
Veiksmīgākai mācīšanās norisei
vecākiem ir ieteicams izvērtēt bērna
slodzi (piem., iesaistīšanu vairākos
pulciņos un/vai mācības vairāk kā
divās skolās).

Aicinām mācīties 
Siguldas

Mākslu skolā
,,Baltais Flīģelis”

Izvēloties mācības mākslu skolā,
jārēķinās ar pašvaldības noteikto
vecāku līdzfinansējuma maksu, kā
arī ar mūzikas instrumenta iegādi
vai īri, mācību materiālu iegādi
mākslas nodarbībām.

Skolas adrese: Šveices iela 19
E-pasts: skola@baltaisfligelis.lv

Tālrunis: 67974787,  22005612
Mājas lapa: www.baltaisfligelis.lv

Facebook profils:
www.facebook.com/siguldasmaksluskola

Pieteikties var TIKAI elektroniski no
1. maija līdz 18.augustam, 
 pašvaldības pakalpojumu portālā
e.sigulda.lv, aizpildot pieteikuma
formu ,,Iesniegums profesionālās
ievirzes programmās”. Pieteikumu
varēs aizpildīt nepilngadīga skolēna
likumiskais pārstāvis. 

MŪZIKAS nodaļā no 1.-10. jūnija
un no 15.-17.augustam. 

TEĀTRA nodaļā 6.jūnijā. 

 MĀKSLAS nodaļā 16.augustā.

Pieteikšanās - muzika@baltaisfligelis.lv 

Pieteikšanās - maksla@baltaisfligelis.lv

Pieteikšanās - maksla@baltaisfligelis.lv

SVARĪGI!PIETEIKŠANĀS 
IESTĀJPĀRBAUDĪJUMIEM

Pirms iestājpārbaudījumiem ir
iespēja pieteikties uz vienu
bezmaksas individuālo konsultāciju
(20 minūtes) instrumenta spēlē,
vokālajā mākslā, mākslā un teātra
mākslā.

KONSULTĀCIJAS



TEĀTRA  NODAĻA

MŪZIKAS NODAĻA

Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem ir
iespēja mācīties Mākslas nodaļas Mini
studijā, kas ir ieteicama pirms mācībām
profesionālās ievirzes 1.klasē.

Sitaminstrumentu spēle

Kora klase – vokālā mūzika

Mūsdienu ritma mūzika (no 10 gadiem)

Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem ir
iespēja mācīties Mūzikas nodaļas
sagatavošanas klasē, kas ir ieteicama
pirms mācībām profesionālās ievirzes
1.klasē.

Uzņem audzēkņus vecumā no 7-12 gadiem
un piedāvā apgūt instrumentu spēli šādās
programmās:

Taustiņinstrumetu spēle
• Klavierspēle
• Akordeona spēle

Vijoles spēle
 Čella spēle
Ģitāras spēle

Stīgu instrumentu spēle

Pūšaminstrumentu spēle
• Flautas spēle
• Klarnetes spēle
• Saksofona spēle
• Mežraga spēle
• Trompetes spēle
• Trombona spēle
• Eifonija spēle
• Tubas spēle

Uzņem audzēkņus vecumā no 7 gadiem un
7 mācību gadu laikā ir iespēja apgūt šādus
priekšmetus: 

Zīmēšana
Gleznošana
Kompozīcija
Veidošana
Darbs materiālā - Tekstils
Darbs materiālā - Keramika
Darbs materiālā - Stikls
Darbs materiālā - Grafika
Mākslas valodas pamati

 MĀKSLAS NODAĻA

Aktiermeistarība
Skatuves runa
Kustību māksla/deja
Mūzika
Vizuālā/Audio vizuālā māksla
Mācību teorija
Mācību prakse (izrādes, meistarklases,
radošās nometnes)

Uzņem audzēkņus vecumā no 15 gadiem un
3 mācību gadu laikā ir iespēja apgūt šādus
priekšmetus: 

Sākot no 10 gadu vecuma ir iespēja
apmeklēt Teātra studiju, kas ir ieteicama
pirms mācībām profesionālās ievirzes
Teātra  nodaļas 1.kursā.

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

 jānodzied  tautasdziesma , 
jāatkārto pedagoga spēlētas
skaņas un melodijas (ar balsi), 
jāatkārto ritma frāzes (ar
plaukstām).

 Mūzikā -

jārunā proza vai dzeja,
jānospēlē dzīvnieka etīde,
jānodzied dziesma (pēc savas
izvēles).

Teātrī -

jāglezno  uzstādījums,
līdzi jāņem parastais zīmulis,
dzēšgumija, guašas vai akvareļu
krāsas, otas.

 Mākslā -

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI NOTIKS

TEĀTRA  nodaļā  8.jūnijā 
MŪZIKAS UN MĀKSLAS nodaļās        
 18.augustā


