
IV Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss Rojas ritmi 2018 

 

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas 

folkgrupa konkursā Rojas Ritmi 2018 ir ieguvusi 1. vietu un 

kļuvuši par laureātiem šajā konkursā jau otro reizi. Folkgrupa 

konkursa programmā spēlēja divas latviešu tautas dziesmas: 

Šķērsu dienu saule tek un Noriet saule vakarā`i ansambļa 

vadītāja Ivara Jercuma brīnišķīgajā aranžijā. Šajā gadā 

folkgrupā muzicē un konkursā piedalījās: Annija Bildarte 

(balss, perkusijas), Elza Grudule (vijole), Emīlija Rosicka (flauta), Rūta Zibene (vijole), Andrejs Pavlāns 

(elektriskā ģitāra), Artis Tomsons (bungu komplekts), Jēkabs Taranda (Džamba), Valters Seržāns 

(basģitāra). Slimības dēļ konkursā nevarēja piedalīties Sofija Āboltiņa (flauta). 

Jau ceturto gadu pēc kārtas, Rojā pavasari ieskandināja konkursanti no visas Latvijas mūzikas 

skolām. 14.aprīlī uz skatuves kāpa paši labākie, uzņēmīgākie jaunieši un viņu radošie pedagogi, lai 

piedalītos IV Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkursā Rojas ritmi 2018. 

Konkurss tiek organizēts ar mērķi popularizēt mūziku jauniešu vidū, uzsverot kolektīvās 

muzicēšanas lomu tās apmācībā. Tā ir lieliska iespēja pedagogiem bagātināt savas profesionālās iemaņas, 

kā arī pieteikt sevi kā orģināldarbu autoru, un šogad uz pedagogiem paredzēto speciālbalvu bija iesniegti 

25 darbi. Konkursā izskanēja visdaudzveidīgāko stilu mūzika mūsdienu ritma, populārās mūzikas žanros. 

Konkursā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 150 dalībnieki, 33 pedagogi, 30 dažāda veida 

ansambļi (arfa, akordeons, klavieres, vijole, ģitāra, pūšamie, sitamie mūzikas instrumenti, vokāls) no 19 

Latvijas pilsētām un novadiem: Rojas, Talsiem, Valdemārpils, Rīgas, Baldones, Babītes, Grobiņas, 

Ventspils, Garkalnes, Ozolniekiem, Jelgavas, Aizputes, Ādažiem, Mērsraga, Siguldas, Bolderājas, 

Kandavas, Kalētiem, Alūksnes. 

Atklāšanas koncertā un vēlāk noslēguma koncertā muzicēja brīnišķīgās balss īpašniece, Rojas 

Mūzikas un mākslas skolas absolvente Aija Barovska, Ozolnieku Mūzikas skolas orķestris (vadītājs 

Alberts Kekļa), Klarnešu kvartets “Perpetuum Mobile” (ped. Jānis Ansons), kā arī dziedātāja Rūta 

Dūduma, starptautisko konkursu laureāts, pianists Rihards Plešanovs, Latvijā pazīstamākais akordeonists 

Kaspars Gulbis, kā arī klarnetists, izcilais pedagogs Jānis Ansons. 

Paldies organizatoriem Rojas Mūzikas un Mākslas skolai un galvenajai konkursa koordinatorei 

Baibai Beraģei! 

Paldies visiem pedagogiem, kuri palīdzēja sagatavot audzēkņus, lai folkgrupa izskanētu skanīgi un 

koši. Liels paldies vecākiem. Vislielākais paldies pašiem konkursa dalībniekiem! 

Informāciju sagatavoja un konkursā līdzi juta skolotāja Anita Zambare 

Paldies mūsu pedagogiem Anitai Zambarei un Ivaram Jercumam par ieguldīto darbu ansambļa 

sagatavošanā konkursam! Lai nezūd radošums un prieks par padarīto – skolas administrācijas vārdā 

I.Pelcmane  


