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Flautas spēles un koka pūšaminstrumentu spēles pedagogu 

profesionālās kvalifikācijas pilnveides meistarklases  

 

NOLIKUMS 
 

 

Meistarklases organizē: 

Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola 

 

Meistarklašu mērķis: veicināt Latvijas mūzikas skolu flautas spēles pedagogu 

tālākizglītību, iegūstot starptautisku pieredzi un pilnveidot pedagoģiskās 

prasmes darbā ar mūzikas skolas audzēkņiem. 

 

Meistarklašu norises laiks un vieta:  
2020. gada 25. aprīlis plkst. 10.00 – 19.00  

Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola (Kronvalda bulvāris 8, Rīga).  

 

Meistarklašu tēmas:  

 flautas spēle kā dziedāšana – kopsakarības un atšķirības; 

 flautas toņa krāsas - kā panākt zaļo krāsu, lietojot dzelteno un zilo; 

 kā skaņot flautu - kā vijoli; 

 dažādi paņēmieni darbā ar flautas spēles iesācējiem; 

 flauta un flautista ķermenis; 

 kolektīvās muzicēšanas nozīme pūšaminstrumentu spēles apmācībā. 

 

Meistarklašu darba formas: 

 lekcijas; 

 praktiskās nodarbības ar audzēkņiem; 

 diskusijas par flautas spēles aktualitātēm Latvijā un Zviedrijā; 

 koncerts. 

 

Meistarklašu vadītāji: 

 Bjorns Sunnerstams (Björn Sunnesstam) - Linšēpingas Universitātes 

pasniedzējs, Noršēpingas Reģionālās Mūzikas vidusskolas un Mūzikas un 

mākslas skolas flautas spēles skolotājs (Zviedrija), 

 Inga Grīnvalde - Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas flautas spēles 

skolotāja, Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu metodiskās komisijas 

vadītāja, Pārdaugas Mūzikas un mākslas un Mārupes Mūzikas un mākslas 

skolas flautas spēles skolotāja. 

 Ligita Spūle - Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas flautas spēles 

skolotāja, Latvijas Nacionālās operas un baleta orķestra māksliniece. 
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Dalības noteikumi:  

 pieteikšanās meistarklasēm – elektroniski aizpildot anketu līdz 2020. 

gada 27. martam; 

 pieteikuma anketa atrodama skolas mājas lapā www.jmr1ms.lv; 

 dalības maksa 30 EUR (pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas tiks 

nosūtīts rēķins); 

 dalības maksa jāveic saskaņā ar maksāšanas dokumentu līdz 2020. 

gada 9. aprīlim; 

 atteikumi tiek pieņemti līdz 2020. gada 9.aprīlim, pēc šī datuma dalības 

maksas netiek atmaksātas. 

 

Meistarklašu dalībnieki saņems Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra 

(RIIMC) saskaņotu apliecību par kursu apguvi 12 stundu apjomā. 

 

Kontaktpersona: Inga Grīnvalde, tālr. 29234660, 

e-pasts ingagrinvalde@hotmail.com 

 


