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Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas 
profesionālās ievirzes izglītības programmas 
Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle 

mācību priekšmeta Saksofona spēle programma 
 

1. Mērķi: 
1.1. nodrošināt izglītojamajam iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības 

ieguvei Saksofona 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 Saksofona 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 žanros, stilos un 

komponistu daiļradē. 
 

3. Mācību programmas specialitātē apguves ilgums un apjoms: 
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; 
• Kontaktstundu skaits: 420; 

 
4. Izglītības programmas galveno uzdevumu izpildē sasniedzamo zināšanu 

un prasmju noslēguma prasības, kas atbilst iestāju pārbaudījumu prasībām 
mūzikas profesionālās vidējās izglītības programmā “Saksofona spēle”. 
 

Noslēguma prasības Saksofona spēlē: 
 
Mācību priekšmeta apguves noslēguma pārbaudījumus Saksofona spēlē organizē 
divās daļās: 

1) spēles tehnisko prasmju pārbaude: 
  *)jāatskaņo viena mažora, viena minora gamma un trijskaņu arpēdžijas 
līdz 4 atslēgas zīmēm, 



  *) jāatskaņo viena tehniska etīde (no notīm); 
2) mākslinieciskā repertuāra atskaņojums: 
  *) jāatskaņo viens izvērstas formas skaņdarbs (sonāte, koncerts, 
variācijas) un divi dažāda rakstura skaņdarbi (vēlamas viens no latviešu komponistu 
daiļrades). 
 

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

Mūzikas skolā Saksofona spēles audzēknim ir nepieciešams apgūt dažāda 
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 džeza mūzikas paraugi, ieteicams repertuārā iekļaut latviešu 
komponistu skaņdarbus. Jāpaaugstina spēles tehniskais līmenis, izmantojot 
dažādus vingrinājumus un gammu spēli, kā arī etīdes. 
 Saksofona spēles pedagoga uzdevums ir novērtēt audzēkņa 
piemērotību izvēlētajam instrumentam, fiziskos un muzikālos dotumus. Pareiza 
ambažūra un elpas (izelpas) nostādīšana ir viens no pedagoga pamatuzdevumiem 
apmācības perioda sākumā. Mācību priekšmeta programma jāapgūst, izmantojot 
individuālo pieeju, ievērojot audzēkņa fiziskos dotumus, uztveres spējas, kā arī 
instrumenta specifiku. 
 

Kl. Zināšanas un prasmes Zināšanu un prasmju 
pārbaude. 

1. Pareiza stāja, pareiza instrumenta turēšana. Ambažūra 
nostādīšana. Elpas, pirkstu un štrihu tehnikas pamati. 
Skaņas kvalitāte. Dinamiskās zīmes. Nošu ilgumi. 

• Gammas: ar vienu zīmi, T3. 
• Etīdes: 5 – 7 
• Skaņdarbi 3 – 4 
• vingrinājumi 

II semestrī 
Ø Tehniskā ieskaite 
Ø Pārcelšanas eksāmens 

2. Eipas, pirkstu un štrihu tehnikas. Skaņas kvalitāte. 
Intonācija. Diapazona paplašināšana. Dinamiskās 
zīmes. 

• Gammas: Līdz divām zīmēm, T3 
• Etīdes:8 – 10 
• Skaņdarbi:4 – 5 
• vingrinājumi 

 

I semestrī 
• Tehniskā ieskaite(* 
• Mācību koncerts(** 

II semestrī 
• Tehniskā ieskaite 
• Mācību koncerts 
• Pārcelšanas 
eksāmens.(*** 

3.  Elpas, pirkstu un štrihu tehnikas. Skaņas kvalitāte. 
Intonācija. Muzikālais frāzējums. Diapazona 
paplašināšana. 

• Gammas: Līdz trijām zīmēm, T3, arpēdžijas 
• Etīdes:10 – 12 
• Skaņdarbi: 5 – 6 
• vingrinājumi 

I semestrī 
• Tehniskā ieskaite 
• Mācību koncerts 

II semestrī 
• Tehniskā ieskaite 
• Mācību koncerts 
• Pārcelšanas 
eksāmens. 

4. Elpas, pirkstu un štrihu tehnikas. Skaņas kvalitāte. 
Intonācija. Muzikālais frāzējums. Diapazona 
paplašināšana.Pamatiemaņas  lasīšanā no lapas. 

I semestrī 
• Tehniskā ieskaite 
• Mācību koncerts 



Analizēt savu spēli. 
• Gammas: līdz četrām zīmēm, T3, arpēdžijas 
• Etīdes:10 – 12 
• Skaņdarbi:5 – 7, vēlams viens izvērstas 

formas skaņdarbs 
• Vingrinājumi 

 
II semestrī 

• Tehniskā ieskaite 
• Mācību koncerts 
• Pārcelšanas 
eksāmens. 

5. Elpas, pirkstu un štrihu tehnikas. Skaņas kvalitāte. 
Intonācija. Muzikālais frāzējums. Diapazona 
paplašināšana. Analizēt savu spēli. Lasīšana no lapas. 

• Gammas: Līdz piecām zīmēm, T3 un 
apvērsumi, D7 līdz 3 zīmēm, hromatiskā 
gamma 

• Etīdes: 10 – 15 
• Skaņdarbi: 5 – 7, vēlams viens izvērstas 

formas skaņdarbs 

I semestrī 
• Tehniskā ieskaite 
• Mācību koncerts 

 
II semestrī 

• Tehniskā ieskaite 
• Mācību koncerts 
• Pārcelšanas 
eksāmens. 

6. Elpas, pirkstu un štrihu tehnikas. Skaņas kvalitāte. 
Intonācija. Muzikālais frāzējums, atklāt muzikālo tēlu 
un saturu. Analizēt savu spēli. Lasīšana no lapas. 

• Gammas: līdz piecām zīmēm, hromatiskā 
g.,D7 

• Etīdes: 10 – 12 
• Skaņdarbi: 4 – 5, vēlams viens izvērstas 

formas skaņdarbs 

I semestrī 
• Tehniskā ieskaite 
• Mācību koncerts(**** 

II semestrī 
• Tehniskā ieskaite 
• Noklausīšanās 
• Noslēguma 
eksāmens. 

 

 (*- tehniskajā ieskaitē katrā reizē jāspēlē divas gammas (trijskanis, 
arpēdžijas): vienu mažora, 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 dažāda 
rakstura skaņdarbus vai 4.-5. klases audzēkņi eksāmenā atskaņo vienu 
izvērstas formas skaņdarbu. 
(****- 6.kl. audzēkņi I semestra mācību koncertā atskaņo divus dažāda 
rakstura skaņdarbus, vai arī izvērstās formas skaņdarbu no programmas, 
kas tiek gatavota beigšanas eksāmenam.. 
 

6. 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, 
  * artikulācijas paņēmienu izmantošana. 
  * melodijas un toņa veidošana, 

  * intonācijas precizitāte, 



  * 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. 
 

 
7. Mācību saturs -ieteicamais programmas instruktīvais un mākslinieciskais        
repertuārs, izmantojamās literatūras saraksts. 

1.klase 
1. A.Altmanis -        Latviešu tautas dziesmu apdares 
2. Ž. Lullī  -               Dziesmiņa   
3. Šūberts -                Valsis 
4. I.Dunajevskis “Šūpuļa dziesma” 
5. Mocarts –              Alegretto 
6. Mocarts  -             Menuets 
7. Hendelis  “Ārija” 
8. Hendelis  “Menuets” 
9.  L.Mocarts -           Menuets 
 



       A.Altmanis  - Vingrinājumi un etīdes 
2.klase 

1. Bērhovens – Valsis 
2. L.Barts _ Melodija 
3. Dž.Barets – Katarina 
4. Persels -Ārija 
5. P.Čaikovskis – Sena franču dziesmiņa 
6. D.Runšviks – Melodija 
7. J.Štrauss – Polka 
8. Mocarts – Menuets 
9. Bahs – Menuets 
10. V.Hartmans – Cantabile 
11. K.Jozefs – Polka 
12. Hendelis – Dziesma 
 

             A.Altmanis  - Vingrinājumi un etīdes 
 

3.klase 
1. M.Ravēls  - Pavana 
2. S.Galass - Tarantella 
3. H.Gee – Balāde 
4. A.Verstovskis - Valsis 
5. K.Jozefs - Polka 
6. Persels – Rondo 
7. R.Šūmanis – Drošais jātnieks 
8. Hendelis -      Ārija 
9. Bahs – Menuets 
10. Šūmanis  - Melodija 
11. Haidns – Skerco 
12. K.Zellers – Valsis 
13. Šūberts -  Serenāde 
14. B.Dvarionas  - Valsis 
 

         A.Altmanis  - Vingrinājumi un etīdes 
 

4.klase 
1. Dvoržaks – Romantisks skaņdarbs 
2. E.Granadoss – Intermeco 
3. E.Grīgs – Albuma lapa 
4. M.Musorgskis – Vecā pils 
5. I.Manguševs – Romance 
6. Bahs – Guno – Prelūdija 
7. Ž.Bizē  - Intermecco 
8. Altmanis – Tango 
9. Dvoržaks – Largetto 
10. Devernuā – Bolero 
11. S.Galass – Andante 
12. E.Bozza – Gavote 
13. N.Rota – Melodija 



14. G.Rolands – Tokāta 
15. N.Petrenko  - valsis 

 
A.Altmanis  - Vingrinājumi un etīdes 
A.Hegviks  - Vingrinājumi un etīdes 

 
5.klase 

1. Bahs - Ariozo 
2. A.Ambrosio - Kanconetta 
3. A.Korelli ŽĪGA 
4. Haidns - Menuets 
5. Mocarts Menuets 
6. Ravēls - Sonatina 
7. Altmanis - Tango 
8. Sen-Sans – Dalilas ārija 
9. Ž. Bizē – Prelūdija 
10. A.Ariosti  - Allegro 
11. Korelli – Gavote 
12. Korelli – Žīga 
13. Pjacolla – Tango 
14. A Skulte – Arieta 
15. Abreu - Samba 

A.Hegviks  - Vingrinājumi un etīdes 
Rivčūns  - Vingrinājumi un etīdes 

  
6.klase 

1. A.Rivčuns  Koncertetīde 
2. Šūmanis – Fantastisks skaņdarbs 
3. Bahs  -  Siciliana un Allegro 
4. Haidns  - Rondo 
5. Mocarts - Rondo 
6. Rahmaņinovs  - Vokalīze 
7. Hendelis Sonāte 
8. A.Tomis  Miniatūra No 3 
9. A.Tomis  Miniatūra No 6 
10. Korelli  - Sonāte 
11. A.Brau – Margita 
12. Altmanis – Impulss 
13. Altmanis  - Ekspromts 
14. Leonardo Vinci SONATA 
15. F.Kreislers  “Skaistais rozmarīns” 
16. T.Albinoni -              Koncerts 
17. Makers   Žonglieris 
18. Haidns   ADAGIO 
19. E.Bozza   Ārija 
20. Hendelis  Sonāte gmoll 
21. Dž.Žolī  ĀRIJA UN DEJA 

 
A.Hegviks  - Etīdes 
Rivčūns  - Etīdes 


