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Sitaminstrumentu spēle 
 

 

2.kl. - 8.kl.  

2 dažāda rakstura skaņdarbi tiek atskaņoti uz dažādiem sitaminstrumentiem – viens uz 

marimbas, otrs vai nu uz mazajām bungām vai multiperkusijām. Nav obligāti jāspēlē 4 vāļu 

tehnikā. 

Piemērs uz 2. klasi  uz marimbas – Latvju polka Ābelskalna apd. 

                               uz mazajām bungām – Dž. Barnets  Maršs ar dažādiem taktsmēriem 

 

Piem. uz 3. klasi   uz marimbas -  Dm. Šostakovičs Komediantu galops 

                                uz mazajām bungām -   I. Parfenovs Vāverīte 

 

Piem. uz 4. klasi  uz marimbas – E.Asabuki Ūdens piles 

                               uz multiperkusijām – A. Goldenbergs Rezonances 

 

Piem. uz 5. klasi  uz marimbas – A. Hummels Kristāla rotājumi 

                               uz mazajām bungām -  M.Rojs Kraujas malā 

 

Piem. uz 6. klasi  uz marimbas – M.de Falja Spāņu deja 

                          uz mazajām bungām – D.Paļijevs Improvizācija 

 



Piem. uz 7. klasi  uz marimbas -  Fr. Kreislers  Ķīniešu tamburīns 

                          uz multiperkusijām – Dž. O Raili  Uguņošana 

 

Piem. uz 8. klasi   uz marimbas -  N.Rozauro Prelūdija Nr.1 

                         uz mazajām bungām – J. Kombs 2 solo 

 

Uz 9. klasi izvērstas formas skaņdarbs - koncerta daļa, variācijas vai fantāzija un skaņdarbs uz 

mazajām bungām vai multiperkusijām. 

Piem. uz 9. klasē   uz marimbas –  K.Sensāns Introdukcija un rondo kapričiozo 

                            uz mazajam bungām      V.Bensons 3 dejas 

 

Uz 1. kursu izvērstas formas skaņdarbs- koncerta daļa, variācijas vai fantāzija un skaņdarbs uz 

mazajām bungām  vai multiperkusijām. 

Piem. uz 1. kursu   uz marimbas -  Dm. Kabaļevskis Vijoļkoncerts 2.,3.daļas 

                         uz multiperkusijām – N.Rozauro Variācijas uz 4 tomiem  

Gammas līdz 5 zīmēm ieskaitot – gamma, pa 3,pa 4,garais trijskanis, lauztais trijskanis pa 4, D7 

mažorā, pm7 minorā.  

 

Uz 2.kursu izvērstas formas skaņdarbs- koncerta daļa, variācijas vai fantāzija un skaņdarbs uz 

mazajām bungām  vai multiperkusijām. 

Piem. Uz 2.kursu  Uz marimbas - N. Rozauro Koncerts 4.daļa 

Uz mazajām bungām - M. Markovičs Tornado 

Gammas līdz 5 zīmēm, gamma pa 3, pa 4, garais trijskanis un lauztais pa4, mažorā D7, minorā 

pm7. 

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Dzintru Knābi t.29542347. 

 


