
Noslēdzās 4. atklātā mūzikas olimpiāde 

Žūrija noklausījusies visu dalībnieku oriģinālkompozīcijas un izvēlētā 

skaņdarba audiovizuālo prezentāciju, tautasdziesmu izpildījumus, 

ritmizēšanu pēc notīm un, izvērtējot olimpiādes dalībnieku teorētisko 

sniegumu, nolēma: 

 pirmo vietu un godalgu jaunākajā grupā piešķirt Veltai Liepai no 

Suntažu vidusskolas un Beātei Sprindžukai no Daugavpils Valsts 

ģimnāzijas; 

 pirmo vietu vecākajā grupā piešķirt Laurim Gatim Žarinovam no 

Rīgas 93.vidusskolas un Līvai Klintai Valterei no Ogres 

1.vidusskolas; 

 otro vietu un godalgu jaunākajā grupā piešķirt Timotejam Gulbim 

no Tukuma 2.pamatskolas un Martai Elizabetei Matisonei no 

Ventspils 6.vidusskolas; 

 otro vietu un godalgu vecākajā grupā piešķirt Mārtiņam Kalējam 

no  Jēkabpils Valsts ģimnāzijas un Robertam Grozam no Rudzātu 

vidusskolas; 

 trīs trešās vietas jaunākajā grupā piešķirt Dāvidam Kristam 

Balodim no Talsu pamatskolas, Martai Kozļenokai no Jelgavas 

4.vidusskolas un Sabīnei Kubilovičai no Liepājas 8.vidusskolas; 

 trešo vietu vecākajā grupā piešķirt Ievai Strautai no Jelgavas 

4.vidusskolas un Samantai Pluģei no Laucienes pamatskolas. 

 

Tika nolemts apbalvot arī labāko pārstāvi mūzikas teorētiskajos 

jautājumos. Balvu ieguva Beate Sprindžuka - Daugavpils Valsts 

ģimnāzijas skolniece un Melisa Kaškura – Cēsu valsts ģimnāzijas 

skolniece. 

 

Labākais vērtējums ritma piemēros tika piešķirts Beātei Velpei –

Smiltenes ģimnāzijas skolniecei un Melisai Kaškurai – Cēsu valsts 

ģimnāzijas skolniecei. 

 

Labākais vērtējums solfedžo piemēros – Ievai Strautai – Jelgavas 

4.vidusskolas skolniecei. 
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Interesantākā un oriģinālākā kompozīcija – Laurim Gatim Žarinovam - 

Rīgas 93.vidusskolas skolniekam. 

 

JVLMA mūzikas skolotāju katedras studentu balva par prezentācijas 

oriģinalitāti mūzikas un mākslas apvienojumā tika piešķirta Veltai 

Liepai – Ogres novada Suntažu vidusskolas skolniecei un par sirsnīgāko 

kompozīcijas prezentāciju – Robertam Grozam Rudzātu vidusskolas 

skolniekam. 

 

JVLMA mūzikas skolotāju katedras studentu balva par atraktīvu E.Grīga 

skaņdarba „Kalnu karaļa alā” video interpretāciju tika piešķirta jaunākās 

grupas dalībniecei Paulai Mihailovai – Tukuma 2.vidusskolas 

skolniecei. 

 

 

 

Ieskats 4. atklātās mūzikas olimpiādes gaitā: 
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VISC pateicas visiem olimpiādes dalībniekiem, viņu skolotājiem, 

žūrijai – JVLMA mācībspēkiem un studentiem, visiem, kuri līdzdarbojās 

olimpiādes organizēšanā, norisē un mūzikas svētku tapšanā! 


