
 Muzikāli izglītojoša tiešsaistes nodarbība 
 “No trokšņa līdz skaņdarbam”  

kopā ar Liepājas simfoniskā orķestra mūziķiem 
Norises laiks: 11.05.2021. 3.a, 3.c un 3.g klase 

 

Muzikāli izglītojošajā nodarbībā “No trokšņa līdz skaņdarbam” skolēni iepazīst ritma radīšanas 
pamatprincipus un, aktīvi līdzdarbojoties, profesionālu mūziķu vadībā nonāk no neizprotama trokšņa līdz 
pilntiesīgam skaņdarbam. Skolēniem tiek dota iespēja palīdzēt Simfoniskajam orķestrim, kurš nonācis 
sarežģītā situācijā. Tuvojoties koncertam, orķestris ir sapratis, ka viņiem steidzami trūkst kādas latviešu 
tautasdziesmas pavadījums, tādēļ skolēniem jānāk palīgā! 

Skolēnu atsauksmes:  
3.a Bernards Man patika kā mēs uztaisījām ritmu un spēlējām, es uzzināju ka orķestris ir lielāks nekā biju 
domājis. Nebija nekas tāds, kas man nepatika. 
3.a Sofija Man ļoti patika šodien mūzikas zooms man  es ne ko jaune ne uzināju visu zināju bija ļoti 
interesanti:) (Gribētos vairāk tādas interesantas tiešsaistes stundas :) 
3.a Luīze Man diemžēl neizdevās visu noklausīties jo man nebija skaņas, skaņa parādījās tikai tuvāk beigām 
un tas mani ļoti apbēdināja. Man likās kaut kas jauns ka vienu un to pašu dziesmu var nodziedāt dažādos 
žanros (armijnieki, korists, pops, rokenrols, klasiskā..).Man patika viss no tā ko es varēju dzirdēt, man likās 
interesanti uzzināt kaut ko jaunu par mūziku un pat kļūt mazliet tuvāk viņai.  Paldies par zoom nodarbību! 
3.c Māra Man patika pati stunda, Es iemācījos ka vajag sekot pa notīm un man nepatika ka nevarēju normāli 
redzē video. 
3.c Marks Man ļoti viss patika. Es uzzināju ka koncertzālē "Dzintars" ir 8 stāvi. 
3.c Loreta Man patika taisīt ritmu. Es uzzināju kad dziesmu var nodziedāt dažādi. Man viss patika 
3.c Raiens Man patika ka nebija garlaicīgi. Es uzzināju ka Liepājas orķestrim ir 140,144 gadi vienkārši 
aizmirsu. Man nepatika tas ka dažos momentos bija bišķi bērnišķīgi jautājumi 
3.g Sofija Man ļoti patika mūzikas stunda es atkārtoju mūzikas instrumentus un kādās grupās tos var sadalīt 
3.g Mila Man patika šodienas mūzikas nodarbība! Man gandrīz visa informācija bija jauna. Paldies par jauko 
nodarnību! 
3.g Elizabete Man patika viss un es uzzināju ka Liepājas simfoniskajā orķestrī spēlē ļoti daudz un dažādus 
instrumentus. 
3.a Freija Man šodienas stundā patika tas ka varēja izmantot savus instrumentus. Es neko jaunu neuzzināju  
jo es nevienu neredzēju. Man nepatika tas ka es zūmā neko neredzēju un nedzirdēju. Man zūma ta ir 
vienmēr. 
3.g Madara Man patika paštaisītie mūzikas instrumenti. Man patika, ka bija jāspēlē melodija "Bēdu manu 
lielu bēdu". Man nepatika tas, ka mans mūzikas instruments bija ļoti skaļš un man sāpēja ausis no tā. Es 
uzzināju to, ka koncertzālei Dzintars ir 8.stāvi. Koncertzālei ir īpašs stikls. 
3.g Roberts Man ļoti patika tā dziesma un ritms. Man interesē tas mūzikas instruments ar ko tas puisis 
spēlēja. 
3.g Harijs Man mūzikā šodien patika pati mūzika, kuru mēs klausījāmies. Es uzzināju, ka jaunu instrumentu 
skaņu un mūziku, nebiju to dzirdējis agrāk. Man viss patika, nebija lietas, kuras man nepatika 
 3.g Alise Jums vēlos pateikt ka man patika nodarbība man patika salikt notis un skandināt tās. Es uzzināju 
ka orķestrim ir vajadzīga palīdzība. Man nepatika sākumā troksnis. 
3.g Miķelis Man patika kā spēlēja klarneti. Es uzzināju ka vadītājai nebija ritma izjūta. Nepatika tas ka  citi 
neklausīja noteikumus 
3.g Ritvars Man patika ka spēlēja klarneti. Es iemācījos ļoti interesantas lietas, man viss patika. 
3.g Karlīna Man patika ka mēs paši veidojām melodiju. Es uzzināju par jauniem instrumentiem. Man viss 
patika. 
3.g Paula Man ļoti patika šī nodarbība. Man patika kā mēs visi kopā izpildījām šo skaņdarbu. Es uzzināju 
daudz par simfonisko orķestri. Es agrāk par to neko nezināju. Man ļoti patika viss. 
3.g Normunds Man tiešsaistē patika tas ka mēs taisījām ritmu priekš dziesmas. Man nepatika ka tiešsaiste 
notika zoom. Interesanti bija klausīties.  
 


