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Interešu izglītības programma "Radošās izpausmes talanti mūzikā" 

 

Apjoms stundās:  660  stundās  

teorija  4  stundās;  

praktiskie darbi  656  stundās   

       

Programmas mērķis: Sekmēt dalībnieku emocionālo un intelektuālo attīstību un pilnveidošanos par brīvu, atbildīgu un radošu personību. Radīt interesi 

gan par Latvijas, gan par citu tautu mūzikas mantojumu. 
 

Programmas uzdevumi: 
 

• Atraisīt indivīda radošās spējas, radīt vēlmi izpaust sevi radošā darbībā. 

• Veidot priekšnoteikumus tam, lai katrs jaunietis spētu iesaistīties latviešu mūzikā. Dzīves līdz veidošanā – kļūt par aktīvo mūzikas klausītāju, 

par ansambļa dziedātāju, dalībnieku. 

• Radīt apstākļus pozitīvai attieksmei pret mūzikas nodarbībām; panākt, lai tās izraisītu interesi, sniegtu personisko gandarījumu, emocionālo un 

estētisko pārdzīvojumu. 

• Attīstīt muzikālai darbībai nepieciešamas iemaņas un prasmes. 

• Sekmēt kolektīvas un individuālas muzicēšanas pieredzes apguvi un attīstīt jaunrades spējas mūzikā. 

• Sekmēt izglītojamā emocionālo un intelektuālo attīstību. 

• Sekmēt teorētisko un praktisko zināšanu apguvi ansambļa dziedāšanā. 

• Pilnveidot savas kultūras identitātes apziņu un cieņu pret citām kultūrām. 

• Izkopt saskarsmes un sadarbības prasmes, attīstot individuālās un kolektīvās radošās spējas. 

• Pilnveidot ansambļu māksliniecisko sniegumu, piedaloties svētku koncertos, skatēs un konkursos.   

• Sagatavoties un iespējami kvalitatīvi piedalīties konkursā “Radi, rādi, raidi”, “O-faktors”, skolas un pilsētas pasākumos. 



Sasniedzamo rezultātu apraksts: Izkopta latviešu kultūras identitātes apziņa, iepazītas un apzinātas tautas tradīcijas, iegūta radošās darbības pieredze, 

izglītojamie ir motivēti, labprāt piedalās dažādos Daugavpils Būvniecības tehnikuma, pilsētas un valsts pasākumos, 

konkursos, festivālos. 
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1. Ģenerālmēģinājums Sagatavošana koncertam.  

Skatuves māksla. 

- 50 50 

2. Balss aparāta uzbūve, dziedātāja balss 

tipa noteikšana  

Balss aparāta uzbūvi 

Elpošanas aparāta darbība 

Artikulācijas aparāts 

Balsene 

Rezonatori 

Balss tipi  

4 - 4 

3. Vokālas tehnikas pamati Darbs ar vārdiem. 

Darbs ar artikulāciju. 

Darbs ar dikciju. 

Darbs ar intonāciju. 

Darbs ar mikrofoniem. 

- 88 88 

4. Elpas veidošana individuālajā darbība  Ķermeņa vokālās stājas veidošana. 

Elpas vadīšanas tehnika. 

- 44 44 

5. Balss tembrālā veidošana un 

rezonēšana 

Darbs ar rezonatoriem. 

Balss ar reģistru izlīdzināšanas. 

Skaņveide. 

- 44 44 

6. Iedziedāšanās process Kustību vingrinājumi emocionāli ķermeniskai atbrīvošanai. 

Vokālās stājas veidošana. 

Vingrinājumi diapazona paplašināšanai. 

Vingrinājumi rezonanses attīstībai. 

Sejas muskuļu atbrīvošanas vingrinājumi. 

Vingrinājumi mēles kustīgumam. 

- 88 88 



7. Repertuāra apguve Darbs ar balss aparātu, vārdiem, dikciju, intonāciju, mikrofoniem. Jaunas 

dziesmas apguvē. 

 

- 150 150 

8. Individuālais darbs ar solistiem Darbs ar balss aparātu, vārdiem, dikciju, intonāciju, mikrofoniem. Jaunas 

dziesmas apguvē.  

 

 

- 132 132 

9. Koncertdarbība Uzstāšanās koncertos. - 50 50 

10. Tehniskais darbs Fonogrammas ierakstīšana. - 10 10 

Kopā: 4 660 660 
 

 

Izmantotie avoti: 

 
 

1. Bērziņa, J. Latviešu tautasdziesmas: 100 populārākās latviešu tautasdziesmas. Rīga: MicRecc, 2014. 

2. Račs, G.  Prāta Vētra: 50 populārākās dziesmas. Rīga: MicRec, 2015. 

3. Račs, G.  100 populārākās Ziemassvētku dziesmas: latviešu komponistu dziesmas un pasaules klasika. Rīga: MicRec, 2013. 

4. Račs, G.  100 populārākās dziesmas. Rīga: MicRec, 2015. 

5. Pauls, R.  Populārākās dziesmas. Rīga: MicRec, 2013. 

6. Freimanis, M.  50 labākās dziesmas. Rīga: MicRec, 2013. 

7. Marhilēvičs, U.  50 populārākās dziesmas. Rīga: MicRec, 2015.  

8. Reiniks, L. 50 populārākās dziesmas. Rīga: MicRec, 2017.  

9. Pauls, R.  100 Raimonda Paula dziesmas ar Guntara Rača tekstiem. Rīga: MicRec, 2013. 

10. Vaivods, J. Latviešu dziesmu klade. Rīga: Valsts aģentūra "Tautas mākslas centrs", 2008. 

11. Virga, A. Latviešu rokmūzika. Līvi: 50 labākās dziesmas. Rīga: MicRec, 2014. 

12. Vaivods, J. Latvieša lielā dziesmu klade. Rīga: Musica Baltica, 2013. 

 

 

Programmu izstrādāja:  ____________________  /I. Kiruka/ 

                                                                                                                        

 

 


