Mūzika – populārā un džeza
Pedagogi: Ināra Rubīna (dziedāšana, izglītības programmas vadītāja), Kitija Ruža
(dziedāšana, mūzikas teorētiskie priekšmeti, gospeļu ansamblis), Toms Mikāls (klavieres,
combo, mūzikas teorētiskie priekšmeti), Zintis Žvarts (saksofons, improvizācija), Viktors
Eunapu (ģitāra, combo, improvizācija), Krišjānis Bremšs (sitaminstrumenti, combo),
Reinis Ozoliņš (basģitāra, improvizācija), Matīss Žilinskis (klavieres), Sigvards Dižais
(sitaminstrumenti, combo).
Šajā izglītības programmā iespējams iestāties gan pēc vispārējās pamatizglītības
ieguves (kods 33, jāmācās 4 gadi), gan pēc vispārējās vidējās izglītības ieguves (kods 35b,
jāmācās 3 gadi). Beidzot mācības un nokārtojot noteiktos kvalifikācijas eksāmenus (solo
programma, combo un pētnieciska darba aizstāvēšana), tiek piešķirta Latvijas kvalifikāciju
ietvarstruktūras 4.līmeņa profesionālā kvalifikācija
•
•
•

Dziedātājs, ansambļa vadītājs
Pianists, ansambļa vadītājs
Ģitārists, ansambļa vadītājs u.c.

Izglītības programmas apguves laikā tiek sagatavots profesionāls, kvalificēts mūziķis,
apgūstot gan vispārējo, gan profesionālo vidējo izglītību, mūziķa profesijai nepieciešamās
zināšanas un prasme un kurš ir konkurētspējīgs darba tirgū un spēj turpināt izglītību
augstākā pakāpē.
Mācību procesā audzēkņi apgūst prasmi strādāt ar nošu tekstu, iestudēt skaņdarbus
solo, vokālā ansambļa un combo (vokāli instrumentāls ansamblis) sastāvā, kā arī izpratni
par skaņdarbu interpretāciju dažādos stilos. Mūzikas teorētiskajos mācību priekšmetos
tiek iegūtas zināšanas un prasmes par mūzikas izteiksmes līdzekļiem, to veidiem, par
stilistiku, ritmu, harmoniju, skaņdarba formu, iepazīta mūzikas vēsture. Visi audzēkņi arī
apgūst improvizācijas, aranžēšanas un kompozīcijas prasmes. Tiek pilnveidotas
profesionālās un mākslinieciskās kvalitātes, attīstītas prasmes analizēt, vērtēt, salīdzināt
gan savu, gan citu izpildītāju sniegumu.
Mācību prakses ietvaros audzēkņi muzicē combo sastāvos.
Apgūstamie mācību priekšmeti
Pamata
profesionāli mācību priekšmeti

Specialitāte (dziedāšana, klavieres, ģitāra,
saksofons, sitaminstrumenti u.c.)
Klavierspēle (izņemot pianistus)
Koncertmeistaru klase (pianistiem)
Ansamblis (combo)
Improvizācija
Sitaminstrumentu spēle

Papildu
profesionālie mācību priekšmeti

Basa spēles pamati
Mūzikas teorija
Džeza mūzikas literatūra
Mūzikas literatūra
Mūzikas formas mācība
Sabiedrības un cilvēka drošība
Publiskā uzstāšanās
Kompozīcija un aranžēšana
Ritmika
Runas kultūra
Skatuves kustība
Psiholoģija

Izglītības programmas audzēkņi dzied skolas korī un gospeļu ansamblī.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti
Vispārīgais līmenis
Optimālais līmenis
Augstākais līmenis
Matemātika
Latviešu valoda un literatūra
Angļu valoda C1
Krievu valoda
Angļu valoda
Kultūra un māksla (izvēlās
Sociālās zinības un vēsture
Matemātika (pēc izvēles)
vienu no augstākā līmeņa
Kultūras pamati
mācību kursiem vai izvēles
Dabaszinības
mācību priekšmetu
Datorika
Uzņēmējdarbības pamati).
Sports
Specializētais izvēles kurss: Uzņēmējdarbības pamati (pēc izvēles)
Audzēkņi kārto Valsts centralizētos eksāmenus (CE)
Matemātikā
Latviešu valodā
Angļu valoda I
(B2)
Matemātika

Vispārīgais līmenis
Optimālais līmenis
Optimālais līmenis

2.kursā
3.kursā
3.kursā

Obligāts CE
Obligāts CE
Obligāts CE

Optimālais līmenis

3.kursā

Angļu valoda II
(C1)
Kultūra un māksla
II

Augstākais līmenis

4.kursā

Pēc izvēles, ja 2.kursā nokārtots CE
vispārīgā līmenī
Pēc izvēles viens no augstākā līmeņa
kursiem

