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Apstiprināta:  

 
direktore _______________Vita Pinne  
 

2006. gada ___. ___________ 



Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas 

profesionālās ievirzes izglītības programmas 

Vokālā mūzika – Kora klase 

mācību priekšmetu Ansamblis un Koris programma 

 
1. Programmas mērķi: 

1.1. nodrošināt izglītojamajam iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības 

ieguvei Kora diriģēšanas 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. Programmas galvenie uzdevumi: 

2.1. nodrošināt sistematizētu pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi kora 

dziedāšanā, klavierspēlē, kora diriģēšanā; 

2.2. veicināt muzikālo spēju attīstību, kā arī vērtīborientācijas veidošanu mūzikā 

atbilstoši uzņemšanas prasībām profesionālās vidējās izglītības kora diriģēšanas 

programmā; 

2.3. sekmēt kolektīvās un individuālās muzicēšanas pieredzes apguvi un attīstīt 

jaunrades spējas mūzikā; 

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 žanros, stilos un komponistu 

daiļradē. 

 

3. Izglītojamo uzņemšana profesionālās ievirzes izglītības programmā “Kora 

klase”, izglītības programmas apguves ilgums 

3.1. Personas atbilstību izglītības programmas uzsākšanai nosaka individuāli 

pārbaudot: 

1) muzikālās dotības – muzikālo dzirdi, ritma izjūtu un muzikālo atmiņu; 

2) vispārējo fizioloģisko attīstību. 

3.2. Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Kora klase” apguvi uzsāk līdztekus 

vispārējai izglītībai. Izglītības programmas apguves ilgums ir 8 (*9) mācību gadi. 

*9. mācību gads paredzēts izglītojamiem, lai nodrošinātu secīgu pāreju no vienas 

izglītības pakāpes nākošajā mūzikas profesionālās izglītības pakāpē. 

 

4. Mācību darba formas un metodes 

4.1. mācību stundas; 

4.2. patstāvīgā darba stundas; 

4.3. kontrolstundas; 

4.4. ieskaites, eksāmeni, mācību koncerti, atklātie koncerti; 

4.5. konkursi, skates, festivāli. 

 

 



5. Pārbaudes formas 
5.1. ieskaites; 

5.2. mācību koncerti; 

5.3. atklātie koncerti; 

5.4. pārcelšanas un noslēguma eksāmeni. 

(vērtēšana 10 ballu sistēmā) 

 

Mācību priekšmets Koris 

(3. – 8. klasei - 4 stundas nedēļā, t.i. 140 stundas gadā katrai klasei) 

 

Klase Priekšmeta saturs* Prasmes Pārbaudes 

formas 

Pārbaudes prasības 

3. – 

8. 
 Mācību gada laikā iestudēt 

14 – 18 dažāda rakstura 2- 

un 3-balsīgas dziesmas a 

cappella un ar 

pavadījumu. 

 Iestudēt latviešu tautas 

dziesmas, 

orģināldziesmas, sava 

novada tautas dziesmas un 

orģināldziesmas, pasaules 

tautu tautas dziesmas un 

orģināldziesmas. 

 Mācību gada laikā 

sagatavot 

koncertprogrammu 10 

dziesmu apjomā. 

Jāprot dziedāt no 

galvas  

a cappella un ar 

instrumentālo 

pavadījumu dažāda 

rakstura homofonās 

mazas formas 

(reprīzes un 

bezreprīzes, 

vienkārša 2- vai 3-

daļu un vairākdaļu 

forma) un polifonās 

formas (kanona, 

imitāciju attīstība) 

dziesmas 2- un 3-

balsīgi. 

I pusgadā 

ieskaite 

 

 

 

 

II pusgadā 

pārcelšanas 

eksāmens 

(8. kl. 

noslēguma 

eksāmens) 

 

Kora dziesmu balsu 

atdziedāšana (2 

dziesmas). 

Atklātais koncerts. 

 

 

Kora dziesmu balsu 

atdziedāšana (2 

dziesmas). 

Atklātais koncerts. 

 

* Ieteicams izmantot visu pieejamo, jaunāko vokālās mūzikas literatūru. Izvēloties 

katrai klasei atbilstošu grūtības pakāpes materiālu, ieteicams vadīties pēc Mācību 

iestāžu metodiskā kabineta 1986. gada izdotās M. Rozītes mācību programmas bērnu 

mūzikas skolas kora nodaļām 5. – 7. klasēm. 



Mācību priekšmets Ansamblis 

(1., 2. klasei - 2 stundas nedēļā, t.i. 70 stundas gadā katrai klasei) 

 

Klase Priekšmeta saturs Prasmes Pārbaudes 

formas 

Pārbaudes 

prasības 

1. Mācību gada laikā 

apgūt 15 – 20 

dziesmas unisonā a 

cappella un ar 

instrumentālu 

pavadījumu. 

 Jāprot veidot 

intonatīvi tīrs 

un ritmiski 

precīzs 

dziedājums 

unisonā. 

 Veidot aktīvu 

artikulāciju. 

 Dziedāt 

izteiksmīgi, 

ievērojot 

muzikālo 

frāzējumu. 

I pusgadā 

 

II pusgadā 

pārcelšanas 

eksāmens 

 

 

Dziedāt 2 

dziesmas 

unisonā: 1 a 

cappella un 2 ar 

pavadījumu 

2. Mācību gada laikā 

apgūt 15 – 20 

dziesmas a cappella 

un ar instrumentālu 

pavadījumu. 

 Turpināt 

vokālo 

pamatiemaņu 

iestrādi. 

 Sākt darbu pie  

 2-balsības 

apgūšanas. 

 Prast 

solfedžēt 

attiecīgā 

grūtības 

pakāpē 

dziesmas nošu 

materiālu. 

I pusgadā 

mācību 

koncerts 

 

 

II pusgadā 

pārcelšanas 

eksāmens 

Dziedāt 2 

dziesmas 

unisonā: 1 a 

cappella un 2 ar 

pavadījumu. 

Dziedāt 2 

dziesmas  

1 – 2- balsīgas: 

1 a cappella un 

2 ar pavadījumu. 

 


