
Par iestājpārbaudījumu Jāzepa Mediņa Rīgas 
Mūzikas vidusskolā 2021.gadā norisi 

 
Lai piedalītos iestājpārbaudījumos, reflektantam līdz 2021.gada 14.jūnijam: 

1. elektroniski jāreģistrējas uzņemšanai šajā formā.  
Pēc reģistrēšanās uzņemšanai reflektants pieteikumā norādītajā e-pastā saņem apstiprinošu 
atbildi un saiti uz viņam piešķirto mapi, kuras nosaukums satur reflektanta identifikācijas kodu, 
vārdu un uzvārdu; 

2. jāiesniedz Uzņemšanas noteikumos Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā 
2021.gadā norādītie skenēti vai pārfotografēti personīgie dokumenti un sava 
fotogrāfija dokumentiem. 
Dokumentu iesniegšana notiek elektroniski katram reflektantam piešķirtajā mapē, izmantojot 
failu augšupielādes (Upload) funkciju. Dokumentu oriģinālus reflektants uzrāda, slēdzot mācību 
līgumu klātienē (līgumu slēgšanas laiks no 1. līdz 16.jūlijam darbadienās plkst.14.00-17.00, 
iepriekš sazinoties pa tālruni 28352203). 

3. Noderīga informācija par Zoom tiešsaistes lietošanu pieejama dokumenta 
noslēgumā. 

 

 
Izglītības programmu Taustiņinstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, 

Vokālā mūzika, Mūzika (džeza un populārā mūzika) reflektantiem 
 
Iestājpārbaudījumi notiek attālināti: 

1. specialitātē – reflektants specialitātes programmu iesniedz video ieraksta formā. 
Video faila/-u iesniegšana notiek elektroniski katram reflektantam piešķirtajā mapē, izmantojot 
failu augšupielādes (Upload) funkciju. Ieraksts mapē jāievieto līdz iestājpārbaudījumu sarakstā 
norādītājam iestājpārbaudījuma specialitātē un kolokvijā datumam un sākuma laikam. Video 
ieraksta prasības: 

• ieraksta veikšanas periods – 2021.gada maijs vai jūnijs; 
• skaņdarbi (bet ne to daļas) var būt ierakstīti katrs atsevišķā video failā, izņemot 

izglītības programmas Vokālā mūzika reflektantiem – video failam jābūt viengabalainam 
(visa programma - nemontēta, atskaņota vienā piegājienā); 

• video materiālā reflektants jāredz pilnā augumā (rakursā ar pietiekamu distanci, lai 
redzams, ka atskaņojums ir pēc atmiņas). Video failam nav jābūt augstā video 
izšķirtspējā (tas Jums var sarežģīt augšupielādes procesu); 

2. kolokvijā specialitātē – Zoom tiešsaistē. 
Ne vēlāk kā dienu pirms iestājpārbaudījuma reflektants savā e-pastā saņem tiešsaistes 
platformas Zoom saiti, pieslēgšanās datumu un laiku. Iestājpārbaudījuma ilgums kolokvijā 
katram reflektantam ir 15 minūtes, to laikā reflektants atbild uz diviem izlozētajiem 
jautājumiem (no 10); 

3. solfedžo un mūzikas teorijā – Zoom tiešsaistē. 
Ne vēlāk kā dienu pirms iestājpārbaudījuma reflektants savā e-pastā saņem tiešsaistes 
platformas Zoom saiti, pieslēgšanās datumu un laiku. Iestājpārbaudījuma ilgums solfedžo un 
mūzikas teorijā katram reflektantam ir 15-20 minūtes. 

 

 
Izglītības programmu Pūšaminstrumentu spēle, 

Sitaminstrumentu spēle reflektantiem 
 
Iestājpārbaudījumi notiek attālināti: 

1. specialitātē (solo programma) – reflektants specialitātes programmu iesniedz 
video ieraksta formā. 
Video faila/-u iesniegšana notiek elektroniski katram reflektantam piešķirtajā mapē, izmantojot 
failu augšupielādes (Upload) funkciju. Ieraksts mapē jāievieto līdz iestājpārbaudījumu sarakstā 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=od-ISgPEB0aQx2F_rytLOklw4Hh5Z0BFlzzL84VtM8hUMTdCOVZPQzFEWUdNSDhaQkU5NVpMRjNLWi4u&web=1&wdLOR=c914792D8-74CC-4003-AC75-9DD17DFA0495


norādītājam iestājpārbaudījuma specialitātē un kolokvijā datumam un sākuma laikam. Video 
ieraksta prasības: 

• ieraksta veikšanas periods – 2021.gada maijs vai jūnijs; 
• skaņdarbi (bet ne to daļas) var būt ierakstīti katrs atsevišķā video failā; 
• video materiālā reflektants jāredz pilnā augumā (rakursā ar pietiekamu distanci, lai 

redzams, ka atskaņojums ir pēc atmiņas). Video failam nav jābūt augstā video 
izšķirtspējā (tas Jums var sarežģīt augšupielādes procesu); 

2. kolokvijā specialitātē – Zoom tiešsaistē. 
Ne vēlāk kā dienu pirms iestājpārbaudījuma reflektants savā e-pastā saņem tiešsaistes 
platformas Zoom saiti, pieslēgšanās datumu un laiku. Iestājpārbaudījuma ilgums kolokvijā 
katram reflektantam ir 15 minūtes, to laikā reflektants atbild uz diviem izlozētajiem 
jautājumiem (no 10); 

3. specialitātē (tehnisko iemaņu pārbaude) – reflektants iesniedz video ieraksta 
formā. 
Video faila iesniegšana notiek elektroniski katram reflektantam piešķirtajā mapē, izmantojot 
failu augšupielādes (Upload) funkciju. Ieraksts mapē jāievieto vienas stundas laikā pēc kolokvija 
beigām. Video failam jābūt viengabalainam (nemontētam, atskaņotam vienā piegājienā); 

4. solfedžo un mūzikas teorijā – Zoom tiešsaistē. 
Ne vēlāk kā dienu pirms iestājpārbaudījuma reflektants savā e-pastā saņem tiešsaistes 
platformas Zoom saiti, pieslēgšanās datumu un laiku. Iestājpārbaudījuma ilgums solfedžo un 
mūzikas teorijā katram reflektantam ir 15-20 minūtes. 

 

 
Izglītības programmas Diriģēšana reflektantiem 

 
Iestājpārbaudījumi notiek attālināti: 

1. specialitātē un kolokvijā – Zoom tiešsaistē. 
Ne vēlāk kā dienu pirms iestājpārbaudījuma reflektants savā e-pastā saņem tiešsaistes 
platformas Zoom saiti, pieslēgšanās datumu un laiku. Iestājpārbaudījuma ilgums specialitātē un 
kolokvijā katram reflektantam ir 30 minūtes, to laikā notiek kombinēta teorētisko zināšanu 
pārbaude un reflektants atbild uz diviem izlozētajiem kolokvija jautājumiem (no 10);  

2. solfedžo un mūzikas teorijā – Zoom tiešsaistē. 
Ne vēlāk kā dienu pirms iestājpārbaudījuma reflektants savā e-pastā saņem tiešsaistes 
platformas Zoom saiti, pieslēgšanās datumu un laiku. Iestājpārbaudījuma ilgums solfedžo un 
mūzikas teorijā katram reflektantam ir 15-20 minūtes. 

 

 
Izglītības programmas Mūzikas vēsture un teorija reflektantiem 

 
Iestājpārbaudījumi notiek attālināti: 

1. solfedžo un mūzikas teorijā – Zoom tiešsaistē. 
Ne vēlāk kā dienu pirms iestājpārbaudījuma reflektants savā e-pastā saņem tiešsaistes 
platformas Zoom saiti, pieslēgšanās datumu un laiku. Iestājpārbaudījuma ilgums solfedžo un 
mūzikas teorijā katram reflektantam ir 30 minūtes; 

2. mūzikas literatūrā un kolokvijā – Zoom tiešsaistē. 
Ne vēlāk kā dienu pirms iestājpārbaudījuma reflektants savā e-pastā saņem tiešsaistes 
platformas Zoom saiti, pieslēgšanās datumu un laiku. Iestājpārbaudījuma ilgums mūzikas 
literatūrā un kolokvijā katram reflektantam ir 30 minūtes, to laikā notiek kombinēta teorētisko 
zināšanu pārbaude un reflektants atbild uz diviem izlozētajiem kolokvija jautājumiem (no 10). 

 

 
Noderīga informācija par Zoom tiešsaistes lietošanu 
Zoom tiešsaiste darbojas jebkurā viedierīcē interneta pārlūkā. Tomēr izpildījuma gadījumos 
(dziedāšana, spēlēšana) kvalitatīvāk tiešsaiste darbosies, sagatavojoties šādi: 

• vislabāk Zoom tiešsaiste darbosies, ja izmantosiet datoru (nevis telefonu vai planšeti); 
• izmantojiet Zoom aplikāciju, nevis interneta pārlūku tiešsaistei. Zoom aplikāciju var lejuplādēt 

visām populārākajām platfomām Zoom interneta vietnē. Ja aplikāciju izmantojāt jau agrāk, 

https://zoom.us/download#client_4meeting


pārliecinieties par versijas aktualitāti un atjauniniet aplikāciju, ja tas tiek piedāvāts 
(atjauninājumi pieejami Zoom aplikācijas labajā augšējā stūrī – click, kur jūsu attēls vai vārda 
iniciāļi – click Check for updates); 

• uzstādiet audio iestatījums (tos atradīsiet click uz iestatījumi   , tad izvēlieties kreisajā malā 
Audio) šādi: 

o pie Microphone iestatījumiem izņemiet atzīmi pie uzraksta Automatically adjust 
microphone volume un tad virs šīs izvēlnes mikrofona līmeni izvēlieties aptuveni 80%; 

o pie Suppress background noise iestatījumiem izvēlieties Low. 
o pie Music and Professional Audio iestatījumiem izvēlieties atzīmi pie Show in meeting 

option to “Turn On Original Sound”, tad High fidelity music mode, atstājiet arī atzīmi pie 
Echo cancelation un pārliecinieties, ka nav izvēlēta atzīme pie Stereo mode. 

o Iestatījumus var aizvērt un – tiešsaistes laikā, kreisajā augšējā stūrī būs pieejama poga 
ar uzrakstu Turn on Original Sound. Kad nepieciešams mūzikas atskaņojums, šo pogu 
click (uzraksts nomainīsies uz Turn off Original Sound). 


