Notikusi pirmā atklātā Mūzikas olimpiāde!
2012.gada 8.martā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA) notika
1.atklātā mūzikas olimpiāde, kurā piedalījās 106 dalībnieki no visas Latvijas
kultūrvēsturiskajiem novadiem visās vecuma grupās.
Olimpiādes mērķis bija aktualizēt mūzikas mācību priekšmeta nozīmību,
paaugstināt mācību priekšmeta prestižu un radīt skolēniem un viņu pedagogiem
radošu pieredzes apmaiņas iespēju .
Tiesības pārstāvēt skolu republikas mūzikas olimpiādē, skolēni ieguva
vispirms radošās spējas un zināšanas pārbaudot novados. Spēju pārbaude notika divās
kategorijās: A grupā, kuru pārstāvēja skolēni, kuri paralēli vispārējās izglītības
programmai mūziku apgūst arī mūzikas skolā un B grupā – vispārizglītojošo skolu
audzēkņi, kuriem nav šīs papildus muzikālās izglītības. Skolēniem bija jādemonstrē
savas teorētiskas zināšanas, solfedžo, jānodemonstrē savas prasmes dažādās
muzicēšanas jomās: gan dziedāšanā, ritmizēšanā pēc notīm, gan koncertsituācijā, kur
bija jādemonstrē savs radošums – dziedot un atskaņojot savas oriģinālkompozīcijas.
Šai mācību priekšmeta olimpiādei raksturīgs tas, ka primārs nebija sacensību
gars, bet visas dienas garumā valdīja radošs prieks par iespējām dalīties savās
prasmēs, kompozīcijās un talantos. Jaunieši neslēpa savas emocijas un sarunās
izteicās, ka ir ļoti priecīgi, ka viņiem ir dāvāta šāda iespēja radoši izpausties.
Olimpiādes organizatori un sadarbības partneri bija JVLMA Mūzikas
skolotāju katedras docētāji, starptautiskās mūzikas skolotāju asociācijas pārstāvji, kā
arī Valsts izglītības satura centrs.

Izcilākie sniegumi tika novērtēti un skolēni izvirzīti pirmo reizi pārstāvēt Latviju
Starptautiskajā skolēnu mūzikas olimpiādē Tallinā.
Apbalvotie skolēni:
Jaunākā B grupa:
1.vieta - Rebeka Ritene - Rīgas Starptautiskā skola
2.vieta - Matīss Lojāns - Līvānu 1.vidusskola
3.vieta - Anna Lase - Talsu Valsts ģimnāzija
3.vieta - Velta Liepa - Suntažu vidusskola
Vecākā B grupa:
1.vieta - Jānis Ziemelis - Aizkraukles novada ģimnāzija
2.vieta - Arvis Podiņš - Rojas vidusskola
3.vieta - Mārtiņš Androps - Pierīgas novadu apvienība

Jaunākā A grupa:
1.vieta- Ance Bārzdiņa - Rīgas 6.vidusskola
2.vieta - Pauls Nartišs - Krāslavas pamatskola
3.vieta - Samanta Bernāte - Rīgas 45.vidusskola
3.vieta - Laura Godiņa - Rīgas 6.vidusskola
Vecākā A grupa:
1.vieta - Beāte Locika - Daugavpils Saskaņas pamatskola
2.vieta - Ēriks Zeps - Rēzeknes 5.vidusskola
3.vieta - Rebeka Goba - Rīgas 45.vidusskola
Zelta diplomi dalībai Starptautiskajā olimpiādē Tallinā piešķiri:
Beātei Locikai- no Daugavpils Saskaņas pamatskolas,
Ērikam Zepam no Rēzeknes 5.vidusskolas,
Ancei Bārzdiņai no Rīgas 6.vidusskolas,
Rebekai Gobai no Rīgas 45.vidusskolas,
Rebekai Ritenei no Rīgas Starptautiskā skolas ,
Samantai Bernātei no Rīgas 45.vidusskolas.

Sveicam godalgotos skolēnus un viņu pedagogus!
Pateicamies visiem skolēniem par dalību olimpiādē !
Pateicamies visiem sadarbības partneriem, organizētājiem, žūrijai un visiem entuziastiem
mūzikas mācību priekšmeta olimpiādes atbalstīšanā.

Spodra Austruma,
VISC vecākā referente

