
 

Tikšanās „Starptautiskajā populārās un džeza mūzikas dziedātāju konkursā  

DZIESMU PUTENIS 2018” 
 

Jau trešo gadu pēc kārtas Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas jaunie 

dziedātāji piedalās Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas rīkotajā konkursā „Dziesmu 

putenis”. Līdzdalība šajā konkursā aizsākās, pateicoties pedagoga Anitas Zambares iniciatīvai, jo 

šis konkurss bagātina jauno dziedātāju pieredzi un ir lieliska iespēja iepazīties ar tālākizglītības 

iespējām, kuras piedāvā A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola. Garkalnes un Cēsu mūzikas skolas 

sadarbojas ne tikai šajā konkursā. Mūsu pedagogi ir bijuši arī pieredzes apmaiņā Cēsīs, un 

Garkalnes skolas absolvente Annija Lejzemniece turpina mācības mūzikas vidusskolā Cēsis, 

apgūstot vokālās mūzikas programmu.  

Skolotāja Anita pēc konkursa atzīst: „Starptautiskais konkurss ir nopietns pārbaudījums 

katram dalībniekam. Annijai Bildartei, kura šajā konkursā bija jaunākā dalībniece, jo visi 

konkursanti pārstāvēja mūzikas vidusskolas, 

šis konkurss deva apliecinājumu savai 

varēšanai un pārliecību par saviem 

spēkiem”.  

Jaunos džeza dziedātājus konkursā vērtēja 

džeza vokālā pedagoģe, Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijas docente Inga 

Bērziņa, vokālais pedagogs, dziedātājs Uģis 

Roze un Klaipēdas konservatorijas 

pedagoģe, dziedātāja Raimonda Vaičiūte. 

 

 

Attēlā – Annija Bildarte un koncertmeistars Artjoms Sarvi konkursa laikā.  

 

Annija šajā konkursā 15 dalībnieku konkurencē ieguva Atzinību.  Skolotāja Anita 

konkursā pavadīto laiku vērtē šādi: „Labi pavadīta diena Cēsīs. Liels prieks par Annijas Bildartes 

dalību un žūrijas atzinību. Paldies mūsu brīnišķīgajam koncertmeistaram mūziķim Artjomam 

Sarvi. Annija bija ļoti pārliecinoša, parādīja savu labāko sniegumu šajā gadā, un bija prieks 

skatīties uz Annijas un Artjoma sadarbību!”  

Lielu prieku Annijai Bildartei sagādāja mūsu skolas pagājušā gada absolvente Annija 

Lejzemniece, kura mācību dēļ gan nokavēja Annijas Bildartes uzstāšanos, bet pievienojās 

skolotājai Anitai un Annijai līdz pat konkursa beigām, 

sagaidot rezultātus. Lejzemniece pastāstīja par mācībām 

A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā – par skolas ikdienu un 

grūtībām, ar kurām Annija tiek galā, kā arī par jauniešu dzīvi 

kopmītnēs. Skolotāja Anita un audzēknes ļoti priecājās par šo 

tikšanos. Tieši skolotājas Anitas mudināta, Annija 

Lejzemniece nolēma turpināt izglītību Cēsu Mūzikas 

vidusskolā.  

Attēlā – Annija Bildarte un Annija Lejzemniece  

Paldies Anitai Zambarei un Artjomam Sarvi par darbu, kas 

ieguldīts, sagatavojoties konkursam, par līdzdalību konkursā 

un abu skolu sadarbības veicināšanu!  

Garkalnes skolas administrācijas vārdā – Inga Pelcmane  


