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     Sakarā ar izsludināto ārkārtas stāvokli valstī, kopš 2020.gada 13.marta tika 

pārtraukts mācību process klātienē gandrīz līdz 2019./2020. mācību gada beigām, bet 

jaunais mācību gads tika uzsākts klātienē. Arī 2020.gadā biedrība „Ludzas Mūzikas 

pamatskolas atbalsta biedrība” iespēju robežās organizēja dažādus attālinātus 

pasākumus un palīdzēja sagatavoties konkursiem, kuri arī notika attālināti. 

 

      2020.gada 12.novembrī norisinājās Jauno vokālistu konkurss “Skaņais bolss”,  

epidemioloģiskās situācijas dēļ konkurss noritēja attālinātā veidā, tāpēc dalībniekiem 

vajadzēja iesūtīt video ierakstus, kurus nedēļas laikā klausījās un vērtēja  žūrijas 

komisija, video ierastos pavadījumam tika izmantots flīģelis. Skolas audzēkņi ieguva 

godalgotas vietas: Viktorija Kozlovska – I vieta (pedagogs un koncertmeistars L. 

Greitāne, Kamila Makarova- I vieta (pedagogs L. Greitāne, koncertmeistare I. 

Afanasjeva), Kristiāns Broks – I vieta (pedagogs A. Razumovska, koncertmeistare M. 

Marčenoka), Paula Blusanoviča – II vieta (pedagogs E. Podoļeca, koncertmeistare L. 

Greitāne), Katerīna Bartulāne – III vieta (pedagogs E. Podoļeca, koncertmeistare L. 

Greitāne). 

 

 
 

     2020.gada 18.-20.oktobrī  Rīgā norisinājās 9. Rīgas Starptautiskais jauno pianistu 

konkurss, arī šajā konkursā dalībnieku vērtēšana notika attālināti videoieraksta formātā. 

Konkursā piedalījās visu tautību jauniem pianisti vecumā no 5 līdz 21 gadam klavieru 

solo un četrrocīga ansambļa kategorijās. Ludzas Mūzikas pamatskolas audzēkņi sīvā 

konkurencē ieguva ļoti labus rezultātus: Karina Višņakova 3.vieta un Ieva Ļahnoviča 

3.vieta. 

  



     Video ierakstos un sagatavošanās procesa laikā bērni, jaunieši demonstrēja savas 

prasmes, koncertmeistari pavadījumam izmantoja projekta “Flīģeļa iegāde 

profesionālas koncertdarbības nodrošināšanai Ludzas novadā” Nr. 16-01-AL34-

A019.2201-000019 ietvaros iegādāto flīģeli. 

 

 
 

    Arī ikdienā šis mūzikas instruments - flīģelis Ludzas Mūzikas skolā ir pieejams 

ikvienam, kurš vēlas muzicēt un apgūt klavierspēli. 2019./2020.gadā Ludzas Mūzikas 

skolu absolvēja 15 audzēkņi, 1 no kuriem apguva klavierspēli, arī pašlaik klavierspēli 

apgūst 35 bērni un jaunieši, bet klavierspēli kā papildus specialitāti apgūst vēl 38 bērni. 

  

   Katru gadu Ludzas novada bērni un jaunieši piedalās dažādos konkursos un gūst 

panākumus ne tikai reģionālajos, bet valsts un starptautiska līmeņa konkursos. 

 
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības 

programmas ( LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 

 

Video informācija ir pieejama:  https://www.youtube.com/watch?v=RllxjWIzXpQ 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē 

ttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv 

 

 
 

 


