
Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās skolas, Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas 

un Ropažu Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” draudzības koncerts 

 

Piektdien, 13.martā, Garkalnes MVV notika īpašs 

pasākums - mūzikas skolu klavierspēles klases audzēkņu 

koncerts. Tajā piedalījās Garkalnes MVV jaunie pianisti un 

pianisti no Carnikavas un Ropažu mūzikas skolu klavierspēles 

klasēm. Koncets bija ļoti daudzkrāsains: skanēja gan latviešu, 

gan mūsdienu ārzemju komponistu klaviermūzika.   

Īpašus aplausus izpelnījās mūsu skolas jaunākie muzikanti - 1.klases audzēkņi Roberts Lielbārdis, 

Patrīcija Melbikse un Amanda Esīte, kā arī 3.klases audzēknis Artis Tomsons, atskaņojot K.Nortona 

skaņdarbu „Exotic fruit”. Tā bija liela uzdrošināšanās jau 1.klasē spēlēt kvartetā – klavieres, divas vijoles un 

ksilofons. Paldies viņiem par krāsaino koncerta ieskaņu un labvēlīgo atmosfēru, kuru viņi spēja radīt! 

Mūsu skolā šāds draudzības koncerts notika pirmo reizi. Tas audzēkņiem, nenoliedzami, paplašināja 

redzesloku un deva iespēju aizdomāties, kā skaņdarbu izpildu es, kā mūsu ciemiņi; dzirdēt citu skolu labākos 

pianistus; vērtēt un salīdzināt, saprast, ka arī citās skolās ir talantīgi jaunieši un, lai spētu konkurēt ar viņiem, 

nereti jāpieliek papildus darbs un pūles, lai pilnveidotu savas muzicēšanas prasmes. Arī tiem skolēniem, kuri 

gatavojas piedalīties aprīlī un maijā Latvijas mūzikas skolās notiekošajos konkursos, šī bija lieliska iespēja 

spēlēt zinošas un kompetentas publikas priekšā, jo koncertu klausījās ne tikai dažādu vecumu skolēni, bet arī 

viņu skolotāji – Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Ella Brokāne, Ropažu un Carnikavas MMS 

skolotāja Daiga Brokāne, Garkalnes MVV skolotāji - Ingūna Lielbārde, Sandra Šnē, Angelika Teterovska, 

Ilze Krūmiņa un Inese Paura. Klausītāju vidū bija arī skolas direktors Laimnesis Bruģis un mācību pārzine 

Inese Muižniece.  

Pēc koncerta visiem koncerta dalībniekiem bija lieliska iespēja iepazīties vienam ar otru un parunāt 

par veiksmēm vai vienkārši par skolas dzīvi, jo visus gaidīja neliels cienasts, labi vārdi un draudzīgi smaidi. 

Paldies par koncertu jāsaka klavierspēles skolotājai Inesei Paurai, kura šo ideju „izauklēja”, un ļoti 

ceru, ka šāds pasākums kļūs par skolas tradīciju un pamatu draudzībai starp skolām!  

Administrācijas vārdā – Inga Pelcmane  


