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Patstāvīgā darba organizēšana ikdienā 
 Nepieciešamais 

laiks 
Uzdevums Kam pievērst uzmanību 

1. < 10 minūtes Garās skaņas (15-20 sekundes) 
• f -------------------- 
• mp ----------------- 
• jāizmanto visi reģistri (mazā, 1., 2., 3. oktāva) 

• darbs ar tūneri 
(skaņojamais aparāts) 

• netrīc skaņa  
• vienā augstumā 

2. 10 minūtes Staccato vingrinājumi 

 

 

 

• darbs ar metronomu 
• pirkstu – mēles sinhrona 

darbība (reizē) 
• visas skaņas skan 

izlīdzinātā skaļumā 
• vairāk elpu, mazāk mēli 

(vieglāku zilbi – “da” vai mīksts “ra”) 
• darbs pie spoguļa – mēles 

kustība nedrīkst vizuāli būt 
redzama 

• artikulēta skaņa veidojas, 
mēlei atlecot no mēlītes 

3. 5<30 minūtes Gammas 
• 1 gamma no gaidāmās tehniskās ieskaites 
• 1 gamma no jau spēlētām, bet katru dienu cita 

(vēlams, arī minori un hromatiskā gamma) 
• Gammā ietilpst T53, arpēdžijas pa 3 un pa 4, kā arī 

septakordi, ja tādi ir programmā + viss legato un 
non legato 

• vecākajās klasēs arī gammas pa tercām 

• darbs ar metronomu 
• problēmu vietas risināt ar 

“5 apkārtējo skaņu apli” ↕ 
legato un non legato 

• visa gamma vienā tempā 
• tempu kāpināt par 1-5 

sitieniem 

4. 10 - 15 minūtes Īsie vingrinājumi 
• Klosé, Kröpsch u.c. līdzīgi 
• 4 – 6 uz katru stundu 

 

• darbs ar metronomu 
• iegūt maksimāli iespējamo 

tempu, precīzi štrihi 
 

5.  20 minūtes Etīde vai lapas lasīšana (pēc iespējām) 
• mācīties etīdi tehniskajai ieskaitei 
• jebkuras notis, kas nav spēlētas un atbilst 

instrumenta tehniskajām iespējām, kā arī 
spēlētāja spējām 

• darbs ar metronomu 
• lapas lasīšanā rūpīgi izpētīt 

nošu tekstu pirms 
spēlēšanas (taktsmērs, 
tonalitāte, alterācijas, ritms, utt.) 

 
6. 20 – 30 minūtes Skaņdarbi 

• gatavoties gaidāmajam mācību koncertam 
• mācīties arī pārējo semestra repertuāru  
• “turēt pirkstos” jau spēlētos skaņdarbus 

• darbs ar metronomu 
(kamēr apgūts nošu teksts) 

 

• ikdienā nepieciešamais laiks mācībām var tikt sadalīts pa uzdevumiem 
• minimālais laiks spēlēšanai ir 1 stunda (progress būs jūtams pēc vairākiem mēnešiem) 
• katras dienas beigās jābūt “atlikumam” – jāatbild uz jautājumu: “Kas man šodien izdevās labāk, kā vakar?” 
• sevis uzturēšanai formā vēlams atrast laiku klarnetei katru dienu (kaut 2 pirmos uzdevumus izdarīt, ja laika ir maz) 

 


