
LATVIJAS SUZUKI KLAVIERU VASARAS MEISTARKLASE 

 
ORGANIZATORS: Latvijas Suzuki Asociācija (LvSA) 
 
LAIKS: 17.-20. augusts, 2023 
 
VIETA: Engures mūzikas un mākslas skola (Adrese: Skolas iela 10A, Engure, LV-3113, Latvija) 
 
DALĪBNIEKI: Suzuki klavierspēles audzēkņi 
 
APRAKSTS: Meistarklasē notiks vērošana, individuālās un grupu nodarbības Suzuki audzēkņiem, 
koncerti, lekcijas un sarunas par Suzuki metodi vecākiem 
 
MEISTARKLASES SKOLOTĀJI: Michelle Post (Šveice), Tamāra Gžibovska, Kristīne Rāviņa, Māra Sirmā, 
Ilze Poķe, Inese Zandere, Valda Garūta, Ginta Stalidzāne 
 
PROGRAMMA:  
Sākums:  Ceturtdiena, 17. augusts – reģistrācija no plkst.10.00, atklāšana plkst.12.00  
Norise:  17.-19. augusts – individuālās un grupu nodarbības audzēkņiem, koncerti, 

mēģinājumi un vecāku lekcijas saskaņā ar pasākuma plānu.  
Audzēkņiem jāprot spēlēt no galvas visi skaņdarbi līdz savam pašreizējam 
skaņdarbam.  

Nobeigums:  Svētdiena, 20. augusts – mēģinājumi, noslēguma koncerts plkst.12.00  
Skatuves tērps: melnas bikses vai svārki, balts vai melns krekls, tumšas kurpes. 

 
DALĪBAS MAKSA: 

 Agrā pieteikšanās  
(līdz 10.03.2023.),  

EUR 

Pieteikšanās 
(pēc 10.03.2023.),  

EUR 

Audzēknim /brālim vai māsai/vecākam/citam 
pieaugušajam, ja ģimene NAV Suzuki Asociācijas biedrs 
(maksa vienai personai) 

180 200 

Audzēknim /brālim vai māsai/vecākam/citam 
pieaugušajam, ja ģimene IR Suzuki Asociācijas biedrs 
(maksa vienai personai) 

150 180 

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

Dalības maksa ir par meistarklasi, ēdināšanu un naktsmītnēm. 

 

NAKTSMĪTNES: Engures internāts (katrā istabā 3-4 gultas, istaba var būt jādala ar kādu citu ģimeni, 

katrām 2 istabām kopīga WC, kopīgas dušas 1.stāvā). Naktsmītnēs tiek nodrošināta sega, spilvens un 

gultas veļa, jāņem līdzi dvieļi un personīgās higiēnas piederumi. 

 

ĒDINĀŠANA: 3 ēdienreizes dienā, sākot no pusdienām 17. augustā, līdz brokastīm 20. augustā. 
 
 

 



 

DROŠĪBA: Visiem nepilngadīgajiem audzēkņiem jābūt vecāka vai cita pieaugušā pavadībā. 

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

 
PIETEIKŠANĀS: Lūdzu, pirms pieteikšanās, pārbaudiet, vai jūs esiet Latvijas Suzuki Asociācijas biedri 
un jums ir samaksātas biedru iemaksas! *) 
Visus dalībniekus lūdzam aizpildīt elektronisko pieteikšanās formu, ieskaitot vecākus, citus 
pieaugušos, brāļus un māsas. 
 
Visiem dalībniekiem – PIETEIKTIES MEISTARKLASEI ŠEIT https://forms.gle/ksKH6Be88ZvXQwMY6 
 
PIETEIKŠANĀS BEIGU TERMIŅŠ: 2023. gada 31. marts 
 
Dalībnieku skaits ir ierobežots! 
Dalībniekiem 10 dienu laikā pēc elektroniskās pieteikšanās jāiemaksā depozīts 100 EUR apmērā. 
Mēs apstiprināsim jūsu dalību meistarklasē depozīta maksājumu saņemšanas secībā.  
Pēc tam grāmatvedis atsūtīs Jums rēķinu. 
Pilna rēķina apmaksas termiņš: 1. maijs, 2023.  
 
Atsakot savu dalību līdz 1. jūlijam, mēs atmaksāsim jūsu dalības maksu 50% apmērā.  
Pēc 1. jūlija samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta.  
 
MAKSĀJUMA REKVIZĪTI: 
Biedrība “Latvijas Suzuki Asociācija” 
Reģistrācijas Nr.40008205737 
Konta Nr.LV43UNLA0050020871955 
Depozīta maksājuma mērķī lūdzu norādiet: “Depozīts par (vārds, uzvārds) dalību klavieru vasaras 
meistarklasē” 
 
 
Uz tikšanos Engurē!  
Latvijas Suzuki klavieru vasaras meistarklases organizatori  
 
Meistarklases kontaktpersona: Kristīne Rāviņa  
e-pasts: kristinita@inbox.lv 
 
 
*) Par iestāšanos Latvijas Suzuki Asociācijā lasiet šeit: https://www.suzukimetode.lv/biedru-
kategorijas  
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