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Vokālā māksla ir visizplatītākais mākslas veids, ko 

saprot cilvēki visā plašā pasaulē. Šis mākslas veids 

pārstāvēts visu laikmetu un tautu komponistu daiļradē. 

Vokālā māksla saista cilvēkus, kas grib aktīvi piedalīties 

pašā dziedāšanas procesā, izteikt sevi dziesmā un mūzikā. 

Īpaši solo dziedāšanas apgūšana ir aktuāla audzēkņiem, 

kas vēlas izkopt savas vokālās iemaņas, lai sevi pierādītu 

konkursos, koncertos, kā arī solo dziedāšanu izvēlētos kā 

nākotnes profesiju. 

 Solo dziedāšanas programmas apmācības mērķi, kas 

ietver profesionālo dotību attīstību, vokālās tehnikas 

iemaņu pilnveidošanu, muzikālās gaumes un mūzikas 

izpratnes attīstību. 

 Solo dziedāšanas apmācības uzdevumu komplekss 

ietver sevī audzēkņu muzikalitātes attīstības veicināšanu. 

Attīstot nepieciešamās dziedāšanas iemaņas un prasmes, 

balstoties uz vokālās metodikas didaktiskajiem principiem-

izstrādātiem iedziedāšanās vingrinājumu kompleksiem. 

 Lai attīstītu audzēkņu vokālo iemaņu kompleksu-

stāju, elpu, dikciju, mutes stāvokli dziedāšanā, intonāciju, 

skaņas vienmērīgu plūdumu, artikulāciju, vokālo 

skaņdarbu izpildījumu, pievēršu uzmanību metodiskā 

darba tēmas aktualizācijai-kā tieši itāļu valodas fonētika var 

ietekmēt vokālo pilnveidi un labskanību. 

 Fonētika-no grieķu valodas – skaņa vai balss, ir 

zinātnes nozare, kas pēta cilvēka runas skaņas. Tā 

nodarbojas ar runāto skaņu fizikālajiem raksturlielumiem, 

to radīšanas fizioloģiju, klausītāja uztveri un 

neirofizioloģisko izpratni. Fonētikai ir trīs galvenie atzari: 

• Artikulatīvā fonētika: pēta muskuļu kontrolētas balss 

trakta dažādu apgabalu mainīgās formas, balss saites, 

lūpu, mēles, zobu un citu artikulētāju vai runas 

orgānu pozīcijas un mijiedarbību runas laikā. 

• Akustiskā fonētika: nodarbojas ar skaņu viļņiem un kā 

tos uztver cilvēka auss. 

• Auditīvā fonētika: nodarbojas ar runas izpratni – kā 

smadzenes saprot skaņu, kad to ir saņēmušas. 

Kā itāļu valodas fonētika spēj audzēkņiem palīdzēt attīstīt 

vokālo labskanību, vēroju savā vokālajā pedagoģijā jau 

vairāku gadu apjomā. Un, tādā veidā, rodas daudz 
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jautājumu, kā arī problēmsituāciju, ko varu labot darbā ar 

audzēkņiem, tos vingrinot ar specializētiem vokālajiem 

vingrinājumiem, iedrošinot vairāk izmantot vokālajā 

repertuārā dziedāt skaņdarbus tieši itāļu valodā. 

 Vēsturiski skatot pašu itāļu tautas dziesmu 

repertuāru, itāļu komponistu operu daiļradi, kā arī tautas 

temperamenta un dabas ietekmes īpatnības, varam sevi 

iedomāties saulainajā Venēcijā, kādā gondolā vizinoties, 

dzirdot skaisto neapoliešu tautas dziesmu Santa Lucia. 

 

 

 
 

Jau izsenis uzskatām, ka visīstākā un pareizākā vokālā 

skola pieder itāļiem. Vēsturiski tā veidojusies un balstījusies 

uz vokālo pedagogu metodiskajiem uzdevumiem un 

saglabājusi vēl līdz šodienai belcanto (skaistā dziedāšana) 

stila pamatus. Latviešu vokālie pedagogi tāpat balstās uz 

itāļu vokālās skolas pamatprincipiem, jo tas ir etalons 

dziedāšanā, kas saglabājies no seniem laikiem. Vokālajā 

pedagoģijā daudz izmantojam paraugus gan repertuāra 

izvēlē, gan skaņu ierakstu izvēlē, ko ļoti daudz var atrast 

interneta resursos. Paklausoties kādu itāļu dziedātāju, kurš 

dzied operu ārijas tieši itāļu valodā, skaidri apzināmies, ka 

tik perfekti to dzied tikai itālis, kuram tā ir dzimtā valoda. 

Bet…tomēr uzskatu, ka arī vokālās pieredzes rezultātā, 

varam šo mērķi attiecināt uz dziedātājiem, kuriem itāļu 
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valoda nav dzimtā valoda. Tas ir tikai laika jautājums-vai 

vienkārši-treniņš. 

  

Kļūdas vai nepilnības, ar ko sastopamies vokālajās 

nodarbībās. Visbiežāk tā ir patskaņa /a/ formēšana 

plakanā vai kā platā /e/skanējumā. Ar to sastopos bieži un 

saprotu, kāpēc tāda problēma radusies. Audzēkņi, kas tikko 

ir iestājušies mūzikas skolā, dziedāšanu, pirms tam ir 

apguvuši kādos vokālajos ansambļos, kur īpaša uzmanība 

nav pievērsta katram dziedātājam atsevišķi. Turklāt 

vokālajā repertuārā iekļautas dziesmas angļu valodā, kur 

patskaņa /a/ pielietojums un skanējums ir pilnīgi atšķirīgs 

itāļu valodas patskanim /a/. Tāpēc ir vērtīgi vokālajā 

repertuārā ietvert kādu dziesmu vai nelielu āriju itāļu 

valodā, lai tiektos uz labskanību un vokālo kantilēnu kā 

pamatmērķi. 

  

Fonētiskā attīstība. Fonētiskās attīstības pamatā ir 

darbs ar patskaņu izlīdzināšanu. Itāļu valodā tie paši 

patskaņi kā latviešu valodā, tikai bez garumzīmēm. Kaut 

gan itāļi tieši tāpat patskaņus dzied gari, kā mēs sakot, ka 

jāuzliek garumzīmes. Fonētikā liela nozīme ir mēlei, mēles 

saknei un arī tam vai dziedātājam nav kādi runas defekti. 

Dažādu patskaņu veidošanā skaņas vadītājs ir balsene. Tā 

strādā dažādi, kā arī dažāda ir elpas darbība. Pie vienāda 

skaņas spēka un augstuma elpas daudzums atkarīgs no 

dziedātā patskaņa. Liela atšķirība ir starp /i/ un /a/. Balss 

sprauga un mutes dobums ir savstarpēji saistīti un tie 

kopīgi pretojas zembalsenes spiedienam (impedanss). Mutes 

pārmērīga atvēršana nevar palīdzēt, tā rodas lieks 

sasprindzinājums. Toties patskaņiem var palīdzēt mutes un 

rīkles dobuma telpas koordinēšana. Pateicoties itāļu valodas 

fonētiskajam modelim, tiecamies arī uz pareizas vokālās 

skaņveides attīstību. Vienlaicīgi jāstimulē elpas atbalsts. Pie 

patskaņu veidošanas elpai jābūt vienmērīgai. 
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Skaņveides trakta shēma šķērsgriezumā 
 

     

 1-mīkstās aukslējas 

 2-mēle 

 3-rīkles mugursiena 

 4-kakla skriemeļu kontūras 

 5-balsenes kausiņskrimšļu    

 kontūras 

 6-zembalsenes telpa 

 7-trahejas dobums 

 8-bronhi 

 9-deguna dobums 

 10-cietās aukslējas 

 11-zobi 

 12-lūpas 

 13-mutes dobums 

 14-rīkles dobums 

 15-uzbalsenis 

 16-virsbalsenes telpa 

 17-balss saites 
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Vokālā nodarbība 

Vokālā nodarbība vienmēr sākas ar iedziedāšanās 

vingrinājumiem, kas rada audzēknī stabilu sajūtu, lai viņš 

būtu gatavs dziedāt skaņdarbus gan ar tekstu gan bez 

teksta. (Dziesmas, ārijas, vokalīzes) Iedziedāšanās 

vingrinājumi nepieciešami līdzīgi kā sportistam, kas pirms 

lielām fiziskām slodzēm iesilda savus muskuļus. Svarīgi arī 

ir psiholoģiskais aspekts, jo gadās, ka audzēknis uz 

nodarbību atnāk noguris, gan fiziski, gan morāli. Ir bijusi 

grūta diena skolā, vai, ir radušās kādas nesaskaņas ģimenē 

vai arī skolā ar klasesbiedriem. Bieži gadās, ka radušās 

problēmsituācijas ir jāizrunā un tad var sākties dziedāšanas 

nodarbība, jo tā iedarbojas līdzīgi kā mūzikas terapija uz 

sirdi un prātu. Kad audzēknis noskaņots pozitīvi, nodarbība 

vienmēr būs produktīva. Vingrinājumu gaitā vienmēr 

iekļauju zilbes, patskaņus, kas vistiešākajā nozīmē atbilst 

arī repertuāram, ko izmantoju dziedāšanā. Vokāli 

pozicionēju jebkuru vingrinājumu itāļu valodas fonēmām, 

lai balss aparāts būtu jau iepriekš sagatavots skanējumam, 

ka vokālā pozīcija ir augsta, patskaņi neskan dziļi, elpa 

darbojas vienmērīgi-parametri, kas atbilst itāļu belcanto 

stila prasībām. 

 

Vingrinājumu komplekss: 

1.Zilbīte mi-patskanis i ir pietiekoši šaurs, lai radītu 

skaņu tuvu un augstu pozicionāli. Tercas diapazonā 

neprasa lielu elpas piepūli, rada sajūtu, ka skaņa ir mazliet 

kā saspiesta, bet to varam atvērt ar apakšžokļa palīdzību. 
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 2. Piccolino buratino -neliela vārdu spēle, kur 

savienotas zilbes ar patskaņiem i uz o, u uz a. Vingrinājums 

paplašinās jau kvintas diapazonā, svarīgs pakāpenības 

princips. Patskaņiem a, o, u tendence palikt dziļākiem, 

turklāt ar patskaņa i palīdzību to neļaujam izdarīt, mainot 

zilbītes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Mia bella madre-vingrinājums, kas labi sagatavo 

kantilēnas, legato principu dziedāšanā. Šeit svarīgs temps, 

kādā audzēknim vieglāk dziedāt. Uz augšējo skaņu var 

kārtīgi izdziedāties, to aizturot ilgāk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Zilbe la-stakāto vingrinājums. Vislabākais veids, kā 

paplašināt diapazonu, veidot precīzu skaņas ataku, 

intonāciju. Vingrinājums neprasa lielu elpas piepūli un 

spēku, oktāvas lēciens sagatavo skaņas pozicionālo 

augstumu precizitāti. L jāveido priekšā pie zobiem (ļoti 

mīkstu), lai zilbe neskan pozicionāli par dziļu. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Pie vingrinājuma kompleksa var izmantot arī 

vingrinājumus, kas ir ļoti līdzīgi iepriekš minētajiem, 

veidojot tos arī dažādos intervālu diapazonos un arī 

iekļaujot citas zilbes. Vienmēr jāatceras individuālā pieeja 

katram audzēknim, jo kas vienam der, tas citam nemaz 

neder. Tāpēc jāklausās katra audzēkņa balss spējās un 

jāsaprot arī to iespējas. 

 

Neapoliešu tautas dziesma Santa Lucia 

 

Sul mare luccica    O bella Napoli 

L’astro d’argento    O suolbeato 

Placida e l’onda     Ove sorridere 

Prospero e il vento    Volle il creato 

 Venite l’agile     Tu sei l’impero 

 Barchetta mia     Dell’armonia 

 Santa Lucia     Santa Lucia 

 Santa Lucia     Santa Lucia 

 

Skaņdarba mācīšanās secība-sākotnēji audzēknim 

būtu jāiztulko skaņdarba teksts, jāsaprot, par ko dzied 

dziesmā. Bieži ņemam par piemēru arī kāda brīnišķīga 

dziedātāja interpretāciju, ko šobrīd varam noklausīties 

interneta resursos. (Piem.tenors L.Pavaroti) Ar ieraksta 

palīdzību varam sekot līdzi izrunai notīs un dzirdēt melodiju 

kopā ar pavadījumu. No konkrētā dziedātāja varam mācīties 

arī vokālos paņēmienus, kas raksturīgi tieši šāda veida un 

stila mūzikai. Tālāk audzēknis pats uz lapas raksta itāļu 

tekstu ar latviešu fonēmu izrunu, lai tas atbilstu 

dzirdētajam. Ja ierakstu nav noklausījies, tad protams 

skolotājs palīdz ar izrunu. Tas izskatās šādi-Sul māre 

lučika, lastro dardžento, plačidaelonda, 

prosperoilvento. Vēnīte ladžile, barketa mia, Santa 

Lučia, Santa Lučia. Īpaša uzmanība jāpievērš patskaņiem, 

tos noteikti var dziedāt garāk, domājot, ka tie ir ar 

garumzīmēm. L burtiņš ir mīkstāks nekā latviešu valodā. 

Piem.prospero il vento zilbe ro un il sanāk kā vienā vārdā, 

atskatoties uz muzikālo materiālu.  
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Secinājumi 
 

Šādā veidā var strādāt ar jebkuru skaņdarbu itāļu 

valodā. Atkarīgs no audzēkņa ieinteresētības un vokālo 

iemaņu spēju daudzveidības, ko ar laiku var attīstīt un ļaut 

iemīlēt arī itāļu opermūziku. Audzēkņi, kuri izvēlas mācīties 

akadēmiskā stila dziedāšanu, nepretosies mācību procesam, 

kur iekļauti skaņdarbi itāļu valodā. Audzēkņiem, kuri, 

vecāku spiesti mācās dziedāšanu vai arī nav motivēti gūt 

profesionālu pieredzi, bieži būs vienaldzīgi skaņdarbiem 

svešvalodās. Pedagogam jābūt modram, jāuzklausa katra 

bērna un pieaugušā muzikālā pieredze un jārod risinājums 

situācijās, kad šķiet pilnīgi neiespējami audzēkni ieinteresēt 

konkrētajā skaņdarbā vai darbībā, lai veidotu labvēlīgu vidi 

audzēkņa vokālajā attīstībā. Īpaši palīdz ieraksti, kur dzied 

pats pedagogs un arī koncerti vai izrādes, kur pedagogs pats 

izpaužas uz skatuves. Tas ir diezgan iedvesmojošs un 

patīkams pasākums pašam audzēknim. 

 

 

Vokālais repertuārs 
 A.Scarlatti, G.Paisiello, Dž.Pergolēzi, P.A.Cesti, 

F.Durante, Dž.Bonončīni, G.Giordani, A.Caldara, G.Caccini 

ārijas, neapolitāņu tautas dziesmas, V.A.Mocarta operu 

ārijas. 

    

 Izmantotie literatūras un interneta avoti 

 
 R.N.Piciughina Lingua italiana- corso elementare 

 R.N.Piciughina Musica Teatro Arte  

(grāmata lasīšanai itāļu valodā) 

E.Zvirgzdiņa Par vokālo mākslu 

YouTube.com 

CD,DVD ierakstu izmantošana no manas pašas iekrāto 

materiālu arhīva. 
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