
APSTIPRINU: 

Engures Mūzikas un mākslas skolas direktore 

I.I.Gailāne 

2022.gada  „ 5.”janvārī 

                 Engures Mūzikas un mākslas skolas 

                Mūzikas  izglītības programmu  

                    2021./2022.m.g. 

mācību sasniegumu pārbaužu grafiks II semestrim 
 

Izpildes laiks Programma Prasības Pārbaudes veids   

JANVĀRIS   

31.janvāris Pūšaminstrumentu 

spēle 

Sitaminstrumentu spēle 

mažora un minora gamma, atskaņo 

vienu etīdi, lasīšana no lapas, 

mūzikas terminu zināšanu pārbaude 

Tehniskā ieskaite, 

skolas beigšanas 

eksāmena tehniskā 

daļa 

  

FEBRUĀRIS   

1.-2.februāris Pūšaminstrumentu 

spēle 

Sitaminstrumentu spēle 

mažora un minora gamma, atskaņo 

vienu etīdi, lasīšana no lapas, 

mūzikas terminu zināšanu pārbaude 

Tehniskā ieskaite, 

skolas beigšanas 

eksāmena tehniskā 

daļa 

 

8.-9.februāris Klavierspēle Gammas - 1 maž.,  1 min. 

Lasīšana no lapas 

Mūzikas terminoloģija 

8.klase-kolokvijs 

Tehniskā ieskaite, 

 skolas beigšanas 

eksāmena tehniskā 

daļa 

 

15.-16. 

februāris 

Vispārējās klavieres Gammas - 1 maž.,  1 min. 

1 etīde no galvas 

Tehniskā ieskaite   

15.februāris Vijoles spēle 

Kokles spēle 

 

Gammas 1maž., 1 min.,  dažāda 

tehnikas veida etīdes. Tehnisko 

prasmju pārbaude – vingrinājumi, 

etīde no galvas 

Iemaņu lasīšanā no lapas pārbaude. 

Mūzikas terminu pārbaude 

Tehniskā ieskaite   

MARTS   

9.marts Klavierspēle  Latviešu komponistu skaņdarbs  Mācību koncerts    

8.marts Pūšaminstrumentu, 

Sitaminstrumentu spēle 

1 skaņdarbs/populārā mūzika Mācību koncerts   

8.marts Pūšaminstr. spēle, 

Sitaminstrumentu spēle 

Skolas beigšanas eksāmena 

programma 

Skolas beigšanas eksāmena 

programmas noklausīšanās 

11.marts Vijoles spēle 1 skaņdarbs Mācību koncerts   

11.marts Kokles spēle 1 skaņdarbs Mācību koncerts   

APRĪLIS-MAIJS   

12.aprīlis 

3.maijs 

Kokles spēle  

 

Skolas beigšanas eksāmena 

programma, skaņdarbi no galvas 

Skolas beigšanas eksāmena 

programmas noklausīšanās 

12.aprīlis 

10.maijs 

Pūšaminstrumentu 

spēle 

Sitaminstrumentu spēle 

Skolas beigšanas eksāmena 

programma, skaņdarbi no galvas 

Skolas beigšanas eksāmena 

programmas noklausīšanās 

10.-11.maijs Vispārējās klavieres 2 skaņdarbi(1.m.g) vai izvērstas 

formas skaņdarbs un  izvēles 

skaņdarbs. 

Mācību koncerts   

9.-13.maijs Ieskaites mūzikas 

mācībā,solfedžo 

Ieskaites pārbaudes rakstu darbs par 

apgūto vielu 

Ieskaite   



      

Engures Mūzikas un mākslas skolas 

Mūzikas  izglītības programmu 

2021./2022.m.g. 

skolas beigšanas un pārcelšanas 

EKSĀMENI 
 

Izpildes laiks Programma Prasības Pārbaudes veids 
 

PĀRCELŠANAS EKSĀMENI SPECIALITĀTĒ 

10.05.2022. 

11. 05.2022. 

pl.15.00 

Vispārējās klavieres izvērstas formas skaņdarbs un 

viens skaņdarbs vai 2 

skaņdarbi 

Eksāmens 

17. 05.2022. 

pl.14.00 

Pūšaminstrumentu spēle 2 dažāda rakstura skaņdarbi Eksāmens 

Kolektīvā muzicēšana 2 dažāda rakstura skaņdarbi Mācību koncerts 

17. 05.2022. 

pl.16.00 

Sitaminstrumentu spēle 2 dažāda rakstura skaņdarbi Eksāmens 

Kolektīvā muzicēšana 2 dažāda rakstura skaņdarbi Mācību koncerts 

18. 05.2022. 

pl.15.00 

Klavierspēle Polifonija, izvērstas formas 

skaņdarbs, etīde un lirisks 

skaņdarbs (4 skaņdarbi) 

Eksāmens 

Kolektīvā muzicēšana 2 dažāda rakstura skaņdarbi Mācību koncerts 

20.(24.) 05.2022. 

pl.15.00 

pl.16.00 

 

Vijoles spēle  lielā forma un skaņdarbs  Eksāmens 

Kokles spēle divi dažāda rakstura brīvas 

izvēles skaņdarbi vai lielā 

forma un skaņdarbs 

Eksāmens 

Kolektīvā muzicēšana 2 dažāda rakstura skaņdarbi Mācību koncerts 

 

SKOLAS BEIGŠANAS EKSĀMENI  

29.04.2022. 

pl. 10.00 

Solfedžo un mūzikas 

teorija 

mutiskā daļa, rakstiskā daļa un 

klausīšanās daļa 
Eksāmens 

 

21.03.2022. 

09.05.2022. 

pl.10.00 

Mūzikas literatūra prezentācija par komponistu vai 

izpildītājmākslinieku, rakstiskā 

daļa latviešu mūzika, ārzemju 

mūzika un mūzikas klausīšanās 

Eksāmens 

 

11.05.2022. 

pl.15.00 

Vispārējās klavieres izvērstas formas skaņdarbs un 

viens skaņdarbs 

Eksāmens 

17.05.2022. 

pl.12.00 

Pūšaminstrumentu spēle 

Sitaminstrumentu spēle 

Kokles spēle 

skolas beigšanas programmas 

prasības 
Eksāmens 

03.(04.)06.2022. 

pl.16.00 

 

2021./2022. mācību gada IZLAIDUMS 

 


