


MĀKSLU IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS

NACIONĀLĀ MĀKSLU VIDUSSKOLA

RĪGAS DOMA KORA SKOLA JAŅA ROZENTĀLA MĀKSLAS SKOLA

RĪGAS BALETA SKOLA EMĪLA DĀRZIŅA MŪZIKAS SKOLA



MIKC NACIONĀLĀ MĀKSLU VIDUSSKOLA

RĪGAS DOMA KORA SKOLA

Pamatizglītības programma 
(192 audzēkņi)

- mācību plānā ar profesionālās 
ievirzes izglītības programmu

VOKĀLĀ MŪZIKA, 
KORA KLASE

Vidējās profesionālās izglītības 
programmas (70 audzēkņi) – 4 gadi

- DIRIĢĒŠANA
Kormeistars, kora dziedātājs

- VOKĀLĀ MŪZIKA
Dziedātājs

- VOKĀLĀ MŪZIKA
Mūziklu dziedātājs

- MŪZIKA
Džeza mūziķis

Profesionālās ievirzes izglītības 
programmas pēc 9. klases,
līdztekus mācībām citā izglītības 
iestādē (8 audzēkņi) 

- DIRIĢĒŠANA
Kormeistars, kora dziedātājs

- VOKĀLĀ MŪZIKA
Dziedātājs

- MŪZIKA
Džeza mūziķis



MIKC NACIONĀLĀ MĀKSLU VIDUSSKOLA

RĪGAS DOMA KORA SKOLA

Interešu izglītība sešgadīgiem
bērniem pirms 1. klases

SAGATAVOŠANAS 
GRUPA 

(50 audzēkņi)

Interešu izglītība pirms I kursa

SAGATAVOŠANAS 
KURSI



Pamatizglītība un profesionālā ievirze

VOKĀLĀ MŪZIKA, KORA KLASE

KONCERTPRAKSE
- Koncerti, koncertuzvedumi, 

koncerttūres un projekti

- Dalība Dziesmu svētkos

- Dalība LNOB izrādēs

- Dalība valsts un starptautiskos 
konkursos un koncertos

- Radošās vasaras nometnes 
(dienas nometne 1.-2. klasei,
nometnes 3.-9. klasei)

MĀCĪBAS
- Audzēkņu skaits klasē (20-24)

- Pagarinātā grupa 1.-2. klasei 
līdz plkst. 17.00

- Kora klases profesionālo
priekšmetu pedagogi (Dziesmu 
svētku virsdiriģenti, 
meistarklašu vadītāji)

- Interešu izglītība (instrumentu
spēle, kompozīcija, ērģeļspēle)



Pamatizglītība un profesionālā ievirze

VOKĀLĀ MŪZIKA, KORA KLASE
Kontaktstundu skaits 1. klasē

Dziedāšana 70

Klavierspēle 70

Ansamblis 70

Mūzikas mācība, solfedžo 70

Blokflautas spēle 17,5

Prakse (konkursi, koncerti, projekti) 17,5



9. KLASES ABSOLVENTI MĀCĪBAS TURPINA
(2021. un 2022. gads)

Rīgas Doma kora skolā

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā

Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā

Emīla Dārziņa mūzikas skolā

Āgenskalna Valsts ģimnāzijā

Rīgas Franču licejā













Vidējā profesionālā izglītība
DIRIĢĒŠANA – KORMEISTARS, KORA DZIEDĀTĀJS

Profesionālie mācību priekšmeti: diriģēšana, partitūra, koris, solo dziedāšana,
klavierspēle, aktiermeistarība, skatuves kultūra, mūzikas teorētiskie priekšmeti,
dziedāšanas metodika



Vidējā profesionālā izglītība

VOKĀLĀ MŪZIKA - DZIEDĀTĀJS

Profesionālie mācību priekšmeti: solo dziedāšana, ansambļa dziedāšana,
klavierspēle, koris, itāļu valoda, aktiermeistarība, skatuves kultūra, runa, vokālā
literatūra un interpretācija, mūzikas teorētiskie priekšmeti



Vidējā profesionālā izglītība

VOKĀLĀ MŪZIKA – MŪZIKLU DZIEDĀTĀJS

Profesionālie mācību priekšmeti: muzikālā teātra dziedāšana, ansambļa dziedāšana,
klavierspēle, gospeļkoris, klasiskās dejas pamati, skatuves deja, aktiermeistarība,
kompozīcija, mūzikas teorētiskie priekšmeti



Vidējā profesionālā izglītība

MŪZIKA – DŽEZA MŪZIĶIS

Profesionālie mācību priekšmeti: džeza vokāls, klavierspēle, basģitāra,
sitaminstrumenti, ģitāra, saksofons, trompete, flauta, bigbends, ansamblis,
gospeļkoris, aktiermeistarība, skatuves kultūra, mūzikas teorētiskie priekšmeti, skaņu
režija, kompozīcija un aranžēšana, džeza un rokmūzikas vēsture



Centralizēto eksāmenu rezultāti

Eksāmens RDKS vidējais
vērtējums

Vidējais
vērtējums valstī

RDKS 
rezultātu aplitūda

Angļu valoda 86.3 % 69 % 63-95%

Latviešu valoda 76.3 % 52.2 % 46-95 %

Matemātika 38.9 % 37.2 % 13-83 %

Vēsture 76.5 % 64.8 % 63-83 %

Bioloģija 54.7 % 53.1 %

Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā - 2. vieta starp specializētajām skolām



Vispārizglītojošie mācību priekšmeti / apguves līmenis / CE

Latviešu valoda I, Literatūra / optimālais / CE
Matemātika I / vispārīgais / CE
Angļu valoda I (B2) / optimālais / CE
Vācu valoda II (B1)
Sociālās zinības un vēsture / vispārīgais
Kultūras pamati / vispārīgais
Dabaszinības / vispārīgais
Datorika / vispārīgais
Latviešu valoda valoda un literatūra II / augstākais
Kultūra un māksla II / augstākais
Uzņēmējdarbības pamati



PANĀKUMI KONKURSOS 2022

III Starptautiskais bērnu un jauniešu dziedāšanas konkurss
Dzintara balsis 2022 (7 godalgotas vietas)

53. Starptautiskais Tolosas koru konkurss – 1. vieta (Rīgas Doma
meiteņu koris TIARA)

Igaunijas Starptautiskais populārās un džeza mūzikas konkurss
“Lauluragin 2023” – 1. vieta (Rīgas Doma kora skolas gospeļkoris)

Audzēkņu panākumi konkursos klavierspēlē, kompozīcijā un 
instrumentu spēlē



NOZĪMĪGI KONCERTI 2022
Eiroradio tiešraides koncerts Latvijas Radio 1. studijā
(Rīgas Doma meiteņu koris TIARA, 5.-9. klase)

Rīgas Doma zēnu kora koncerti sadarbībā ar Raimondu Tigulu, grupu DaGamba

Rīgas Doma kora skolas mūziklu nodaļas iestudējums komponista Kārļa Lāča
mūziklam “Pūt, vējiņi!”

Zīmējumu opera “Dāsnumātika” (Rīgas Doma meiteņu koris TIARA, 3-5. klase)

Rīgas Doma kora skolas jauktā kora koncerti “Amao Omi” un LR proklamēšanas dienas
svētku koncerts “Dzimtenes ainavas”

Saeimas simtgades koncerts “Turpinājums. Mūsu balsis” Latvijas Nacionālajā teātrī
(Rīgas Doma kora skolas jauktais koris) 

Satversmes un Valsts prezidenta institūcijas simtgades koncerts “Savējs. Mūsos pašos” 
(Rīgas Doma kora skolas jauktais koris un gospeļkoris)



SKOLAS TRADĪCIJAS

1. septembris un izlaidums Rīgas Doma baznīcā

Ziemassvētku un pavasara koncerti, jubileju koncerti

Valsts svētku svinēšana kopīgos pasākumos

Skolas audzēkņu kopsapulces par aktuālām tēmām

Ikgadējā vecāku – pedagogu balle

Skolas Gada balva un zēnu kora Puikas balva



Skola lepojas

Lielās Mūzikas balva 2021 – Rīgas Doma kora skolas jauktajam
korim par koncertu “Amao Omi”

Lielās Mūzikas balvas 2022 nominācija “Gada jaunais
mākslinieks” un “Kilograms kultūras 2022” nominācija “Starts” –
Mūziklu nodaļas audzēkņi Kārļa Lāča mūzikla “Pūt, vējiņi!” 
iestudējumā

“Kilograms kultūras 2022” nominācija “Notikums” –
koncertstāsts “Savējs. Mūsos pašos”, piedaloties jauktajam
korim un gospeļkorim



Erasmus+ projekts Collaborate for Culture
Erasmus+ projekts Lingua Franca of Arts
Erasmus+ projekts Experience Art
Erasmus+ projekts Music across Europe
Erasmus+ projekts MusicXchain

Latvija
Nīderlande
Slovēnija
Somija
Vācija
Igaunija
Lietuva



KĀPĒC RĪGAS DOMA KORA SKOLA?
Radoša, demokrātiska, atbalstoša vide

Pedagogi – meistarklašu vadītāji, JVLMA un LKA mācībspēki, Dziesmu svētku
virsdiriģenti, praktizējoši skatuves mākslinieki, skolas absolventi

Ikmēneša stipendija, dienesta viesnīca

Stipendiju fonds – atbalsts dalībai konkursos, meistarklasēs

Daudzveidīgs meistarklašu piedāvājums

Plašas prakses iespējas ar skolas kolektīviem, džeza programmas audzēkņu
prakse JVLMA bigbenda sastāvā

Audzēkņu dalība LNOB izrādēs (Karmena, Amāls un nakts viesi), mūziklos
(Zvaigznes bērns; Pūt, vējiņi!; Agrā rūsa), Latvijas Koncertu projektos

Audzēkņi turpina mācības augstskolās Latvijā un ārzemēs





Skolas absolventi mācības turpina:

Latvijā: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Kultūras akadēmija,

Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte

Lietuvā: Lietuvas mūzikas un teātra akadēmija

Vācijā: Hansa Eislera Berlīnes mūzikas augstskola

Austrijā: Vīnes mūzikas un lietišķās mākslas universitāte, Grācas mūzikas un

izpildītājmākslas universitāte

Nīderlandē: Māstrihtas konservatorija, Amsterdamas konservatorija, Roterdamas

mūzikas augstskola, Hāgas mūzikas akadēmija

Somijā: Sibēliusa akadēmija

Zviedrijā: Stokholmas karaliskā mūzikas koledža

Norvēģijā: Norvēģijas mūzikas akadēmija

Apvienotajā karalistē: Londonas karaliskā mūzikas akadēmija, Londonas mūzikas

augstskola, Londonas Tech mūzikas skola, Londonas Universitātes karaliskās

Holovejas koledža, Čičesteras universitāte

ASV: Bērklijas mūzikas koledža, Jaunā džeza un laikmetīgās mūzikas skola,

Manhetenas mūzikas skola, Losandželosas mūzikas koledža



UZŅEMŠANA 2023

Konsultācijas: 
- 25. februārī
- 25. martā
- 29. aprīlī
- 27. maijā

Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem:
- Stājoties uz 1. klasi: no 2. līdz 26. maijam
- Stājoties uz 5.-9. klasi: no 2. maija līdz 2. jūnijam
- Stājoties uz I-IV kursu: no 1. līdz 14. jūnijam

Uzņemšanas noteikumi un prasības:
www.rdks.lv



Jautājumi un atbildes

- Kādi ir iestāšanās nosacījumi? Cik gatavs tiem šobrīd ir mans bērns, 
kur vajadzētu piestrādāt?
Iestājpārbaudījumu prasības apskatāmas mājaslapā www.rdks.lv. Šos 
jautājumus varat noskaidrot pie dziedāšanas pedagoga pēc 
individuālas konsultācijas katra mēneša pēdējā sestdienā

- Vai 1. klasē bērns jau var papildus dziedāšanai apgūt kādu mūzikas 
instrumentu? Kādus mūzikas instrumentus ir iespējams izvēlēties?
1.,2. klasē visi audzēkņi apgūst blokflautas spēli. Izvēles instrumenta 
spēli (flauta, blokflauta, sitaminstrumenti) var turpināt no 3. klases

- Cikos sākas stundas 5.klasē?
Stundas sākas plkst. 8.30



Jautājumi un atbildes

1. Konsultācijas plānotas katra mēneša pēdējā sestdienā 
(solfedžo, klavierspēle, specialitāte) pēc savstarpējas 
vienošanās par laiku

2. Foniatra izziņa nepieciešama tikai vokālās mūzikas programmas
specialitātēs

3. Papildus tests mūzikas literatūrā un teorijā jākārto tajā 
gadījumā, ja nav pabeigta mūzikas skola vai audzēknis nav 
mācījies mūzikas skolā

4. Informācija par uzņemšanas prasībām džeza specialitātēs un 
mūziklu dziedāšanā pie programmas vadītājiem un džeza 
specialitāšu pedagogiem






