
S.Austruma 

Noslēgusies atklātā 2.mūzikas olimpiāde 

2012.gada 12.aprīlī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notika 2.atklātās 

vispārējās izglītības mūzikas olimpiādes noslēgums. Dalībnieki tika vērtēti divās 

vecuma grupās. Jaunākajā grupā dalībnieki 12-14 gadu vecumā, vecākajā – 15-18 gadu 

vecumā. Olimpiādes noslēgums notika trijās daļās. 

1. – mūzikas klausīšanās, mūzikas teorija (rakstiski), dziedāšana un ritmizēšana pēc 

notīm. Katrs dalībnieks izlozēja vingrinājumus un izpildīja to individuāli.  

2.daļā dalībnieki rādīja savu prasmi tautasdziesmas atskaņošanā (koncertsituācijā). 

Tautasdziesmas (pēc skolēna izvēles) tika izpildītas gan a cappella, gan instrumentu 

pavadījumā.  

Radošākā un interesantākā bija olimpiādes noslēguma daļa, kad savas 

oriģinālkompozīcijas atskaņoja visi 26 noslēguma dalībnieki.  

Olimpiādi ar savu klātbūtni pagodināja gan Zviedrijas vēstnieks Latvijā Mats 

Stafansons, gan Igaunijas mūzikas olimpiādes patronese, mūzikas skolotāju asociācijas 

vadītāja Ene Kangron. Lielu ieguldījumu olimpiādes tapšanā sniedza gan Latvijas 

vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācija (LVIIMSA), gan Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmija. 

Iegūtās vietas jaunākajā grupā: 

1.vietas diplomu ieguva Jelgavas 4.vidusskolas 7.klases skolniece 

Ieva Strauta (skolotāja L. Celma). 

2.vietas diplomu ieguva Talsu pamatskolas 5.klases skolnieks  

Dāvids Krists Balodis (skolotāja D.Bičule). 

3.vietas diplomu ieguva Jelgavas 4 .vidusskolas 8.klases skolniece  

Sallija Kļavkalne (skolotāja L.Celma). 

Nominācijās „Labākā orģinālkompozīcija” un „Labākais sniegums mūzikas klausīšanās 

un teorijas daļā” balva tika piešķirta Daugavpils Saskaņas pamatskolas 7.klases 

skolniekam Renātam Čvečkovskim (skolotāja J. Vucēna). 
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Par labāko tautas dziesmas izpildījumu jaunākajā grupā balva tika piešķirta Jelgavas 4 

vidusskolas 7.klases skolniecei Ievai Strautai (skolotāja L.Celma). 

 

Vecākajā grupā: 

1.vietas diplomu saņēma Rīgas 45.vidusskolas skolniece  

Samanta Bernāte (skolotāja I. Millere). 

2.vietas diplomu saņēma Engures vidusskolas skolniece 

Nikola Tohva (skolotāja D. Lāce). 

3.vietas diplomu saņēma Ogres 1.vidusskolas 12.klases skolniece  

Gunda Miķelsone (skolotāja G. Bičule). 

Nominācijās „Labākā orģinālkompozīcija” un „Labākais sniegums mūzikas klausīšanās 

un teorijas daļā” balvu ieguva Ogres 1.vidusskolas 12.klases skolniece Gunda 

Miķelsone. 

Par labāko tautas dziesmas izpildījumu vecākajā grupā balvu ieguva Rīgas 

45.vidusskolas skolniece Samanta Bernāte. 

Veicināšanas balvu par izpildītājsniegumu un oriģinālkompozīciju „Bērnība” saņēma 

Balvu Valsts ģimnāzijas 11.klases skolēns Māris Zaharovs. 

Valsts izglītības satura centrs izsaka pateicību visiem dalībniekiem, mūzikas 

skolotājiem, atbalstītājiem un sadarbības partneriem par ieguldīto darbu! 

 

  
Olimpiādes teorētiskās daļas norise Olimpiādes norise 
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Olimpiādes dalībnieki un žūrija 


