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Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas  

profesionālās ievirzes izglītības programmas  

Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle 

mācību priekšmeta Kokles spēle programma  

 
1. Mērķi: 

1.1. nodrošināt audzēknim iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei 

izglītības programmā Kokles spēle; 

1.2. sekmēt audzēkņa veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību; 

1.3. radīt motivāciju izglītības turpināšanai profesionālās vidējās izglītības pakāpē; 

1.4. sekmēt audzēkņa pozitīvas attieksmes veidošanos pret līdzcilvēkiem; 

2. Galvenie uzdevumi: 

2.1. nodrošināt sistematizētu pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi kokles spēlē, veicināt 

muzikālo spēju attīstību, kā arī vērtīborientācijas veidošanu mūzikā atbilstoši uzņemšanas 

prasībām mūzikas profesionālās vidējās izglītības programmā; 

2.2. attīstīt kolektīvās muzicēšanas pamatprasmes; 

2.3. sekmēt muzikālās darbības pieredzes apguvi mūzikas instrumenta spēlē un attīstīt 

jaunrades spējas mūzikā; 

2.6. sekmēt audzēkņa emocionālo un intelektuālo attīstību; 

2.7. atraisīt audzēkņa muzikalitāti un individuālās radošās spējas; 

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

2.9. attīstīt muzikālo domāšanu; 

2.10. attīstīt pamatprasmi raksturot skaņdarba tēlainību un mūzikas valodu; 

2.11. apgūt pamatterminoloģiju mūzikā; 

2.12. sniegt priekšstatu un attīstīt orientēšanos mūzikas ţanros, stilos un komponistu 

daiļradē. 

3. Mācību darba formas un metodes: 

Mācību periods – 6 gadi 

Mācību apjoms – 420 kontaktstundas; 

                            1155 patstāvīgā darba stundas; 

                             210 teorētisko un praktisko nedēļu skaits mācību periodā; 

                              6 eksāmenu nedēļu skaits mācību periodā. 

4. Mācību priekšmeta programmas satura apguves secība (prasības katrai klasei) 

 

1.klase 

 

Kontaktstundu skaits – 70 

Patstāvīgā darba stundu skaits – 140  

 

Uzdevumi 

 Apgūt pamatprasības, kas attiecināmas uz stājas veidošanu, audzēkņa auguma stāvokli un 

tā atbalsta punktiem, roku stāvokli kokles spēles laikā. 

 Zināt pamatskaņas, to atrašanās vietas uz stīgām. 

 Prast lasīt nošu nosaukumus vijoles atslēgā (solm – do3). 

 Izprast nošu un pauţu ilgumus no veselas līdz astotdaļai un precīzi pielietot tos 

apgūstamajos skaņdarbos un etīdēs. 

 Apgūt nepieciešamos spēles veidus: 

plektra tehnikā – pirmo pamatpozīciju (I-V) apguve, ar vingrinājumu un tautas dziesmu 

palīdzību; 

pirkstu tehnikā – pirkstu, plaukstas, elkoņa pareizs stāvoklis, izmantojami vingrinājumi, 

etīdes, kas jāapgūst atsevišķi ar katru roku, mainot rokas un spēlējot kopā ar abām rokām; 
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kombinētā tehnikā - precīza pirkstu un plektra maiņa ar vingrinājumu, etīţu un tautas 

dziesmu palīdzību. 

 Apgūt spēles paņēmienus (skārumus): pirkstu (non legato), plektra (non legato, legato, 

staccato). 

 Spēlēt skaņdarbus 2/4, ¾, 4/4 taktsmēros. 

 Dinamikas zīmju un aplikatūras apzīmējumu apgūšana. Mūzikas termini: pizzicato, simile, 

volta, legato, allegro, andante. 

 

1. Priekšmeta saturs: 

Mācību gadā jāapgūst: 

a. Do maţ. gamma 1-2 oktāvās, tonikas trijskanis, akordi atsevišķi; 

b. Vingrinājumi atbilstoši spēles tehnikām; 

c. 2 - 4 etīdes; 

d. 6-8 skaņdarbi (t.dz. vai miniatūras); 

2. Pārbaudes formas: 

II pusgadā 

a. Tehniskā ieskaite, piemēram: 

o Do maţ. gamma I poz. un arfas tehnikā, akordi atsevišķi, 

kombinētais spēles veids (V poz. – vxvx) pa vienai skaņai, reţģītis 

(V pret V poz. pirkstu tehnikā) pa vienai skaņai 

o K.Černi – Etīde N
o
40 

b. Pārcelšanas eksāmens – divi daţāda rakstura skaņdarbi, piemēram 

o V.Kotovs – “Rumpumdeja” 

o Latv.t.dz. V.Salaka apdarē “Jūriņ prasa smalku tīklu” 

 

Mācību līdzekļi: 

Skatīt pielikumā Nr.1. 

 Katram pedagogam ir uzdevums brīvi un radoši, izmantojot visu pieejamo 

jaunāko kokles spēles literatūru, veidot audzēkņu muzikālo gaumi un mūzikas izpratni.  

 

2.klase 

 
Kontaktstundu skaits – 70 

Patstāvīgā darba stundu skaits – 175 

 

Uzdevumi: 

 papildināt zināšanas kokles spēlē;  

 pilnveidot tehniskās iemaņas; 

 attīstīt muzikālo gaumi un mūzikas izpratni; 

 kokles glabāšana, tīrīšana un apkope; 

 iepazīšanās ar notīm basa atslēgā; 

 iemācīties spēlēt un prast atšķirt VI – VIII pozīcijas 

 attīstīt iemaņas lasīšanā no lapas; 

 ritmu (punktētu), dinamisko zīmju (pp, mp, mf, ff), tempu (moderato, allegretto), 

mūzikas terminu (staccato, ritenuto) apzīmējumu apguve. 

1. Priekšmeta saturs: 

Mācību gadā jāapgūst: 

a. Sol, mi, Fa, re gammas 2 oktāvās, T53 ar apvērsumiem saistīti, arpēdţijas; 

b. vingrinājumi arfas tehnikas apgūšanai, citu tehniku attīstīšanai; 

c. 2-4 etīdes; 

d. 1-2 skaņdarbi ar polifonijas iezīmēm; 
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e. 4-8 skaņdarbi (t.dz. vai miniatūras). 

2. Pārbaudes formas: 

I pusgadā 

a. Tehniskā ieskaite, piemēram: 

 Sol, mi gamma I pozīcijā, arfas tehnikā, T53 ar apvērsumiem saistīti, mainot 

rokas, akordi, arpēdţijas, kombinētais spēles veids (V poz. – vxvx) pa vienai 

un divām skaņām, reţģītis (V pret V poz. pirkstu tehnikā) pa vienai un divām 

skaņām, vingrinājums plektra tehnikā 

 K.Černi – etīde N
o
99 

b. Mācību koncerts – divi daţāda rakstura skaņdarbi, piemēram: 

 V.Salaks – Deja 

 L.Mocarts - Polonēze 

II pusgadā 

a. Tehniskā ieskaite, piemēram: 

 Fa, re gamma I pozīcijā, arfas tehnikā, lietuviešu tehnikā, T53 ar 

apvērsumiem saistīti, akordi, arpedţijas, kombinētais spēles veids (V poz. – 

vxvx) pa vienai, divām un trim skaņām, reţģītis (V pret V poz. pirkstu 

tehnikā) pa vienai, divām un trim skaņām, vingrinājums plektra tehnikā 

 K.Černi – Etīde N
o
201 

b. Pārcelšanas eksāmens – divi daţādi skaņdarbi, piemēram 

 O.Taktakišvili - Mierinājums 

 Latv.t.dz. V.Salaka apdarē  - Vīna kadriļa 

 

Mācību līdzekļi: 

Skatīt pielikumā Nr.1. 

 Katram pedagogam ir uzdevums brīvi un radoši, izmantojot visu pieejamo 

jaunāko kokles spēles literatūru, veidot audzēkņu muzikālo gaumi un mūzikas izpratni. 

 

3.klase 
 

Kontaktstundu skaits – 70 

Patstāvīgā darba stundu skaits – 210 

Uzdevumi: 

 atbilstoši muzikālajām dotībām celt audzēkņu spēles tehnisko un māksliniecisko līmeni,  

 mācīt izprast mūzikas valodu, tās izteiksmes līdzekļus, 

 nodrošināt audzēkņu piedalīšanos atklātajos koncertos, festivālos, konkursos, koklētāju 

biedrības rīkotajos pasākumos, 

 rokas locītavas atbrīvošana, 

 I – VIII pozīciju nostiprināšana un pazīšana 

 plektra tehnikā legato, staccato, glissando, 

 darbs ar slēdţiem, to pielietojums spēles laikā, 

 lapas lasīšanas tālāka attīstīšana. 

 

1. Priekšmeta saturs 

Mācību gadā jāapgūst: 

a. Re, si, Sib, sol gammas, T53 saistīti, akordi, arpedţijas, 3-4 Šradika tipa 

vingrinājumi, 3-4 Hanona tipa vingrinājumi, kombinētais spēles veids, garie 

trijskaņi (VI – VIII poz.) 

b. 2 - 4 etīdes, 

c. 1-2 polifonijas, 

d. 4-6 skaņdarbi, 

e. 1 izvērstas formas skaņdarbs. 
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2. Pārbaudes formas: 

I pusgadā 

a. Tehniskā ieskaite, piemēram 

 Si
b
, sol gamma I pozīcijā, arfas un lietuviešu tehnikā, T53 ar apvērsumiem 

saistīti, akordi, arpēdţijas, vingrinājums kombinētā spēles veidā, Šradika un 

Hanona vingrinājums 

 H.Bērens – Etīde Sol 

b. Mācību koncerts – divi daţāda rakstura skaņdarbi, piemēram 

 K.V.Gluks - Allegretto 

 Latv.t.dz. V.Salaka apd. “Tumša nakte, zaļa zāle” 

 

II pusgadā 

a. Tehniskā ieskaite, piemēram: 

 Re, si gamma, I pozīcijā, arfas un lietuviešu tehnikā, T53 ar apvērsumiem 

saistīti, akordi, arpēdţijas, garie trijskaņi (VI – VIII poz.), vingrinājums 

kombinētā spēles veidā, Šradika un Hanona vingrinājums 

 K.Černi – Etīde N
o
163 

b. Pārcelšanas eksāmens – divi daţāda rakstura skaņdarbi, piemēram 

o Latv.t.dz. V.Salaka apd. - Apkārt kalnu gāju 

o V.Hohlovs – Variācijas par latv.t.dz.tēmu “Bēdu manu, lielu bēdu” 

 

Mācību līdzekļi: 

Skatīt pielikumā Nr.1. 

 Katram pedagogam ir uzdevums brīvi un radoši, izmantojot visu pieejamo 

jaunāko kokles spēles literatūru, veidot audzēkņu muzikālo gaumi un mūzikas izpratni.  

 

4.klase 
Kontaktstundu skaits – 70 

Patstāvīgā darba stundu skaits – 210 

Uzdevumi: 

 papildināt audzēkņu zināšanas kokles spēlē, 

 apgūt jaunu repertuāru, 

 plašo un salikto (IX-XII) pozīciju apgūšana, 

 pilnveidot profesionālās dotības un tehniskās iemaņas, 

 iesaistīt audzēkņus aktīvā koncertdarbībā, 

 stimulēt iniciatīvu apmeklēt koncertus, klausīties un analizēt ierakstus, 

 instrumenta skaņošanas apgūšana, 

 nošu izgreznojumu (trilleris, mordents u.c.) apgūšana. 

 

1. Priekšmeta saturs 

Mācību gadā jāapgūst: 

a. La, fa#, Mib, do gammas, T53 saistīti, akordi, arpedţijas, 3-4 Šradika tipa 

vingrinājumi, 3-4 Hanona tipa vingrinājumi, kombinētais spēles veids, garie 

trijskaņi (I – IV,VI – VIII poz.) 

b. etīdes 2-4 gadā, 

c. daţāda rakstura skaņdarbi 3 – 6 gadā,  

d. 1-2 izvērstas formas skaņdarbi vai skaņdarbi ar klavieru pavadījumu, 

e. polifoni skaņdarbi 2 gadā. 

 

2. Pārbaudes formas: 

I pusgadā 
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a. Tehniskā ieskaite, piemēram 

  La, fa
#
 gamma trijos veidos, T53 ar apvērsumiem saistīti, akordi, arpēdţijas, 

garie trijskaņi (VI – VIII poz.), vingrinājums kombinētā spēles veidā, Šradika 

un Hanona vingrinājums 

 K.Černi – etīde N
o
138 

b. Mācību koncerts – divi daţāda rakstura skaņdarbi, piemēram 

o V.A.Mocarts – Menuets 

o Latv.t.dz. V.Salaka apdarē “Trīs sidraba upītes” 

 

II pusgadā 

a. Tehniskā ieskaite, piemēram: 

 Mi
b
, do gamma trijos veidos, T53 ar apvērsumiem saistīti, akordi, arpēdţijas, 

garie trijskaņi (VI – VIII poz.), vingrinājums kombinētā spēles veidā, Šradika 

un Hanona vingrinājums 

 K.Černi – Etīde N
o
143 

b. Pārcelšanas eksāmens – divi daţādi skaņdarbi, piemēram 

o J.Haidns - Allegro 

o Latv.t.dz. V.Salaka apdarē “Es redzēju jūriņā” 

 

Mācību līdzekļi: 

Skatīt pielikumā Nr.1. 

 Katram pedagogam ir uzdevums brīvi un radoši, izmantojot visu pieejamo 

jaunāko kokles spēles literatūru, veidot audzēkņu muzikālo gaumi un mūzikas izpratni.  

 

5.klase 
Kontaktstundu skaits – 70 

Patstāvīgā darba stundu skaits – 210 

 

Uzdevumi: 

 Paplašināt audzēkņu redzesloku, ietverot repertuārā daţādu laikmetu un stilu autoru 

kompozīcijas, klausoties koncertus un ierakstus, zināt par komponistiem, kas radījuši 

repertuāru kokles spēlē,  

 turpināt darbu pie tehnikas pilnveidošanas, 

 plašo un salikto (IX-XII) pozīciju apgūšana, 

 nodrošināt audzēkņu piedalīšanos atklātajos koncertos, festivālos, konkursos, koklētāju 

biedrības rīkotajos pasākumos, 

 patstāvīga instrumenta sagatavošana darbam. 

 

1. Priekšmeta saturs 

Mācību gadā jāapgūst: 

a. gammas līdz 3 zīmēm, T53 saistīti, akordi, arpedţijas, 3-4 Šradika tipa 

vingrinājumi, 3-4 Hanona tipa vingrinājumi, kombinētais spēles veids, garie 

trijskaņi (I – IV, VI – VIII poz.), garais 53 pretkustībā 

b. etīdes 2-4 gadā, 

c. daţāda rakstura skaņdarbi 3 – 6 gadā,  

d. izvērstas formas skaņdarbi vai skaņdarbi ar klavieru pavadījumu 1-2 gadā, 

e. polifoni skaņdarbi 1-2 gadā.  

 

2. Pārbaudes formas: 

I pusgadā 

a. Tehniskā ieskaite, piemēram 
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  Mib, do gamma, trijskanis pretkustībā, akordi, arpedţijas, garie trijskaņi (I-

IV, VI-VIII poz.), vingrinājumu komplekss 

 K.Černi – etīde N
o
155 

b. Mācību koncerts – divi daţādi skaņdarbi, piemēram 

 Igauņu t.mel. E.Roodes apd. - Zvejnieciņš 

 V.A.Mocarts - Menuets 

 

II pusgadā 

a. Tehniskā ieskaite, piemēram: 

 La, fa gamma trijos veidos (pirkstu tehnikā pretkustībā), trijskanis 

pretkustībā, akordi, arpedţijas, garie trijskaņi (I-IV, VI-VIII poz.), 

vingrinājumu komplekss 

 N.Devite – Etīde N
o
3 

b. Pārcelšanas eksāmens – divi daţādi skaņdarbi, piemēram, 

 J.Krumpholcs – “Romance” 

 R.Jermaks – “Meţa pasaka” Nr.2 

 Latv.t.dz. V.Salaka apd. “Jo tai ievai balti ziedi” 

 

Mācību līdzekļi: 

Skatīt pielikumā Nr.1. 

 Katram pedagogam ir uzdevums brīvi un radoši, izmantojot visu pieejamo 

jaunāko kokles spēles literatūru, veidot audzēkņu muzikālo gaumi un mūzikas izpratni.  

 

6.klase 
Kontaktstundu skaits – 70 

Patstāvīgā darba stundu skaits – 210 

 

Uzdevumi: 

 paplašināt audzēkņu redzesloku, ietverot repertuārā daţādu laikmetu un stilu autoru 

kompozīcijas, kā arī klausoties koncertus un ierakstus, 

 turpināt darbu pie tehnikas pilnveidošanas, 

 stimulēt audzēkņu līdzdalību par sava izpildījuma kvalitāti, 

 nodrošināt audzēkņu piedalīšanos atklātajos koncertos, festivālos, konkursos, koklētāju 

biedrības rīkotajos pasākumos, 

 sagatavot skolas beigšanas programmu, 

 rosināt audzēkņu vēlmi turpināt muzikālo izglītību, 

 izmantot gūtās zināšanas mājas darba plānošanā un organizēšanā, 

 iepazīties ar radniecīgajiem instrumentiem. 

1. Priekšmeta saturs 

Mācību gadā jāapgūst: 

a. gammas līdz 4 zīmēm (pirkstu tehnikā pretkustībā), T53 saistīti, akordi, 

arpedţijas, 3-4 Šradika tipa vingrinājumi, 3-4 Hanona tipa vingrinājumi, 

kombinētais spēles veids, garie trijskaņi (I – IV,VI – VIII poz.), garais trijskanis 

pretkustībā 

b. etīdes 2-4 gadā, 

c. daţāda rakstura skaņdarbi 3-5 gadā,  

d. izvērstas formas skaņdarbi vai skaņdarbi ar klavierpavadījumu 1-2 gadā, 

e. polifoni skaņdarbi 1-2 gadā.  

2. Pārbaudes formas: 

I pusgadā 

a. Tehniskā ieskaite, piemēram 
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 La
b
,, fa gamma, trijskanis pretkustībā, akordi, arpedţijas, garie trijskaņi (I-IV, 

VI-VIII poz.), 

 V.Salaks – Etīde-glezna 

b. Mācību koncerts – divi daţāda rakstura skaņdarbi, piemēram 

 V.Hannikainens - Intermezzo 

 Latv.t.dz. V.Kotova apdarē “Visi ciema suņi rēja” 

Mācību koncerta programmā var iekļaut skaņdarbus no beigšanas eksāmena 

programmas. 

II pusgadā 

a. Beigšanas eksāmena tehniskā daļa. 

Prasības: 

- Maţora un minora gamma pretkustībā līdz 5 zīmēm, 

- trijskanis pretkustībā (var spēlēt arī apvērsumus), 

- akordi un arpēdţijas, 

- garās arpēdţijas (I-IV, VI-VIII poz.), 

- 2 vingrinājumi – komb.spēles veidā un Šradika tipa 

b. Beigšanas eksāmens.  

Prasības. (Jāatskaņo no galvas). 

- viens izvērstas formas skaņdarbs (svīta, variācijas, fantāzija, 

koncerta vai sonātes daļa); 

- latviešu tautas melodijas instrumentāla apdare; 

- viens virtuozs skaņdarbs vai etīde; 

- viens lirisks skaņdarbs. 

Programmā jāiekļauj dažāda rakstura, stila un spēles tehnikas (plektra, pirkstu un 

kombinētā tehnika) skaņdarbi. 

Piemēram: 

 Latv.t.dz. V.Sama apd. - Teci rikšiem kumeliņi 

 V.Hannikainens - Intermezzo 

 V.Salaks – Aicinājums 

 J.Kaijaks – Koncerts koklei “Improvizācija” 

Mācību līdzekļi: 

Skatīt pielikumā Nr.1. 

 Katram pedagogam ir uzdevums brīvi un radoši, izmantojot visu pieejamo 

jaunāko kokles spēles literatūru, veidot audzēkņu muzikālo gaumi un mūzikas izpratni.  

Pārbaudes formu plānojums jāapsprieţ katru gadu metodiskās komisijas sēdē. 

Tas var mainīties individuāli vai visai nodaļai atkarībā no audzēkņu piedalīšanās 

konkursos, koncertos, slimību gadījumos un tml.. 

 

5. Mācību formas un metodes 

Formas: 

 mācību stunda; 

 kontrolstunda; 

 mācību koncerts; 

 tehniskā ieskaite; 

 pārcelšanas eksāmens; 

 mājas darbs; 

 noslēguma eksāmens; 

 koncertu apmeklējumi; 

 piedalīšanās koncertos, konkursos, festivālos. 

Metodes: 

 auguma un roku atbrīvošana; 

 emocionāla stimulēšana; 
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 izbrīna efekta radīšana; 

 spēles ar izziņas raksturu; 

 panākumu situāciju radīšana mācību procesā; 

 treniņa metode (paņēmieni: aizrādījumi, nepārtraucot audzēkņa spēli; dziedāšana 

līdzi; pedagoga piespēlēšana uz cita instrumenta; iepriekšējs vai rezumējošs 

aizrādījums); 

 demonstrējuma metode (paņēmieni: pedagoga spēle, ierakstu klausīšanās); 

 problēmu metode; 

 instruktāţas metode (izskaidro audzēknim viņa patstāvīgā darba mērķus, 

paņēmienus to sasniegšanā, brīdina par iespējamām grūtībām un kļūdām); 

 patstāvīgas domāšanas veidošana: mutiska atbilde par padarīto darbu, sava 

izpildījuma analīze, kļūdu norādīšana (pašvērtējums); 

 patstāvīgs darbs pie jauna skaņdarba pedagoga klātbūtnē; 

 audzēkņa interešu un vajadzību vērā ņemšana, izvēloties mācību repertuāru; 

 mūzikas izteiksmes līdzekļu analīze (skaņkārta, temps, ritms, frāzējums, u.c.); 

 radošās darbības veicināšana (paņēmieni: ierakstu klausīšanās, pavadījuma 

spēlēšana, spēle pēc dzirdes, vieglu aranţējumu veudošana). 

 

6. Izmantojamās literatūras saraksts 

Vingrinājumi: G.Āboliņa, H.Kļava  “Kokles spēles vingrinājumi” (1976) 

 

Etīdes: 

K.Černi “Etīdes koklei” I daļa (200) 1977 

  II daļa (200) 1977 

  III daļa (200) 

H.Berens “50 etīdes” (klavierēm) 

 

Mācību grāmatas: 

G.Āboliņa    “Kokles skola 1.-2.kl.” (1975, 1995) 

G.Āboliņa    “Kokles skola 3.-5.kl.” (1975) 

G.Āboliņa, H.Kļava, V.Kotovs, G.Ordelovskis, V.Salaks “Kokle solo. Vingrinājumi un 

etīdes” (1974) 

T.Vainovska   “Hrestomātija koklei 3. un 4.kl.” (1982) met.kab. 

    “Hrestomātija koklei 5.kl.” (1982) met.kab. 

A.Jansons   “Koklēšana I”  (1982) 

    “Koklēšana II” (1978) 

 Cittautu komponisti: 

Somi – Ulla Katajavkori I, II, III, Martti Pokela, Pauls Salminens; 

 Lietuvieši – Jonas Paulikas, Aļģirdas Bruţas, Vaclavas Paketūras, Joţas Švedas 

 

Pārlikumi:  - arfa (etīdes, skaņdarbi); 

   - klavieres (klasiskā mūzika, mūsdienu mūzika)  

   J.Porietis “Diatoniskā improvizācija” 

   Audzēkņu, pedagogu kompozīcijas, oranţējumi 

 

Skaņdarbu krājumi: 

G.Āboliņa   Kokle solo I (Fišers, Kulau, Nefe) 

    Kokle solo II (Haidns, Mocarts, Bēthovens) 1978 

    Kokle solo III (Cipoli, Kerubini, Volfs) 

V.Salaks   “Mēs deviņi bāleliņi” 1987. met kab. 

    “Nāc ar mani sakoklēt” 1988. E.M. T.M.C. 

    “Dziedat, meitas, manu dziesmu” 1990. E.M. T.M.C. 
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    “Skaņdarbi koklētāju ansamblim” 1988. Met.c. 

    “Dzied’ māsiņa skaistas dziesmas” 1994. latv. 

    “Apstīgoju zelta kokli” I d. 1993. 

    “Apstīgoju zelta kokli” II d. 1994. 

     “Aicinājums” 1995. 

    “Zelta kokle” I  1997. 

    “Zelta kokle” II 1998. 

    “Zelta kokle” III 2000. 

    „Zelta kokle” IV 2002 

    „Zelta kokle” V 2002 

7. Mācību sasniegumu vērtēšanas prasības , formas, veidi. 

Ikdienas pārbaudes forma 

Klases kontrolstundas (visu gadu) 

Koncerts vecākiem (vienu reizi gadā) 

Mūzikas terminoloģijas zināšanu pārbaude (par visu mācību gadā apgūto vielu) – II 

semestrī 

Pārcelšanas un noslēguma eksāmeni, mācību koncerti, tehniskās ieskaites 

Vērtēšana 10 ballu sistēmā (skat. Pielikums Nr.2) 
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Pielikums Nr.1 

 

IETEICAMAIS REPERTUĀRS KOKLEI  

 
1. klase 

Tautas dziesmas, dejas, rotaļas:  

Liet.t.dz. M.Blimbergas apd.   “Div’ gailīši” 

Latv.t.dz. V.Salaka apd.   “Kas dārzā?”; “Kupla liepa izaugusi”; “Kumeliņi 

kumeliņi”; “Stāvēju dziedāju”; “Stādīju ieviņu”; “Aijā ţūţū”; 

“Dzeltens manis kumeliņis” 

Latv.t.dz. S.Krasnopjorova apd. “Aiz ezera balti bērzi”; “Čuči mana līgavņa”; “Es mācēju 

danci vest”; “Krusta kazaks”; “Dzeguze kūko” 

 

Etīdes: 

A.Nikolajevs  Etīde Nr.24 

A.Ţilinskis    Etīde Nr. 50 

E.Gņesinsa    Etīde 

V.Kotovs    Etīde Nr.36, 37, 40, 45, 85, 86, 87 

Berkovičs    Etīde Nr.1, 2 

K.Černi    Etīde Nr.1-7 

 

Oriģinālskaņdarbi: 

V.Salaks  “Deja” 

L.Mocarts “Polonēze” 

 

 

2. klase 

Tautas dziesmas, dejas: 

Latv.t.dz. T.Vainovskas apd. “Dieti, dieti jaunas meitas” 

    “Mazais kamoliņš” 

R.Svalmas apd.  “Tiroliešu tautas dziesma” 

Latv.t.dz. S.Krasnopjorova apd.  “Ritenītis” 

     “Jaunais stūris” 

 G.Ordelovska apd.  “Ej’ bāliņi lūkoties” 

 V.Salaka apd.   “Māmiņ mīļa, saulīt jauka” 

     “Rozēm kaisu istabiņu” 

     “Ko es došu, ko es ņemšu” 

     “Ko tie ļaudis izrunāj” 

     “Guļu, guļu miegs nenāk” 

 

Etīdes 

E.Šitte   Etīde Nr.96, 139 

J.Ķepītis  Etīde Nr.111 

J.Švedas  Etīde Nr.158 

A.Cabels  Etīde Nr.122, 127, 132, 142 

S.Krasnopjorovs  Etīde Nr.108, 114, 128, 145 

K.Černi  Etīde Nr.29, 39, 43, 51, 67, 69 

V.Kotovs  Etīde Nr.24, 93-97 

Hanona tipa pizzicato vingrinājumi. 

Šradika tipa pizzicato vingrinājumi. 
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Polifoniski skaņdarbi: 

A.Goldveizers  Mazs kanons” 

L.Mocarts  “Humoreska” 

   “Polonēze” 

   “Menuets” 

V.F.Bahs  “Menuets” 

 

Oriģinālskaņdarbi: 

V.Salaks   “Deja” 

A.Andţāne   “Melodija” 

V.Kotovs   “Kaķu polka” 

O.Taktakišvili   “Mierinājums” 

J.Mediņš   “Jautrā solī” 

V.Salaks   “Atsveicināšanās dziesma” 

    “Polka” 

 

3. klase 

 

Tautas dziesmas, dejas: 

Latv.t.dz. V.Kotova apd.   “Ručers” 

     “Dvieļu deja”     

     “Apkārt kalnu gāju” 

Igauņu t.dz. V.Kotova apd.  “Jautrā polka” 

Latv.t.dz. G.Ordelovska apd.  “Līkumu deja” 

Latv.t.dz. V.Salaka apd.   “Ai caunīte vāverīte” 

     “Kar’ māmiņ’ šūpuli” 

     “Dziedāsim mēs māsiņas” 

     “Kam tie kalni” 

     “Naksniņa” 

     “Skaisti dziedi lakstīgala” 

     “Es redzēju jūriņā” 

     “Ak tu meţa Miķelīti” 

     “Irbīt gūla ceļmalā” 

Latv.t.dz. V.Salna apdarē  “Pūt’ vējiņi” 

Latv.t.dz. S.Krasnopjorova apd. “Latgales polka” 

     “Sudmaliņas” 

Latv.t.dz. E.Melngaiļa apd.  “Es bij puika” 

 

Etīdes: 

A.Cabels    Etīde Nr.161, 165, 172, 174, 178 

S.Krasnopjorovs   Etīde Nr.184 

A.Kastners    Etīde Nr.185 

J.Švedas    Etīde Nr.167 

V.Kotovs    Etīde Nr.98, 99, 105, 106, 107 

K.Černi    Etīde Nr.38, 45, 52, 55, 56, 57, 62, 67, 229, 230 

 

Polifoniskie skaņdarbi 

H.Persels    “Ārija” 

E.Hendelis   “Sarabanda” 

J.S.Bahs   “Menuets” 

V.A.Mocarts   “Menuets” 

F.Kunaus   “Menuets” 
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    “Burre” 

F.Hendelis   “Ārija” 

 

Oriģinālskaņdarbi 

V.Salaks   “Aiviekstes dzeguzīte” 

    “Mana lelle” 

    “Sonatīne” 

A.Ţilinskis   “Daina” 

    “Ainava” 

    “Rotaļa” 

J.Mediņš   “Prelūdija” 

V.Sams   “Stāsts” 

V.Kotovs   “Skerco” 

 

 

4. klase 

 

Tautas dziesmas, dejas: 

Latv.t.dz. G.Ordelovska apd.   “Metieniņš” 

Latv.t.dz. V.Kotova apd.   “Kalējiņš” 

      “Dzeguze kūko” 

      “Es karā(i) aiziedams” 

Latv.t.dz. V.Salaka apd.    “Incīti, runcīti” 

      “Tumša nakte zaļa zāle”  

      “Kur tu jāsi, mans brālīti” 

      “Līgodama upe nesa” 

 

Etīdes 

J.Švedas    Etīde Nr.2, 25 

A.Kastners    Etīde Nr.4 

H.Boksa    Etīde Nr.9 

S.Krasnopjorovs   Etīde Nr.6, 15, 19 

V.Kotovs    Etīde Nr.108, 109, 110 

K.Černi     Etīde Nr.161, 163, 167, 168, 177, 181 

 

Polifoniskie skaņdarbi 

H.V.Gluks   Ārija 

Ţ.F.Ramo   “Rigodons” 

D.Skarlati   “Ārija” 

F.Ţ.Gosseks   “Gavote” 

L.Bokerini   “Menuets” 

 

Lielas formas skaņdarbi: 

Stepulis    “Tēma ar variācijām” 

Hohlovs    “Variācijas  par latv.t.dz. “Bēdu manu lielu bēdu” 

 

Oriģinālskaņdarbi 

A.Sobers    “Dzeguzes deja” 

Ţ.Senaije    “Kotiljons” 

V.Kotovs    “Decimu valsis” 

J.Mediņš    “Rotaļa” 

G.Ordelovskis    “Polka” 
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J.Mediņš    “Stāsts” 

J.Švedas    “Prelūdija” 

V.Kotovs    “Valsis, kaprīze” 

V.Salaks    “Šūpoles” 

M.Musorgskis    “Asara” 

 

5. klase 

Latv.t.dz. V.Kotova apd.   “Vediet mani kur vezdami” 

      “Pieci gadi kalpiņš biju” 

Liet.t.dz. V.Sama apd.   “Klusa tek Nemuna” 

Latv.t.dz. V.Sama apd.   “Mūs bāliņi pieguļā” 

Igauņu t.dz. M.Hermas apd.   “Nevaru klusēt” 

Latv.t.dz. V.Salaka apd.   “Trīs sidraba upītes” 

 

Etīdes: 

H.Boksa    Etīde Nr.17, 18, 21, 26 

J.Švedas    Etīde 

A.Kastners    Etīde Nr.19 

S.Krasnopjorovs   Etīde Nr.18, 20, 21 

K.Černi    Etīde Nr.149, 158, 197, 200, 201 

 

Polifoniskie skaņdarbi 

G.Marī   “Senlaicīga ārija” 

G.Persels   “Prelūdija” 

J.S.Bahs   “Prelūdija” 

G.F.Hendelis   Ārija no operas “Rinaldo” 

J.K.Fišers   “Fūga” 

Graupners   “Gavote” 

I.Pahelbels   “Fugeta” 

 

Lielas formas skaņdarbi: 

J.Mediņš   “Koncerts koklei” II daļa 

R.Jermaks   “Sonatīne” 

L.Saksonskis   “Divas baltkrievu tautas dziesmas” 

V.Sams   Variācijas par latv.t.dz. “Caur sidraba birzi gāju” 

V.Salaks   Variācijas par krievu t.dz. “Ak, sirsniņa” 

 

Oriģināldarbi: 

J.Švedas    “Vectēva pasaka” 

     “Meiteņu deja” 

S.Krasnopjorovs   “Valsis” 

Jēkabs Mediņš   “Miniatūras valsis” 

J.Brāmss    “Valsis” 

J.Vītoliņš    “Suitu dancis” 

V.Kotovs    “Franču miniatūra” 

V.Salaks    “Uz ezera” 

E.Grīgs    “Norvēģu deja” 

J.Brāmss    “Ungāru deja” 

 

6. klase 

Tautas dziesmas, dejas: 

Latv.t.dz. V.Salaka apd.  “Pieci bēri kumeliņi” 
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     “Saulīt tecēj’ tecēdama” 

     “Saka brāļi koklēdami” 

     “Jo tai ievai balti ziedi” 

     “Pār upīti diegu vilku” 

     “Dod, dieviņ lietum līt” 

     “Visu gadu dziesmas krāju” 

     “Saule brauca augstu kalnu” 

Latv.t.dz. V.Kotova apd.  “Kalējiņš” 

     “Visi ciema suņi rēja” 

Latv.t.dz. V.Sama apd.  “Teci rikšiem kumeliņi” 

 

Etīdes: 

K.Černi   Etīde Nr.142, 143, 199, 217, 218, 219, 236, 235, 238, 239 

V.Salaks   Etīde 

Šuekers   Etīde 

V.Kotovs   Etīde Nr. 108, 109, 110, 160 

 

Polifoniskie skaņdarbi: 

Krebs    “Polonēze” 

J.Kunaus   “Ārija” 

G.F.Telemans   “Adagio” 

    “Fantāzija” 

V.Ratgebers   “Allegro” 

 

Lielas formas skaņdarbi 

J.Kaijaks   “Variācijas” 

V.Sams   Variācijas par dziesmu “Migla, migla” 

R.Jermaks   “Meţa pasakas” 

V.Kotovs   Variācijas par latv.t.dz. “Vediet mani kur vezdami” 

 

Oriģinālskaņdarbi 

V.Salaks    “Māras dziesmas” 

     “Līdaciņa” 

     “Tēva mājas” 

     “Poēma” 

A.Lapinskas    “Sonatīna” 

 V.Paketūras    “Prelūdija” Nr.5 

 V.Kotovs    “Orientāla skice” 

      “Pavasaris” 
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Pielikums Nr.2 

 

 

 

Zināšanu apguves līmeņa noteikšana un vērtēšanas skala 

 

 
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.  

Audzēkņa sasniegumus vērtē salīdzinājumā ar plānotajiem rezultātiem, 

raksturojot mācību priekšmeta programmas vai tās daļas apguves līmeni. 
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Prasmju pārbaudes vērtēšanas komponenti un vērtēšanas skala 

 
Vērtēšanas 

komponenti 

Vērtējums 

ballēs 

Vērtējuma skaidrojums 

1) Repertuāra 

atbilstība 

mācību 

priekšmeta 

programmām 

3 Programmas sareţģītības pakāpe ir zema 

4 – 5 Sareţģītības pakāpe 50% skaņdarbiem ir zem vidējā 

6 Sareţģītības pakāpe skaņdarbiem ir vidēja 

7 – 8 Sareţģītības pakāpe atbilst klases prasībām 

9 Daţu skaņdarbu sareţģītības pakāpe pārsniedz izglītības programmas prasības 

10 Visu skaņdarbu sareţģītības 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 artistisms 

10 Pārliecinoša, brīva, spilgta un artistiska uzstāšanās 

3) Skaņdarbu 

atskaņojuma 

atbilstība 

komponista 
norādnēm 

3 Atskaņojums neatbilst komponista norādnēm, daudz teksta kļūdu 

4 Atskaņojums daļēji atbilst komponista norādnēm, ir daţas teksta kļūdas 

5 – 6  Atskaņojums kopumā atbilst komponista norādnēm, bet pieļautas neprecizitātes 

7 – 8  Atskaņojums kopumā atbilst komponista norādnēm, vietām nedaudz formāls 

9 – 10  Atskaņojums kopumā atbilst komponista norādnēm, ir loģisks un pārliecinošs 

4) Atskaņojuma 

tehniskais 

līmenis (temps, 

precizitāte, 
metroritms, 

štrihi, aparāts, 

artikulācija) 

3 Tehniskais līmenis ir zems, vairāki tehnikas komponenti pielietoti nepareizi 

4 Tehniskais līmenis ir nepietiekams, daţi tehnikas komponenti neprecīzi 

5 – 6  Tehniskais līmenis ir apmierinošs, ne visi tehniskie komponenti ir precīzi un 

pārliecinoši 

7 Tehniskais līmenis ir labs, tomēr daţu 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 daţu 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. 

Ja vidējās balles iznākums ir: 

 aiz komata 5 vai virs (piem. 7,5), kopvērtējumā like 8 balles; 

 aiz komata zem 5 (piem. 7,4), kopvērtējumā like 7 balles. 

 

 

 

 


