
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĀCĪBU PRIEKŠMETA MĒRĶI 

 

1. Radīt audzēkņos prieku par kopīgu muzicēšanu, gandarījumu par sasniegto rezultātu; 

2. Attīstīt dziedāšanas prasmes; 

3. Iepazīties ar stilistiski dažādu mūzikas repertuāru; 

4. Nodrošināt audzēkņu dalību skolas un ārpusskolas pasākumos; 

 

 

MĀCĪBU PRIEKŠMETA UZDEVUMI 

 

1. Pilnveidot audzēkņu vokālās iemaņas – stāja, elpošana, dikcija, artikulācija, skaņas 

veidošana. 

2. Veicināt muzikālās dzirdes, ritma izjūtas, domāšanas, muzikālās uztveres, muzikālās 

atmiņas attīstību; 

3. Atraisīt audzēkņa muzikalitāti un līdzpārdzīvojumu; 

4. Attīstīt spēju saklausīt citus dziedātājus, veidot saliedētu, tembrāli un dinamiski saskanīgu 

ansambli; 

5. Attīstīt harmonisko dzirdi, dziedot vairākbalsīgi.  

6. Lapas lasīšanas iemaņu attīstīšana un pilnveidošana; 

7. Sniegt priekšstatu un attīstīt orientēšanos mūzikas žanros, stilos un komponistu daiļradē; 

 

 

MĀCĪBU PRIEKŠMETA SATURA APGUVES ILGUMS UN APJOMS 
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Mācību priekšmeta „Kolektīvā muzicēšana – vokālais ansamblis” programmas saturu apgūst 

dažādu instrumentspēles klašu audzēkņi no 1. - 8. klasei. Mācību priekšmetu apgūst 

1) audzēkņi, kuriem mācību priekšmets „Kolektīvā muzicēšana” nepieciešams, lai tiktu 

izpildītas profesionālās izglītības programmas prasības;  

2) audzēkņi, kuri brīvprātīgi vēlas apgūt šo mācību priekšmetu. 

Muzicējošās vienības sastāvs un stundu skaits nedēļā katru gadu var mainīties. 

Mācību priekšmeta „Kolektīvā muzicēšana – vokālais ansamblis” programmas īstenošanas 

ilgums ir 8 gadi. 

 

 

     Mācību programmas apjoms: 

 

Mācību periods 8 mācību gadi 

Mācību nedēļu skaits mācību gadā 35 

Kontaktstundu skaits nedēļā 1 (2) 

Patstāvīgā darba stundu skaits nedēļā 0,5 (1) 

Mācību nedēļu skaits mācību periodā kopā 280 

Kontaktstundu skaits mācību periodā 280 (560) 

Patstāvīgā darba stundu skaits mācību 

periodā 

140 (280) 

Mācību priekšmeta programmas satura 

apguves stundu skaits 

420 (840) 

 

 

MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMAS MĀCĪBU SATURS 

 

Mācību priekšmeta programmas saturs tiek balstīts uz mākslinieciskā repertuāra apguves 

pamata. 

Mācību gada laikā kolektīvam jāapgūst 6 – 8 dažādu laikmetu komponistu, stilu, žanru un 

rakstura skaņdarbi. 

Repertuāra izvēle un tā grūtības pakāpe kopumā, kā arī atsevišķu balsu sarežģītība, kā arī 

izdales nošu materiāla sagatavošana un sadale, atkarīga no audzēkņu sastāva, konkrētu audzēkņu 
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iepriekšējās praktiskās muzikālas darbības pieredzes, vecuma, balss dotībām, kā arī katra audzēkņa 

spējām. 

Repertuāra izvēlē un balsu sadalē jāņem vērā skaņdarba grūtības pakāpe kopumā, kā arī 

atsevišķo partiju grūtības pakāpe. Muzikālajam materiālam jāatbilst katra audzēkņa spējām. 

 Repertuāra izvēli nosaka piedalīšanās skolas un ārpusskolas pasākumos. 

Mācību procesā paredzēts: 

• audzēkņu vokālo iemaņu attīstīšana un pilnveidošana; 

• darbs pie dinamikas, tempa, skaņas, tēlu, rakstura, noskaņojuma un satura veidošanas; 

• lasīšanas no lapas pieredzes iegūšana, pilnveidošana; 

• skaņdarbu apguve nepiespiestā, labvēlīgā emocionālā vidē, kopīgas sadarbības procesā; 

• piedalīšanās mūzikas pasākumos, motivācijas veidošana. 

 

Prasības mācību priekšmetā „Kolektīvā muzicēšana”: 

• dziedot ansamblī, saklausīt savu un citu ansambļa dalībnieku partiju (melodiskā dzirde), 

kā arī ansambļa kopskaņu (harmoniskā dzirde); 

• veidot vienotu un saskanīgu ritmisko, tembrālo, dinamisko ansambli;  

• atbilstoši savas partijas lomas, komponista iecerēm un kolektīva vadītāja prasībām, 

piedalīties skaņdarba tēla izprašanā, veidošanā un atklāšanā. 

 

 

MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS  

PAMATPRINCIPI UN KĀRTĪBA 

 

Mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi un kārtība: 

1. Pozitīvo sasniegumu summēšana; 

2. Pārbaudes obligātums: audzēkņi saņem vērtējumu par izglītības programmas obligātā satura 

apguvi ar „ieskaitīts”, „neieskaitīts”; 

3. Audzēkņa zināšanām, prasmēm un attieksmēm noteikto kritēriju atklātība un skaidrība– 

prasību kopums iegūtās izglītības kvalitātes vērtēšanai atbilstoši izvirzītajiem izglītības 

programmas, kā arī mācību priekšmeta programmas mērķiem un uzdevumiem. 

4. Pārbaudes pieejamība: pārbaudes darbā (repertuāra atdziedāšana, koncerts) ir jādod iespēja 

audzēknim apliecināt zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmes visiem līmeņiem 

atbilstošajos uzdevumos un situācijās, mācību starprezultātu un galarezultātu pārbaudēs 
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iekļaujamajam mācību satura apjomam jāatbilst mācību priekšmeta programmā noteiktajam 

saturam. 

5. Audzēkņa mācību sasniegumus vērtē salīdzinājumā ar plānotajiem rezultātiem, raksturojot 

mācību priekšmeta programmas vai tās daļas apguves līmeni; 

6. Audzēkņu zināšanu un prasmju sasniegumus novērtē un veic ierakstus sekmju žurnālā un 

audzēkņu liecībā; izglītības programmas noslēgumā – sekmju kopsavilkumu žurnālā un 

audzēkņu apliecības sekmju izrakstā. Tiek izmantots formatīvais vērtējums „ieskaitīts”, 

„neieskaitīts”. 

 

 

MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS FORMAS UN VEIDI 

 

Audzēkņa mācību sasniegumu vērtēšanā izmanto praktiski produktīvo formu: programmas 

atskaņošana. 

Audzēkņa mācību sasniegumu vērtēšanā izmanto sasniegumu vērtēšanas veidus: 

• atklātais mācību koncerts –formatīvais  vērtējums „ieskaitīts”, „neieskaitīts”; 

• noklausīšanās -  bezatzīmju vērtējums vai „ieskaitīts”, „neieskaitīts” 

• tematiskie festivāli, tematiskie koncerti – formatīvais  vērtējums „ieskaitīts”, „neieskaitīts”. 

 

Apzīmējums Satura 

apguve 

procentos 

Skaidrojums 

“i”  

(ieskaitīts) 

40 – 100% Repertuārs apgūts atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un 

kritērijiem: ir apgūts dziesmas melodiskais materiāls un 

teksts, dziedājums ir labs, var būt nelielas problēmas ar elpu, 

skaņas veidošanas tehniskajiem elementiem, vietām neprecīza 

intonācija, mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi pielietoti labi, 

bet var pietrūkt pārliecības.  

“ni” 

(neieskaitīts) 

1 – 39% Ja uzdotais izpildīts pareizi mazāk par pedagoga iepriekš 

noteikto, apgūtā veikums neatbilst mērķiem un kritērijiem: 

nav apgūts dziesmas melodiskais materiāls un teksts, 

dziedājums ir vājš, intonatīvi neprecīzs, sniegums ir nestabils. 
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Lietoto terminu skaidrojums 

 

Bezatzīmju vērtējums – īss mutisks vai rakstisks vērtējums par audzēkņa mācību darbību, 

darba stilu, attieksmi pret mācībām un mācību sasniegumu attīstības dinamiku. 

Starpizvērtējums – (formatīvā vērtēšana) – mācību sasniegumu izvērtējums mācību laikā, 

kad vēl iespējams mainīt procesa gaitu un rezultātus, lai pedagogs sadarbībā ar audzēkni veiktu 

nepieciešamo mācību procesa korekciju, lai motivētu audzēkni mācību sasniegumu uzlabošanai. 

 

 

Pārbaudījumu grafiks 

 

Semestris 

 

Pārbaudījuma veids 

 

Atskaņojamā programma 

 

I semestris 

 

Ziemassvētku koncerts un/vai 

Valsts svētku koncerts 

 

Divi vai vairāki dažāda 

rakstura skaņdarbi 

 

II semestris 

 

Projektu nedēļas koncerts, 

skolas pavasara koncerts 

 

Divi vai vairāki dažāda 

rakstura skaņdarbi 

 

 

MĀCĪBU DARBA FORMAS, MĀCĪBU METODES 

 

Mācību darba formas  

Mācību procesa pamata darba forma ir mācību stunda. Vienas mācību stundas ilgums– 

40 min. Stundās tiek apgūti tie paši elementi, kas pārējo priekšmetu stundās: zināšanas, prasmes 

un sabiedrības pieredze, tiek veidotas attieksmes, notiek muzikālā audzināšana. 

Pie mācību procesa darba formām jāpieskaita arī koncertu un citu mākslas un mūzikas 

pasākumu apmeklējumi. Koncertu un mākslas pasākumu apmeklēšana iesaista audzēkņus tai 

sabiedriskās dzīves jomā, kurai viņi gatavojas ar savu mācību darbību.  Tie bagātina cilvēku, dod 

jaunu enerģiju ikdienas darbam. 
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Mācību metodes 

Ar mācību metodi saprotam skolotāja un audzēkņu didaktiskās sadarbības paņēmienu 

sistēmu, ar kuras palīdzību audzēkņi apgūst jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, vienlaikus 

attīstot arī savas izziņas spējas. Mācību procesā tiek izmantotas sekojošas mācību metodes: 

• Dzīvā vārda metodes – sistemātiskā izklāsta jeb monoloģiskās metodes un pārrunu 

(jautājumu – atbilžu) jeb dialoģiskās metodes; 

• Darbs ar grāmatu – patstāvīgais darbs ar grāmatu, nošu materiālu; 

• Uzskates metodes – novērošana, demonstrēšana, ekskursija; 

• Praktiskās metodes - vingrinājumi. 

 

 

IZMANTOJAMĀ NOŠU LITERATŪRA 

 

1. Dziesmas 1.-4.klasei. Musica Baltica, 1998  

2. A. Eniņš. Dziesmas vokāliem ansambļiem. Liepāja, 2001 

3. A. Eniņš. Dziesmas vokāliem ansambļiem. 5.burtnīca. Rīga, 2006 

4. Dziesmas skolu vokālajiem ansambļiem ”Balsis”. Musica Baltica, 2008 

5. Dziesmas skolu vokālajiem ansambļiem "Balsis II". Musica Baltica, 2013 

6. A. Altmanis. Viena zeme, viena saule. Musica Baltica, 2015 

7. A. Celms. Mēs Agra Celma mūzikā,. Musica Baltica, 2013 

8. S. Skrūzmane. Putnu ceļš. Musica Baltica, 2009 

9. S. Skrūzmane. Saruna vakarā. Muzica Baltica, 2012 

10. S. Skrūzmane. Spuldzītes vējā. Musica Baltica,  

11. R. Liede. Dziesmas bērniem. Musica Baltica, 2014 

12. Raimonds Pauls. Populārākās dziesmas. MicRec, 2014 

13. Raimonds Pauls, Gundars Račs. Populārākās dziesmas. MicRec, 2013 

14. Latviešu un cittautu komponistu dziesmas 

15. Latviešu un cittautu tautasdziesmu apdares 

16. A. Altmanis. Ar smaidošu dziesmu. Musica Baltica, 2017 

17. G. Stade. Dziedu es uz varavīksni. Musica Baltica, 2017 

18. M. Bičuka. Saules stara peldvieta. RaKa, 2018 

19. D. Kravale, M. Laukmane "Ances puteklīši". Musica Baltica, 2019 
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MĀCĪBU SATURA APGUVEI NEPIECIEŠAMĀ APRĪKOJUMA 

APRAKSTS 

 

Mācību telpas platība uz vienu audzēkni ne mazāka kā 2 m2. 

• mūzikas instrumenti – klavieres, ritma instrumenti, skaņu rīki; 

• krēsli; 

• skapis nošu materiālu glabāšanai; 

• nošu materiāli un uzskates līdzekļi; 

• mūzikas atkakaņošanas iekārta, 

• audio materiāli. 
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Mācību priekšmeta programma AKTUALIZĒTA:_               01.09.2020._____________ 

Rīkojums Nr. 1-10/26 p. 

                                                              (datums, gads) 

Programma apspriesta mūzikas izglītības programmu Metodiskās komisijas sēdē 

18.08.2020.  prot.nr.___5__ 

 

 

 

Engures Mūzikas un mākslas 

skolas direktore                                                                                  

  

Ina Ineta Gailāne 

 

01.09.2020. 

 

 

Mācību priekšmeta programma AKTUALIZĒTA:____________________________________ 

                                                                       (datums, gads) 

Programma apspriesta mūzikas izglītības programmu Metodiskās komisijas 

sēdē____________________prot.nr.________________________ 

 

 

Direktore: __________________________________ 

(vārds, uzvārds, paraksts) 

__________________________________(datums) 
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