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Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas 

profesionālās ievirzes izglītības programmas Sitaminstrumentu spēle 

mācību priekšmeta Sitaminstrumentu spēle programma 

 
 

1. Mērķi: 

1.1. nodrošināt izglītojamajam iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības 

ieguvei Sitaminstrumentu spēles 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 mūzikas 
instrumenta spēlē, veicināt muzikālo spēju attīstību, kā arī vērtīborientācijas 

veidošanu mūzikā atbilstoši uzņemšanas prasībām mūzikas profesionālās vidējās 

izglītības programmā Sitaminstrumentu spēle; 
2.2. sekmēt muzikālās darbības pieredzes apguvi mūzikas instrumenta spēlē 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 pamattertminoloģiju mūzikā; 

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

 

3. Mācību programmas specialitātē apguves ilgums un apjoms: 

3.1. Personas atbilstību izglītības programmas uzsākšanai nosaka individuāli pārbaudot: 

 *  muzikālās dotības — muzikālo dzirdi, ritma izjūtu un muzikālo atmiņu; 

  *  vispārējo fizioloģisko attīstību atbilstoši Sitaminstrumentu spēles īpatnībām. 

3.2. Izglītības programmas īstenošana notiek līdztekus vispārējai izglītībai. 

3.3. Programmas apguves ilgums ir 6 ( *7 ) mācību gadi. 
 

*7) mācību gads paredzēts audzēkņiem, lai nodrošinātu secīgu pāreju no vienas 

izglītības pakāpes nākošajā mūzikas profesionā1ās izglītības pakāpē. 

 

 Mācību periods: 6 gadi; 

 Mācību nedēļu skaits: 210; 

 Kopējais stundu skaits: 1470;  

  tai skaitā 

o Kontaktstundas: 420 

o Patstāvīgā darba stundas: 1050 

 

4. Izglītības programmas galveno uzdevumu izpildē sasniedzamo zināšanu un prasmju 

noslēguma prasības, kas atbilst iestāju pārbaudījumu prasībām mūzikas profesionālās 

vidējās izglītības programmā ―Sitaminstrumentu spēle‖. 



 

Noslēguma prasības Sitaminstrumentu spēlē: 

 

Mācību priekšmeta apguves noslēguma pārbaudījumus Sitaminstrumentu spēlē organizē 

divās daļās: 

1) spēles tehnisko prasmju pārbaude: 

  *) jāatskaņo viena maţora, viena minora gamma un trijskaņi ar arpēdţijām 

pa 3;4, kā arī D7 līdz 4 atslēgas zīmēm; 

  *) jāatskaņo viena tehniska etīde (no notīm); 

  *) papildus uz mazajām bungām jāatskaņo ritmiskās figurācijas (duoles, 

trioles, ritmiskās kombinācijas) 

2) mākslinieciskā repertuāra atskaņojums (no galvas): 

  *) jāatskaņo viens izvērstas formas skaņdarbs (sonāte, koncerts, variācijas) 

un viena miniatūra vai trīs daţāda rakstura skaņdarbi (vēlams repertuārā iekļaut vienu 

latviešu komponista skaņdarbu) 

 

5. Mācību programmas specialitātē satura apguves secība, zināšanu un prasmju 

pārbaude:  

 Mūzikas skolā Sitaminstrumentu spēles audzēknim ir nepieciešams apgūt daţāda 

stila, formas un satura skaņdarbus, mūzikas izteiksmes līdzekļus, jāiegūst spēles 

tehniskās prasmes un jāpilnveido tās. 

 Repertuārā bez klasiskās mūzikas darbiem plaši jāizmanto tautas mūzikas un 

dţeza mūzikas paraugi, ieteicams repertuārā iekļaut latviešu komponistu skaņdarbus. 

Jāpaaugstina spēles tehniskais līmenis, izmantojot daţādus vingrinājumus un gammu 

spēli, kā arī etīdes. 

 Sitaminstrumentu spēles pedagoga uzdevums ir novērtēt audzēkņa piemērotību 

izvēlētajam instrumentam, fiziskos un muzikālos dotumus. Mācību priekšmeta 

programma jāapgūst, izmantojot individuālo pieeju, ievērojot audzēkņa fiziskos 

dotumus, uztveres spējas, kā arī instrumenta specifiku. 

 Mācību stundas, kurās kā metode tiek izmantoti – daţādi instrumenta spēles 

tehnikas attīstīšanas vingrinājumi, mūzikas klausīšanās un tās analizēšana, video 

materiāla skatīšanās un tā analizēšana. 

 

Kl. Zināšanas un prasmes 
 

Zināšanu un prasmju pārbaude. 

1. 
 

Iepazīšanās ar instrumenta specifiku un vēsturi. 

Pareiza instrumenta lietošana un glabāšana; bungu uzstādīšana. 

Pareizas stājas veidošana; labās un kreisās rokas nostādīšana 

(pareizs kociņu turēšanas veids). 
Daţādi ritmiski vingrinājumi; rudimenti. 

Skaņu apgūšana uz ksilofona. 

Štrihu tehnikas pamati. 

Skaņas kvalitāte. 

Dinamiskās zīmes. 

Nošu ilgumi. 

Taktsmēri – 2/4; ¾; 4/4. 

Tempi – Andante, Moderato, Allegro, Allegretto. 

 Gammas: Do, Sol, Fa un T3 (temps =40) 

 Etīdes (bungām): 5 – 7 

 Skaņdarbi 3 – 4 

 

II semestrī 

 Tehniskā ieskaite 

 Pārcelšanas eksāmens 

2. 
 
Darbs pie skaņu veidošanas tehnikas attīstīšanās. 

Pamatiemaņas lasīšanā no lapas. 

 
I semestrī 

 Tehniskā ieskaite(* 



Pamatiemaņas saspēlē ar pavadījumu. 

Skaņas kvalitāte. 

Dinamiskās zīmes. 

Taktsmēri – 2/4; ¾; 4/4. 

Tempi – Andante, Moderato, Allegro, Allegretto. 

Rudimenti. 

 Gammas: līdz divām zīmēm, T3, arpēdţijas pa 3;4 

 Etīdes:8 – 12  

 Skaņdarbi:4 – 8 

 Mācību koncerts(** 

 

II semestrī 

 Tehniskā ieskaite 

 Mācību koncerts 

 Pārcelšanas 

eksāmens.
(***

 

3. 
  

Štrihu tehnikas. 
Skaņas kvalitāte. 

Muzikālais frāzējums. 

Lasīšana no lapas. 

Rudimenti. 

Taktsmēri – 2/4; ¾; 4/4, 3/8, 6/8. 

Tempi – Andante, Moderato, Allegro, Allegretto. 

 Gammas: līdz trijām zīmēm, T3, arpēdţijas (temps=60) 

 Etīdes:8 – 12 

 Skaņdarbi: 5 – 10 

 

I semestrī 

 Tehniskā ieskaite 

 Mācību koncerts 

 

II semestrī 

 Tehniskā ieskaite 

 Mācību koncerts 

 Pārcelšanas eksāmens. 

4. 
 

Skaņas kvalitāte. 

Muzikālais frāzējums. 

Lasīšana no lapas. 

Analizēt savu spēli. 

Spēles tehnikas pilnveidošana – roku veiklība, kas kļūst par 

pamatu skaņdarbu mākslinieciskā tēla atklāšanai. 
Taktsmēri – 2/4; ¾; 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. 

Tempi – Moderato, Allegro, Vivo, Vivace, Adagio. 

Rudimenti. 

 Gammas: līdz četrām zīmēm, T3, arpēdţijas 

(temps=70) 

 Etīdes:8 – 12 

 Skaņdarbi:5 – 7, vēlams viens izvērstas formas 

skaņdarbs 

 

I semestrī 

 Tehniskā ieskaite 

 Mācību koncerts 

 

II semestrī 

 Tehniskā ieskaite 

 Mācību koncerts 

 Pārcelšanas eksāmens. 

 

 

5. 
 

Skaņas kvalitāte. 

Muzikālais frāzējums. 

Analizēt savu spēli. 
Lasīšana no lapas. 

Taktsmēri – 2/4; ¾; 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. 

Tempi – Moderato, Allegro, Vivo, Vivace, Adagio. 

Rudimenti. 

Koordinācijas vingrinājumi (uz bungu komplekta) pēc 

―MARVIN DAHLEREN‖ skolas 

D.Zubraski skola ―GROOVES PATTERNS‖ 

 Gammas: līdz četrām zīmēm, T3 un apvērsumi, D7 ar 

arpēdţijām pa 3;4; hromatiskā gamma (temps=80) 

 Etīdes: 10 – 15 

 Skaņdarbi: 5 – 7; 1 izvērstas formas skaņdarbs 

 

I semestrī 

 Tehniskā ieskaite 

 Mācību koncerts 
 

II semestrī 

 Tehniskā ieskaite 

 Mācību koncerts 

 Pārcelšanas eksāmens. 

 

6. 
 
Skaņas kvalitāte. 

Muzikālais frāzējums, atklāt muzikālo tēlu un saturu. 

Analizēt savu spēli. 

Lasīšana no lapas. 

Taktsmēri – 2/4; ¾; 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8. 

Tempi – Moderato, Allegro, Vivo, Vivace, Adagio, Presto. 

Rudimenti. 

Koordinācijas vingrinājumi (uz bungu komplekta) pēc 

―MARVIN DAHLEREN‖ skolas 

 
I semestrī 

 Tehniskā ieskaite 

 Mācību koncerts(**** 

 

II semestrī 

 Tehniskā ieskaite 

 Noklausīšanās 

 Noslēguma eksāmens. 

 



D.Zubraski skola ―GROOVES PATTERNS‖ 

 Gammas: līdz piecām zīmēm, T3 un apvērsumi, D7 ar 

arpēdţijām pa 3;4; pm7 ar arpēdţijām pa 3;4; 

hromatiskā gamma (temps=90) 

 Etīdes: 7 – 11 

 Skaņdarbi: 5 – 10; 1 izvērstas formas skaņdarbs 
 

 (*
- tehniskajā ieskaitē katrā reizē jāspēlē divas gammas (trijskanis, arpēdţijas): 

vienu maţora, vienu minora. Etīde jāspēlē no notīm. Vēlams iekļaut lasīšanu no 

lapas. 
(**

- mācību koncertos 2.-5. klases audzēkņi izpilda divus pretēja rakstura skaņdarbus 
(***

- pārcelšanas eksāmenā 2.-5. klases audzēkņi izpilda divus daţāda rakstura 

skaņdarbus vai 4.-5. klases audzēkņi eksāmenā atskaņo vienu izvērstas formas 

skaņdarbu. 
(****

- 6.kl. audzēkņi I semestra mācību koncertā atskaņo divus daţāda rakstura 

skaņdarbus, kas neietilpst skolas beigšanas eksāmena programmā. 

 

 

VI. Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas prasības, formas un veidi, 

zināšanu un prasmju vērtēšana: 

 

6.1. Pārbaudes formas – programmas atskaņošana, tehnisko prasmju pārbaude. 

6.2. Pārbaudes veidi – tehniskā ieskaite, mācību koncerts, eksāmens, konkurss. 

6.3. Sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi: 

 6.3.1. skaņdarba nošu teksta apguves pakāpe, 

 6.3.2. skaņdarba stila un rakstura izjūta,  

 6.3.3. skaņdarba dramaturģijas atklāsme: 

 * skaņdarba forma, 

 * dinamiskās gradācijas, 

   * melodijas un toņa veidošana, 

 * ritma izjūta. 

 6.3.4. psiholoģiskie faktori: 

 * uzstāšanās emocionalitāte, 

 * audzēkņa artistiskums 

6.4. Skaņdarba apguve tiek vērtēta 10 ballu sistēmā: 

  
 Balles Vērtējuma skaidrojums 

 

10 balles 

(izcili) 

Audzēknis parāda izcilu sniegumu tehnikas, frāzējuma, skaņu artikulācijas un 

toņa kultūras ziņā, kas liecina par spilgtu talantu. Atskaņojamo skaņdarbu 

grūtības pakāpe pārsniedz attiecīgās klases mācību programmas prasības. 

 

 

9 balles 
(teicami) 

Audzēknis parāda nevainojamu sniegumu, brīvi muzicē. Atskaņojamo skaņdarbu 

grūtības pakāpe atbilstoša attiecīgajai klasei. 

 

8 balles 

( ļoti labi) 

Audzēkņa sniegums atraisīts, muzikāls, grūtību pakāpe atbilstoša, taču vērojamas 

atsevišķas neprecizitātes, nesvarīgi trūkumi zināšanās un iemaņās. 

 

 

7 balles 
(labi) 

Apgūtas mācību priekšmeta programmas prasības, taču sastopami nesvarīgi 

trūkumi zināšanās un iemaņās (nelielas intonācijas, artikulācijas un tehnikas 
kļūdas). Sniegums varētu būt muzikālāks, atraisītāks, tehniskāks. 

 

6 balles 

(gandrīz labi) 

Apgūtas mācību priekšmeta programmas prasības, taču sniegums ir nepietiekoši 

stabils un pārliecinošs. 

 



5 balles 

(viduvēji) 

Pamatvilcienos apgūta mācību programma, taču sniegumā ir daudz trūkumu 

(monotons izpildījums, vāja tehnika, daudz nošu kļūdu, ritma nestabilitāte). 

 

4 balles 

(gandrīz viduvēji) 

Audzēknis mācību programmu izpilda individuālo spēju līmenī. Izpilda skolotāja 

norādījumus, tomēr uzdoto veic bez īpašas intereses. 

  

 

3 balles 

(vāji) 

Zināšanas, prasmes un iemaņas apgūtas virspusēji. Audzēknis nespēj pietiekošā 

apjomā iegaumēt nošu tekstu, pieļauj daudz kļūdu, neizpilda skolotāja 

norādījumus. 

 

2 balles 

(ļoti vāji) 

Apgūtas atsevišķas zināšanas, prasmes un iemaņas, taču nav spēju tās praktiski 

izmantot. 

 

1 balle 
(ļoti, ļoti vāji) 

Nav izpratnes par priekšmeta būtību un iemaņu tajā. 
 

 

Piezīme: Audzēkņa sasniegumus vērtē salīdzinājumā ar plānotajiem rezultātiem, 

raksturojot mācību priekšmeta programmas vai tās daļas apguves līmenī. 

 
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. 

 

VII. Mācību saturs – ieteicamais programmas instruktīvais un mākslinieciskais 

repertuārs, izmantojamās literatūras saraksts. 



1. klase 

Latviešu t.dz.: 

L.Amoliņa apd., K.Venskus pārlik. ―Bērīts mans kumeliņš‖ 

P.Jurjāna apd., M.Vēriņa pārlik. ―Kumeliņi, kumeliņi‖ 

J.Vītola apd., M.Vēriņa pārlik. ―Āvu, āvu baltas kājas‖ 

O.Grāvīša apd., M.Vēriņa pārlik. ―Rikšiem bērīti es palaidu‖ 

J.Vītola apd., K. Venskus pārlik. ―Jūriņ prasa smalku tīklu‖ 

Latviešu t. dejas: 

P.Jurjāna apd., M.Vēriņa pārlik. ―Jandāls‖ 

M.Vēriņa apd. ―Rucavietis‖ 

(M.Vēriņš “Skaņdarbu krājums ksilofonam un klavierēm” Rīga, 1984) 

Etīdes: 

Jegorovs, Šteimans – ―Ritmiski vingrinājumi mazajām bungām‖ Maskava, 1988 

L.Puzule ―Etīdes mazajām bungām‖ Rīga, 1991 

K.Kupinskis ―Sitaminstrumentu skola‖ Maskava, 1987 

 

2. klase 

D.Kabaļevskis ―Klauni‖ 

V.A.Mocarts ―Menuets‖ 

V.Kosenko ―Skercino‖ 

(M.Vēriņš “Skaņdarbu krājums ksilofonam un klavierēm” Rīga, 1984) 

P.Šāvēja apd. ―Krusta kazāks‖ 

P.Šāvēj apd. ―Tautas polka‖ 

A.Ţilinskis ―Rotaļa‖ 

(P.Šāvējs “Skaņdarbu krājums ksilofonam un klavierēm” Rīga, 1977) 

R.Šūmanis ―Jautrais zemnieks‖ 

L.Bēthovens ―Menuets‖ 

S.Maikapars ―Valsis‖ 

J.Haidns ―Menuets‖ 

Ţ.F.Ramo ―Gavote‖ 

Etīdes: 

Jegorovs, Šteimans – ―Ritmiski vingrinājumi mazajām bungām‖ Maskava, 1988 

L.Puzule ―Etīdes mazajām bungām‖ Rīga, 1991 

K.Kupinskis ―Sitaminstrumentu skola‖ Maskava, 1987 

 

3. klase 

E.Ābelskalna apd. ―Latvju polka‖ 

(M.Vēriņš “Skaņdarbu krājums ksilofonam un klavierēm” Rīga, 1984) 

J.Lipšāns ―Tautas polka‖ 

J.Lipšāns ―Rotaļa‖ 

(P.Šāvējs “Skaņdarbu krājums ksilofonam un klavierēm” Rīga, 1977) 

A.Gribojedovs ―Valsis‖ 

(“Skaņdarbi sitamajiem instrumentiem” Rīa, 1984) 

J.S.Bahs ―Gavote‖ 

S.Prokofjevs ―Valsis‖ 

R.Šūmanis ―Dziesmiņa‖ 

A.Korelli ―Sarabanda‖ 

J.Haidns ―Menuets‖ 

P.Čaikovskis ―Valsis‖ 

Etīdes: 

Jegorovs, Šteimans – ―Ritmiski vingrinājumi mazajām bungām‖ Maskava, 1988 



L.Puzule ―Etīdes mazajām bungām‖ Rīga, 1991 

K.Kupinskis ―Sitaminstrumentu skola‖ Maskava, 1987 

 

4. klase 

V.A.Mocarts ―Rondo‖ 

V.A.Mocarts ―Figaro ārija‖ no operas ―Figaro kāzas‖ 

E.Grīgs ―Norvēģu deja Nr.2‖ 

(M.Vēriņš “Skaņdarbu krājums ksilofonam un klavierēm” Rīga, 1984) 

J.Ivanovs ―Mazurka‖ 

(P.Šāvējs “Skaņdarbu krājums ksilofonam un klavierēm” Rīga, 1977) 

R.Gliers ―Deja ar lietussargu‖ 

G.F.Hendelis ―Ţīga‖ 

D.Šostakovičs ―Valsis – joks‖ 

Etīdes: 

Jegorovs, Šteimans – ―Ritmiski vingrinājumi mazajām bungām‖ Maskava, 1988 

L.Puzule ―Etīdes mazajām bungām‖ Rīga, 1991 

K.Kupinskis ―Sitaminstrumentu skola‖ Maskava, 1987 

V.Osdčuks ―Etīdes mazajām bungām‖ izd. Mūzika 1988 

 

5. klase 

J.Brāmss ―Ungāru deja Nr.5‖ 

O.Zēle ―Koncertpolka‖ 

J.S.Bahs ―Joks‖ 

D.Kabaļevskis ―Komediantu galops‖ 

(M.Vēriņš “Skaņdarbu krājums ksilofonam un klavierēm” Rīga, 1984) 

L.Delībs ―Piccikato‖ 

Ţ.Bizē ―Uvertīra‖ no operas ―Karmena‖ 

(K.Kupinskis “Skaņdarbi ksilofonam un klavierēm” Maskava, 1989) 

L.Verbitskis ―Skomorohi‖ 

(V.Borovskis “Skaņdarbi sitamajiem instrumentiem” Rīga, 1984) 

V.M.Mocarts ―Turku maršs‖ 

V.Monti ―Čardašs‖ 

P.Čaikovskis ―Barkarola‖ 

Etīdes: 

L.Puzule ―Etīdes mazajām bungām‖ Rīga, 1991 

V.Osdčuks ―Etīdes mazajām bungām‖ izd. Mūzika 1988 

―Marvin Dahgren‖ skola 

D.Zubraski ―Grooves Patterns Rock‖ solid drum patterns 

 

6. klase 

G.F.Telemans ―Sonatīne Nr.6‖ I d. 

G.F.Hendelis ―Sonāte Nr.3‖ 

D.Šostakovičs ―Spāņu deja‖ 

(V.Sņegirevs “Ksilofona spēles skola” Maskava, 1983 

F.Šopēns ―Valsis‖ 

Š.Guno ―Valsis‖ no operas ―Fausts‖ 

(K.Kupinskis “Skaņdarbi ksilofonam un klavierēm” Maskava, 1989) 

E.Grīgs ―Anitras deja‖ 

G.Deniki ―Hora staccato‖ 

V.Lemons ―Līksmais skelets‖ 

R.Pauls ―Intermecco‖ 



Etīdes: 

L.Puzule ―Etīdes mazajām bungām‖ Rīga, 1991 

V.Osdčuks ―Etīdes mazajām bungām‖ izd. Mūzika 1988 

―Marvin Dahgren‖ skola 

D.Zubraski ―Grooves Patterns Rock‖ solid drum patterns 

 

Noslēguma eksāmena programmas ieteicamais repertuārs 

L.Puzule ―Etīde Nr.174‖ 

A.Krīgers ―Ungāru svīta‖ 

M.de Falja ―Uguns deja‖ no baleta ―Mīla-burve‖ 

vai 

J.Albenins ―Atrija‖ 


