
 

LNSO MŪZIĶI  
AR MUZIKĀLI IZGLĪTOJOŠU PASĀKUMU BĒRNIEM 

VIESOJAS GARKALNES PIRMSSKOLĀ! 

 „Mums rūp, lai Latvijā augtu inteliģenti un kulturāli cilvēki, tāpēc vēlamies dot 

ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā. Mēs ceram, ka ar šiem koncertiem spēsim 

radīt bērnos interesi par klasisko mūziku, un tad augs gan jauni koncertu apmeklētāji, 

gan arī jauni mūziķi”, savu mērķi pauž mūziķi un koncertu organizētāji. 

Bērnudārzu un skolu koncertos LNSO mūziķi iepazīstina bērnus ar mūzikas 

instrumentiem un atskaņo dažādu laikmetu un raksturu skaņdarbus, kā arī aicina 

bērnus ar skolā pieejamiem mūzikas instrumentiem piedalīties mūzikas atskaņojumā. 

Tādējādi bērni pievērš uzmanību ritma izjūtai un bagātina fantāziju, jo tiek aicināti 

spēlētos skaņdarbus saistīt ar noteiktiem tēliem. Koncerta noslēgumā bērni tiek 

aicināti mūziķu spēlētos instrumentus izmēģināt paši. 

LNSO mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Andris Poga saka: “Latvijas 

Nacionālais simfoniskais orķestris jau daudzu gadu garumā īsteno virkni dažādu 

projektu, kuru pamatmērķis ir vērsts mūsu nākotnes auditorijas veidošanā. Gan cikls 

ar LeNeSOnu, gan citi muzikāli izglītojošie koncerti Lielajā ģildē jau kļuvuši par 

noturīgu tradīciju. Tomēr jebkurai tradīcijai ir būtiska tās attīstība, tādēļ ļoti augstu 

vērtēju un atbalstu LNSO mūziķu iniciatīvu vest mūziku pie jaunajiem klausītājiem – 

ārpus Lielās ģildes sienām. Muzikālā audzināšana ir būtiska jau no paša sākuma – ar 

atbilstošu formātu un saturu, saistoša un mūsdienīga. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka 

mūsu mūziķu talants, profesionalitāte un entuziasms būs šīs misijas kvalitātes 

garantija!” 

Pie mums, Garkalnes pirmsskolā, 21.septembrī viesojās četras orķestra stīgu grupas 

mūziķes – divas vijolnieces, altiste un čelliste, tātad stīgu kvartets, kura skanējums 

bija patiesi aizkustinošs. Pie mums izskanēja divi koncerti, atsevišķi mazākiem un 

lielākiem bērniem, lai katrs varētu būt līdzdalīgs un līdzi darboties, gūstot muzikālos 

iespaidus. Mūziķes interesanti stāstīja un demonstrēja savus mūzikas instrumentus, 

uzklausīja bērnus, viņu muzikālās asociācijas. Līdzdarbojoties ar ritma instrumentiem 

- marakasiem, grabuļiem un kociņiem, bērni piedalījās gan V.A. Mocarta „Turku 

marša”, gan J.Brāmsa „Ungāru dejas” atskaņojumā. Koncerta noslēgumā katram bija 

iespēja tuvplānā satikties ar mūziķēm, pieskarties mūzikas instrumentam, un pat 

pašam izveidot stīgu instrumenta skaņu ar pirkstu vai lociņu. 

Paldies lieliskajām mūziķēm un koncertu organizētājiem par šo muzikāli izglītojošo 

visaugstākās kvalitātes koncertu! Paldies Garkalnes pašvaldībai par finansiālo 

atbalstu! 
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