
 

 

Iestājeksāmeni Vakara mūzikas studijā 
Studija realizē interešu izglītības programmu  

 
Uz iestājeksāmenu jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam un 1 fotogrāfijai 3x4cm.  

 

Studijā ir 2 iestājeksāmeni Klasiskajā programmā vai Džeza un populārās mūzikas 

programmā: 

 

• 1. iestājeksāmens: Izvēlētā specialitāte 02.09. 2020. plkst.17.00   

Ja audzēknis vēl nespēlē, bet vēlas kādu instrumentu apgūt, arī tad uz eksāmenu ir 

jāierodas. 

 

• 2. iestājeksāmens:  Solfedžo (dotību pārbaude) 03.09.2020. plkst.17.00 4-20.kab. 

 

Uzņemam jauniešus vecumā no 15 līdz 25 gadiem. Iepriekšējas pierakstīšanās nav. 

Klausīsimies visus rindas kārtībā. Uzņemam audzēkņus arī pēc 25 gadu vecuma, mācības par 

pilnu pašapmaksu. 

 

Klasiskā programma 

Mācības 2 gadi + sagatavošanas kurss (pēc nepieciešamības) 

 

Specialitātes (jāizvēlas viena): 

• Akadēmiskā dziedāšana 

• Kompozīcijas klase 

• Klavierspēle 

• Vijoļspēle 

• Ģitārspēle 

• Basģitāras spēle 

• Saksofona spēle 

• Klarnetes spēle  

• Flautas spēle 

• Blokflautas spēle 

 

Džeza un populārās mūzikas programma 

 

Mācības – 2 gadi. 

 

Specialitātes: 

• Ģitārspēle 

• Basģitāras spēle 

• Populārās mūzikas un džeza dziedāšana 

• Saksofona spēle 

• Klavierspēle  
 



 

Konsultācijas iestājeksāmeniem Vakara mūzikas studijā 
 

 

KONSULTĀCIJAS   IZVĒLĒTAJĀ   SPECIALITĀTĒ: 

25.08.2020. PLKST.17.00 -18.30 : 

 
• Jautājumi par mācībām Vakara mūzikas studijā   

Arta Grīna 1-19.kab. 

 

• Konsultācija solfedžo eksāmenam, klasiskā vai džeza un populārās mūzikas programma 

Ped. Laila Nikalovska - Putniņa 

 

• Akadēmiskā dziedāšana, klasiskā programma  

(sagatavot latviešu tautas dziesmu (vismaz 3 panti))       

Ped. Inese Jasmane –Rūrāne        

 

• Solo dziedāšana,  džeza un populārās mūzikas programma  

(sagatavot latviešu tautas dziesmu (vismaz 3 panti))     

Ped. Kārlis Saržants 

 

• Vijoļspēle, klasiskā programma          

Ped. Ulanta Ābola 

 

• Kompozīcijas klase, klasiskā programma         

Ped. Oskars Herliņš 

 

• Klavierspēle, klasiskā programma        

Ped. Alīna Lielmeža 

 

• Klavierspēle, džeza un populārās mūzikas programma       

Ped. Jānis Jačmenkins 

 

• Flautas spēle, klasiskā programma          

Ped. Laura Ezera 

 

• Blokflautas spēle, klasiskā programma         

Ped. Laura Ezera 

 

• Ģitāras spēle, klasiskā vai džeza un populārās mūzikas programma      

Ped. Ģirts Pavēnis 

 

• Basģitāras spēle, klasiskā vai džeza un populārās mūzikas programma      

Ped. Nora Grosbārde 

 

• Klarnetes vai saksofona spēle klasiskā vai džeza un populārās mūzikas programma   

Ped.Herberts Niedriņš  

 

Konsultācijas un iestājeksāmeni ir bez maksas.  

Eksāmenu rezultāti būs pieejami pēc solfedžo eksāmena. 

Par to, kurā kabinetā konsultāciju laikā strādā pedagogs vai par telpu, kurā notiks eksāmens, interesēties pie 

dežuranta 1.stāvā. 


