomu skaņas veidošanā, intonācijas tīrskanībā un izmaiņas, 
kas rodas, izmainot mēlītes stāvokli uz iemutņa. 

3.3. apgūt mažora un minora gammas 2 atslēgas zīmēs; 
3.4. apgūt 10 – 12 etīdes un vingrinājumus; 
3.5. apgūt 6 – 8 dažāda rakstura skaņdarbus. 
 

4. Pārbaudes formas: 
4.1. tehniskā ieskaite I semestrī: gammas 2 atslēgas zīmēs, 1 etīde; 
4.2. audzēkņu mācību koncerts I semestrī: 2 dažāda rakstura skaņdarbi; 
4.3. tehniskā ieskaite II semestrī: gammas 2 atslēgas zīmēs, 1 etīde; 
4.4. pārcelšanas ieskaite: 2 dažāda rakstura skaņdarbi. 

 
5. Ieteicamā nošu literatūra: 

V. Ščerbačovs „Sentimentāla romance”; 
K.M. Vēbers „Vivace”; 
V.A.Mocarts’’Menuets’’; 
L.van Bēthovens’’Sonatīne’’; 
V.A. Mocarts “Allegreto”; 
L. van Bēthovens “Romance”; 
P. Čaikovskis “Valsis”. 
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3.klase 
 

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

2.1. apgūt ritma grupas ar sešpadsmitdaļnotīm, punktētos ritmus, trioles, 
sinkopes takts robežās; 

2.2. analizēt skaņdarbu formu – divdaļu, trīsdaļu vai saliktu 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. turpināt 1. un 2. klasē iesākto darbu pie stājas, elpas, elpas atbalsta 

veidošanas, mutes, lūpu muskuļu, mēles darbības attīstīšanas; 
3.2. ar gammu, vingrinājumu spēli veicināt pirkstu un mēles tehnikas virzību, 

attīstību; 
3.3. mācību gada laikā apgūt mažora un minora gammas 3 zīmēs, maksimāli 

izmantojot instrumenta diapazonu, sākt spēlēt arpēdžijas pa 4 dažādos 
artikulācijas veidos; 

3.4. apgūt 10 – 12 etīdes un vingrinājumus; 
3.5. apgūt 6 – 8 dažāda rakstura skaņdarbus; 
3.6. radīt audzēknī iztēles momentu par atskaņojamā skaņdarba raksturu, 

muzikālo tēlu kontrastiem; 
3.7. ar pieejamiem audioierakstiem demonstrēt, pēc tam pārrunāt, analizēt darba 

metroritmiskās īpatnības, skaņu artikulāciju, tempu, dinamiku, stilistisko, 
laikmeta piederību, žanra veidu. 

 
4. Pārbaudes formas: 

4.1. tehniskā ieskaite I semestrī: gammas 3 atslēgas zīmēs, 1 etīde; 
4.2. audzēkņu mācību koncerts I semestrī: 2 dažāda rakstura skaņdarbi; 
4.3. tehniskā ieskaite II semestrī: gammas 3 atslēgas zīmēs, 1 etīde; 
4.4. pārcelšanas ieskaite: 2 dažāda rakstura skaņdarbi. 
 

5. Ieteicamā nošu literatūra: 
F. Šūberts „Serenāde”; 
F. Hosens „Gavote”;  
R.Pešeti “Etīde”; 
V.A. Mocarts “Sonatīne”; 
Ž. Bizē “Prelūdija”; 
H.Džī “Balāde”; 
V.Boiss “Gavote”. 
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4. klase 
 

1. Apjoms – 2 stundas nedēļā, 70 stundas gadā. 
2. Saksofona 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. teorētiski apgūt melismu izpildīšanu. 

 
3. Priekšmeta saturs: 

3.1. turpināt sekot audzēkņa izpildītāja aparātam, elpai, stājai, nepieļaujot 
novirzes, īpaši instrumenta turēšanas leņķa izmaiņā; 

3.2. strādāt pie tehniskajiem vingrinājumiem, īpaši saksofona repertuārā bieži 
sastopamajiem trilleriem, priekšskaņiem, to savienojumiem, kā arī iepazīt un 
apgūt grupetto un mordentu spēli; 

3.3. strādāt pie skaņas artikulācijas veidiem – legato, staccato non legato, 
marcato, detašē; 

3.4. apgūt gammas 4 zīmēs, 10 – 12 etīdes; 
3.5. apgūt 6 – 8 dažāda rakstura skaņdarbus, viens no tiem – izvērstā formā; 
3.6. iepazīstināt audzēkni ar saksofona veidiem, to skaņojumiem in C, A, Es; 
3.7. iepazīstināt ar saksofona repertuāra „Zelta fondu” audio ierakstos Latvijā un 

pasaulē atzītu saksofonistu izpildījumā. 
 

4. Pārbaudes formas: 
4.1. tehniskā ieskaite I semestrī: gammas 4 atslēgas zīmēs, 1 etīde; 
4.2. audzēkņu mācību koncerts I semestrī: 2 dažāda rakstura skaņdarbi; 
4.3. tehniskā ieskaite II semestrī: gammas 4 atslēgas zīmēs, 1 etīde; 
4.4. pārcelšanas ieskaite: 2 dažāda rakstura skaņdarbi. 
 

5. Ieteicamā nošu literatūra: 
 
E. Grīgs „Solveigas dziesma”; 
G. Sviridovs „Muzikāls moments”; 
G.F. Hendelis “Allegro”; 
Č.Parkers “Skaņdarbs”; 
M. Ravēls “Galda dziesma”; 
J.S. Bahs “Arioso”; 
E.Grīgs “ Anitras deja”. 
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5. klase 
 

1. Apjoms – 2 stundas nedēļā, 70 stundas gadā. 
 
2. Saksofona 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. turpināt darbu pirkstu un mēles tehnikas attīstīšanā; 
3.2. strādāt pie iemaņu veidošanas lasīšanā no lapas; 
3.3. spēlēt gammas ātrā tempā 4 – 6 zīmēs, apgūt 10 – 12 etīdes; 
3.4. apgūt 6 – 8 skaņdarbus, vienu no tiem – izvērstās formas skaņdarbu; 
3.5. veidot iemaņas transponēšanā; 
3.6. veicināt audzēknī interesi par koncertiem, to apmeklēšanu; 
3.7. zināt Latvijas un pasaules slavenākos saksofonistus un ansambļus; 
3.8. tehnisko iespēju robežās veikt audzēkņu spēles audioierakstu, kopīgi analizēt 

izpildījuma kvalitāti. 
4. Pārbaudes formas: 

4.1. tehniskā ieskaite I semestrī: gammas 4 – 6 atslēgas zīmēs, 1 etīde; 
4.2. audzēkņu mācību koncerts I semestrī: 2 dažāda rakstura skaņdarbi; 
4.3. tehniskā ieskaite II semestrī: gammas 4 – 6 atslēgas zīmēs, 1 etīde; 
4.4. pārcelšanas ieskaite: 2 dažāda rakstura skaņdarbi. 
 

5. Ieteicamā nošu literatūra: 
M. Kesnārs „Pastorāle”; 
V. Boiss „Gavote”; 
J. Vītols “Melodija”; 
P.Dezmonds”Uz pieci”; 
E. Bozza “Ārija”; 
P. Moriss “Čigāniete”; 
H. Mančīni “Rozā pantēra”; 
A. Korelli “Žīga”.  
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6.(7.)klase 
 

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

2.1. turpināt 5. klasē iesākto darbu pie skaņdarba formas analīzes; 
2.2. nostiprināt iemaņas melismu – priekšskaņu, trilleru, mordentu, grupetto – 

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

3. Priekšmeta saturs: 
3.1. turpināt darbu pirkstu un mēles tehnikas attīstībā; 
3.2. turpināt darbu pie iemaņu veidošanas lasīšanā no lapas; 
3.3. veicināt audzēknī interesi par koncertiem, to apmeklēšanu; 
3.4. zināt Latvijas un pasaules slavenākos pūšaminstrumentu spēles 

māksliniekus; 
3.5. tehnisko robežu iespējās veikt audzēkņa un kameransambļu audioierakstus, 

kopīgi analizēt izpildījuma kvalitāti; 
3.6. spēlēt gammas ātrā tempā 4 – 6 zīmēs, 10 – 12 etīdes, 6 – 8 dažāda rakstura 

skaņdarbus, vienu no tiem – izvērstās formas skaņdarbu; 
4. Pārbaudes formas: 

4.1. tehniskā ieskaite I semestrī: gammas 4 – 6 atslēgas zīmēs, 1 etīde; 
4.2. tehniskā ieskaite II semestrī: gammas 4 – 6 atslēgas zīmēs, 1 etīde; 
4.3. mācību procesa noslēguma eksāmens II semestrī: 3 dažāda rakstura 

skaņdarbi vai lielā forma un 2 miniatūras. 
 
5. Ieteicamā nošu literatūra: 

R. Šūmanis „Fantastisks skaņdarbs”; 
ClarlesDancla „Romance”; 
M. Petrenko „Valsis”; 
Ž. Masnē „Meditācija”; 
LucienCaileit „Tēma ar variācijām”; 
A.Rivčuns “Koncertetīde”; 
D.Mijo “Skaramušs”; 
P.Djukā “Čigāniete”; 
A.Altmanis “Tango”. 
 

 
 
 

 


