
 

 

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas 
profesionālās ievirzes izglītības programmas 

Mūzikas teorētiskie priekšmeti 
Darba un mācību plāns 

2020./2021. mācību gada I semestrim 
 

Datums Laiks Pasākums Klase 
Dalībnieki Prasības Vieta 

Telpa Atbildīgais pedagogs 

25.11.2020. 15:45 I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā teorijā 
solfedžo 

2 b Do, Fa, Sol, Re, Si bemol mažoru gammas, la, re, 
mi minoru gammas dabiski, harmoniski, melodiski. 
Intervāli – L2, M2, L3, M3, T4, T5, T8, T1, 
noturīgie intervāli. Basa atslēga, grupēšana 2/4, ¾. 
4/4. Trijskaņu veidošana pēc uzbūves. 

34. klase Līva Pārupe 

25.11.2020. 16:35 I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā teorijā 
solfedžo 

3b Mažori un minori līdz 3 atslēgas zīmēm, Akordi 
tonalitātēs- T53 apvērsumi, S, D trijskaņi. Visi 
vienkāršie intervāli. Noturīgie intervāli. Basa 
atslēga. Grupēšana. Muzikālu terminu skaidrošana. 

34. klase Līva Pārupe 

25.11.2020. 17:25 I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā teorijā 
solfedžo 

4 b II Tonalitātes līdz 4 atslēgas zīmēm, T53 apvērsumi, 
S, D trijskaņa apvērsumi, D7, VIIpm53, Noturīgie 
intervāli, L2 uz IV, M7 uz V, diatoniskā pl4 un 
pm5 mažorā, raksturīgā pl4 un pm5 minorā. 
Grupēšana 6/8. Mūzikas terminu skaidrošana 

34. klase Līva Pārupe 

25.11.2020. 18:10 I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā teorijā 
solfedžo 

5 b II Mažori un minori līdz 5 zīmēm. Harmoniskais 
mažors. Akordi tonalitātēs un no skaņas. D7 
apvērsumi. Raksturīgās (gan mažorā, gan minorā) 
pl2, pm7, pl4, pm5 un diatoniskās (gan mažorā, 
gan minorā) pl4, pm5. Grupēšana 

34.klase Līva Pārupe 

25.11.2020. 18:55 I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā teorijā 
solfedžo 

6a Mažori un minori līdz 5 atslēgas zīmēm, tai skaitā 
harmoniskais mažors. Akordi tonalitātēs un no 
skaņas: D7 apvērsumi, Kadences, pmVII53, II53. 
Intervāli tonalitātēs raksturīgās un diatoniskās pl4, 
pm5, pl2, pm7. Grupēšana 

34.klase Līva Pārupe 

25.11.2020 19:40 I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā teorijā 

7A Tonalitātes līdz 6 atslēgas zīmēm. Frīģiskā 
skaņkārta. Visi iepriekš apgūtie akordi, tai skaitā 

34.klase Līva Pārupe 



 

 

solfedžo 
 
 

VII7, pmVII7. Visi iepriekš apgūtie intervāli no 
skaņas un tonalitātē. Grupēšana. 

30.11.2020. 15:00 I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā teorijā 
solfedžo 

1 b Do, Fa, Sol mažoru gammas, noturīgās un 
nenoturīgās pakāpes, basa atslēga, notis pirmajā 
oktāvā līdz 2.oktāvas “la”, mazajā oktāvā līdz “la”, 
grupēšana 2/4 un ¾. Muzikālo piemēru 
transponēšana pēc pakāpēm 

34.klase Līva Pārupe 

30.11.2020 15:45 I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā dzirdes 
analīzē 

2b Diktāts. Intervāli – T1, T4, T5, T8, l2, m2, l3, m3, 
mažoru un minoru trijskaņi 

34.klase Līva Pārupe 

30.11.2020. 15:45  I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā teorijā 
solfedžo 

2 a Do, Fa, Sol, Re, Sib mažoru gammas, la, re, mi 
minoru gammas dabiski, harmoniski, melodiski. 
Intervāli – L2, M2, L3, M3, T4, T5, T8, T1, 
noturīgie intervāli. Basa atslēga, grupēšana 2/4, 
3/4, 4/4. Trijskaņu veidošana pēc uzbūves. 

33. klase Dženifera Pūliņa 

30.11.2020. 16:35 I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā dzirdes 
analīzē 

3 b I Diktāts. Vienkāršie intervāli, izņemot L7 un M7. 
Trijskaņu apvērsumi mažorā 

34. klase Līva Pārupe 

30.11.2020. 17:25 I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā dzirdes 
analīzē 

4 b II Diktāts. Vienkāršie intervāli, diatoniskie - L2, M7 
ar atrisinājumiem, pl4, pm5 dabiskajā mažorā un 
harmoniskajā minorā. ISE, ASE, Mažora un 
minora trijskaņu apvērsumi, D7, pmVII53 

34. klase Līva Pārupe 

30.11.2020. 17:25  I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā teorijā 
solfedžo 

5 b I Mažori un minori līdz 4 zīmēm. Akordi tonalitātēs 
un no skaņas: T53 un apvērsumi, D7, pmVII53, 
S53 un apv., D53 un apv. Noturīgie intervāli, 
Diatoniskās un raksturīgā pl4., pm5. Grupēšana, 
mūzikas terminu skaidrošana. 

33. klase Dženifera Pūliņa 

30.11.2020 18:10 I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā dzirdes 
analīzē 

5 B II Diktāts. Intervālu elementi un ISE. Akordu 
elementi un ISE 

34. klase Līva Pārupe 

30.11.2020. 18:55 I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā dzirdes 
analīzē 

6A Diktāts. Akordu elementi, ASE, intervālu elementi, 
ISE. 

34. klase Līva Pārupe 

30.11.2020 19:40 I semestra noslēguma 7A Diktāts. Akordu elementi, ASE, intervālu elementi, 34. klase Līva Pārupe 



 

 

darbs rakstiskajā dzirdes 
analīzē 

ISE. 

01.12.2020. 15:00  I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā teorijā 
solfedžo 

3 a Mažori un visi trīs minoru veidi līdz divām zīmēm 
ieskaitot, La mažors, fa# minora trīs veidi. 
Noturīgie intervāli. Tonikas trijskaņu apvērsumi. 
Vienkāršie intervāli- T1, T4, T5, T8, L2, M2, L3, 
M3, L6, M6. Piemēra transponēšana no basa 
atslēgas uz vijoles atslēgu vai otrādi. Muzikāla 
piemēra formas analīze (periods, teikumi, frāzes un 
motīvi). 

33. klase Dženifera Pūliņa 

02.12.2020 
07.12.2020 
09.12.2020 

15:00 I semestra noslēguma 
kontrolstunda solfedžo- 
dziedamā un spēlējamā 
daļa 

1b Do, Fa, Sol mažora gammas, noturīgās un 
nenoturīgās pakāpes. Notis klaviatūrā dažādās 
oktāvās, iepriekš apgūts solfedžēšanas 
vingrinājums, ritma vingrinājums no lapas. 

34. klase Līva Pārupe 

02.12.2020 
07.12.2020 
09.12.2020 

15:45 I semestra noslēguma 
kontrolstunda solfedžo- 
dziedamā un spēlējamā 
daļa 

2b Do, Fa, Sol, Re mažori, la, re, mi, si minori-
dabiskais, harmoniskais, melodiskais. T53, t53, 
noturīgie intervāli, vienkāršie intervāli T1, T4, T5, 
T8, L2, M2, L3, M3 no skaņas. Iepriekš apgūta 
vingrinājuma dziedāšana, ritma vingrinājums no 
lapas. 

34. klase Līva Pārupe 

02.12.2020 
07.12.2020 
09.12.2020 

16:35 I semestra noslēguma 
kontrolstunda solfedžo- 
dziedamā un spēlējamā 
daļa 

3b I Mažori un minori līdz divām atslēgas zīmēm, La 
mažors un fa diez minors. T53 apvērsumi. Visi 
vienkāršie intervāli, izņemot M7 un L7 no skaņas. 
Noturīgie intervāli. Iepriekš apgūts solfedžo 

34. klase Līva Pārupe 

02.12.2020 
07.12.2020 
09.12.2020 

17:25 I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā teorijā 
solfedžo 

4b II  Mažori un minori līdz 3atslēgas zīmēm. 
Vienkāršie intervāli, raksturīgās un diatoniskās 
Pl4, Pm5, L2, M7. ASE, ISE. Solfedžēšana no 
lapas, Ritmizēšana no lapas 

34. klase Līva Pārupe 

02.12.2020 
07.12.2020 
09.12.2020 

18:10 I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā teorijā 
solfedžo 

5b II Mažori un minori līdz 3 zīmēm. Apgūtie akordi 
tonalitātē un no skaņas. Apgūtie intervāli tonalitātē 
un no skaņas. ISE, ASE. Solfedžēšana no lapas, 
ritmizēšana no lapas. 

34. klase Līva Pārupe 

02.12.2020 
07.12.2020 
09.12.2020 

18:55 I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā teorijā 
solfedžo 

6A Mažori un minori līdz 4 zīmēm, tai skaitā 
harmoniskais mažors. Apgūtie akordi, tai skaitā 
pmII53, kadences. Apgūtie intervāli, tai skaitā pl2, 

34. klase Līva Pārupe 



 

 

pm7. Solfedžēšana no lapas, ritmizēšana no lapas. 
02.12.2020 
07.12.2020 
09.12.2020 

19:40 I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā dzirdes 
analīzē 

7A Tonalitātes līdz 4 zīmēm. Tetrahordi, raksturīgie 
un diatoniskie intervāli tonalitātēs un no skaņas. 
Akordi- D7 ar atrisinājumiem, VII7, pmVII7, ASE, 
ISE. Solfedžēšana no lapas, ritmizēšana no lapas. 

34. klase Līva Pārupe 

03.12.2020. 15:45  I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā dzirdes 
analīzē solfedžo 

2 a Diktāts. Intervāli – T1, T4, T5, T8, l2, m2, l3, m3, 
mažoru un minoru trijskaņi. 

33. klase Dženifera Pūliņa 

03.12.2020. 16:35  I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā teorijā 
solfedžo 

3 b II Mažori un minori līdz 3 atslēgas zīmēm, Akordi 
tonalitātēs- T53 apvērsumi, S, D trijskaņi. Visi 
vienkāršie intervāli. Noturīgie intervāli. Basa 
atslēga. Grupēšana. Muzikālu terminu skaidrošana. 

33. klase Dženifera Pūliņa 

03.12.2020. 17:25  I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā dzirdes 
analīzē solfedžo 

5 b I Diktāts. Intervālu elementi un ISE. Akordu 
elementi un ISE. 

33. klase Dženifera Pūliņa 

03.12.2020. 18:55  I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā teorijā 
solfedžo 

5 a Mažori un minori līdz 4 zīmēm. Akordi tonalitātēs 
un no skaņas: T53 un apvērsumi, D7, pmVII53, 
S53 un apv., D53 un apv., Noturīgie intervāli, 
Diatoniskās un raksturīgā pl4., pm5, Grupēšana, 
mūzikas terminu skaidrošana. 

33. klase Dženifera Pūliņa 

04.12.2020. 15:00  I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā dzirdes 
analīzē solfedžo 

3 a Diktāts. Vienkāršie intervāli, izņemot L7 un M7. 
Trijskaņu apvērsumi mažorā. 

33. klase Dženifera Pūliņa 

04.12.2020. 15:45  I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā teorijā 
solfedžo 

4 b I Tonalitātes līdz 4 atslēgas zīmēm, T53 apvērsumi, 
S, D trijskaņa apvērsumi, D7, VIIpm53. Noturīgie 
intervāli, L2 uz IV, M7 uz V, diatoniskā pl4 un 
pm5 mažorā, raksturīgā pl4 un pm5 minorā. 
Grupēšana 6/8. Mūzikas terminu skaidrošana 

33. klase Dženifera Pūliņa 

04.12.2020. 16:35  Kontrolstunda mūzikas 
literatūrā rakstiskā un 
mūzikas piemēru 
klausāmā daļa 

4 b I Mūzikas žanri: instrumentālā kamermūzika; 
simfoniskā mūzika; vokālā mūzika; 
vokāliinstrumentālā mūzika; sintētiskās mūzikas 
žanri (opera, balets, mūzika lugām). Mūzikas 
kultūra Eiropā 17./18. gadsimta mijā: koncerta 
žanrs Itālijā; klavesīna mūzika Francijā. Baroks: 
Johans Sebastians Bahs – dzīve un daiļrade 

33. klase Dženifera Pūliņa 



 

 

(klavesīnmūzika, ērģeļmūzika, orķestra mūzika, 
vokāli instrumentālā mūzika). 

04.12.2020. 17:25  I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā teorijā 
solfedžo 

4 a Gammas līdz 3 atslēgas zīmēm, Mi mažors, do# 
minors. T53 apvērsumi. S, D ar atrisinājumiem. 
D7.Vienkāršie intervāli, noturīgie intervāli. 
Grupēšana. 

33. klase Dženifera Pūliņa 

07.12.2020. 
10.12.2020. 
14.12.2020. 

15:45  I semestra noslēguma 
kontrolstunda solfedžo- 
dziedamā un spēlējamā 
daļa 

2 a Do, Fa, Sol, Re mažori, la, re, mi, si minori-
dabiskais, harmoniskais, melodiskais. T53, t53, 
noturīgie intervāli, vienkāršie intervāli T1, T4, T5, 
T8, L2, M2, L3, M3 no skaņas. Iepriekš apgūta 
vingrinājuma dziedāšana, ritma vingrinājums no 
lapas. 

33. klase Dženifera Pūliņa 

07.12.2020. 16:35  I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā dzirdes 
analīzē solfedžo 

3 b II Diktāts. Vienkāršie intervāli, izņemot L7 un M7. 
Trijskaņu apvērsumi mažorā. 

33. klase Dženifera Pūliņa 

07.12.2020. 
10.12.2020. 
14.12.2020. 

17:25  I semestra noslēguma 
kontrolstunda solfedžo- 
dziedamā un spēlējamā 
daļa 

5 b I Mažori un minori līdz 3 zīmēm. Apgūtie akordi 
tonalitātē un no skaņas. Apgūtie intervāli tonalitātē 
un no skaņas. ISE, ASE. Solfedžēšana no lapas, 
ritmizēšana no lapas. 

33. klase Dženifera Pūliņa 

07.12.2020. 18:55  I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā dzirdes 
analīzē solfedžo 

5 a Diktāts. Intervālu elementi un ISE. Akordu 
elementi un ISE. 

33. klase Dženifera Pūliņa 

08.12.2020. 
11.12.2020. 
15.12.2020. 

15:00  I semestra noslēguma 
kontrolstunda solfedžo- 
dziedamā un spēlējamā 
daļa 

3 a Mažori un minori līdz divām atslēgas zīmēm, La 
mažors un fa# minors. T53 apvērsumi. Visi 
vienkāršie intervāli, izņemot M7 un L7 no skaņas. 
Noturīgie intervāli. Iepriekš apgūts solfedžo 
vingrinājums, ritma vingrinājums no lapas. 

33. klase Dženifera Pūliņa 

08.12.2020. 15:45  I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā dzirdes 
analīzē solfedžo 

4 b I Diktāts. Vienkāršie intervāli, diatoniskie - L2, M7 
ar atrisinājumiem, pl4, pm5 dabiskajā mažorā un 
harmoniskajā minorā. ISE, ASE, Mažora un 
minora trijskaņu apvērsumi, D7, pmVII53. 

33. klase Dženifera Pūliņa 

08.12.2020. 16:35  Kontrolstunda mūzikas 
literatūrā rakstiskais 
darbs 

3 b II Mūzikas izteiksmes līdzekļi. Mūzikas instrumenti: 
stīgu instrumentu grupa; koka pūšaminstrumenti; 
metālpūšaminstrumenti; sitaminstrumenti; 

33. klase Dženifera Pūliņa 



 

 

taustiņinstrumenti; reti sastopamie un krāšņie 
instrumenti; latviešu tautasinstrumenti. 

08.12.2020. 17:25  I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā dzirdes 
analīzē solfedžo 

4 a Diktāts. Vienkāršie intervāli, diatoniskie L2 un 
M7. Akordi – Mažora un minora trijskaņi un to 
apvērsumi, D7, pmVII53 

33. klase Dženifera Pūliņa 

08.12.2020. 18:10  Kontrolstunda mūzikas 
literatūrā rakstiskā un 
mūzikas piemēru 
klausāmā daļa 

5 b I Roberts Šūmanis – personība un daiļrade. Fēlikss 
Mendelszons – daiļrade. Johaness Brāmss – 
daiļrade. Ferencs Lists – daiļrade. Nikolo Paganīni 
– daiļrade. Rihards Vāgners – daiļrade. Džuzepe 
Verdi – daiļrade. Poļu mūzikas kultūra: Frideriks 
Šopēns – dzīve un daiļrade. Norvēģu mūzikas 
kultūra: Edvards Grīgs – dzīve un daiļrade. Čehu 
mūzikas kultūra: Bedržihs Smetana – daiļrade; 
Antonīns Dvoržāks – daiļrade. Spāņu mūzikas 
kultūra: Moriss Ravēls – daiļrade. 

33. klase Dženifera Pūliņa 

10.12.2020. 15:00  I semestra noslēguma 
darbs rakstiskajā teorijā 
solfedžo 

1 a Do, Fa, Sol mažoru gammas, noturīgās un 
nenoturīgās pakāpes, basa atslēga, notis pirmajā 
oktāvā līdz 2.oktāvas la, mazajā oktāvā līdz la, 
grupēšana 2/4 un 3/4. Muzikālo piemēru 
transponēšana pēc pakāpēm. 

33. klase Dženifera Pūliņa 

10.12.2020. 
14.12.2020. 

16:35  I semestra noslēguma 
kontrolstunda solfedžo- 
dziedamā un spēlējamā 
daļa 

3 b II Mažori un minori līdz 3 atslēgas zīmēm. T53 
apvērsumi mažoros un minoros. Visi vienkāršie 
intervāli no skaņas. Noturīgie intervāli, S un D 
trijskaņi. Solfedžēšana no lapas. Ritmizēšana no 
lapas. 

33. klase Dženifera Pūliņa 

10.12.2020. 
14.12.2020. 

18:55  I semestra noslēguma 
kontrolstunda solfedžo- 
dziedamā un spēlējamā 
daļa 

5 a Mažori un minori līdz 4 zīmēm. Apgūtie akordi 
tonalitātē un no skaņas. Apgūtie intervāli tonalitātē 
un no skaņas. ISE, ASE. Solfedžēšana no lapas, 
ritmizēšana no lapas. 

33. klase Dženifera Pūliņa 

10.12.2020. 19:40  Noslēguma eksāmens 
rakstiskajā teorijā 
solfedžo 

6 b Tonalitātes līdz 7 atslēgas zīmēm. 

 Senās skaņkārtas (lidiskā, miksolidiskā, doriskā, 
frīģiskā, pentatonika). 

33. klase Dženifera Pūliņa 



 

 

 Nošu- burtu apzīmējumi. 

Melodijas analīze (piemēra forma, metrs, 
tonalitāte, tempa apzīmējumi, dinamika, reģistrs, 
ritms, akordi, intervāli). 

Tetrahordu veidošana (mažora, minora, 
harmonisko, frīģisko). 

Akordi tonalitātēs: T53 un apv., S53 un apv., D53 
un apv., kadences, D7-VI53, VII7, VII7 –D65- 
T53, pmVII, pmVII-D65-T53, pmVII-VII7-D65-
T53, PL53, pmVII53, pmII53. 

Akordi no skaņas. 

Intervāli: visi vienkāršie  (T1-T8), noturīgie un 
raksturīgie (pl4, pl2, pm5, pm7, L2, M7). 

Intervāli no skaņas. 

Vienvārda tonalitātes. 

Enharmoniskās tonalitātes. 

Mūzikas jēdzieni (tempi, štrihi, izpildījuma 
apzīmējums u.c.). 

 
10.12.2020. 19:40  Noslēguma eksāmens 

rakstiskajā teorijā 
solfedžo 

8 a Tonalitātes līdz 7 atslēgas zīmēm. 

 Senās skaņkārtas (lidiskā, miksolidiskā, doriskā, 
frīģiskā, pentatonika). 

 Nošu- burtu apzīmējumi. 

Melodijas analīze (piemēra forma, metrs, 
tonalitāte, tempa apzīmējumi, dinamika, reģistrs, 
ritms, akordi, intervāli). 

Tetrahordu veidošana (mažora, minora, 

34. klase Dženifera Pūliņa 



 

 

harmonisko, frīģisko). 

Akordi tonalitātēs: T53 un apv., S53 un apv., D53 
un apv., kadences, D7-VI53, VII7, VII7 –D65- 
T53, pmVII, pmVII-D65-T53, pmVII-VII7-D65-
T53, PL53, pmVII53, pmII53. 

Akordi no skaņas. 

Intervāli: visi vienkāršie  (T1-T8), noturīgie un 
raksturīgie (pl4, pl2, pm5, pm7, L2, M7). 

Intervāli no skaņas. 

Vienvārda tonalitātes. 

Enharmoniskās tonalitātes. 

Mūzikas jēdzieni (tempi, štrihi, izpildījuma 
apzīmējums u.c.). 

 
11.12.2020. 
15.12.2020. 

15:45  I semestra noslēguma 
kontrolstunda solfedžo- 
dziedamā un spēlējamā 
daļa 

4 b I Mažori un minori līdz 3 atslēgas zīmēm. 
Vienkāršie intervāli, raksturīgās un diatoniskās 
Pl4, Pm5, L2, M7. ASE, ISE. Solfedžēšana no 
lapas, ritmizēšana no lapas. 

33. klase Dženifera Pūliņa 

11.12.2020. 16:35  Kontrolstunda mūzikas 
literatūrā rakstiskā un 
mūzikas piemēru 
klausāmā daļa 

4 b II Mūzikas žanri: instrumentālā kamermūzika; 
simfoniskā mūzika; vokālā mūzika; 
vokāliinstrumentālā mūzika; sintētiskās mūzikas 
žanri (opera, balets, mūzika lugām). Mūzikas 
kultūra Eiropā 17./18. gadsimta mijā: koncerta 
žanrs Itālijā; klavesīna mūzika Francijā. Baroks: 
Johans Sebastians Bahs – dzīve un daiļrade 
(klavesīnmūzika, ērģeļmūzika, orķestra mūzika, 
vokāli instrumentālā mūzika). 

33. klase Dženifera Pūliņa 

11.12.2020. 
15.12.2020. 

17:25  I semestra noslēguma 
kontrolstunda solfedžo- 
dziedamā un spēlējamā 

4 a Mažori un minori līdz 3 atslēgas zīmēm, Mi 
mažors, do# minors. T53 apvērsumi, S, D trijskaņi 
ar atrisinājumiem, D7, Visi vienkāršie intervāli, 

33. klase Dženifera Pūliņa 



 

 

daļa noturīgie intervāli. Solfedžēšana no lapas, 
ritmizēšana no lapas. 

11.12.2020. 18:10  Kontrolstunda mūzikas 
literatūrā rakstiskais 
darbs 

3 b I Mūzikas izteiksmes līdzekļi. Mūzikas instrumenti: 
stīgu instrumentu grupa; koka pūšaminstrumenti; 
metālpūšaminstrumenti; sitaminstrumenti; 
taustiņinstrumenti; reti sastopamie un krāšņie 
instrumenti; latviešu tautasinstrumenti. 

33. klase Dženifera Pūliņa 

11.12.2020. 19:40  Kontrolstunda mūzikas 
literatūrā rakstiskā un 
mūzikas piemēru 
klausāmā daļa 

5 b II Roberts Šūmanis – personība un daiļrade. Fēlikss 
Mendelszons – daiļrade. Johaness Brāmss – 
daiļrade. Ferencs Lists – daiļrade. Nikolo Paganīni 
– daiļrade. Rihards Vāgners – daiļrade. Džuzepe 
Verdi – daiļrade. Poļu mūzikas kultūra: Frideriks 
Šopēns – dzīve un daiļrade. Norvēģu mūzikas 
kultūra: Edvards Grīgs – dzīve un daiļrade. Čehu 
mūzikas kultūra: Bedržihs Smetana – daiļrade; 
Antonīns Dvoržāks – daiļrade. Spāņu mūzikas 
kultūra: Moriss Ravēls – daiļrade. 

33. klase Dženifera Pūliņa 

14.12.2020. 15:00  I semestra noslēguma 
kontrolstunda solfedžo- 
dziedamā un spēlējamā 
daļa 

1 a Do, Fa, Sol mažora gammas, noturīgās un 
nenoturīgās pakāpes. Notis klaviatūrā dažādās 
oktāvās, iepriekš apgūts solfedžēšanas 
vingrinājums, ritma vingrinājums no lapas. 

33. klase Dženifera Pūliņa 

14.12.2020. 19:40  Kontrolstunda mūzikas 
literatūrā rakstiskā un 
mūzikas piemēru 
klausāmā daļa 

6 a Mūzikas žanri: instrumentālā kamermūzika; 
simfoniskā mūzika; vokālā mūzika; 
vokāliinstrumentālā mūzika; sintētiskās mūzikas 
žanri (opera, balets, mūzika lugām). Mūzikas 
kultūra Eiropā 17./18. gadsimta mijā: koncerta 
žanrs Itālijā; klavesīna mūzika Francijā. Baroks: 
Johans Sebastians Bahs – dzīve un daiļrade 
(klavesīnmūzika, ērģeļmūzika, orķestra mūzika, 
vokāli instrumentālā mūzika). 

33. klase Dženifera Pūliņa 

15.12.2020. 16:35  Kontrolstunda mūzikas 
literatūrā rakstiskais 
darbs 

5 a Mūzikas izteiksmes līdzekļi. Mūzikas instrumenti: 
stīgu instrumentu grupa; koka pūšaminstrumenti; 
metālpūšaminstrumenti; sitaminstrumenti; 

33. klase Dženifera Pūliņa 



 

 

taustiņinstrumenti; reti sastopamie un krāšņie 
instrumenti; latviešu tautasinstrumenti. 

15.12.2020. 18:10  Kontrolstunda mūzikas 
literatūrā rakstiskā un 
mūzikas piemēru 
klausāmā daļa 

7 a Roberts Šūmanis – personība un daiļrade. Fēlikss 
Mendelszons – daiļrade. Johaness Brāmss – 
daiļrade. Ferencs Lists – daiļrade. Nikolo Paganīni 
– daiļrade. Rihards Vāgners – daiļrade. Džuzepe 
Verdi – daiļrade. Poļu mūzikas kultūra: Frideriks 
Šopēns – dzīve un daiļrade. Norvēģu mūzikas 
kultūra: Edvards Grīgs – dzīve un daiļrade. Čehu 
mūzikas kultūra: Bedržihs Smetana – daiļrade; 
Antonīns Dvoržāks – daiļrade. Spāņu mūzikas 
kultūra: Moriss Ravēls – daiļrade. 

33. klase Dženifera Pūliņa 

  
Metodiskās komisijas vadītāja  Sabīne Balode 


