
Par izglītības programmām 
 

 

Jūrmalas Mūzikas vidusskola uzņem 

audzēkņus vecumā no 5 līdz 12 

gadiem un piedāvā apgūt mūzikas 

instrumentu spēli šādās programmās:   
 

Taustiņinstrumetu spēle 

 Klavierspēle 

 Akordeona spēle 

Stīgu instrumentu spēle 

 Vijoles spēle 

 Čella spēle 

 Kokles spēle 

 Ģitāras spēle 

Pūšaminstrumentu spēle 

 Flautas spēle 

 Klarnetes spēle 

 Saksofona spēle 

 Mežraga spēle 

 Trompetes spēle 

 Trombona spēle 

 Eifonija spēle 

 Tubas spēle 

Sitaminstrumentu spēle 
 

 

 

 

 

 

Skolā ir iespēja apgūt arī dziedāšanas 

un diriģēšanas prasmes programmā: 
Vokālā mūzika - Kora klase 
 

Jaunākiem bērniem iesakām 

klavierspēles, stīgu lociņinstrumentu un 

kora klases programmas. Vecākiem 

bērniem - akordeona, daudzstīgu, 

pūšamo un sitamo instrumentu spēles 

programmas.  

 

 

Par mācībām mūzikas skolā 
 

Jūrmalas Mūzikas vidusskola īsteno 

profesionālās ievirzes izglītības 

programmas ar mērķi: 

 veidot audzēkņa izpratni par mūziku; 

 attīstīt audzēkņa prasmes  mūzikā; 

 vispusīgi attīstīt audzēkņa 

personību; 

 sagatavot audzēkni izglītības 

turpināšanai nākamajā pakāpē. 

 

Līdztekus mācībām mūzikas skolā 

audzēkņiem ir plašas iespējas 

koncertēt un piedalīties konkursos – 

tie visbiežāk norisinās specialitātē, 

sniedzot vērtīgu skatuves pieredzi. 

 

Paralēli specialitātei tiek apgūti 

mūzikas teorētiskie priekšmeti – 

solfedžo, mūzikas literatūra, 

elementārā teorija. Attiecīgajās klasēs 

sākas kolektīvās muzicēšanas stundas. 

 

Mācības mūzikas skolā notiek laikā pēc 

mācībām vispārizglītojošā skolā, arī 

sestdienās.  

 

Audzēkņu profesionālā izaugsme tiek 

regulāri vērtēta ieskaitēs, mācību 

koncertos un eksāmenos ar komisiju.  

 

Veiksmīgākai mācīšanās norisei 

vecākiem ir ieteicams izvērtēt bērna 

slodzi (piem., iesaistīšanu vairākos 

pulciņos un/vai mācības vairāk kā divās 

skolās).  
 

Izvēloties mācības mūzikas skolā, 

jārēķinās ar pašvaldības noteikto 

vecāku līdzfinansējuma maksu (EUR 

21,00 mēnesī), kā arī ar mūzikas 

instrumenta iegādi vai īri.   

 

 

 

 

 
 

Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem 

ir iespēja mācīties sagatavošanas klasē, 

kas ir ieteicama pirms mācībām 1.klasē. 

Mācību uzsākšanai gan 1.klasē, gan 

sagatavošanas klasē jākārto 

iestājpārbaudījums (muzikālās dzirdes, 

muzikālās atmiņas un ritma pārbaude).  



Atvērto durvju diena 1.aprīlī 
 

 plkst. 12:00 prezentācijas koncerts 

skolas Lielajā zālē 

 plkst. 13:00 iepazīšanās ar mūzikas 

instrumentiem pie pedagogiem  

 

Kā notiek uzņemšana? 
 

Iepriekš piesakoties pa tālr. 67764498, 

pirms iestājpārbaudījumiem ir ieteicams 

apmeklēt KONSULTĀCIJAS: 

 no 22.līdz 31.maijam 17:00-19:00 

(sestdienā 10:00-12:00) muzikālās 

dzirdes, muzikālās atmiņas un  ritma 

pārbaude; 

 29.maijā 17:00-19:00 iepazīšanās 

ar mūzikas instrumentiem un saruna 

ar specialitātes pedagogiem. 

Konsultācija specialitātes izvēlei 

ieteicama tiem, kas neapmeklēja 

Atvērto durvju dienu. 

 

No 20.līdz 31.maijam (ieskaitot), 

darba dienās 10:00-18:00 skolas 

lietvedībā jāiesniedz DOKUMENTI: 
 iesniegums (uz noteiktas formas veidlapas 

– pieejama lietvedībā un skolas mājas lapā); 

 fotogrāfija (3x4 cm); 

 dzimšanas apliecības kopija; 

 ārsta izziņa 027/u par bērna 

veselības stāvokli;  

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI notiks 

5. un 6.jūnijā (muzikālās dzirdes, 

muzikālās atmiņas un  ritma pārbaude): 

 informācija par ierašanās laikiem 

būs pieejama 2.jūnijā skolā pie info 

dēļa un skolas mājas lapā 

www.muzikasskola.jurmala.lv; 

 eksāmenā jānodzied viena dziesma 

(vēlams tautasdziesma), jāatkārto 

pedagoga spēlētas skaņas un 

melodijas (ar balsi), kā arī ritma 

frāzes (ar plaukstām); 

 

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA - 
līdz 10.jūnijam, publicējot uzņemto 

audzēkņu sarakstu pie skolas info 

dēļa un www.muzikasskola.jurmala.lv. 

Konkursa kārtībā ar uzņemšanas 

komisijas lēmumu audzēkņi var tikt 

uzņemti sagatavošanas, kandidātu vai 

1.klasē. 

Gaidīsim 

Jūrmalas Mūzikas vidusskolā! 
Skolas adrese:  

   Smilšu iela 7, Majori 

E-pasts:   

    muzikasvsk@edu.jurmala.lv 

Tālrunis:  

   67764498 (sekretāre) 

Mājas lapa:  

    www.muzikasskola.jurmala.lv 

Facebook profils:  

   Jūrmalas Mūzikas vidusskola 

 

   
 

   AICINĀM MĀCĪTIES          

 JŪRMALAS  

    MŪZIKAS VIDUSSKOLĀ 

 

 

 
  

 

Informācija  

par Atvērto durvju dienu 1.aprīlī  

un uzņemšanu 2017./2018.m.g. 

http://www.jurmala.lv/
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