
  

 

 

 

VECUMNIEKU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 

AICINA 

2019. gada 18. martā 

piedalīties profesionālās kvalifikācijas pilnveides meistarklasēs 

 

Tēma: 

MŪSDIENĪGA PIEEJA INSTRUMENTA SPĒLES APGUVĒ.  IMPROVIZĀCIJA. 

TEHNOLOĢIJAS. 

 

Programmā ietvertie temati: 

● Improvizācijas pirmsākumi; 

● Demonstrēšana - traversflauta – ornamentācijas; 

● Improvizācijas pielietojums mācību stundās; 

● Jauni spēles paņēmieni; 

● Fonogrammu iekļaušana skaņdarbu apguves laikā; 

● Starptautisku mācību materiālu/metodikas pielietojums Latvijas 

mācību programmās. 

Darba gaita: 

 

10.30 – 11.00 Reģistrācija. Rīta kafija 

11.00 – 11.30 Meistarklašu vadītāju -  Eduarda Griežņa un Maijas Kļaviņas - 

muzikāls sveiciens 

11.30 – 13.00 Maijas Kļaviņas lekcija un meistarklases ar audzēkņiem. 

13.00 – 13.45 Pusdienas pārtraukums 

13.45 – 15.15 Eduarda Griežņa lekcija un meistarklases ar audzēkņiem. 

15.15. – 16.00 Pārrunas, diskusijas. 

 

 

 



Meistarklases vada: 

 

Maija Kļaviņa 

Maija Kļaviņa ieguvusi maģistra grādus Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijā gan flautas, gan traversflautas spēlē, kā arī papildinājusi zināšanas 

meistarklasēs un studijās pie pasaulslaveniem flautistiem Latvijā un  ārzemēs. 

Aktīvi muzicē, sadarbojoties ar atzītiem māksliniekiem, kā arī veido pati savus 

projektus, atskaņojot spilgtas kompozīcijas uz dažādiem flautu saimes 

instrumentiem. Saņēmusi Arnolda Šturma balvu par radošiem sasniegumiem, kā 

arī 2017. gadā nominēta Lielajai mūzikas balvai kategorijā “Gada jaunais 

mākslinieks”, iegūstot arī  Skatītāju simpātijas balvu. 

Maija strādā Juglas mūzikas skolā un ar radošu pieeju pasniedz gan flautas spēli, 

gan kolektīvo muzicēšanu. Ir pasniegusi flautas un ansambļu spēli bērniem 

dažādās meistarklasēs un nometnēs, kā arī iepazīstinājusi gan mūzikas skolu, gan 

vispārizglītojošo skolu audzēkņus ar savu koncertlekciju “Tembru projekcijas”. 

 

Eduards Grieznis 

Vairāku mūzikas un tēlotājmākslas konkursu laureāts Eiropā un ārpus tās. 

Pianists Eduards Grieznis ieguvis maģistra grādu mūzikā Gildholas Mūzikas un 

Drāmas skolā Londonā un bakalaura grādu Karaliskajā Ziemeļu Mūzikas Koledžā 

Mančesterā, Anglijā. Kā pedagogs Eduards darbojies gan Londonas Latviešu 

skolā, gan starptautiskā vidusskolā. Tagad pedagogs un koncertmeistars 

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā un Rīgas Doma kora skolā.  

Laidis klajā savu albumu “Eduards Grieznis Piano Music”, kas guvis kritiķu atzinību 

un plašu ievērību Latvijas sabiedriskajos medijos.  

Eduards aktīvi koncertē gan kā solo mākslinieks, gan dažādos kameransambļos. 

Vairāk: www.edugmusic.com  

 

Pēc meistarklasēm dalībnieki saņem Apliecību (6 stundas). 

 

Klātesošie saņems:  

● Izdales materiālus ar ornamentāciju, jeb improvizācijas pirmsākumu, 

paraugiem - vingrinājumiem, kas attīsta radošu pieeju nošu tekstam, 

saglabājot stilistiku; 

● Rekomendāciju sarakstu ar starptautiskiem, praksē pielietotiem mācību 

materiāliem; 

● Fonogrammu improvizācijām stundās 

  

Dalības maksa: 15. 00 EUR. 

Pieteikumus nosūtīt līdz 8. martam uz e – pastu vecumniekumms@inbox.lv  

Samaksas kārtība - ar pārskaitījumu, iepriekš norādot rekvizītus. 

http://www.edugmusic.com/
mailto:vecumniekumms@inbox.lv


  

 

 

 

PIETEIKUMA ANKETA 

 

 

DALĪBNIEKA VĀRDS, UZVĀRDS 

 

 

 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 

 

 

 

E-PASTA ADRESE 

 

 

 

MOBILAIS TĀLRUNIS 

 

 

 

MAKSĀTĀJA REKVIZĪTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tālruņi informācijai: 

Direktore: Iveta Lavrinoviča - +371 29112194 

Klavierspēles skolotājs: Eduards Grieznis– +371 28103022 

  

P.S. Ja pieteikto dalībnieku skaits būs nepietiekams, meistarklases tiks atceltas, 

par ko arī ziņosim individuāli. 

 
 


