Par izglītības programmām
Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis” uzņem
audzēkņus vecumā no 7-12 gadiem un piedāvā
apgūt instrumentu spēli šādā programmās:

AICINĀM MĀCĪTIES
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“Baltais Flīģelis”






Taustiņinstrumetu spēle
 Klavierspēle
 Akordeona spēle
Stīgu instrumentu spēle
 Vijoles spēle
 Čella spēle
 Ģitāras spēle
Pūšaminstrumentu spēle
 Flautas spēle
 Klarnetes spēle
 Saksofona spēle
 Mežraga spēle
 Trompetes spēle
 Trombona spēle
 Eifonija spēle
 Tubas spēle
Sitaminstrumentu spēle
Kora klase – vokālā mūzika

No septembra skolā būs pieejama populārās
un džeza mūzikas nodaļas programma
“Mūsdienu ritma mūzika”. Tajā varēs iegūt
izglītību vairākās vokālās un

instrumentālās mūzikas specialitātēs:
klavierspēle, ģitāras, basģitāras, saksofona,
sitaminstrumentu spēle un dziedāšanas
specialitātē. Šajā programmā uzņem
audzēkņus vecumā no 10 gadiem.

Vizuāli plastiskā māksla – uzņemam
audzēkņus vecumā no 7 gadiem. Nāc
pievienojies!

Jaunākiem
bērniem
iesakām
klavierspēles, stīgu un kora klases
programmas. Vecākiem bērniem akordeona, ģitāras, pūšamo un sitamo
instrumentu spēles un mūsdienu ritma
mūzikas programmas.

Par mācībām mākslu skolā
Mākslu skola “Baltais Flīģelis” īsteno
profesionālās
ievirzes
izglītības
programmas ar mērķi:
 veidot audzēkņa izpratni par mūziku un
mākslu

 attīstīt audzēkņa prasmes mūzikā un
mākslā;

 vispusīgi attīstīt audzēkņa
personību;

 sagatavot audzēkni izglītības
turpināšanai nākamajā pakāpē.

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI notiks

Atvērto durvju diena 8. maijā
No plkst.15.00 – 18.00 iespēja vērot
mācību procesu un tikties ar skolas
pedagogiem.
No 8. maija līdz 1. jūnijam pieejamas
individuālas konsultācijas instrumentu
spēlē un vokālajā mākslā, iepriekš
piesakoties pa tālr. 67974787, 22005612.

Kā notiek uzņemšana

6. jūnijā mākslā un 7. jūnijā mūzikā
no plkst. 14.00 – 17.00 par konkrētiem
laikiem iepriekš piesakoties konsultācijās.


Mūzikā – jānodzied viena dziesma
( vēlams tautasdziesma), jāatkārto
pedagoga spēlētas skaņas un
melodijas (ar balsi), kā arī ritma



frāzes (ar plaukstām);
Mākslā – Jāglezno pēc uzstādījuma
(pēc priekšā novietotām lietām).
Līdzi jāņem guaša/akvareļu krāsas,

Audzēkņiem ir plašas iespējas koncertēt,
piedalīties dažādos konkursos mūzikā un
mākslā. Mācības mākslu skolā notiek laikā

Pirms iestājpārbaudījumiem ieteicams
apmeklēt KONSULTĀCIJAS – 5. jūnijā no
plkst.15.00-17.00

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

pēc mācībām vispārizglītojošajā skolā.

No 8. maija darba dienās 10.00-18.00
skolas lietvedībā jāiesniedz DOKUMENTI:

Līdz 15. jūnijam rezultāti elektroniski tiks
nosūtīti uz Jūsu e-pastu.

iesniegums (uz noteiktas formas
veidlapas – pieejams pie skolas
dežuranta un mājas lapā);
uzrādīt dzimšanas apliecību.

Konkursa kārtībā ar uzņemšanas komisijas

Veiksmīgākai mācīšanās norisei vecākiem ir
ieteicams izvērtēt bērna slodzi (piem.,
iesaistīšanu vairākos pulciņos un/vai
mācības vairāk kā divās skolās).
Izvēloties mācības mākslu skolā, jārēķinās
ar
pašvaldības
noteikto
vecāku
līdzfinansējuma maksu, kā arī ar mūzikas
instrumenta iegādi vai īri.
Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem ir
iespēja mācīties sagatavošanas klasēs, kas ir
ieteicama pirms mācībām profesionālās
ievirzes 1.klasē.





otas.

lēmumu audzēkņi var tikt uzņemti 1. klasē.
Gaidīsim
Siguldas Mākslu skolā “Baltais Flīģelis”!
Skolas adrese: Šveices iela 19
E-pasts: skola@baltaisfligelis.lv
Tālrunis: 67974787, 22005612
Mājas lapa: www.baltaisfligelis.lv
www.facebook.com/siguldasmaksluskola

