
 

4. LATVIJAS SUZUKI VASARAS MEISTARKLASE 
 

 

LAIKS: 9.- 13.augusts, 2022 

 

VIETA: Engures mūzikas un mākslas skola (Adrese: Skolas iela 10A, Engure, LV-3113, Latvija) 

 

DALĪBNIEKI: Suzuki klavieru, vijoles, čella un kontrabasa spēles audzēkņi 

 

SATURS:  

• tonalizācija,  

• individuālās un grupu nodarbības Suzuki audzēkņiem,  

• ansambļi un orķestris,  

• koncerti,  

• radošās darbnīcas, 

• brīvā skatuve, 

• lekcijas un sarunas vecākiem,  

• nodarbību vērošana Suzuki skolotājiem. 

 

SUZUKI SKOLOTĀJI: 

Vijole: Oksana Tuneviča (Lietuva), Liene Broka – Selecka, Natalja Grigoroviča – Skarbinika (Latvija) 

 

Klavieres: Sabina Kalibataite (Lietuva), Kristīne Rāviņa, Māra Sirmā (Latvija) un iespējams vēl kāds brīnišķīgs 

Latvijas Suzuki klavieru skolotājs 

 

Čells: Valdas Povilaitis (Lietuva) 

 

Kontrabass: Toms Timofejevs (Latvija) 

 

PROGRAMMA: 

Sākums: Otrdiena, 9.augusts – reģistrācija no plkst.10.00 (Engures MMS, Skolas iela 10A, Engure) 

 Atklāšanas koncerts plkst.12.00 

Norise: 9.augusts – 12.augusts – individuālās un grupu nodarbības audzēkņiem, koncerti, radošās 

aktivitātes. Audzēkņiem jāprot spēlēt no galvas visi skaņdarbi līdz savam pašreizējam 

skaņdarbam. 

Nobeigums: Sestdiena, 13.augusts – Noslēguma koncerts plkst.12.00  

Engures Mūzikas un mākslas skolas zālē 

Skatuves tērps: melns/ balts, tumšas kurpes. 



 

DALĪBAS MAKSA ģimenēm, kas NAV Asociācijas biedri (maksa 1 personai):  

 Agrā pieteikšanās  
(līdz 01.05.2022.),  

EUR 

Pieteikšanās 
(pēc 01.05.2022.),  

EUR 

Audzēknim /brālim vai māsai/vecākam/citam 
pavadošajam pieaugušajam  

220 240 

 (bez nakšņošanas)  180 200 

 

Bērniem līdz 3 gadu vecumam – bez maksas (bez papildus gultas vietas un ēšanas) 

 

 

DALĪBAS MAKSA ģimenēm, kas IR Asociācijas biedri (maksa 1 personai): 

 Agrā pieteikšanās  
(līdz 01.05.2022.),  

EUR 

Pieteikšanās 
(pēc 01.05.2022.),  

EUR 

Audzēknim /brālim vai māsai/vecākam/citam 
pavadošajam pieaugušajam  

170 190 

(bez nakšņošanas) 130 150 

Ģimenes 2. bērnam - audzēknim 
 

130 150 

(bez nakšņošanas) 110 130 

Suzuki skolotājiem-vērotājiem  
 

170 190 

(bez nakšņošanas) 130 150 

Bērniem līdz 3 gadu vecumam – bez maksas (bez papildus gultas vietas un ēšanas) 

 

NAKTSMĪTNES: ģimenēm nakšņošana būs Engures internātā (3-4 vietīgas istabas, pieteikšanās anketā būs 

iespējams norādīt, ar kuru sev pazīstamu ģimeni labprāt dalītu istabu, katrām 2 istabām kopīga WC, kopējās 

dušas atrodas 1.stāvā). Viesskolotājiem un Suzuki skolotājiem - nakšņošana viesu namā „Stagars”. 

 

DROŠĪBA: Visiem nepilngadīgiem audzēkņiem jābūt vecāka vai cita pieaugušā pavadībā. Meistarklašu laikā 

rūpes par bērnu veselību un drošību uzņemas vecāki /pavadošās personas.  

 

ĒDINĀŠANA: 3 ēdienreizes dienā, sākot no pusdienām 9. augustā līdz brokastīm 13.augustā. 

 

TRANSPORTS: Meistarklašu dalībnieki paši nodrošina ierašanos norises vietā. 

 

APDROŠINĀŠANA: Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu apdrošināšanu. 

 

PIETEIKŠANĀS: 

Lūdzu, pirms pieteikšanās, pārbaudiet, vai esat Latvijas Suzuki Asociācijas biedri un esat samaksājuši biedru 

iemaksas!  

 

Visiem dalībniekiem – PIETEIKTIES ŠEIT  

https://forms.gle/JBZ2WLRwvxXfPiGx8 
 

 

Visus dalībniekus lūdzam aizpildīt elektronisko pieteikšanās formu, ieskaitot vecākus, brāļus un māsas, Suzuki 

skolotājus – vērotājus. 

 

 

 

https://forms.gle/JBZ2WLRwvxXfPiGx8
https://forms.gle/JBZ2WLRwvxXfPiGx8


 

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ: 2022.gada 1.jūnijs 

Dalībnieku skaits ir ierobežots. Pēc pieteikuma saņemšanas, mēs jums nosūtīsim e-pastu ar konta informāciju. 

Dalībniekiem 10 dienu laikā pēc elektroniskās pieteikšanās jāiemaksā depozīts 100 EUR apmērā. Mēs 

apstiprināsim jūsu dalību meistarklasē depozīta maksājumu saņemšanas secībā. 

Pilna rēķina apmaksas termiņš: 31.jūnijs, 2022. 

 

Atsakot savu dalību līdz 1.jūlijam, mēs atmaksāsim jūsu dalības maksu 50% apmērā. 

Pēc 1.jūlija samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. 

 

Uz tikšanos Engurē! 

Latvijas Suzuki vasaras meistarklases organizatori 

Meistarklases kontaktpersona: Sallija Bankevica 

 

Informācija par rēķiniem: Jānis Mirķis 

e-pasts: lvsuzukia@outlook.com 

 

mailto:lvsuzukia@outlook.com

