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Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu izstāde - koncerts „Tādi esam” 

2014.gada 22.janvārī Garkalnes novada Domes k/c „Berģi” 

 

Mūzikas un mākslas jomas audzēkņi izstādīja savus darbus un iepriecināja vecākus 22. janvāra 

vakarā koncertā „Tādi esam...”. Uz lielās skatuves uzstājās visi 1.- 8.kl. skolēni, pārstāvot visas skolā 

apgūstamās mūzikas programmas: klavierspēli, vijoļspēli, ģitāras spēli, flautas spēli, 

sitaminstrumentu spēli un mūsdienu ritma mūziku.  Audzēkņi muzicēja gan individuāli, gan visi 

kopā.  

Koncertā izskanēja dažādu stilu un raksturu mūzika - no tautas dziesmu apdarēm līdz 

mūsdienīgiem ritmiem.  

Flautas un klavieru kopējo skanējumu rādīja Marta Zukule un Undīne Strauta, izpildot 

L.Armstronga „What a Wonderful World”  (pedagogi Ilze Krūmiņa un Inese Paura). Brāļi Artis un 

Ernests Neļķes izpildīja G.Suterlanda „I’m sailing” (pedagogs Ivars Jercums), ļaujot ieklausīties 

akustisko ģitāru skanējumā. Mūsdienu ritma programmas audzēkne Annija Lejzemniece priecēja 

klātesošos ar Džona Lenona un Pola Makartnija dziesmu „Yesterday” (koncertmeistare Ingūna 

Lielbārde, pedagogs Anita Zambare). Gatavojoties Valsts vijoļspēles konkursam, Elizabete Maija 

Liepa izpildīja Antonio Vivaldi „Vijoļkoncertu la min” II un III daļu (koncertmeistare Angelika  

Teterovska, skolotāja Sandra Šnē).  

Ēģiptieši lepojas ar piramīdām, francūži - ar Eifeļa torni un Elizejas laukiem, itāļi - ar Pizas torni 

un pastu, bet mums ir Daugavas loki, Ventas rumba, Abavas senleja, Turaidas, Rundāles un Jelgavas 

pilis un, protams, tautas dziesmas.  

Tautas dziesmu ciklu izpildīja klavierspēles programmas audzēkņi Kristiāna Zukule „Adiet, 

bērni....” (pedagogs Ingūna Lielbārde), Roberts Lielbārdis - „Aijā, Ancīt, aijā...” (pedagogs Inese 

Paura), Letīcija Janušauska  „Kaķīt’s  mans...” un Patrīcija Skricka „Suņi zaķiem pēdas dzina...” 

(pedagogs Ingūna Lielbārde), ģitāras spēles programmas audzēknes Ksenija Garbuza - krievu tautas 

dziesmu V.Kaļiņina apdarē „Pilna mana lāde”, un Zane Grudule – latviešu tautas dziesmu 

A.Grīnberga apdarē „Tumša nakte, zaļa zāle...” (pedagogs Ivars Jercums), kā arī Sofija Novikova – 

krievu tautas dziesmu Baklanova apdarē  (pedagogs Ilze Krūmiņa)   

Un kā gan bez klasiskās mūzikas?  

Klasiskās mūzikas cikls  vienoja klavierspēles programmas audzēkņus: Georgu Indriksonu 

, kurš izpildīja J.S.Baha tēmu „Musette”  (pedagogs Ingūna Lielbārde), Elīnu Kosporenko ar 

P.Čaikovska  „Koka zaldātiņu maršu” (pedagogs Inese Paura), Annu Sofiju Indriksoni , kura 

izpildīja fragmentu no L.van Bēthovena skaņdarba  „Elīzai” (pedagogs Angelika Teterovska), Ediju 

Bierandu ar Ādolfa Skultes „Ariettu” (pedagogs Angelika Teterovska), pūšaminstrumentu spēles 

flautas spēles programmas audzēkni  Leonīdu Čupriņinu, kurš izpildīja V.A.Mocarta „Alegretto” 

(pedagogs Ilze Krūmiņa), kā arī stīgu mūzikas instrumentu spēles ģitāras spēles programmas 

audzēkņus: Rolandu Zaščerinski, kurš izpildīja V.Kaļiņina „Etīdi”,  Jasmīnu Sauli, kura izpildīja 

J.Povoržņaka „Andantino” un Martu Kļaviņu ar M.Karkasi „Andantino”  (pedagogs Ivars Jercums).   

Ģitāras spēles un klavierspēles programmu audzēkņi apvienojās Deju ciklā.  Jēkabs 

Taranda izpildīja V.Hordoša „Maršu”, Līna Aveniņa – A.Duchese „Valsis”  un Aivija Berga – 
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S.Batova „Deju” (pedagogs Inese Paura), bet Bruno Osītis – F.Karulli „Deju” (pedagogs Ivars 

Jercums). 

Kristīnes Beršackas spēlētais J.Porieša skaņdarbs „Domīgais” (pedagogs Angelika 

Teterovska) deva iespēju   padomāt par dažādām dzīves situācijām un brīžiem, kad liekas, ka visa 

pasaule ir pret tevi, bet vēlāk izrādās - uztraukumiem nav nekāda pamata.  

Par saviem mīluļiem – dzīvniekiem – mūzikā stāstīja klavierspēles programmas audzēkņi 

Dzīvnieku ciklā: Evelīna Krūmiņa izpildīja skaņdarbu „Putniņi” (pedagogs Ingūna Lielbārde), 

savukārt Dž.Smita „Ziloņu valsi” spēlēja Kārlis Dalbiņš  (pedagogs Angelika Teterovska)  

Svētku sajūtu radīja Renāte Grudule, iepriecinot ar K.Vika „Polonēzi” (pedagogs Angelika 

Teterovska), un Kristofers Kanenbergs ar „A.Bullana „Laiks svinēt” (pedagogs Inese Paura). 

Ar Benija Andersona skaņdarbu „Mamma Mia” klātesošos priecēja vijoļspēles programmas 

audzēkņi Maija Elizabete Liepa, Verners Indriksons  un ģitāras spēles programmas audzēkne 

Zane Grudule .   

Pedagoģes Angelikas Teterovskas audzēkņi apvienojās ciklā „Mūsdienu ritmos...”: Annija 

Bildarte , izpildot Dž.Kugela „Valentine”, Anna Zālīte ar V.Klimaševska „Bronzas statueti”, Rūta 

Kurpniece ar V.Meijera „Romanci roka stilā”, Elza Grudule , izpildot A.Margustes skaņdarbu 

„Gabaliņš riekstu šokolādes” un Jānis Balodis ar Dž.Brimbas „Jocīgo seju”. 

Koncerta noslēgumā visus iepriecināja sitaminstrumentu programmas audzēkņu ansamblis: 

Artis Tomsons, Ritvars Zakerničnijs, Voldemārs Višņevskis, Roberts Martišs, Raivis 

Traskovskis, Aivita Garanča, Mārcis Kļaviņš (pedagogs Artis Orubs).  

Pēc tam uz skatuves kāpa skolēnu vecāki jauktā kora „Garkalne” sastāvā (diriģente 

E.Taranda). Viņi ne tikai pieskandināja zāli ar skanīgām dziesmām, bet aicināja arī pārējos 

piebiedroties kora sastāvam un trešdienu vakarus pavadīt kopā, mācoties jaunas kora dziesmas. 

 

 

 

  

 


