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Mācību materiāli attālinātām mācībām  
vokālajā mūzikā 

Lai nebūtu laiks skumt par atceltajiem vokālā ansambļa mēģinājumiem, arī nenotikušajiem konkursiem, 

plānotajiem pasākumiem un koncertiem, tad paši sava prieka pēc dziedāsim vai skaitīsim latviešu tautas 

dziesmas, iesim laukā pie dabas pavasarī - putnu dziesmas, treļļus klausīties, jūras šalkoņu dzirdēt, 

ieklausīties klusumā un apkārtējās skaņās, arī trokšņos. 

Klausīsimies mazo mūzikas kolektīvu priekšnesumus, dažādu bērnu un jauniešu vokālo ansambļu 

dziedājumus, to ierakstus un dziedāsim tiem līdzi portālā youtube.com: 

vokālais ansamblis “Knīpas un knauķi”  – 

https://www.youtube.com/channel/UCZ3FJYdVLie1V91b6uUI8yQ 

vokālais ansamblis “Gaismiņa” –   

https://www.youtube.com/user/ansamblegaismina 

vokālais ansamblis “Kolibri” –   

youtube meklēšanas lodziņā ievadiet tekstu vokālais ansamblis kolibri  

vokālais ansamblis “Momo” –   

http://www.momogroup.lv/pub/index.php?id=18 

vai youtube meklēšanas lodziņā ievadiet tekstu bērnu vokālais ansamblis momo  

vokālais ansamblis “Ventspils jūras akmentiņi” –  

https://www.youtube.com/channel/UC6osWVqX-0aKW0RLJsbLcVA 

Ventspils centra sākumskolas zēnu vokālais ansamblis –  

youtube meklēšanas lodziņā ievadiet tekstu ventspils centra sākumskolas zēnu vokālais ansamblis 

Jēkabpils vokālais ansamblis “Pienāc biežāk” –  

https://www.youtube.com/results?search_query=j%C4%93kabpils+vok%C4%81lais+ansamblis+pien%C4

%81c+bie%C5%BE%C4%81k  

Dobeles Valsts ģimnāzijas puišu ansamblis "KPTT" izdzied pirmo desmitgadi –  

https://xtv.lv/lrt/video/MV9N6EMBp4X-

dobeles_valsts_gimnazijas_puisu_ansamblis_kptt_izdzied_pirmo_desmitgadi  
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Limbažu vokālais ansamblis “Poga” –  

https://youtu.be/SetWG2Umf9g 

Latvijas I skolēnu tautas mūzikas festivāls Jēkabpilī 

https://www.youtube.com/watch?v=5ncxPAqEckQ   

Tāpat arī var atrast sev interesējošu instrumenta spēli vai instrumentālo ansambļu skanējumu. 

Dažādi interesanti materiāli: Radot mūziku – saites 

https://www.youtube.com/channel/UCRdxzmfQakzXt9AYU2gKDHw  

https://www.youtube.com/watch?v=pT1XL1OEH4k 

Informāciju par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem var atrast mājas lapā –  

https://www.nacgavilet.lv 

Bet šajā saitē var iegūt informāciju par visiem Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem no 

1960.gada –  

https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Skolu_jaunatnes_dziesmu_un_deju_sv%C4%93tki 

Skolotājiem iesaku pilnveidot un pašizglītot sevi un šajā laikā internetā noskatīties operu izrādes. 

Metropolitēna operas mājaslapā bez maksas varēs noskatīties daudzas izcilas operas.  

Metropolitēna opera, kas ir atcēlusi visas izrādes līdz 31.martam, šajā laikā savā mājaslapā  

https://www.metopera.org/ katru vakaru piedāvās noskatīties pēdējos četrpadsmit gados iestudētās 

operas no Live in HD tiešraižu sērijas.  

Tagad arī ir īstais laiks, lai izlasītu kādu labu grāmatu, kura bija atlikta malā neiesākta, piem., Jāņa 

Erenštreita “Kroņu pinējs” par Jāni Cimzi. 

Bet galvenais šajā saspringtajā, mums visiem nezināmajā laikā ir būt kopā ar savu ģimeni,  smaidīt, fiziski, 

aktīvi darboties un pēc iespējas vairāk atrasties svaigā gaisā! 
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