
IESTĀJEKSĀMENU NORISE



Uzņemšanas noteikumi:
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x muzikālā atmiņa 
x ritma izjūta 

                                         
 
Muzikālo dotību pārbaudījuma prasības: 
 

x Muzikālās dzirdes pārbaude – atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās vai nodziedātās skaņas, 
sadzirdēt skaņu daudzumu. 

x Ritma izjūtas pārbaude – atkārtot pedagoga plaukšķinātās vai atskaņotās frāzes, ritmisko 
zīmējumu. 

x Muzikālās atmiņas pārbaude – atkārtot ar balsi pedagoga atskaņoto melodiju (divtaktu frāzes 
apjomā ar pakāpenisku kustību un nelieliem lēcieniem). 

x Dziesmas – pēc izvēles nodziedāt divas latviešu tautasdziesmas ar vārdiem bez pavadījuma. 
 
II kārtā dziesmas apguve grupā, uzmanības noturības vingrinājumi   
 
 

IV Uzņemšanas noteikumi  profesionālās vidējās izglītības programmās 
 

24. RDKS tiek uzņemti audzēkņi pēc pamatizglītības ieguves ar priekšzināšanām mūzikas 

priekšmetos, ja kalendārajā gadā audzēknim aprit 15 gadi. 

25. Mācību valoda – latviešu. 

26. Mācību forma – klātiene, 4 gadi. 

27. Skolu beidzot tiek iegūts diploms par profesionālo vidējo izglītību. 

28.Tālākizglītības iespējas: 

x absolvents var turpināt studijas gan Latvijas, gan ārvalstu akadēmiskajās vai profesionālajās 

augstākajās izglītības programmās savā un radniecīgās nozarēs. 

x absolvents var padziļināt profesionālo meistarību dažādos tālākizglītības kursos, semināros. 

 
 Izglītības programma Diriģēšana 3321205 1, kvalifikācija – Kormeistars, kora dziedātājs 

                                            
29. RDKS ir noteikti iestājpārbaudījumi un prasības: 
 
Diriģēšanā: 1. sagatavot vienu četrbalsīgu dziesmu  a cappella: 
                           - spēlēt no galvas 
                           - dziedāt visas balsis no notīm 

               2. kolokvijs par aktualitātēm Latvijas mūzikas dzīvē 
Dziedāšanā: divas sagatavotas dziesmas bez pavadījuma 
 
Kolokvijs mūzikas teorētiskajos priekšmetos (solfedžo, mūzikas teorija)  
Rakstiski:  
1. Vienbalsīgs diktāts ar ritma elementiem (sinkopes, punktējumi) un viegliem hromatismiem 
2. Dzirdes tests (10 dažādi elementi no mutiskās atbildes prasībām) 
3. Intervālu secība (līdz 10 savstarpēji saistītām vienībām vienā tonalitātē) 
4. Akordu secība (līdz 10 savstarpēji saistītām vienībām vienā tonalitātē) 
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Mutiski: 
1. Skaņkārtas no skaņas (3 mažora un minora veidi, mažora un minora pentatonikas, senās 

skaņkārtas – frīģiskā, līdiskā, doriskā, miksolīdiskā); 
2. Diatonisko (l2/IV, m7/V, pm5 un pl4 dab. skaņk.), raksturīgo (pl2, pm7, pl 4, pm5, pl5, pm4 – 

harm. skaņk.) intervālu atrisinājumi tonalitātes un no skaņas; 
3. Akordu atrisinājumi: pm53, pl53 (tikai pamatveidā), D7 ar apvērsumiem un atrisinājumiem T 

un VI; 
4. VII 7 ar apvērsumiem un atrisinājumiem T un caur disonējošo D – tikai tonalitātē; 
5. Lasīšana no lapas – vienbalsība. 
 
Klavierspēle: sagatavot programmu divu dažādu skaņdarbu apjomā  

x lielās formas skaņdarbs (sonāte, variācijas vai tml.), 
x skaņdarbs pēc izvēles.  

 
Motivācijas vēstule un pārrunas. 

 
 
Diriģēšanā (stājoties II, III, IV kursā):  
sagatavot programmu: 

- vienu a cappella dziesmu, 
- vienu vokāli instrumentālu skaņdarbu. 

 
Mūzikas teorētiskie priekšmeti, stājoties II kursā: 
Solfedžo mutiskajā un dzirdes analīzes daļā papildus prasībām uz I kursu: 
II7 un apvērsumu atrisinājumi,  
hromatisko intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas (pl4, pm5, pl2, pm7, pl5, pm4) 
Mūzikas literatūra – kolokvijs par baroka un klasicisma mūzikas komponistiem 
Latviešu mūzikas literatūra – kolokvijs par Latvijas profesionālās mūzikas pirmsākumiem un 
brīvvalsts mūzikas kultūru.  
 
Mūzikas teorētiskie priekšmeti, stājoties III kursā: 
Solfedžo mutiskajā un dzirdes analīzes daļā: 
-papildus I un II kursa prasībām – D7, VII7 un II7 atrisinājumi plašajā salikumā tonalitātē un no 
skaņas. 
-hromatisko intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas (pm3, pl6, pl3, pm6, pl4, pm5, pl2, pm7, 
pl5, pm4) 
- 2x harmoniskās skaņkārtas, visu veidu pentatonikas. 
Harmonijā – melodijas/basa harmonizācija, iekļaujot pamatpakāpju kvintakordus ar apvērsumiem, 
K64, D7 apvērsumus ar atrisinājumiem.  
Praktiski – nelielas akordu secības (shēmas) lasīšana no lapas un neliela fragmenta (3-4 akordi) 
sekvencēšana (3 veidi). 
Mūzikas literatūra – kolokvijs par baroka, klasicisma un agrīnā romantisma (F. Šūberts, 
R. Šūmanis) mūzikas komponistiem 
Latviešu mūzikas literatūra – kolokvijs par Latvijas profesionālās mūzikas pirmsākumiem un 
brīvvalsts mūzikas kultūru.  
 
Mūzikas teorētiskie priekšmeti, stājoties IV kursā: 
Solfedžo mutiskajā un dzirdes analīzes daļā: 
-papildus I, II un III kursa prasībām – D7, VII7 un II7, alterētā II7 (=DD7) un to apvērsumu 
atrisinājumi plašajā salikumā tonalitātē un no skaņas. 
-hromatisko intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas (pm3, pl6, pl3, pm6, pl4, pm5, pl2, pm7, 
pl5, pm4, kā arī 2x pl 4, 2x pm5, pl 1, 2x pl 1, pm8, 2x pm8) 



Norise (jūnija 3. nedēļā)

Solfedžo – 1. iestājeksāmens vienā dienā
1. Rakstiskā daļa (no rīta; grupās)
2. Mutiskā daļa (pēcpusdienā; individuāli)



Diktāta pieraksts:



Secību pieraksts:



10 elementu pieraksts:



Solfedžo iestājeksāmens vidusskolā 2018.gads. Mutiskā daļa 

1. biļete 2. biļete 

No „re”    doriskā - 

                melodiskais mažors 

No „mi”   harmoniskais mažors –  

                frīģiskā 

do minorā: pl 53   fa minorā:  pm 7 

VII7 Mib mažorā VII65 Lab mažorā 

No “si” uz augšu: t5, m64 No “re” uz augšu m6, D7 

No „do#” pm5 ar atrisinājumiem No „sol”    pl4 

Lasīšana no lapas Lasīšana no lapas 

 

3. biļete 
 

4. biļete 

No „fa”   miksolīdiskā-       
              harmoniskais minors 

No „sol”    līdiskā – 
                 frīģiskā  

do# minorā:  pl5  La mažorā: pl53 

l2, pm7   no “mi”  m7, pl2     fa# minorā 

No „fa#”    D65  No „mi”    D43 

5. biļete 
 

6. biļete 

No „la”   melodiskais minors-   
                miksolīdiskā 

No „si”   harmoniskais minors-   
               līdiskā 

fa# minorā  pm53  do# minorā: pl2 



Mutiskā atbilde:

• VIDEO IZŅEMTS PERSONDATU AIZSARDZĪBAS DĒĻ



Paldies par uzmanību!
Jautājumi?


