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     Sakarā ar izsludināto ārkārtas stāvokli valstī, no 2020.gada 9.novembra līdz 

2021.gada 6.aprīlim un no 2021.gada 11.oktobra līdz 2022.gada 11.janvārim, tika 

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

2021./2022. mācību gadu visi skolēni uzsāka klātienē. 2021. gada sākumā, tajās klasēs, 

kur bija augsta saslimstība, mācības notika attālināti. Arī 2021.gadā biedrība „Ludzas 

Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrība” iespēju robežās organizēja dažādus attālinātus 

pasākumus un palīdzēja sagatavoties konkursiem, kuri arī notika attālināti. 

 

    2021.gada 26.-27.martā Daugavpilī norisinājās 1. Starptautiskais Marka Rotko 

mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss, kopumā piedalījās 350 dalībnieki no 

14valstīm (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Kanādas, Polijas, Krievijas, 

Izraēlas, Baltkrievijas, Vācijas, Indijas, Ukrainas, Moldovas, Portugāles), arī šajā 

konkursā dalībnieku vērtēšana notika attālināti videoieraksta formātā. Klavieru 

specialitātē sacentās 107 dalībnieki no 12 valstīm: kopā gan pianisti profesionāļi, gan 

bērni un jaunieši, kas apgūst klavierspēli. Ludzas Mūzikas pamatskolas audzēkņi 

ieguva labus rezultātus: Karina Višņakova (ped. Inga Afanasjeva) klavierspēles 

kategorijā ieguva I pakāpes diplomu kategorijā C2, Ieva Ļahnoviča (ped. Marina 

Marčenoka) klavierspēles kategorijā ieguva II pakāpes diplomu kategorijā C3, Lauma 

Toporkova (ped. Marina Marčenoka) klavierspēles kategorijā ieguva II pakāpes 

diplomu kategorijā C1.). 

        
Sakarā ar ierobežojumiem COVID – 19 dēļ, netika rīkoti arī pasākumi, koncerti, bet 

tapa Ziemassvētku apsveikumi ieraksta formātā, pieejami arī 

https://www.youtube.com/watch?v=JcFJ25KbQZE  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JcFJ25KbQZE


 
 

    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 iegādātais mūzikas instruments - flīģelis Ludzas Mūzikas skolā ir 

pieejams ikvienam, kurš vēlas muzicēt un apgūt klavierspēli. 2020./2021.gadā Ludzas 

Mūzikas skolā mācījās 175 izglītojamie, 44 no tiem apguva klavierspēli, 2021.gadā 

skolu absolvēja 21 audzēknis, 10 no kuriem apguva klavierspēli, bet klavierspēli kā 

papildus specialitāti apgūst vēl 45 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 
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