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Vēsturisks skatījums uz sitaminstrumentu 

izmantošanu orķestra mūzikā Latvijā. 

 

Sākotnēji latviešu komponisti savos darbos bija samērā tradicionāli 

sitaminstrumentu izvēlē. Pārsvarā tika izmantoti jau ierastie: timpāni, šķīvji, lielās un 

mazās bungas. Liela nozīme sitaminstrumentu attīstībā Latvijā bija simfoniskajam 

žanram, ko aizsāka Jāzeps Vītols un Andrejs Jurjāns.  

Jurjānu Andrejs (1856-1922) savā simfoniskajā mūzikā sitaminstrumentu 

izvēlē ir tam laikam tipisks un tradicionāls. Galveno lomu A. Jurjāna simfoniskajos 

darbos ieņem citas orķestra instrumentu grupas. Tomēr brīžiem jaušamas nelielas 

iezīmes sitaminstrumentu attīstībā. 

Piemēram, simfoniskajā svītā Latvju dejas(1883-1884) ceturtajā daļā Ačikops 

dzirdams tamburīns, kas tā laika latviešu profesionālajā mūzikā ir jaunievedums. Šis 

neraksturīgais instruments, līdztekus jau zināmajiem timpāniem, šķīvjiem, lielajām un 

mazajām bungām, pasvītro mūzikas mirdzumu un dejiskumu, atklājot slāvu, kā arī 

latgaļu tautas mūzikas iespaidu. Citos A. Jurjāna darbos – piemēram, Dziesmu svētku 

maršā, simfoniskajā tēlojumā Latvju tautas brīvlaišana un kantātē Tēvijai – 

sitaminstrumentu loma ir tradicionāla un nemainīga. 

Jurjānu Andreja laikabiedrs un labs paziņa Jāzeps Vītols (1863-1948) savā 

simfoniskajā svītā Dārgakmeņi (1924) lielu nozīmi piešķīris trijstūra partijai, kas 

pasvītro un atdarina dārgakmeņu mirdzumu, kā arī piešķir mūzikai izteikti gaišu 

austrumniecisku kolorītu. Savukārt Dramatiskajā uvertīrā(1895) un citos simfoniskos 

darbos sitaminstrumentu loma ierasta un tradicionāla – tie izmantoti attiecīgā 

rakstura pasvītrošanai galvenokārt kulmināciju epizodēs.  

Tādi izcili latviešu komponisti kā Alfrēds Kalniņš(1871-1951), Jēkabs 

Mediņš(1885-1971) un Jānis Mediņš(1890-1966) sitaminstrumentus izmanto 

salīdzinoši reti – tikai atsevišķos skaņdarbos uzticot tiem atbildīgas partijas, lai 

pasvītrotu kāda skaņdarba raksturīgās iezīmes. Piemēram, Jāņā Mediņa Ziedu valsī 

(1934) tiek izmantotas mazās bungas, kas, akcentējot otro un trešo taktsdaļu, veido 

izteiktu valša ritmu. 

Viens no ievērojamākajiem komponistiem, kuri savu daiļradi izkopa un attīstīja 

ārpus Latvijas, bijis Bruno Skulte (1905-1976). Jau 1938. gadā komponētajā 

simfoniskajā skerco Nerrs komponists izmanto tādus sitaminstrumentus, kuri bija tā 



laika novitāte latviešu mūzikā. Piemēram, ksilofonu, kas iemieso un izdzīvo šī 

skaņdarba galveno varoni – spēlmani. Līdztekus ksilofonam tiek izmantots tamburīns, 

trijstūris, mazās bungas un timpāni, kas nenoliedzami palīdz iezīmēt šī spēlmaņa 

atraktīvo dabu. 

Savukārt Bruno Skultes pēckara periodā komponētajā Balādē par kareivi, kas 

neatgriezās(1935) tiek izmantoti zvaniņi. Tie kompozīcijā izmantoti kontrapunktā ar 

flautas spēli, kas skanējumu padara gaiši ēterisku. Vēl tiek izmantoti timpāni, šķīvji un 

mazo bungu tremolo. Draudīgie tamtama sitieni pasvītro mūzikas traģisko raksturu. 

Komponista rapsodijā Ganiņš biju(1965) līdzās korim, solistam un koklei 

meistarīgi ir izmantots tamburīns un trijstūris, kas ar šķindošo skanējumu rada dejisku 

un pasakainas burvības pilno noskaņu. 

Sitaminstrumentus pirmskara periodā daudzveidīgi izmantojis komponists 

Pēteris Barisons (1904-1947), izmantojot tādus sitaminstrumentus, kas līdz tam 

latviešu komponistu skaņdarbos figurē maz. 1938. gadā komponētajā kantātē korim 

un orķestrim Brīnumzeme dzirdamas zvanu skaņas, kas tā laika komponistu darbos bija 

sastopamas samērā reti. Zvaniņu spēle intervālos un trijstūra gaišais skanējums piešķir 

vidus posmam fantastisku – brīnumzemes – iespaidu, pavadot solistu un kori. 

Zīmīgas izmaiņas sitaminstrumentu grupas evolūcijā orķestra mūzikas 

attīstības ietvaros vērojamas Jāņa Ivanova (1906-1983) daiļradē. Šī latviešu simfoniķa 

daiļradē sitamie instrumenti Izmantoti galvenokārt mūzikas rakstura pasvītrošanai, 

taču atsevišķos viņa opusos jaušams krāsaināks sitaminstrumentu pielietojums. 

Piemēram, mūzikā kinofilmai Salna pavasarī(1956) kulmināciju vietās spilgti izmantots 

mazo bungu tremolo, kas satraukto skanējumu kulmināciju padara ne tikai īpaši 

spilgtu, bet arī dramatiski ekspresīvu. 

Salīdzinājumā ar citiem žanriem J. Ivanova simfoniskajā mūzikā sitamie 

instrumenti izmantoti vairāk. Piemēram, 10. Simfonijā(1963) timpānu, mazo bungu, 

trijstūra un lielo bungu skanējums veido īpašu kāpinajumu kulmināciju vietās. Otrās 

daļas vidusposmā timpāni, mazās un lielās bungas izmantotas maršveidīgi un noteikti, 

kas pasvītro mūzikas raksturu. 20. Simfonijā(1981), protams, izmantoti timpāni, bet 

interesants ir simfonijas ceturtās daļas sākums, kuru uzsāk tieši timpānu rībinošais 

tremolo, kas aizsāk skumjām pārbagāto un satraukto mūziku. Saistoši izmantoti zvani, 

kas J. Ivanova daiļradē ir savdabīgs fakts. Ceturtās daļas izskaņā zvanu dziļi mierpilnais 

piesitiens pasvītro mūzikas izgaistošo noskaņu. 

Komponista Bruno Skultes jaunākais brālis Ādolfs Skulte (1909-2000) savā 

simfoniskajā mūzikā drosmīgi un daudzveidīgi izmanto krāsainu sitaminstrumentu 

paleti – gan krāsaina kolorīta radīšanai, gan arī ekspresīvu kulmināciju izveidei. 

Piemēram, Piektās simfonijas(1974) pirmajā daļā – Lento – mazo bungu, timpānu un 



trijstūra satrauktais tremolo pastiprina mūzikas dramatisko raksturu. Nākamās Allegro 

daļas sākumposmā ir izmantots ksilofons, kas ar tembrāli krāsainiem izrotājumiem 

papildina tēmas skanējumu stīgu instrumentos. Trijstūra izmantojums piešķir daļas 

skanējumam īpašu mirdzumu. Neparasts ir timpānu ritmiskais izmantojums, kas ir 

kustīgs un epizodēs pat solistiski melodisks. Kulmināciju vietās izmantoti mazo bungu 

un šķīvju kulminējoši tremolo. Trešās un ceturtās daļas (kas skan bez pārtraukuma) 

ievadā dzirdami zvanu liktens sitieni, kas iespaidīgi pastiprina mūzikas noskaņas. Vivo 

posmā plaši izmantotas sitaminstrumentu iespējas: trijstūra, šķīvju spēle ar vālīti, kā 

arī timpānu, mazo un lielo bungu spēle. Savukārt noslēdzošie tamtama sitieni 

fortissimo dinamikā liek klausītājiem satrūkties. Simfonijas noslēgumā atkal dzirdami 

zvanu sitieni, kas rada drūmu noskaņu. 

Ādolfa Skultes Devītās simfonijas(1987) otrajā daļā (Largamente con dolore) 

tiek izmantoti jau ierastie timpāni, bet liela nozīme daļas vidus posmā ir zvaniņiem, 

kuru skanējums kopā ar obojas, klarnetes un flautas spēli rada nostalģiskas un skumjas 

nopūtu intonācijas. Trešo daļu (allegro giocoso) caurvij sitaminstrumentu grupas solo: 

ksilofons, tamburīns, mazās bungas, timpāni, šķīvji un tamtams. Šie instrumenti lielā 

mērā palīdz veidot visas daļas krāsainās rakstura iezīmes. Šīs daļas vidusposma sēru 

noskaņas pasvītro mazo bungu nosvērtais un draudīgais tremolo. 

Latviešu komponists Marģers Zariņš (1910-1993) Partitā baroka stilā(1963) 

plaši izmanto ksilofona tembrālās iezīmes. Daļās Saltarella un Menestrels šis ksilofona 

tembrs izvirzīts priekšplānā. Noslēdzošās daļas Pavanas vidusposmā izmantots šķīvja 

skanējums ar slotiņu, kas daļai piešķir mūsdienīgu skanējumu un populāras mūzikai 

raksturīgās iezīmes. Izmantoti arī džeza instrumenti: saksofons, basģitāra un bungu 

komplekts, kas atskaņojumam dod populārās mūzikas iezīmes. 

M. Zariņa Koncertā klavierēm, čembalo un simfoniskajam orķestrim(1968) 

pirmās daļas vidusposmā solistu papildina zvaniņu izteiksmīgais skanējums. 

Noslēdzošās daļas iesākumā dzirdams bungu skanējums, kas mūzikai piešķir ritmisku 

kustību. Izmantots ksilofons un koka kastītes, kas akcentē solistu spēli. Noslēguma 

posmā solistus pavada mazās bungas un šķīvju skanējums, atgādinot džeza un 

populārās mūzikas iezīmes, ko komponists savos skaņdarbos izmanto samērā bieži. 

Nobeigumā dzirdami kustīgi ksilofona izrotājumi. Koncertā izmatots instruments 

pātaga (frusta), kas ir noslēdzošais akcents orķestra skanējumā. Pielietots maz 

sastopams un neierasts timpāna spēles veids – timpāna glissando. 

Ārzemju latviešu komponists Tālivaldis Ķeniņš (1919-2008) ceturtās 

simfonijas(1972) Lento daļas ievadā liela nozīme ir sitamajiem instrumentiem. Mazās 

bungas un šķīvju skanējums kopā ar pūšamajiem un stīgu instrumentiem veido 

interesantu saspēli, rada neparasti pasakainu iespaidu. Vidusposmā dzirdami vairāki 

sitamie instrumenti: templbloki (vairākas uz statīva piestiprinātas koka kastītes), 

trijstūris, tamtams un kastaņetes, kuri veido izteiksmīgu krāsu paleti un mūzikai piešķir 



briljantu mirdzumu. Zvaniņu brīvais ūdens pilieniem raksturīgais skanējums kopā ar 

stīgu instrumentiem veido apburošas muzikālas rotas, kuras lēnām izgaist. Noslēgumā 

dzirdami aktīvi mazo bungu akcentēti sitieni. Skerco daļas ievadā sitamie instrumenti 

rada īpaši noslēpumainu gaisotni: koka kastīšu, templbloku, šķīvju un mazo bungu 

skanējums pastiprina krešendo ietvaros augošo mūzikas izteiksmi. Ksilofona un flautas 

saspēle vijīgi izdaiļo mūzikas attīstību. Vidusposmā sitamajiem instrumentiem ir 

uzticēts solo posms – zvaniņi, šķīvji, trijstūris, koka kastītes, tamtams un tamburīns 

veido mūzikas nosvērto un izteiksmīgo raksturu. Pārējās orķestra grupas ar atsevišķām 

iespēlēm atrodas otrajā plānā. Šis ir viens no pirmajiem skaņdarbiem latviešu mūzikā, 

kur sitamajiem instrumentiem uzticēts izvērsts solo posms. 

Komponists radījis arī Koncertu pieciem sitaminstrumentālistiem un 

orķestrim(1983), kurā priekšplānā izvirzīti sitaminstrumenti, ap kuriem tiek būvēts 

orķestra skanējums. Atšķirībā no 20. gadsimta sākuma, kur dominē orķestra 

tradicionālās grupas (stīgu, kokpūšamie vai metālpūšaminstrumenti) un sitamie 

instrumenti tiek lietoti kā kulmināciju pastiprinošs fons, šajā opusā notiek principiālās 

pārmaiņas jau darba ieceres līmenī. Šķīvji, dažādas bungas, kastaņetes, timpāni, 

tamtams ar metāla stienīti, zvaniņi, vēja zvani, gongi, timpānu glisando, templbloki, 

ksilofons, tarkšķis, vibrafons, zvani, guiro – ir instrumenti, kurus komponists koncertā 

izvirza priekšplānā, kas padara skanējumu īpaši izteiksmīgu un krāsainu. Šajā 

viendaļīgajā koncertā mijas austrumniecisks un āfrikānisks kolorīts, kas mūzikai piešķir 

nepieredzētu gaisotni. Komponists iespaidojies no 20. gadsimta pasaules mūzikas 

šedevriem, kuros komponisti jau sen pievērsušies sitaminstrumentu potenciāla 

izrādīšanai- koncertēšanai. Arī pašam T. Ķeniņam koncerta un īpaši Concerto Grosso 

žanrs ir viens no centrālajiem daiļradē- tas paredz vairāku solistu un instrumentu 

saspēli, kas spilgti atainojas aplūkojamajā koncertā.  

T. Ķeniņa Astotajā simfonijā(1986) ksilofona asais un zvaniņu maigais 

skanējums tembrāli neparasti savijas ar ērģeļspēli, kurai seko dažādu citu 

sitaminstrumentu skanējums: timpāni, tamtams, dažādas koka kastītes, bungu rīboņa 

un ksilofona glisando. Ērģeļu majestātiskais skanējums un sitaminstrumentu 

savdabīgu nokrāsu veidojošais raksturs padara šo simfoniju spilgtu un dramatisku. 

Īpaša loma sitaminstrumentu izmantojumā Latvijā ir Romualdam Kalsonam 

(1936), kura darbi ir grūti iedomājami bez sitaminstrumentu klātbūtnes. 

 R. Kalsona komponētajā Čella koncertā(1970) ir izmantoti templbloki kopā ar 

pūšamajiem instrumentiem un ksilofona tremolo, visu šo instrumentu kopējais 

skanējums rada savdabīgas skaņas nokrāsu. Šķīvju un mazo bungu akcenti pavada čella 

dramatisko monologu. Koncerta otrās daļas vidusposmā klusi un mirdzoši iekļaujas 

trijstūrīša un zvaniņu skaņas saspēlē ar flautu. Savukārt noslēdzošajā daļā ksilofona, 

koka kastīšu, trijstūrīša, šķīvja ar vālīti un zvaniņu iespēles papildina solo instrumenta 



izteiksmību. Nobeigumā dzirdams arī timpānu solo posms – savdabīga kadence, ko 

pārtver un turpina čells.  

 

Zvanu sitiens pazīstamā R. Kalsona Vijoļkoncerta (1978) ievadā ir kā likteņa 

vēstnesis. Ksilofona skanējums gan intervālos, gan tremolo epizodēs spēcīgi pastiprina 

muzikālo domu, savukārt zvaniņu un trijstūrīša mirdzumu pilnā saspēle izrotā vijoles 

kustīgo melodiju. Tiek izmantotas arī mazo bungu kopīgās iespēles ar zvaniem. 

Tamtama kluss, bet izteiksmīgs sitiens pirmās daļas izskaņā rada drūmu nokrāsu.  

Otrajā daļā no bagātīgā sitaminstrumentu klāsta tiek izceltas mazās bungas 

kopā ar timpāniem un zvaniņi kopā ar ksilofonu, kas piedalās negaidītu ritma akcentu 

radīšanā. Izmantots arī tamburīna tembrs, kas piešķir mūzikas plūdumam dejisku 

vieglumu, nedaudz – austrumniecisko gaismēnu.  

Ceturtās daļas tematisma pavadījumā izcelti tieši sitamie instrumenti. 

Dejiskumu palīdz radīt tamburīna tembrs, koka kastītes un ksilofons. Koncerta izklāstā 

sitaminstrumentu pielietojums ir plašs – tieši ar sitaminstrumentu grupas bagātīgo 

izmantojumu autors panāk nepieciešamā rakstura tembrālo atveidojumu. 

Simfoniskajās variācijās klavierēm un orķestrim (1978) līdzās nosaukumā 

izceltajam solo instrumentam tiek izcelti arī daži sitaminstrumentu tembri – 

piemēram, ksilofons īpaši spoži saplūst ar klavieru enerģisko spēli. Variācijas pavada 

timpānu un lielo bungu iespēles. Nobeigumā ksilofons, tamburīns un klavieres veido 

draiski dejisku saspēli. 

R. Kalsona instrumentācijas bagātīgā fantāzija un orķestra krāsainā domāšana 

ietekmē arī viņa vokālo kamermūziku. Piemēram, vokālajā ciklā Mīlestība(1978) 

komponists līdzās vokālajai partijai un klavierpavadījumam iesaista arī 

sitaminstrumentus – zvārgulīšu tembru. Klavieru pavadītajai solo balsij mirdzoši 

pievienojas zvārgulīšu neparastais tembrs. Dziesmu cikla trešajā daļā solo posms 

uzticēts templblokiem. Ceturtajā daļā drūmā klavieru pavadījumā kā sēru pastiprinošs 

elements ir izmantots zvanu drūmais skanējums. Pēkšņi fortes dinamikā atskan 

sitaminstrumentu tremolo, kas pārrauj viendabīgo skanējumu, turklāt izmantots 

interesants paņēmiens – zvanu tremolo, kas ar savu neierasto klaudzēšanu rada 

sirreālu noskaņu. Noslēgumā dzirdams drūms un noteikts zvana sitiens, kas 

attālinoties vēsta par traģēdiju – sērām par mīlestības zaudējumu.  

Partitūrā komponists nozīmīgu lomu uztic ksilofonam. Nav izņēmums arī svīta 

Kāzu dziesmas(1979), kur līksmības prieku vizualizē ne tikai ar skanīgām un jautrām 

tautas melodijās, bet arī ar dzīvīgu instrumentāciju – tai skaitā arī sitamajiem 

instrumentiem – jo īpaši ksilofonam. Ksilofons svītā izmantots visai bieži – gan 

papildinot orķestra iespēles, gan spēlējot solo fragmentus, piemēram, piektās daļas 



allegro sākumā dzirdama izteiksmīgi melodiska ksilofona un flautas radīta solo 

melodija, kas ar košo spēli izgaismo dejisko raksturu. Vēl svītā iesaistīti arī zvani, 

zvaniņi, trijstūris, tamburīns, tamtams, kastaņetes, timpāni, mazās bungas, lielās 

bungas un templbloki. Visi šie instrumenti palīdz uzburt simfoniskās svītas rakstura 

tēlus. 

Zvaniņu, ksilofona un flautas dejiskā saspēle izmantota R. Kalsons simfoniskajā 

poēmā Retrospekcija(1980). Izmatoti arī citi sitaminstrumenti: lielās bungas, mazās 

bungas, timpāni, šķīvji, zvārgulīši un tamburīns. Instrumentu kopskaņa vidusposmā ir 

īpaši gaiša un saulaina. 

Gadskārtu ieražu dziesmas(1985) ir sitaminstrumentu bagātīgi piesātinātas – 

tiek izmantotas solo epizodes, sākot ar komponistam tik tuvo ksilofonu, līdz zvaniņu 

gaišajam un caurspīdīgajam skanējumam, kā arī tamburīna akcentētajiem 

pavadījumiem. Kulmināciju vietās aktīvi līdzdarbojas timpānu un šķīvju tremolo 

krešendo. Izmantots arī sitamais instruments vibrafons. Vibrafona iespēles gan 

akordos, gan intervālos rada tembrāli piesātinātu skanējumu. Izmantoti arī fleksatona 

solo posmi, kas ar īpatnēju skanējumu bagātīgi papildina orķestra skanējumu. Taču 

ksilofona spēle, protams, caurvij visas dziesmas. Daudzveidīgu ritmu pavadījumā 

izskan tamtama zemais skanējums. viena no galvenajām sastāvdaļām šajā skaņdarbā 

ir sitamie instrumenti, ko komponists izmanto spīdoši, trāpīgi papildinot un bagātinot 

kopējo orķestra skaņu rakstu. 

Tāpat daudzveidīgs sitaminstrumentu klāsts izmantots arī Romualda Kalsona 

simfoniskajā tēlojumā Allegro(1986). Viļņveidīgajā mūzikas izklāstā pavadījumā 

dzirdams ksilofons, zvaniņi, mazās bungas, timpāni, zvani, trijstūris, kuri pasvītro 

mūzikas pilienveidīgo raksturu. 

Artūrs Grīnups (1931-1989) interesanti iezīmē timpānu un tamburīna tremolo, 

kas komponista Devītajā simfonijā(1988). Mūzikas maisveida raksturs tiek panākts ar 

gongu, tamtamu, lielajām bungām, zvanu un timpānu saspēli. Šī simfonija ir spilgts 

piemērs, kā panākt orķestra krāsas īpaši biezas un daudzveidīgas. 

20. gadsimta 70. gadi latviešu simfoniskajā mūzikā bija īpaši spilgti. Piemēram, 

Imanta Kalniņa (1941) Ceturtajā simfonijā(1973) atklājas jauna patētiska mūzikas 

valoda, kurā integrēti nopietnās un modernās mūzikas žanru elementi. Savā laikā tā 

bija īsta revolūcija latviešu klasiskās mūzikas pasaulē, kā arī latviešu tautas 

pašapzināšanās atskārsmē. Līdz ar Imanta Kalniņa Ceturto simfoniju sitaminstrumentu 

attīstība Latvijā sāka attīstīties samērā strauji. Jo komponists, iespaidojoties no 

rietumkultūras, pārtvēris latviešu profesionālajā mūzikā arī to sitaminstrumentu 

izmantojumu. 



Simfonijas pirmās daļas sākumā viena no galvenajām tembrālajām solo 

partijām ir trijstūrim, kura skanējums apbur klausītājus ar savu dzirkstošo skanējumu. 

Visas daļas pamatā ir sitaminstrumentu komplekts, kas neapšaubāmi ir ienācis no 

rietumu kultūras un ar savu ritma ostinato raisa pārdomas klausītājos. 

Sitaminstrumentu komplekts konkrētajā skaņdarbā ir izmantots kā bāze – ritma 

pamats, no kura veidojas pat tematisms un tā tālākā attīstība. Pirmās daļas 

kulminācijas pastiprināšanā piedalās tamtams. Šī simfonija neapšaubāmi ir 

sitaminstrumentu grupas partiju attīstības virsotne latviešu orķestra skaņu rakstā. 

Simfonijā izmantoti zvani, timpāni, zvaniņi trijstūris, bungu komplekts un citi sitamie 

instrumenti, bez kuriem šī simfonija noteikti nebūtu sasniegusi tādu dramatismu un 

pilnskanību.  

Otrās daļas pamattēma uzticēta zvaniņiem radniecīgajam instrumentam 

čelestai, kuru papildina zvanu, mazo bungu un zvaniņu mirdzošais skanējums. Tas rada 

nesasniedzama sapņa, debesu zilgmes iespaidu. Tādējādi sitaminstrumenti latviešu 

komponistu darbos ienāk kā spilgti solo instrumenti, un komponisti tos sāk izmantot 

kā pilntiesīgus orķestra instrumentus – gan grupas veidā, gan kā atsevišķu tembru 

solo. 

Ar interesantu zvaniņu un trijstūrīša pielietojumu orķestra mūzikā zīmīgs 

komponists Vilnis Šmidbergs (1944). Savā darbā simfoniskajam orķestrim 

Karuselis(2007) zvaniņu solo posmi kopā ar trijstūrīti ilustrē karuseļa nemitīgu 

griešanos. Īpaši spoža zvaniņu spēle piešķir mūzikai bērnišķīguma un draiskulības 

raksturu. 

Pēteris Plakidis (1947) sitaminstrumentus daudzveidīgi izmantojis Koncertā 

klavierēm un orķestrim(1973). Atsevišķas solo epizodes ir koka kastītēm, tamburīniem 

un dažādām bungām. Tamburīna un timpānu kustība sešpadsmitdaļās īpaši izceļ ritma 

motoriskumu. Timpānu ritmiskais pamats ar ksilofona skaistiem izrotājumiem teicami 

pieskaņots klavieru apburošajam tembram. Savukārt skaņdarbā Vēl viena Vēbera 

opera(1993) klarnetei un orķestrim kulmināciju vietās teicami ir izmantots timpāna 

tremolo – piešķirot romantiskajai mūzikai drūmu un draudīgu noskaņu. 

Spilgts un daudzveidīgs sitaminstrumentu izmantojumā ir komponists Juris 

Karlsons (1948), kura mūzikas valoda bieži ir balstīta tieši uz sitamajiem 

instrumentiem un to spēles īpatnībām. Juris Karlsons sitamajiem instrumentiem 

atvēlējis īpašu vietu savā daiļradē un pielieto tos bieži. Dzirdamas visas 

sitaminstrumentu spēles detaļas un tas padara šo instrumentu skanējumu spēcīgu 

un noteiktu. 

Piemēram, izteiksmīgs ir zvaniņu, zvanu un šķīvju pielietojums Otrajā 

klavierkoncertā(1983). Zvanu partijas attālinātās solo epizodes piešķir klavieru solo 

izpildījumam specifisku nokrāsu. Krāsains šķīvju tremolo ar vālītēm sakāpina 



kulmināciju, kuru pabeidz asi, aprauti timpāna sitieni. Zvaniņu pilienveidīgie izrotājumi 

piešķir klavieru augšējam reģistram mistisku pieskaņu. Ksilofona izmantojums kopā ar 

klavierēm piešķir solo tembram nelielu asumu, stūrainību un dažviet arī 

trauksmainību. 

Komponista sitaminstrumentu pielietojums meistarīgi tiek izmantots jauno 

laiku darbā El Cid(2008) simfoniskajam orķestrim. Atsevišķas kastaņešu iespēles 

kontrastē zvaniņu un flautu duetam. Timpānu piesātinātajam ritmam pievienojas 

templbloki un klaves. Koka kastīšu izmantojumu pārtrauc ass šķīvju tremolo ar vālīti 

un tamtama iespaidīgie sitieni.  

Artūrs Maskats (1957) Koncertā čellam ar orķestri(1992) izmantojis timpāna 

dialogu ar orķestri. Čella skanējumu pastiprina timpānu akcentētās iespēles. Savukārt 

Concerto Grosso(1994) mūzikā komponists izmantojis interesantu sitaminstrumentu – 

klaves, kas simfoniskajai mūzikai nav raksturīgs. Klavu piesitienus izceļ templbloku un 

dažādu bungu skanējums. Izmantots koka kastīšu tremolo, kā arī vibrafona 

noslēpumainais skanējums, kas kopā ar stīgu instrumentiem kļūst par daļu vienojošo 

elementu. 

Izcils sitaminstrumentu izmantojums klausāms A. Maskata simfoniskajā darbā 

Tango(2002). Trauksmaino ievadu atdala trijstūrīša un koka kastītes nesteidzīgās 

iespēles. Zvaniņu skaņas akcentē solo instrumenta akordeona ekspresīvo izklāstu 

skanējumu. Visu vētraino deju caurvij dažādu sitaminstrumentu izpausmes. Ļoti 

interesants sitamais instruments dzirdams skaņdarba beigu daļā – guiro, kas tiek 

izmantots Latīņamerikas tautas mūzikā, bet simfoniskajos darbos tas dzirdams reti. 

Šajā skaņdarbā sitaminstrumenti teicami pasvītro un pat veido tango dejas žanra 

kaismīgo raksturu. 

Komponistes Ilonas Breģes (1959) sitaminstrumentu izmantojuma īpatnības 

izpaužas Koncertā vijolei ar kamerorķestri(2008), kur šķīvju pavadījums nedaudz 

atgādina džeza mūzikas iezīmes. Timpānu kustība kopā ar šķīvjiem rada satrauktu 

raksturu. Koncerta beigu posmā dzirdams zvaniņu un trijstūrīša izgaistošais 

skanējums. 

Andris Vecumnieks (1964) Prelūdijā un fūgā simfoniskajam orķestrim(2007) 

izmantojis ksilofona, mazo bungu un stīgu instrumentu saspēli. Mazo bungu sitieni 

sešpadsmitdaļu kustībā nosaka kompozīcijas pamat raksturu. Darbu noslēdz gonga 

sitiena solo, kas raisa austrumnieciskas sajūtas. 

Vibrafona spēli sapludinot skanējumu, kas veidojas nospiežot un neatlaižot 

instrumenta pedāli, izmanto komponiste Marina Gribinčika (1966) Koncertā obojai un 

kamerorķestrim(2006). Vibrafona spēle sapludinot skanējumu rada sirreālas sajūtas. 

Visu koncertu caurvij tamtama sitieni ar metāla vālīti. Dzirdams lietus koka 



izmantojums, kas saspēlē ar vibrafonu saglabā radīto noskaņu. Līdz ar putnu 

atdarinājumiem obojas un flautu instrumentos kompozīcija noslēdzas. 

Neierasti sitaminstrumentus izmanto komponiste Anitra Tumševica (1971). 

Timpānu glissando izmantots komponistes skaņdarbā La corde(2005) simfoniskajam 

orķestrim. Orķestra skanējumu papildina timpānu ritmiskās figurācijas astotdaļu 

kustībā, kas ir visas kompozīcijas ritmiskais pamats. 

Kompozīcijā Blaze of silence(2006) izmantota tamtama sitieni ar slotiņu. 

Zvaniņiem uzticēti mistiski tēlainie piesitieni, kurus turpina mazo bungu spēcīgi 

tremolo ar šķīvju akcentiem. 

Jaunradītajā skaņdarbā eifonijam ar pūtēju orķestri Māja pie jūras (2010) 

sitaminstrumentālistam jāprot pielietot čella lociņu. Ar čella lociņu tiek spēlēts gan 

vibrofons, gan šķīvis. Skanējums ir visnotaļ neparasts un klausītājam savdabīgs. 

Vibrafona skanējums atšķirībā no ierastā vālīšu radītā, ir ilgskanīgs un noturīgs, tas 

vibrafona tembru padara īpaši specifisku un krāsām pārpilnu.  

Komponists Gustavs Fridrihsons (1976) darbā Chiaroscuro 

kamerorķestrim(2008) teicami izmanto Koka kastītes, mazās bungas, trijstūri, 

tamtamu ar trijstūra stienīti un dažādas bungas. Visi šie sitaminstrumenti pilnveido 

skaņdarbu ar savu spēli un klausītājos raisa jaunas emocionāli piesātinātas sajūtas. 

Kompozīcijas noslēgumā dzirdams interesants tamtama spēles tehnikas veids ar 

slotiņu, tas rada maigu, liegu skanējumu. 

Latviešu jaunais un daudzsološais komponists Kristaps Pētersons (1982) 

sitaminstrumentus izvēlas pielietot daudz un dažādos veidos. Koncertā sitamajiem 

instrumentiem ar orķestri (2008), kas ir tieši veltīts sitamajiem instrumentiem, ir 

saklausāma plaša sitaminstrumentu krāsu buķete. Koncerts iesākas ar izklaidus 

spēlētiem tamtama un šķīvja sitieniem ar metāla stienīti. Tiek izmantots metāla 

plāksnīšu vibrofons, kas ar ritmisko figurāciju piešķir aizraujošu nokrāsu paleti. Pēkšņi 

gonga un šķīvja skanējums iejaucas vibrafona mierīgajā spēlē ar asiem dramatiskiem 

sitieniem. Vibrafona spēle turpinās un vizuļojošu efektu skanējumam piešķir vēja 

zvanu skaņas. Vidusposmā solo ir vibrafonam, ko pavada citi sitamie instrumenti: 

belltree, trijstūris, gongs, tamtams, šķīvji un koka kastītes. K. Pētersona kompozīcija ir 

teicams piemērs vibrafona izmantojumam orķestrī gan kā solo, gan pavadošajam 

sitamajam instrumentam. Vibrafona maigais un liegais skanējums caurstrāvo visu 

koncerta skaņu rakstu. Koncerts noslēdzas ar izklaidus spēlētām iespēlēm uz tamtama 

un šķīvja.  

Sitamie instrumenti ir attīstījušies pakāpeniski laika gaitā. Ja sākotnēji tie tika 

izmantoti, lai piesātinātu orķestra skanējumu kulmināciju vietās, mūsdienās tos 

izmanto daudz biežāk kā pašvērtību. Latviešu komponisti 21. gadsimtā sitamajiem 



instrumentiem uztic izvērstas solo partijas, kas liek sitaminstrumentālistiem attīstīt 

savas tehniskās spējas, lai spētu savā izpildījumā atklāt komponistu ieceres. 

Komponisti izmanto sitaminstrumentu tehniskā iespējas arī, lai radītu sev 

nepieciešamo krāsu. To palīdz panākt sitaminstrumentu lielais daudzums un 

daudzveidība, kura tiek nemitīgi papildināta. 


