
 
  



 

 

Mācību priekšmeta Klavierspēle programma 

1. MĒRĶI:  

 

1.1. nodrošināt izglītojamam iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības 

ieguvei  

       Klavierspēles izglītības programmā;  

1.2. sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu 

personību; 

1.3. radīt motivāciju izglītības turpināšanai profesionālās vidējās izglītības pakāpē;  

1.4. sekmēt izglītojamā pozitīvas attieksmes veidošanos pret līdzcilvēkiem.  

  

2. GALVENIE UZDEVUMI:  

 

2.1. nodrošināt sistematizētu pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi klavierspēlē, 

veicināt muzikālo spēju attīstību, kā arī vērtīborientācijas veidošanu mūzikā 

atbilstoši uzņemšanas prasībām mūzikas profesionālās vidējās izglītības 

programmās;  

2.2. sekmēt muzikālās darbības pieredzes apguvi klavierspēlē un attīstīt jaunrades 

spējas mūzikā;  

2.3. attīstīt kolektīvās muzicēšanas pamatprasmes;  

2.4. sekmēt izglītojamā emocionālo un intelektuālo attīstību;  

2.5. atraisīt izglītojamā muzikalitāti un individuālās radošās spējas;  

2.6. attīstīt muzikālo dzirdi, muzikālo atmiņu un ritma izjūtu;  

2.7. attīstīt muzikālo domāšanu;  

2.8. attīstīt pamatprasmi raksturot skaņdarba tēlainību un mūzikas valodu;  

2.9. apgūt pamatterminoloģiju mūzikā;  

2.10. sniegt priekšstatu un attīstīt orientēšanos mūzikas ţanros, stilos un 

komponistu daiļradē.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. PROGRAMMAS ILGUMS, MĀCĪBU DARBA UN PĀRBAUDES FORMAS 

 

8 (9) gadi / 2030 stundas.  

 

Mācību forma – 560 kontakstundas 8 mācību gada laikā 

 

Vienas kontaktstundas ilgums – 40 minūtes (2 kontakstundas nedēļā) 

 

Kontakstundā izmantojamās mācību metodes:  

 Verbālās – stāstījums, pārrunas 

 Uzskatāmās – skaņdarba ilustrācija spēlējot, klausoties internetā 

 Prakstiskās – dažādi vingrinājumi 

 

Audzēkņiem tiek ieteikts apmeklēt skolu koncertus un dažādus citus mūzikas koncertus 

(gan akadēmiskos, gan laikmetīgos). Tiek organizēti braucieni uz koncertiem, kurus 

organizē koncertzāles “Lielais Dzintars”, “Latvija”. 

 

 

Mācību formās ietverts audzēkņu paststāvīgais darbs mājās. Ieteicamais stundu skaits 

dienā:  

1.klasē – 40 minūtes 

2.klasē – 45 minūtes 

3.un 4.klasē – 60 minūtes 

5.un 6.klasē – 1st.45 minūtes 

7.,8.,9.klasē – 2 līdz 3 stundas 

 

Pārbaudes formas: 

- Ieskaites (tiek vērtētas gan ar “iesk.”, gan ar atzīmi) 

- Skaņdarbu noklausīšanās  

- Mācību koncerts (tiek vērtēts ar atzīmi) 

- Eksāmens (tiek vērtēts ar atzīmi) 

- Festivāli, konkursi 

 

 

 

 



 

 

1.klase 

Apjoms – 2 kontaktstundas nedēļā (katra 40 minūtes) 

Uzdevumi: 

 izglītojamiem bez iepriekšējās sagatavotības: 

iepazīstināt ar instrumentu, klaviatūru, notīm, aplikatūru, strādāt pie roku 

nostādīšanas, atbalsta sajūtu uz klaviatūras 

galveno spēles paņēmienu – non legato, legato, staccato apgūšana (vienas skaņas 

spēli non legato, vairāku skaņu sasaistīšanu legato, pirmā  

           pirksta pozīciju, legato spēli starp rokām) 

 izglītojamiem ar iepriekšējo sagatavotību: turpināt izglītojamā tehnisko iemaņu 

nostiprināšanu un pilnveidošanu, veidot izglītojamā muzikālo gaumi. Strādāt pie 

iekšējās dzirdes, muzikālās atmiņas un ritma izjūtas attīstīšanas. 

 Apmācību apjoms atkarīgs no audzēkņu individuālajām spējām. 

 Gada laikā jāspēlē 8-15 dažāda rakstura un formas skaņdarbi: tautas dziesmas, 

etīdes, klavieru ansambļi 

 

Pārbaudījumi un to prasības: 

 

 1.semestris – mācību koncerts nav paredzēts (izņemot, ja audzēknis ir spējīgs un 

pats vēlas) 

 

 2.semestris – pārcelšanas eksāmens: 2 dažāda rakstura skaņdarbi 

  

Ieteicamais skaņdarbu saraksts: 

 

 Ir.Kalniņas metodiskais Skaņdarbu krājums 

 Tanjas Muukkas  metodiskais skaņdarbu krājums “Ērti mūzikas pasaulē” 

 Vācu metodiskais skaņdarbu krājums “Klavierspēle mazajiem” 

 A.Rubaha metodiskais skaņdarbu krājums “Muzikālais albums” 

 E.Eglītes metodiskais skaņdarbu krājums “Klavieru skaņdarbu iesācējiem” 

 

 

 

 

 



 

 

2.klase 

Apjoms – 2 kontaktstundas nedēļā (katra 40 minūtes) 

Uzdevumi: 

 papildināt zināšanas klavierspēlē;   

 attīstīt izglītojamo profesionālās dotības, pilnveidot tehniskās iemaņas;  

 attīstīt audzēkņu muzikālo gaumi un mūzikas izpratni;  

 apgūt mūzikas pamatterminus 

 Repertuārā izvēlēties dažādu laikmetu, stilu, žanru, tautību komponistu 

skaņdarbus 

 nodrošināt izglītojamo piedalīšanos atklātajos koncertos, festivālos, konkursos, 

klavieru asociācijas rīkotajos pasākumos.  

 Gada laikā ieteicams apgūt 4 gammas, 8-10 dažāda rakstura un formas 

skaņdarbus: 2-4 etīdes, 2-3 polifonus skaņdarbus, 1-2 izvērstas formas skaņdarbus, 

2-3 dažāda rakstura skaņdarbus, tostarp latviešu komponistu darbus. 

Gammas: Mi, Sol, Re, mi, la, re = gamma (taisni), garie 53 (taisni), akordi. Visu 

spēlē 2-4 oktāvās. 

 

Pārbaudījumi un to prasības: 

 

 1.semestris – tehniskā ieskaite – gamma, etīde.   

 

Atklātais mācību koncerts: - polifonas ievirzes skaņdarbs un skaņdarbs pēc izvēles. 

 

 2.semestris – tehniskā ieskaite – gamma, etīde.  

  

Atklātais mācību koncerts: 1 skaņdarbs pēc izvēles 

 

Pārcelšanas eksāmens: izvērstas formas skaņdarbs un polifons skaņdarbs 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.klase 

Apjoms – 2 kontaktstundas nedēļā (katra 40 minūtes) 

Uzdevumi: 

 papildināt zināšanas klavierspēlē;   

 attīstīt izglītojamo profesionālās dotības, pilnveidot tehniskās iemaņas;  

 attīstīt audzēkņu muzikālo gaumi un mūzikas izpratni;  

 apgūt mūzikas pamatterminus 

 Repertuārā izvēlēties dažādu laikmetu, stilu, žanru, tautību komponistu 

skaņdarbus 

 nodrošināt izglītojamo piedalīšanos atklātajos koncertos, festivālos, konkursos, 

klavieru asociācijas rīkotajos pasākumos.  

 Gada laikā ieteicams apgūt 4 gammas, 8-10 dažāda rakstura un formas 

skaņdarbus: 2-4 etīdes, 2-3 polifonus skaņdarbus, 1-2 izvērsas formas skaņdarbus, 

2-3 dažāda rakstura skaņdarbus, tostarp latviešu komponistu darbus. 

Gammas: La, Sol, Re, Fa, mi, si, re, fa# = mažora gamma (pretkustībā), minora 

gamma (taisni), garie 53 (pretkustībā), hromatiskā gamma (taisni),akordi. Visu 

spēlē 4 oktāvās. Minimālais temps M60 

 

Pārbaudījumi un to prasības: 

 

 1.semestris  

 

Tehniskā ieskaite – Mažora gamma, etīde.   

 

Atklātais mācību koncerts: - polifonas ievirzes skaņdarbs un skaņdarbs pēc izvēles. 

 

 2.semestris  

 

Tehniskā ieskaite – minora gamma, 2 etīdes.  

  

Atklātais mācību koncerts: 1 skaņdarbs pēc izvēles 

 

Pārcelšanas eksāmens: izvērstas formas skaņdarbs un polifons skaņdarbs 

 

 

 



 

 

4.klase 

Apjoms – 2 kontaktstundas nedēļā (katra 40 minūtes) 

Uzdevumi: 

 papildināt zināšanas klavierspēlē;   

 attīstīt izglītojamo profesionālās dotības, pilnveidot tehniskās iemaņas;  

 attīstīt audzēkņu muzikālo gaumi un mūzikas izpratni;  

 apgūt mūzikas pamatterminus 

 Repertuārā izvēlēties dažādu laikmetu, stilu, žanru, tautību komponistu 

skaņdarbus 

 nodrošināt izglītojamo piedalīšanos atklātajos koncertos, festivālos, konkursos, 

klavieru asociācijas rīkotajos pasākumos.  

 Gada laikā ieteicams apgūt 4 gammas, 8-10 dažāda rakstura un formas 

skaņdarbus: 2-4 etīdes, 2-3 polifonus skaņdarbus, 1-2 izvērsas formas skaņdarbus, 

2-3 dažāda rakstura skaņdarbus, tostarp latviešu komponistu darbus. 

Gammas: Sib, La, Fa, sol, re, fa# = gamma (pretkustībā), gamma tercās un decimās 

(taisni), garais 53 (pretkustībā), īsie trijskaņi, hromatiskā gamma (taisni),akordi, 

pm7 (taisni). Visu spēlē 4 oktāvās. Minimālais temps M72 

 

Pārbaudījumi un to prasības: 

 1.semestris  

 

Tehniskā ieskaite – Mažora gamma, etīde.  

  

Atklātais mācību koncerts: - polifonas ievirzes skaņdarbs un skaņdarbs pēc izvēles. 

 

 2.semestris  

 

Tehniskā ieskaite – minora gamma, 2 etīdes.   

 

Atklātais mācību koncerts: 1 skaņdarbs pēc izvēles 

 

Pārcelšanas eksāmens: izvērstas formas skaņdarbs un polifons skaņdarbs 

 

 

 

 



 

5.klase 

Apjoms – 2 kontaktstundas nedēļā (katra 40 minūtes) 

Uzdevumi: 

 papildināt zināšanas klavierspēlē;   

 attīstīt izglītojamo profesionālās dotības, pilnveidot tehniskās iemaņas;  

 attīstīt audzēkņu muzikālo gaumi un mūzikas izpratni;  

 apgūt mūzikas pamatterminus 

 Repertuārā izvēlēties dažādu laikmetu, stilu, žanru, tautību komponistu 

skaņdarbus 

 nodrošināt izglītojamo piedalīšanos atklātajos koncertos, festivālos, konkursos, 

klavieru asociācijas rīkotajos pasākumos.  

 Gada laikā ieteicams apgūt 4 gammas, 8-10 dažāda rakstura un formas 

skaņdarbus: 2-4 etīdes, 2-3 polifonus skaņdarbus, 1-2 izvērsas formas skaņdarbus, 

2-3 dažāda rakstura skaņdarbus, tostarp latviešu komponistu darbus. 

Gammas: Mib, La, Re, si, fa, do# = gamma (pretkustībā), gamma tercās, sekstās, 

decimās (taisni), garais 53 (pretkustībā), 63 (taisni), 64 (taisni), īsie trijskaņi, 

hromatiskā gamma (taisni),akordi, pm7 (taisni), D7 (taisni). Visu spēlē 4 oktāvās. 

Minimālais temps M84 

 

Pārbaudījumi un to prasības: 

 

 1.semestris  

 

Tehniskā ieskaite – Mažora gamma, etīde.   

 

Atklātais mācību koncerts: - polifonas ievirzes skaņdarbs un skaņdarbs pēc izvēles. 

 

 2.semestris  

 

Tehniskā ieskaite – minora gamma, 2 etīdes.  

  

Atklātais mācību koncerts: 1 skaņdarbs pēc izvēles 

 

Pārcelšanas eksāmens: izvērstas formas skaņdarbs un polifons skaņdarbs 

 

 

 



 

 

 

6.klase 

Apjoms – 2 kontaktstundas nedēļā (katra 40 minūtes) 

Uzdevumi: 

 papildināt zināšanas klavierspēlē;   

 attīstīt izglītojamo profesionālās dotības, pilnveidot tehniskās iemaņas;  

 attīstīt audzēkņu muzikālo gaumi un mūzikas izpratni;  

 apgūt mūzikas pamatterminus 

 Repertuārā izvēlēties dažādu laikmetu, stilu, žanru, tautību komponistu 

skaņdarbus 

 nodrošināt izglītojamo piedalīšanos atklātajos koncertos, festivālos, konkursos, 

klavieru asociācijas rīkotajos pasākumos.  

 Gada laikā ieteicams apgūt 4 gammas, 8-10 dažāda rakstura un formas 

skaņdarbus: 2-4 etīdes, 2-3 polifonus skaņdarbus, 1-2 izvērsas formas skaņdarbus, 

2-3 dažāda rakstura skaņdarbus, tostarp latviešu komponistu darbus. 

Gammas: Re, Lab, Mi, si, fa, do# = gamma (pretkustībā), gamma tercās, sekstās, 

decimās (taisni), garais 53 (pretkustībā), 63 (taisni), 64 (taisni), īsie trijskaņi, 

hromatiskā gamma (taisni),akordi, pm7 (taisni), D7 (taisni). Visu spēlē 4 oktāvās. 

Minimālais temps M84 

 

Pārbaudījumi un to prasības: 

 

 1.semestris 

 

Tehniskā ieskaite – Mažora gamma, etīde.   

 

Atklātais mācību koncerts: - polifonas ievirzes skaņdarbs un skaņdarbs pēc izvēles. 

 

 2.semestris 

 

Tehniskā ieskaite – minora gamma, 2 etīdes.   

 

Atklātais mācību koncerts: 1 skaņdarbs pēc izvēles 

 

Pārcelšanas eksāmens: izvērstas formas skaņdarbs un polifons skaņdarbs 



 

 

7.klase 

Apjoms – 2 kontaktstundas nedēļā (katra 40 minūtes) 

Uzdevumi: 

 papildināt zināšanas klavierspēlē;   

 attīstīt izglītojamo profesionālās dotības, pilnveidot tehniskās iemaņas;  

 attīstīt audzēkņu muzikālo gaumi un mūzikas izpratni;  

 apgūt mūzikas pamatterminus 

 Repertuārā izvēlēties dažādu laikmetu, stilu, žanru, tautību komponistu 

skaņdarbus 

 nodrošināt izglītojamo piedalīšanos atklātajos koncertos, festivālos, konkursos, 

klavieru asociācijas rīkotajos pasākumos.  

 Gada laikā ieteicams apgūt 4 gammas, 8-10 dažāda rakstura un formas 

skaņdarbus: 2-4 etīdes, 2-3 polifonus skaņdarbus, 1-2 izvērsas formas skaņdarbus, 

2-3 dažāda rakstura skaņdarbus, tostarp latviešu komponistu darbus. 

Gammas: Si, Reb, Mi, sib, sol#, do# = gamma (pretkustībā), gamma tercās, sekstās, 

decimās (taisni), garais 53 (pretkustībā), 63 (taisni), 64 (taisni), īsie trijskaņi, 

hromatiskā gamma (taisni),akordi, pm7 (pretkustībā), D7 (taisni). Visu spēlē 4 

oktāvās. Minimālais temps M100 

 

Pārbaudījumi un to prasības: 

 

 1.semestris  

 

Tehniskā ieskaite – Mažora gamma, etīde.   

 

Atklātais mācību koncerts: - polifonas ievirzes skaņdarbs un skaņdarbs pēc izvēles. 

 

 2.semestris  

 

Tehniskā ieskaite – minora gamma, 2 etīdes.   

 

Atklātais mācību koncerts: 1 skaņdarbs pēc izvēles 

 

Pārcelšanas eksāmens: izvērstas formas skaņdarbs un polifons skaņdarbs 

 

 



8.klase (9.) 

Apjoms – 2 kontaktstundas nedēļā (katra 40 minūtes) 

Uzdevumi:  

 Darbs pie tehnikas un spēles mākslinieciskās kvalitātes pilnveidošanas 

 Veicināt audzēkņu patstāvību iestudējot jaunu repertuāru 

 Repertuārā izvēlēties dažādu laikmetu, stilu, žanru, tautību komponistu 

skaņdarbus, obligāti arī latviešu komponistu darbs. 

 nodrošināt izglītojamo piedalīšanos atklātajos koncertos, festivālos, konkursos, 

klavieru asociācijas rīkotajos pasākumos.  

 Gatavoties skolas sekmīgai absolvēšanai un perspektīvāko audzēkņu mācību 

turpināšanai mūzikas vidusskolā 

 Gada laikā ieteicams apgūt 4 gammas, 6-10 dažāda rakstura un formas 

skaņdarbus: 2-4 etīdes, 2-3 polifonus skaņdarbus, 1-2 izvērsas formas skaņdarbus, 

2-3 dažāda rakstura skaņdarbus, tostarp latviešu komponistu darbus. 

Gammas: Si, Fa#, Lab, sib, sol#, re, fa = gamma (pretkustībā), gamma tercās, 

sekstās, decimās (taisni), garais 53 (pretkustībā), 63 (pretkustībā), 64 (pretkustībā), 

īsie trijskaņi, hromatiskā gamma (pretkustībā), akordi, pm7 (pretkustībā), D7 

(pretkustībā). Visu spēlē 4 oktāvās. Minimālais temps M150 

 

Pārbaudījumi un to prasības: 

 

 1.semestris  - Tehniskā ieskaite – Mažora gamma, etīde.   

 

 2.semestris  - Tehniskā ieskaite – minora gamma, 1 etīde.   

 

Noslēguma eksāmena mākslinieciskā daļa: izvērstas formas skaņdarbs, polifons 

skaņdarbs, tehnisks skaņdarbs (var būt arī etīde), lirisks skaņdarbs 

 

Ja audzēknis gatavojas turpināt mācības mūzikas vidusskolā, programmai jābūt 

atbilstošai iestājeksāmenu prasībām Liepājas Mūzikas mākslas un dizaina 

vidusskolā:  

- Prelūdija un fūga no LTK 1.vai 2.daļas, vai trīsbalsīga Invencija 

- Klasiskās sonātes 1.daļa 

- Instruktīva etīde (smalkā tehnika) 

- Latviešu komponista liriska miniatūra. 

 

Noklausīšanās – sākot ar 2.pusgadu, skolas beidzējiem katru mēnesi ir programmas 

noklausīšanās.  



IETEICAMAIS SKAŅDARBU SARAKSTS 

 

1.klase 

Latviešu tautas dziesmas dažādu komponistu apdarēs 

J.S.Bahs  Dūdas, Ārija 

V.A.Mocarts Menuets 

A.Žilinskis “Jauties zēni” 

I.Raila “Ruk, ruk Cūciņ silītē” 

L.Garūta “Lācītis” 

L.Garūta “Kāda saulaina meža plaviņa” 

Gurlits Etīde Do maž. 

V.Salaks Dziesmiņa 

F.Kupē “Ganu dziesma” 

 

2.klase 

J.S.Bahs Menuets sol  

T.Haslingers Sonatīne 

A.Bertini Etīde 

L.Garūta “Vilks un putni” 

K.Černi Etīde Re 

V.Salaks “Mīļā māmiņa” 

M.Nortons “Mākoņainā diena” 

L.Bēthovens “Sonatīne” Sol 

I.Raila “Padziedi mazputniņ” 

K.Černi Etīde Sol 

G.F.Hendelis “Ārija” Do 

 

3.klase 

I.Arne “Jūriņ prasa smalku tīklu” 

D.Kabaļevskis “Klauni” 

R.Šūmans “Jautrais zemnieks” 

L.Mocarts “Menuets” 

A.Lemuāns Etīde Fa 

J.Porietis “Maza fantāzija” 

E.B.Grībels “Mazais Džonijs” 

F.Kuperēns “Maziņš nekas” 

Maikapars “Smēdē” 

J.Lipšāna apdare “Dzied māsiņa tu ar mani” 

 

 



 

4.klase 

G.F.Hendelis Kuranta Fa 

A.Žilinskis “Pelītes” 

P.Čaikovskis “Jaunā lelle” 

K.Černi Etīde Do 

J.S.Bahs Prelūdija Do 

I.Riše “Ko tas vējš tur tā plosās” 

M.Mjēra “Svilpojošais Džo” 

I.Railas apd.”Aiz ezera augsti kalni” 

L.Garūta “Polifonisks skaņdarbs” nr.1 

T.Haslingers “Sonatīne” 

 

5.klase 

J.S.Bahs Invencija la 

R.Šūmans “Bērnu sonāte”  

K.Černi Etīde re 

A.Krastiņa-Pucena “Armēnija” 

G.F.Hendelis Prelūdija Sol 

R.Pajusaar “Sagūstītā roņa sapnis” 

E.Gņesina “Etīde-Vilciņš” 

M.Rossi “Kurante” 

L.Garūta Variācijas par t.dz.”Padziedi mazputniņ” 

A.Altmanis “Arieta” 

F.E.Bahs “Polonēze” 

J.Karlsons “Prelūdija” 

D.Cipoli Fugeta 

V.A.Mocarts “Maršs” 

V.Kosenko “Pasaka” 

A.Bertini Etīde sol 

D.Gracioli Sonāta Sol 

V.Mālers Invencija 

 

6.klase 

G.F.Hendelis Prelūdija 

J.Karlsons “Miglainā rītā” 

S.Maikapars “Staccato etīde” 

A.Altmanis “Lūgums” 

J.Materons “Fantāzija” 

V.Bjords “Karalienes allemande” 



A.Djubjuks “Variācijas par krievu t.dz.tēmu’ 

J.Graubiņš “Skaisti dziedi lakstīgala” 

A.Bertīni Etīde fa 

Ž.Metallidi “Vinnija Pūka pastaiga” 

T.Haslingers “Sonatine” 

N.Mjaskovskis Fūga 

P.Hadžijevs “Maza prelūdija” 

A.Veismane “Zvirbuli, zvirbuli” 

L.Celma-Kursiete “Zīlīte, žubīte” 

D.Čimaroza Sonāte Sib 

A.Ešpai “Fokstrots” 

 

7.klase 

J.S.Bahs Prelūdija un Fūga re un sol 

J.S.Bahs Trīsbalsīgas invencijas sol un si 

A.Kalniņš “Rudens” 

A.Lešhorns Etīde Fa 

D.Džerade Etīde-prelūdija 

J.Ivanovs Etīde 

J.Haidns Sonāte-Partita 

R.Kalsons “Tokatīne” 

Gurdjieff/de Hartmann “Esenes himna”nr.10 

Grečaņinovs  Sonatīne Fa 

Skrjabins “Prelūdija” 

J.Karlsons “Sonatīne” 

 

8.klase (9.) 

J.S.Bahs Prelūdija un fūga no LTK 1.un 2.daļas 

J.Haidns Sonāte Mi 

P.Čaikovskis “Barkarolla Jūnijs 

V.Salaks “Veltījums” 

S.Džoplins “Magnētiskais regtaims” 

A.Krilova-Bērziņa “Dieviņš brida rudzu lauku” 

A.Hinstera “Kreoliešu deja” 

M.Klementi Sonāte Fa 

F.Šopēns Noktirne 

Yakomoto “Priecīgus Ziemassvētkus Mr. Lavrencs” 

 

*Kultūras ministrijas Skolu centrs, Klavieru skolotāju asociācija – Latviešu komponistu 

skaņdarbi (1995.g.) 



*Kultūras ministrijas Skolu departamenta programma (1990.g.) 

*Kultūras ministrijas mācību iestāžu metodiskais kabinets – BMS Speciālo klavieru 

nodaļas programmas papildinājums. (1998.g.) 

 

 

Pedagoģiskajā darbā ieteicamā literatūra:  

S.Rozenberga – Klavieru spēles mācīšanas metodika 

V.Krastiņš, m.Švinka – Preofesoru N.Dauges un V.Zosta pedagoģiskie principi 

N.Terentjeva – Karls Černi un viņa etīdes. 

Francs Mors – Lielie pianisti manā dzīvē 

M.Sīpola – Pianistiskās izglītības sistēma Latvijā  

 

Mācību sasniegumu vērtēšanas prasības, formas un veidi vērtēšanas 

prasības 

Apguves 

līmenis  

Vērtējums ballēs  Vērtējuma atšifrējums  

Augsts  

  

10 – izcili   Zināšanas pārsniedz mācību priekšmeta 

programmas prasības  

    9 – teicami   Pilnā mērā apgūtas mācību priekšmeta zināšanu 

apguves prasības  

Optimāls    8 – ļoti labi  Pilnā mērā apgūtas mācību priekšmeta zināšanu 

apguves prasības, taču reizēm trūkst skaidrojuma 

pamatotības  

    7 – labi   Apgūtas mācību priekšmeta zināšanu apguves 

prasības, taču vienlaikus konstatējami atsevišķi 

nesvarīgi trūkumi  

    6 – gandrīz labi  Apgūtas mācību priekšmeta zināšanu apguves 

prasības, taču atsevišķas zināšanas ir nepietiekami 

stabilas un pārliecinošas  

Vidējs    5 – viduvēji  Pamatvilcienos apgūtas mācību priekšmeta 

zināšanu apguves prasības, kaut arī konstatējama 

atsevišķu zināšanu nepietiekama stabilitāte un 

rezultativitāte  

    4 – gandrīz 

viduvēji  

Pamatvilcienos apgūtas mācību priekšmeta 

zināšanu apguves prasības, tomēr konstatējama to 

nepilnīga pārvaldīšana un ievērojami trūkumi tajās  

Zems  

  

  3 – vāji  Zināšanas mācību priekšmetā ir apgūtas virspusēji 

 

  



  

  

  2 – ļoti vāji  Apgūtas atsevišķas zināšanas, kopumā trūkst 

orientācijas tajās  

  

  

  1 – 

neapmierinoši   

Nav vispār zināšanu mācību priekšmetā  

Piezīme. Izglītojamā sasniegumus vērtē salīdzinājumā ar plānotajiem rezultātiem, 

raksturojot mācību priekšmeta  

programmas vai tās daļas apguves līmeni.  

 

 

 

 

 

Vērtēšanas 

komponenti  

Vērtējums 

ballēs  

Vērtējuma skaidrojums  

1) Repertuāra  

atbilstība 
mācību  
priekšmeta 

programmām  

3  Programmas sarežģītības pakāpe ir zema  

4 – 5  Sarežģītības pakāpe 50% skaņdarbiem ir zem vidējā  

6  Sarežģītības pakāpe skaņdarbiem ir vidēja  

7 – 8  Sarežģītības pakāpe atbilst klases prasībām  

9  Datu skaņdarbu sarežģītības pakāpe pārsniedz 

izglītības programmas prasības  

10  Visu skaņdarbu sarežģītības pakāpe pārsniedz 

izglītības programmas prasības  

2) Uzstāšanās 
kultūra  
(uzvedība, 

stāja, 

artistiskums)  

3  Nepietiekama uzstāšanās kultūra  

4 – 5   Atsevišķos komponentos nepietiekama uzstāšanās 

kultūra  

6 – 7  Kopumā atbilstoša uzstāšanās kultūra, pietrūkst 

artistiskuma  

8 – 9   Uzstāšanās kultūra atbilst prasībām, piemīt brīvība 

un zināms artistiskums  

10  Pārliecinoša, brīva, spilgta un artistiska uzstāšanās  

3) Skaņdarbu 

atskaņojuma 

atbilstība 

komponista 

norādēm  

3  Atskaņojums neatbilst komponista norādēm, daudz 

teksta kļūdu  

4  Atskaņojums daļēji atbilst komponista norādēm, ir 

dažas teksta kļūdas  

5 – 6   Atskaņojums kopumā atbilst komponista norādēm, 

bet pieļautas neprecizitātes  

7 – 8   Atskaņojums kopumā atbilst komponista norādēm, 

vietām nedaudz formāls  

9 – 10   Atskaņojums kopumā atbilst komponista norādēm, ir 

loģisks un pārliecinošs  

4) Atskaņojuma 3  Tehniskais līmenis ir zems, vairāki tehnikas 



tehniskais 

līmenis (temps, 

precizitāte, 

metroritms, 

štrihi, aparāts, 

artikulācija)  

komponenti pielietoti nepareizi  

4  Tehniskais līmenis ir nepietiekams, daži tehnikas 

komponenti neprecīzi  

5 – 6   Tehniskais līmenis ir apmierinošs, ne visi tehniskie 

komponenti ir precīzi un pārliecinoši  

7  Tehniskais līmenis ir labs, tomēr dažu tehnisko 

komponentu kvalitāte ir nepietiekama  

8 – 9   Atskaņojuma viss tehniskais arsenāls tiek pielietots 

vispusīgi un sabalansēti  

 10  Tehniskais līmenis ir augsts, tehnisko komponentu 

skaidrs, precīzs un pārliecinošs pielietojums ļauj 

pilnībā brīvi pievērsties mākslinieciskā satura 

atklāsmei  

5) Atskaņojuma 
mākslinieciskais 
sniegums  
(saturs, tēls,  

Forma, tembrs, 

dinamika, 

frāzējums, 

oriģinalitāte)  

3  Sniegums nav atbilstošs saturam, komponentu 

pielietojums neprecīzs  

4  Sniegums ir nestabils, vairāki komponenti pielietoti 

aptuveni un neprecīzi  

5  Kopumā sniegums ir apmierinošs, tomēr dažu 

komponentu kvalitāte nav pietiekama  

6 – 7   Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi pielietoti skaidri 

un precīzi, bet sniegumā pietrūkst pārliecības  

8 – 9   Mākslinieciskais sniegums atbilst autora iecerei, ir 

skaidrs un precīzs  

10  Mākslinieciskais sniegums spilgts un brīvs, tiek 

piedāvāts savs oriģināls skatījums  

Kopvērtējums: visu komponentu summa tiek dalīta ar 5, tādējādi tiek iegūta vidējā 

balle.  

 

MĀCĪBU STUNDAI NEPIECIEŠAMAIS TELPAS APRĪKOJUMS: 

 

 Klavieres 

 Klavieru krēsls 

 Kāju paliktnis 

 Metronoms 

 

 

Mācību priekšmeta programmu izstrādāja: Maija Zaķis 

Mācību priekšmeta programma apspriesta metodiskās sēdes komisijā.  

Mācību priekšmeta programma aktualizēta 2021. gadā. 

 


