
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Patīkama un viegla ... 

 

 Jautrie taustiņi – spēlē ar prieku! 
      

os 

... Jums šķitīs instrumenta spēles apmācība. 
To nodrošinās ne vien aktuālos mācību 
pētījumos gūtās atziņas, bet arī atraktīvi 
skaņdarbi un mēdiji, kurus mēs esam radījuši 
speciāli Jums. 

Metodes, 

ar kurām mēs to sasniedzam, ir 
daudzveidīgas. Vairāk nekā 50 gadus mēs 
veicam pētījumus mūzikas pedagoģijā, lai 
Jūs varētu sekmīgi mācīties, izmantojot 
visiedarbīgākās metodes. Mes esam 
speciālisti, kuri organizē „smadzenēm 
atbilstošu mācīšanos”, stundās pielietojot 
atklāta grupu darba formu. 

malo 

Piedzīvoti panākumi ... 

 

... sausas teorijas vietā, ir mūsu princips. 
Plaši tiek izmantotas daudzveidīgās 
muzikālās un tehniskās instrumenta 
iespējas. Dažādu stilu un laikmetu 
kompozīcijas mūsdienīgā aranžējumā  
sagādā daudz prieka kā skolniekiem, tā 
skolotājiem.   

 Vismaz 500 darbi 

 ... būs Jūsu repertuārā pēc tam, kad 

būsiet apguvuši sešas „Jautro taustiņu” 

grāmatas. Ar atraktīvajiem skaņdarbiem 

Jūs varēsiet uzstāties it visur. 

Muzikālā izglītība ... 

Muzikālā ziņā profesionāli ... 

... ir kaut kas vairāk nekā muzicēšana vien. Tā 
vairo ne vien prieku par muzicēšanu, bet arī 
komunikāciju cilvēku starpā, dāvā 
muzicējošajiem un klausītājiem telpu 
kopīgiem pārdzīvojumiem un radošajai 
darbībai. 

... radīti mēdiji Jūs motivēs mācīties stundās un 
vingrināties mājās, atbilstoši savām vēlmēm 
varēsiet izmantot arī disketes vai midi failus. 
Izvēloties mūsu telpu aprīkojumam augstas 
klases mūzikas instrumentus, mēs rūpējamies 
par to, lai mācību stundu laikā  Jūsu radītās 
mūzikas skanējums būtu nevainojams..   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotaļīgi ...

... un mazās grupās mēs pietuvinām muzicēšanai. 
Mūsu mērķis ir modināt un vairot prieku par 
mūziku. Katra stunda mūsu skolā ir kopīgs 
muzikāls pārdzīvojums, kurā Jūs dalāties ar 
saviem draugiem! 

Jautrie taustiņi 

Taustiņinstrumentu spēles apmācība bērniem no astoņiem  

gadiem, jauniešiem un pieaugušajiem 

Digitālais instruments 

... sniedz daudzveidīgas muzikālās un 
tehniskās iespējas. Plaša tembru, ritmu 
un aranžējumu izvēle ļauj iejusties 
jebkurā mūzikas stilā - vai tas būtu 
baroks, roks, klasiskā vai popmūzika. 

„Be your own band ...”

Pareiza mācību programma, 

Kļūsti pats par savu modernās mūzikas 
grupu! Šķietama pretruna? Mūzikas 
grupā taču vienmēr ir vairāki cilvēki… 
Tiesa, bet ar digitālā instrumenta 
palīdzību katrs tūlīt var piedzīvot šo 
lielisko ansambļa spēles sajūtu. 
Izvēlieties tembru, pavadījuma ritmu un 
sāciet! Mūzikas grupa esat Jūs un Jūsu 
instruments! Vislabākais ir tas, ka Jūs 
paši izšķirsiet, ko šī grupa spēlēs un kad. 

vēlme muzicēt, kvalificēts skolotājs un labs 
instruments ir svarīgi panākumu 
priekšnoteikumi. Neskatoties uz  
daudzveidīgām tehniskām iespējām ir jāatzīst, 
ka mūziku vēl aizvien radāt Jūs pats. Jo 
plašākas ir Jūsu mūzikas zināšanas un spējas, 
jo vairāk prieka gūsiet par savu instrumentu 
un muzicēšanu. 

Jautrie taustiņi ... 

Mērķi ...

... tā ir veiksmīga un laikmetīgā mācību 
programma, kuru jauniešiem un 
pieaugušajiem ir izveidojusi YAMAHA 
Music Education.  

... taustiņinstrumentu spēlētājiem ir 
dažādi. Ikvienam ir savi priekšstati un 
vēlmes. Viens vēlētos spēlēt tikai paša 
priekam, cits – saviem draugiem, vai 
grupā. Mācoties mūsu skolā, Jūs 
iegūsiet nepieciešamās zināšanas un 
prasmes savu mērķu sasniegšanai. 
Rezultāts Jūs patīkami pārsteigs! 

YAMAHA Music Education –  

kompetence, 

kurai Jūs varat uzticēties: mūzikas pedagoģijas 
pētniecība vairāk nekā 50 gadu garumā, mācību 
materiālu izveidošana, pedagogu izglītošana un 
tālāk izglītošana,  kopumā vairāk nekā 30 miljoni 
skolnieku no visas pasaules. 


