
Par izglītības programmām 

Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis” uzņem 

audzēkņus vecumā no 7-12 gadiem un piedāvā 

apgūt instrumentu spēli šādā programmās: 

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 

Mūsdienu ritma mūzika (klavierspēle, 

ģitāras, basģitāras, saksofona, 

sitaminstrumentu spēle un dziedāšanas 

specialitātē), uzņem no 10 gadu vecuma 

 
 

Vizuāli plastiskā māksla – uzņemam 

audzēkņus vecumā no 7 gadiem. Nāc, 

pievienojies! 

 

 
 

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, 

mākslā un teātrī
 vispusīgi attīstīt audzēkņa 

personību;
 sagatavot audzēkni izglītības 

turpināšanai nākamajā pakāpē.

Audzēkņiem ir plašas iespējas koncertēt, 

piedalīties dažādos konkursos mūzikā, 

mākslā un teātra skatēs. Mācības mākslu 

skolā notiek laikā pēc mācībām 

vispārizglītojošajā skolā.  

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. 

Kā notiek uzņemšana 

Līdz 25. augustam norisinās jaunu 

audzēkņu uzņemšana Mūzikas un Mākslas 

nodaļās, elektroniski pašvaldības 

pakalpojumu portālā e.sigulda.lv, aizpildot 

https://e.sigulda.lv/


pieteikuma formu “Iesniegums 

profesionālās ievirzes programmās”.  

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI 

notiks 25. augustā no plkst. 

14.00 līdz 17.00 mākslā un 

mūzikā, par konkrētiem 

laikiem iepriekš tiks ziņots e-

pastā.  

 

 

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, otas. 

 

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA 

Līdz 31. augustam rezultāti elektroniski 

tiks nosūtīti uz Jūsu e-pastu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Skolas adrese: Šveices iela 19  
E-pasts: skola@baltaisfligelis.lv  
Tālrunis: 67974787, 22005612  
Mājas lapa: www.baltaisfligelis.lv  
Facebook profils: 

www.facebook.com/siguldasmaksluskola 

 

 

 

 

 

 

AICINĀM MĀCĪTIES 

SIGULDAS MĀKSLU SKOLĀ  

“Baltais Flīģelis” 

 

https://e.sigulda.lv/profpieteiksanas#gotoh1
https://e.sigulda.lv/profpieteiksanas#gotoh1

