
 

Otrdien, 17.novembrī, mūsu skolā 

norisinājās ikgadējais Tēvzemes nedēļas  

dziesmu konkurss vidusskolēniem ‘’Mūsu 

dziesma Latvijai’’ Konkursā piedalījās  10., 

11. un 12. klašu skolēni. 

Katrai klasei bija iepriekš 

jāsagatavo kāda patriotiska un ar Latviju 

saistīta dziesma. 

Kā pirmie konkursu sāka  11.klašu audzēkņi. Pasākums iesākās ar mierīgu un rudenīgu 11.d klases 

priekšnesumu, viņi izpildīja Māras Zālītes un Ulda Stabulnieka dziesmu ‘’Tik un tā’’. Solisti: Jānis 

Lūsis un Everts Meldris. Priekšnesumā skaistu pavadījumu piešķīra Rūdolfa Brīvlauka ģitārspēle. 

Kā otrie priekšnesumu sniedza 11.c klase. Viņi izpildīja Māras Zālītes un Zigmāra Liepiņa 

dziesmu ‘’Latvju zeme vaļā stāv’’. Solistes – spēcīgo balsu īpašnieces  Elīna Ellere un Natālija 

Knipše-, kura arī spēlēja priekšnesuma pavadījumu ar gitāru. 

Nākamie uzstājās 11.b klase, kuri izpildīja Zigmāra Liepiņa komponēto  dziesmu ar 

tautasdziesmas  vārdiem – ‘’Es atnācu uguntiņu’’. Priekšnesums izcēlās ar  mūzikas instrumentu 

bagātību : 2 dažāda veida bungas, vijole, blokflauta un pat basģitāra,taču 

 11.a klase neatpalika šajā ziņā, viņu Izpildītajā Goran Goras dziesmā ‘’Ceļi’’ tika izmantoti 

tādi mūzikas instrumenti kā  2 ģitāras, ksilofons un čells. Viņu priekšnesumā piedalījās arī  klases 

audzinātāja  Arnita Meinerte. 

Kopumā rezultāti 11.klašu grupā pēc žūrijas lēmuma ir šādi: 

11.d klasei – diploms par tradīciju uzturēšanu 

11.b klasei – diploms par muzikālāko priekšnesumu 

11.c klasei – diploms par emocionālāko priekšnesumu 

11.a klase – laureāti 

Īpašās pateicības: 

Par labāko instumentālo pavadījumu – Natālijai Knipšei  11.c un Martai Gusārei  11.a 

 

Nākamie sacentās 10.klašu audzēkņi.  Konkursu sāka 10.c klase. Viņi izpildīja Skyfoger 

dziesmu ‘’Prūšu meita karā jāja’’, priekšnesuma pavadījumu veidoja bungas, flauta un tamburīns. 

Otrie uzstājās 10.b klase ar spēcīgo Māras Zālītes un Jāņa Lūsēna dziesmu ‘’Dzejnieka dziesma’’. 

Solisti :  skaistais soprāns Vendija Dērica un tenors Deniss Pisligins. 

Kā nākamie šajā konkurā debitēja 10.d klases skolēni. Viņi izpildīja Raimonda Paula un Imanta 

Ziedoņa dziesmu ‘’Svētvakars’’. Šī klase mūs pārsteidza ar sava klases audzinātāja Roberta Viša 

spēcīgo rečitatīvu. 



Arī 10.e klases priekšnesumā, kuri izpildīja dziesmu’’Lec , saulīte!’’,  piedalījās klases audzinātāja  

Ilze Zalāne un otrs audzinātājs Māris Zvaigzne. Viņi izmantoja nacionālo atribūtiku – valsts 

karogu, kuru beigās izveidoja no kartona lapām, kā arī priekšnesumā ieskanējās burvīgas flautu 

skaņas. 

Noslēgumā uzstājās 10.a klase ar Mārtiņa Brauna un Jāņa Petera dziesmu’’ Dvēselīte’’. 

Solisti : Marta Arta Skulme un Mārcis Vikmanis. Viņi sagādāja mums baudāmu šovu ar teatrālu 

noskaņu. 

Rezultāti 10.klašu grupā pēc žūrijas lēmuma: 

10.c klasei – diploms par debitēšanu 

10.b klasei – diploms par muzikālo tradīciju turpināšanu 

10.a klasei – diploms par labākā emocionālā tēla radīšanu. 

10.d klasei – diploms par labāko muzikālo sniegumu 

10.e klase – laureāti 

Īpašās pateicības: 

Par labāko instrumentālo pavadījumu- Martai Veinbergai 10.e un Dāvim Grīnhofam 10.c. 

 

Konkursu noslēdza mūsu skolas pieredzējušāko , 12.klašu, audzēkņu priekšnesumi. 

Viņiem šogad tas bija pēdējais šāda veida konkurss skolēna statusā, tādēļ 12.klašu audzēkņi 

tiecās parādīt visu, ko vien var. Konkursu ieskandināja skaists pamatskolas meiteņu kora 

dziedājums - Raimonda Paula un Knuta Skujenieka dziesma ‘’Es nāku no mazas tautas’’. 

Kā pirmie šo konkursu atklāja 12.b klases skolēni. Viņi dziedāja Antras Stafeckas dziesmu 

“Maldugunis dzēšot”. 

Nākamie uzstājās 12.c klase. Viņi izpildīja Māras Upmanes-Holšteinas dziesmu ‘’Lec, 

saulīte’’. 

Viņu klase šo dziesmu interpretēja jaunā un oriģinālā veidā. Marta Vanaga un Kārlis Šiliņš dejoja , 

kāmēr pārējā klase dziedāja.Priekšnesuma kulminācijā Kārlis pacēla Martu pavisam augstu, 

interpretējot saules lēkšanu. 

12.a klase izpildīja Raimonda Gusareva un Imanta Ziedoņa dziesmu ‘’Nepārtraukti, 

nenorimti’’. Viņu priekšnesumā tika rādīti videomateriāli par Rīgu un tika uzburta burvīgi  mierīga 

atmosfēra. Pavadījumu nodrošināja 11.d  klases skolnieks Everts Meldris. 

Nākamie uzstājās 12.d klase, demonstrējot brangu vīru dziedājumu. 12.d klases puiši izpildīja Vīru 

kora ‘’Vilki’’ ‘’19.divīzijas dziesmu’’, tikmēr meitenes piešķīra priekšnesumam odziņu, dejojot 

skaistos tautas tērpos. 

Kā pēdējie uzstājās 12.e klase .Viņi izpildīja Valta Pūces un Petera Brūvera dziesmu 

‘’Ardievu, meitenes’’. Priekšnesumā skanēja bungas un vijole, tika  izmantotas karavīru jakas , 

ziedi un pat saliekamā gulta. 



Pēc klašu priekšnesumiem uzstājās pamaskolas meiteņu koris ar dziesmām ‘’Maza mana 

tēvu zeme’’ un  Raimonda Paula un Jāņa Petera dziesmu’’Tēvzemes etīde’’ , kurā kā soliste 

ieskanējās jaunais talants -  jaunās, spēcīgās un augstās balss īpašniece Loreta Klibiķe no 7.b 

klases. 

Kopumā pēc žurijas lēmuma rezultāti ir šādi : 

12.c klasei – diploms par labāko muzikālo priekšnesumu 

12.b klasei – diploms par spilgtākā tēla radīšanu 

12.d klasei – diploms par muzikālo tradīciju uzturēšanu 

12.e klasei – diploms par labāko instrumentālo pavadījumu 

12.a klase – laureāti 

Īpašās pateicības:  

Par skaisto kokles solo – Karlīnai Hofmanei 

Vijoles spēle – Evelīna Erzama 

Par labāko instrumentālo pavadījumu – Evertam Meldrim  

 

 


