
Esam konkurētspējīgi! 

 

Mūzikas programmu skolēniem un skolotājiem  2018.gada decembris- 2019.gada februāris ir Valsts 

konkursu laiks. Decembrī Latvijas skolās, arī Garkalnes MVP, notika Latvijas profesionālās ievirzes 

mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmu Sitaminstrumentu spēle un Pūšaminstrumentu spēle 

audzēkņu Valsts konkursu I kārta, kurā tika izvēlēti tie skolēni, kuri pārstāvēs skolu Valsts konkursa II kārtā 

J.Mediņa Mūzikas vidusskolā.  

14.janvārī 4 Sitaminstrumentu spēles programmas audzēkņi piedalījās konkursa II kārtā. Skolotāja 

Mārtiņa Kokara un koncertmeistara 

Jāņa Jačmenkina ieguldītā darba 

rezultāts ir lielisks! Pēc saņemto 

punktu skaita junioru grupā 4.vieta 

ir Denisam Škinderam, I grupā - 

6.vieta Egilam Niedram un 14.vieta 

- Fricim Bičukam, bet II grupā 

5.vieta  - Jēkabam Tarandam. 

Pietrūka tikai nedaudz, 2 punktu, 

lai ieņemtu godalgotās vietas. Taču 

pats svarīgākais, ka puiši - 

konkursa II kārtas dalībnieki - guva 

nenovērtējamu pieredzi, klausoties 

citu skolēnu uzstāšanos un izejot uz J.Mediņa mūzikas vidusskolas skatuves.  

Flautas spēles programmas Valsts konkursa II kārta notika 18.janvārī. Skolu pārstāvēja 3 skolnieces: 

I grupā - Ance Lielbārde un Sofija Āboltiņa, II grupā - Emīlija Rosicka. Skolotāja Elza Bleikša skolēnus 

Valsts konkursam sagatavoja pirmo reizi, un varējām tikai priecāties par viņas iedrošinājumu un 

uzmundrinājumu meitenēm pirms uzstāšanās: „Spēlējiet tā, lai jums pašām patīk!”. Koncertmeistaru  

Ingūnas Lielbārdes un Ingas Burmeisteres atbalstītas, meitenes uzrādīja visaugstākos rezultātus, par kādiem 

pat neuzdrošinājāmies sapņot! Valsts konkursa žūrijas vērtējums: I grupā –23,67 punkti un II vieta Ancei 

Lielbārdei, un 23,00 punkti un II vieta Sofijai Āboltiņai, II grupā - 22,00 punkti un II vieta Emīlijai 

Rosickai.  

19. janvārī Eifonija spēles programmu Valsts konkursā pārstāvēja viens skolotāja Kārļa Krapauska  

skolnieks – Roberts Lielbārdis. Kopā ar mammu, koncertmeistari Ingūnu Lielbārdi, Roberts ieguva 20,00 

punktus, t.i., III vietu, un tika izvirzīts Valsts konkursa III kārtai. Tiesa gan, ilgi priecāties par augstajiem 

rezultātiem nav laika, jo jāsāk gatavoties III kārtai, kurā piedalīsies visas Latvijas mūzikas skolu eifonisti. 

Nopietns darbs vēl priekšā! 

 



Saksofona spēles skolēniem 

Valsts konkursa II kārta notika 

19.janvārī. Programmu pārstāvēja 4 

skolēni: I grupā - Pauls Kristians 

Dubenlāže, III grupā – Krišs 

Klibinskis un Patrīcija Skricka un 

IV grupā- Leonīds Čupriņins. Visi 

skolēni ieguva godalgotas vietas: I, 

III un IV grupā visiem III vietas. 

Īpašs prieks par Krišu Klibinski, 

kurš, koncertmeistares Ingūnas 

Lielbārdes pavadīts, ieguva 21,00 

punktu, godpilno III vietu un tika izvirzīts konkursa III kārtai.  

Paldies pedagogiem Mārtiņam Kokaram, Elzai Bleikšai, Kārlim Krapauskim un Rūdolfam Missam par 

ieguldīto darbu! Paldies koncertmeistariem Ingai Burmeisterei, Ingūnai Lielbārdei un Jānim Jačmenkinam 

par profesionālajiem pavadījumiem un atbalstu skolēniem! 

 Paldies visiem skolēniem, kuri godam pārstāvēja Garkalnes skolu šajā nopietnajā konkursā!  

Lai veicas III kārtā!  

Inga Pelcmane- direktora vietniece mākslu jomā    

  

  


