
 

 

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem 

2017.gada 3. maijā, Rīgā 

 

Svētku noskaņās skanēs vairāki Latvijas skolu pūtēju orķestru 

koncerti 
 

4.maijā – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 26.gadadienā 

Valsts izglītības satura centrs VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma 

ietvaros organizē defile programmu un apvienotā pūtēju orķestra koncertu laukumā pie 

Brīvības pieminekļa.  

 

4.maijā plkst.14.00 – 16.30 Latvijas skolu pūtēju orķestri savas muzicēšanas un defile 

prasmes demonstrēs gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem. Skolu putēju orķestru 

priekšnesums tradicionāli jau divpadsmito gadu pēc kārtas ir neatņemama svētku programmas 

sastāvdaļa Rīgā. Pasākums guvis lielu interesi un atsaucību kā dzīvespriecīgs, krāsains un 

pozitīvām emocijām bagāts notikums. 

 

Skatītājus ar savu sniegumu priecēs divi Rīgas 6.vidusskolas pūtēju orķestri (diriģenti Haralds 

Bārzdiņš un Inga Kalniņa., horeogrāfs Reinis Rešetins), Siguldas Valsts ģimnāzijas un mākslu 

skolas „Baltais flīģelis” pūtēju orķestris „Sudrabskaņa” (diriģenti Elmārs Rudzītis, Arnis 

Šmitiņš, horeogrāfe Laila Rudzīte), E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris 

(diriģents Sandors Līviņš, horeogrāfe Ilze Līviņa), Jelgavas 4.vidusskolas pūtēju orķestris 

“Rota” (diriģents Agris Celms, horeogrāfe Siāra Vīgante), Gulbenes mūzikas skolas pūtēju 

orķestris (diriģents Donāts Veikšāns, horeogrāfe Ilze Līviņa), Valmieras Valsts ģimnāzijas 

pūtēju orķestris (diriģents Mārtiņš Birnis, horeogrāfe Linda Mīļā), Rēzeknes 6.vidusskolas 

pūtēju orķestris (diriģents Jānis Pavlovskis, horeogrāfe Aija Gailuma), Daugavpils 

13.vidusskolas pūtēju orķestris (diriģents Arnolds Grīnberts horeogrāfe Alīna Nikolajeva), 

E.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas un Liepājas Bērnu un jaunatnes centra pūtēju 

orķestris (diriģents Valērijs Šestilovskis, horeogrāfe Aina Apene).  

 

Pasākuma noslēgumā apvienotais orķestris, kopā ap 600 jauno mūziķu, atskaņos R.Paula, 

A.Krūmiņa aranžijā „Dzīvības mūžīgais vārds”, R.Rēriha „Rikšiem bērīt”, J.Kulakova, 

M.Birņa aranžijā „Slidotava” un A.Krūmiņa aranžēto R.Paula „No Kolkas līdz Rēzeknei”. 

 

VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma koncerts “Vienā elpā” notiks 

5.maijā plkst. 17.00 Ķīpsalas hallē, kur vienā varenā orķestrī apvienosies 37 Latvijas labākie 

skolēnu pūtēju orķestri – 1500 jaunie mūziķi, kuri stāstīs Latvijas simtgades vēstures stāstu 

mūzikā.  
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Koncertu organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar producentu grupu „BT 1 

Music”. Koncertu atbalsta Dziesmu un deju svētku lieldraugs “Swedbank”, Valsts 

kultūrkapitāla fonds. 

 

Koncerts notiek Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plāna 2017.- 2021.gadam 

ietvaros. „Koncertā vienā elpas vilcienā izdzīvosim Latvijas simtgades stāstu. Konkrētā laika 

sajūtu skatītājiem radīsim gan ar mūziku, gan arī ar valodu, kāda bija raksturīga katram gadu 

desmitam,” norāda koncerta režisore un idejas autore Inga Krišāne.  

 

Koncertā skanēs tautas mūzika un skaņdarbi, kas tapuši Latvijas brīvvalsts laikā līdz pat 

mūsdienām. Atmiņā tiks atsaukta melodiskā latgaliešu tautas dziesma “Aiz ezera augsti kalni” 

Raimonda Paula apdarē, “Rikšiem bērīti es palaidu” Raita Rēriha apdarē un  latviešu klasiskās 

mūzikas pērles – Emīla Dārziņa “Melanholiskais valsis”, Andreja Jurjāna “Trimpus maršs” un 

Jāņa Ivanova “Svinīgā prelūdija”, kas koncertā skanēs mūsdienīgos aranžējumos.   

 

Koncerta programmā būs klausāma arī Aivara Krūmiņa “Fantāzija par latviešu strēlnieku 

dziesmu melodijām” un popurija “Brāļi Laivinieki” pirmatskaņojums. Tajā ietverti abu 

kupletistu un Alfrēda Vintera 30. gadu hiti, kas tolaik bija tikpat populāri kā Raimonda Paula 

mūzika šodien. Atzīmējot izcilā pūtēju orķestru diriģenta, pedagoga un komponista Gunāra 

Ordelovska 90. jubileju, programmā ir ietverta G. Ordelovska  “Melodija” no pūtēju orķestru 

repertuāra zelta fonda. Koncertu noslēgs Raimonda Paula popurijs “No Kolkas  līdz 

Rēzeknei” par “Dzeguzītes” dziesmām, kas Aivara Krūmiņa aranžijā iekrāsosies jaunās 

muzikālās krāsās. Vēl koncertā skanēs Baumaņu Kārļa, Jura Kulakova, Jāņa Lūsēna, Alfrēda 

Feila un citu skaņražu sacerējumi.   

 

Programmu papildinās krāšņi orķestra defilē priekšnesumi, ko izpildīs Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris un jauniešu pūtēju orķestris “Auseklītis”, kā arī Latvijas 

Republikas Zemessardzes jauniešu pūtēju orķestra atskaņotās intermēdijas. Koncerta 

mākslinieciskais vadītājs un virsdiriģents Haralds Bārzdiņš akcentē: „Defilē kustība strauji 

attīstās. Arī skolēnu apvienotais pūtēju orķestris spēlēs ar mazajām pultīm, būs kustībā un 

veidos horeogrāfiskus zīmējumus, līdzīgi kā jau aizsākām skolēnu dziesmu un deju svētkos!” 

 

Koncerta mākslinieciskais vadītājs un virsdiriģents Haralds Bārzdiņš, režisore Inga Krišāne, 

scenogrāfs Rūdolfs Baltiņš, horeogrāfe Ilze Līviņa. 

 

Biļetes iepriekšpārdošanā: “Biļešu paradīzes” kasēs visā Latvijā vai tīmekļa 

vietnē  www.bilesuparadize.lv. Vairāk par koncertu: www.bt1.lv. Seko līdzi jaunumiem Facebook 

un Draugiem.lv.  

 

Kā zināms, 4. un 5.maijā Rīgā notiks VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru 

salidojums, kurā piedalīsies 37 Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestri no visiem novadiem 

ar turpat 1500 dalībniekiem. 4.maijā notiks pūtēju orķestru defilē programma un 

koncerts  laukumā pie Brīvības pieminekļa, bet 5.maijā – koncerts “Vienā elpā” Ķīpsalas 

hallē. 

 

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestri sevi pieteica 1967. gada Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkos, kuros piedalījās 22 kolektīvi (600 dalībnieki). Kopš šiem svētkiem 

izglītības iestāžu pūtēju orķestru skaits ir pieaudzis līdz 41 kolektīvam, tajos darbojas 

aptuveni 1500 dalībnieku. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku starplaikos, sākot 

ar 1981.gadu, regulāri notiek Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojumi. Pēdējais 

salidojums notika 2012. gadā Jelgavā. 

http://bilesuparadize.lv/lv/events/event/56924
http://www.bt1.lv/
https://www.facebook.com/events/1536287376390584/
https://www.draugiem.lv/events/18677243/puteju-orkestru-koncerts-viena-elpa
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Papildu informācijai: 

Diāna Āboltiņa 

Valsts izglītības satura centrs  

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Tālrunis: 67212415 

E - pasts: diana.aboltina@visc.gov.lv  
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