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Gulbenes Mūzikas skolas 

mācību priekšmetu programmas 

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); 

 

• 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; 
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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. 

 

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. 

Skaņdarbi no,, Mežraga skola’’ A.Klišāns 1981.g. 

,,Pastaiga’’ A.Klišāna pārlikums. 

,,Soļi’’ A.Klišāna pārlikums. 

,,Laivā’’ A.Klišāna pārlikums. 
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Skaņdarbi no krājuma ,,Jo spēlēju,jo skanēja’’ sastādījis J.Zīrups, 2008.g.(klavieru partija T4 uz 

leju) 

 

,,Velc,pelīte,saldu miegu’’ J.Kaijaka apdare. 

,,Šūpo mani,māmuliņa’’ J.Zīrupa apdare. 

,,Kas dārzā’’ O.Grāvīša apdare. 

,,Zvaigznītes dziesmiņa’’ O.Grāvītis. 

Skaņdarbi no krājuma ,,Latviešu tautas dziesmas’’ sastādījis Rihards Dubra 2014.g. 

,,Dzeguzīte’’ R.Dubras apd. 

,,Sila priede’’ R.Dubras apd. 

,,Maza,maza meitenīte’’ R.Dubras apd. 

Skaņdarbi no krājuma ,,Bravo!’’ by Carol Barratt 2002.g. 

 

,,Jewel in the crown’’ C.Barratt. 

,,Round dance’’(Based on a 17th century tune by Joachim von der Hafe) C.Barratt. 

,,Rise and shine!’’ Karl Czerny arr.C.Barratt. 

 

Etīdes. 

,,Vingrinājumi un etīdes’’.Sastādījis J.Zīrups 1981.g. 

,,Mežraga skola’’ A.Klišāns 1981.g. 

       no 1.-29.etīdei. 

,,Mežraga skola’’ V.Poļehs. Maskava 1986.g. 

 

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; 

• 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 

1),,Mežraga skola’’ A.Klišāns 1981.g. 

,,Tec,saulīte,tecēdama’’ Latv.t.dz. A.Klišāna pārlikumā. 

,,Rikšiem bērīt’ es palaidu’’ Latv.t.dz. A.Klišāna pārlikumā. 

,,Krauklīt’s sēž ozolā’’ Latv.t.dz. A.Klišāna pārlikumā. 

2) ,,Jo spēlēju,jo skanēja’’ krājumu sastādījis J.Zīrups 2008.g.(klavieru part.transponē  T4 uz leju) 

,,Pūpoliņi’’ R.Pauls. 

,,Rozēm kaisu istabiņu’’ A.Žilinska apd. 

,,Putniņš uz zara’’ R.Pauls. 

3) Krājums ,,Latviešu tautas dziesmas’’ sast. Rihards Dubra 2014.g. 

,,Maltuves dziesma’’ R.Dubras apd. 
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,,Sijā auzas ,tautu meita’’ R.Dubras apd. 

,,Es savai māmiņai’’ R.Dubras apd. 

4) ,,Bravo!’’ by Carol Barratt.2002.g. 

,,Shortcake-Walk’’ C.Barratt. 

,,Minuet’’ Joseph Haydn (1732-1809) arr.C.Barratt. 

,,Bed-Rock Blues’’ C.Barratt. 

,,English Jig’’ Anon. 16th century arr.C.Barratt. 

Etīdes. 

,,Etīdes mežragam’’.1. burtnīca. Sastādījis M.Bujanovskis Ļeņingradā 1973.g. 

,,Vingrinājumi un etīdes mežragam’’.Sastādījis J.Zīrups 1981.g. 

,,Mežraga skola’’ A.Klišāns. No 80-88 etīdei. 

 

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: 

,,Sonāte mežragam un klavierēm’’ 2.d.Andante. G.Ordelovskis. 

1)Krājums ,,Latviešu Padomju komponistu skaņdarbi mežragam un klavierēm’’ sast,J.Zicmanis 

1975.g. 

,,Rīta rosme’’ Jēkabs Mediņš. 

,,Uz darbu’’ Jēkabs Mediņš. 

2)Krājums ,,Horn solos book one’’ Arthur  Campbell 1991.g. 

,,Theme from symphony no.5’’ Tchaikovsky. 

,,Theme from Romeo and Juliet’’ Tchaikovsky. 

,,Nocturne’’(AMidsummer Night’s Dream). Mendelssohn. 

,,Huntsmen’s chorus’’Weber. 

3),,Shining Brass’’ Book 1 Nicky Daw.2018.g. 

,,Hangin’ with Monti’’ Tom Davoren. 

,,Tennessee Rag’’ Philip Sparke. 

,,Rondo Olympia’’ Tom Davoren. 

4),,Mežraga spēles skola’’ F.Sollars.2000.g. 

,,Arija’’I.Mattezons(1681-1764). 

,,Menuets’’ J.S.Bahs. 

,,Sapņojums’’ P.Čaikovskis. 

L.van Bēthovens,,Murkšķis’’ 

,,Jautrais  jātnieks’’ R.Šūmanis. 

Etīdes. 



5 

 

,,Vingrinajumi un etīdes mežragam’’.Sast. J.Zīrups 1981.g. 

O.Francs.Etīdes: 108,123,129,142. 

P.Karpovs.Etīdes:113-115,133. 

V.Poļehs.Etīdes: 99-106. 

,,Mežraga skola’’ A.Klišāns 1981.g. No 72-77 etīdei. 

V.Poļehs. ,,Mežraga skola’’Maskava 1986.g. 

 

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: 

Krājums: ,,Ancient Masters’’ sast.:Franz Kanefzky,2011.g. 

,,Rondeau’’ Georg Philipp Telemann, arr.:F.Kanefzky. 

,,Impertinence’’Georg Friedrich Handel,arr.:F.Kanefzky. 

,,Dolce’’Georg Philipp Telemann arr.:F.Kanefzky. 

,,Sarabande’’Arcangelo Corelli,arr.:F.Kanefzky. 

               *** 

,,Noktirne’’Mendelis Bašs 

              *** 

Krājums:,,Going Solo’’sast.:Richard Bissill un Arthur Campbell ,1993.g. 

,,Theme from ‘L’Arlesienne’ ‘’ Georges Bizet arr.:A.Campbell. 

Krājums:,,Classical Highlights’’sast.:Kate Mitchell,2015.g. 

,,Jesu,Joy of Man’s Desiring’’ J.S.Bach. 

,,Largo’’(from the opera ,,Xerxes’’)Georg Friedrich Handel. 

,,Ave verum’’ KV 618 W.A.Mozart. Arr.:Wolfgang Birtel. 

Krājums:,,Horn Music for Beginners’’sast.:Onozo Janos-Kovacs Matyas,1972.g. 

,,Menuett’’J.Krieger (1652-1735). 

,,Song’’KV125h W.A.Mozart. 

,,Ecossaise’’ WoO 86 L.van Beethoven. 

,,German Folksong’’ J.Brahms. 

,,Old French Song’’ op.39 P.I.Tchaikovsky. 

Krājums:,,Horn Solos Book Two’’sast.:Arthur Campbell,1991.g. 

,,Brother,come dance with me’’(Hansel und Gretel) Engelbert Humperdinck. 

Etīdes. 

V.Polekh.  ,,Mežraga skola’’ no 64.-67. un 126.-145. 
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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: 

Krājums:,,Latviešu komponistu skaņdarbi’’,Rīgā-1975.g. 

,,Teiksma’’Arvīds Žilinskis (veltīts Arvīdam Klišānam) 

             *** 

,,Īrijā’’Eugene Bozza. 

             *** 

Krājums:,,Spielbuch fur Horn und Klavier’’sast.:Reiner Heimbuch,1984.g. 

,,Kleine Serenade’’ Ernst Bohlmann. 

,,Tarantella’’ Siegfried Stolte. 

,,Konzertetude’’ No 1.Luigi Cherubini. 

,,Mežraga skola’’ F.Šollars. 

,,Pavasara dziesma’’ F.Mendelsons. 

,,Sapņojums’’ R.Šūmanis. 

,,Ziemeļu zvaigzne’’ M.Gļinka. 

,,Romance F-dur’’ Op.36 C.Saint-Saens. 

,,Vakara dziesma’’R.Šūmanis. 

,,Ārija’’G.Persels. 

,,Intermecco’’R.Gliers Sac.35,No 11. 

,,Pastorāle’’F.Kuperēns. 

Etīdes. 

K.Koprašs.,,Etīdes mežragam’’ 1.burtnīca.Maskava 1990.g. 

 

 

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; 
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• 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: 

,,Barkarola’’ Andrejs Jurjāns. 

,,Sonatīna’’ Arvīds Žilinskis. 

,,Melodija’’J.Kaijaks. 

,,Horn Concerto No 3’’in E flat KV 447 2. un 3.daļas W.A.Mozart. 

,,Horn Concerto No 1’’ in D dur KV 412 W.A.Mozart. 

,,Koncerts mežragam ar orķestri’’ 2.d.Andante Francis Štrauss. 

,,Les Adieux.’’(Romance) F.Strauss. 

Krājums:,,Senās sonātes pārlikumi mežragam un klavierēm’’ E.Karpuhins ,Maskava 1986.g. 

,,Sonāte’’ B.Marčello. 

,,Sonāte’’ Ž.B.Loije. 

,,Sonāte’’ G.Ekkls. 

Krājums:,,Hrestomātija mežragam 5.klase’’ 1.d.V.Poļehs,Maskava,1975.g. 

,,Barkarola’’ F.Šūberts. 

,,Koncerts B-dur’’ J.Škroups. 

,,Rudens dziesma’’P.Čaikovskis. 

,,Ārija’’A.stradella. 

,,Ārija’’ J.S.Bahs. 

Etīdes. 

,,Etīdes mežragam’’1.burtnīca Ž.Gallē.Ļeņingrada 1962.g. 

,,Vingrinājumi un etīdes mežragam’’1.burtnīca M.Bujanovskis.Maskavā 1973.g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


