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INFORMĀCIJA 
 

1. Meistarkursu laiks un vieta 
2020. gada 14. - 23.jūlijs,  Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis”.  
Siguldā, Šveices ielā 19, LV-2150, direktore Jolanta Bimbere 
 tel., fakss 67971578, mob. 29931067 
2. Naktsmītnes dalībniekiem: Krimuldas muiža    
3. Dalībnieki  - 90 - 100 
4.Pieteikšanās: elektroniski, aizpildot elektronisko formu 
http://ejuz.lv/meistarkursi 
5. Dalības maksa: 
         dalībniekiem no Latvijas  EUR 220, - 
    dalībniekiem no Lietuvas, Igaunijas EUR 250,- 
         dalībniekiem no citiem kontinentiem  $ 400,-, vai EUR 350, - 
Dalības maksas avanss 50% apmērā jāsamaksā līdz 31.05.2020, atlikusī summa 
jāpārskaita līdz  30.06.2020. Maksā ietilpst arī ēdināšana 3 X dienā un dzīvošana 
labiekārtotā hostelī. 
           Samaksu kārtot pārskaitījuma veidā: 
Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” atbalsta biedrība, Reģ. Nr.40008155760, 
Konta Nr. LV25 UNLA 0050 0152 8343 0 (SEB Banka, SWIFT kods: UNLALV2X) ar 
norādi Dalība XIV Starptautiskajos latviešu jauno mūziķu meistarkursos “Mūzikas 
interpretācija mūsdienās”, dalībnieka vārds, uzvārds.  
Ceļa izdevumi netiek apmaksāti. 
6. Repertuārs: 
Vienlaicīgi ar pieteikumu uz meistarkursiem, jānosūta skaņdarbu saraksts 
izvēlētās specialitātes nodarbībām uz e-pastu: muzika@baltaisfligelis.lv. 
Lūgums komponistiem vienu vai divus reprezentatīvus skaņdarbus iesūtīt 
elektroniski Gundegai Šmitei līdz 01.06.2020., e pasts: gundegasmite@jvlma.lv.  
 

✓ Instrumentālistiem iepriekš jāsagatavo četri dažādu stilu skaņdarbi/obligāti 
jāiekļauj latviešu, igauņu vai lietuviešu komponista skaņdarbs. 

✓ Dziedātājiem jāsagatavo četri dažādu laikmetu un raksturu skaņdarbi/obligāti 
jāiekļauj latviešu, igauņu vai lietuviešu komponista skaņdarbs. 

✓ Izvēlētās meistarklases programma jāiesniedz reizē ar anketu. 

http://ejuz.lv/meistarkursi


✓ Kompozīcijas meistarklašu dalībnieki var ņemt līdzi savu skaņdarbu notis un 
ierakstus. Jaunie komponisti tiks rosināti veidot konceptuālas ievirzes 
skaņdarbus, kas ietver grafisko notāciju, rakstiskās norādes izpildītājiem, 
instrumentālā teātra elementus u.c., kas paredz izpildītāja aktīvu iesaistīšanos 
jaundarba tapšanā, intepretācijai kļūstot par vienu no skaņdarba stūrakmeņiem. 
Jaundarbus iestudēs un atskaņos meistarkursu vadītāju kameransamblis. Līdzās 
akustisku darbu radīšanai, kompozīcijas meistarkursu dalībniekiem būs iespēja 
arī apgūt elektroakustiskās mūzikas pamatus Dimitra Maronida vadībā.  
Instrumentālistiem un vokālistiem būs arī iespēja apmeklēt nodarbības par 
elektronikas lietojumu mūzikas atskaņojumā vai pamatiemaņām kompozīcijā. 

✓ Dalībnieku koncertos tiks atskaņoti skaņdarbi, kas iestudēti gan meistarkursu 
laikā, gan sagatavoti iepriekš. 
7. Organizatori: Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis”. 
Darba grupa, kuras sastāvā strādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, 
Latviešu kultūras biedrības TILTS, Latvijas Komponistu savienības un Siguldas 
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” pārstāvji. 
8. Meistarkursu vadītājs: Ventis Zilberts /JVLMA profesors 
9. Mākslinieciskā vadītāja: Dace Aperāne /ASV/ 
10.Nozaru vadītāji: Agnese Egliņa, Ventis Zilberts /atskaņotājmāksla/JVLMA, 
Gundega Šmite /kompozīcija/ JVLMA, Dace Aperāne /mūzikas pedagoģija/ 
11.Meistarkursu koordinatore: Jolanta Bimbere, e-pasts: 
jolanta.bimbere@sigulda.lv, telefons 67971062, mob. 29931067. 
12.Administrators: Jolanta Bimbere e-pasts: jolanta.bimbere@sigulda.lv, 
telefons 67971062, mob. 29931067. 
http://www.baltaisfligelis.lv  

 
www.baltaisfligelis.lv/muzika/meistarkursi 

  

http://www.baltaisfligelis.lv/muzika/meistarkursi


 
Pirmās trīs Starptautiskās latviešu jauno mūziķu radošās nometnes - 
meistarkursi notikušas Kanādā. Latvijā ir organizētas trīspadsmit šādas 
nometnes - meistarkursi: 1994.gadā Jaungulbenē, 1996., 1998., 2000., 
2002., 2004., 2006., 2008. gados - Ogrē, 2010., 2012.,2014.,2016., 2018. 
gados Siguldā.  
XIV Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi Mūzikas 
interpretācija mūsdienās notiks Siguldā no 2020. gada 14.- 23. jūlijam. 
Šādi meistarkursi apvieno jaunos mūziķus no vairākām pasaules valstīm, 
rodot iespēju labvēlīgā, interesantā, neformālā gaisotnē kopīgi strādāt, 
muzicēt, atpūsties, nodibināt savstarpējus kontaktus un izveidot 
turpmākās sadarbības iespējas. Arī 2020.gadā XIV Starptautiskie latviešu 
jauno mūziķu meistarkursi apvienos Eiropas valstu, ASV, un citu valstu 
latviešu jaunos mūziķus radošā darbā un muzicēšanā pieredzējušu Latvijas 
un ārzemju pedagogu un izcilu mākslinieku vadībā. Uz XIV 
Starptautiskajiem latviešu jauno mūziķu meistarkursiem tiek aicināti 
mūzikas skolu, mūzikas vidusskolu audzēkņi un mūzikas augstskolu 
studenti, mūzikas izglītības iestāžu pedagogi un citi interesenti. 

 

Meistarkursu darba formas 

 lekcijas, meistarklases  

 kompozīcijas un mūzikas teorijas semināri 
         diskusijas  

 mūzikas publicistikas un kritikas prakse 

 koris  

 kamerorķestris  
 *      kameransambļi  
 *      vokālie un vokāli instrumentālie ansambļi  
 *      pedagoģiski metodiskie semināri 
 *      koncerti      
     Uz meistarkursiem var pieteikties mūzikas augstskolu, vidusskolu 

studenti un mūzikas skolas audzēkņi no 16 gadiem. 
 
    Meistarkursu dalībnieki saņems apliecību par meistarkursu beigšanu. 
 
Dalībnieku koncertos tiks atskaņoti skaņdarbi, kas iestudēti gan 
meistarkursu laikā, gan sagatavoti iepriekš. 

  



XIV Starptautiskajos latviešu jauno mūziķu meistarkursos 
plānoti 90 - 100 dalībnieki: 

 

➢ 20 pianisti,  

➢ 20 pūtēji un sitaminstrumentālisti,  

➢ 24 stīdzinieki,  

➢   6 koklētāji,  

➢ 12 komponisti un muzikologi,  

➢ 18 dziedātāji  
       un  43 pasniedzēji.  

 
Pārstāvētas šādas specialitātes - klavieres, klavierpavadījums, 

klavesīns, kokle;  pūšaminstrumenti (flauta, klarnete, fagots, saksofons); 
sitaminstrumenti; stīgu instrumenti (vijole, baroka vijole, alts, baroka alts, 
čells, kontrabass); kameransambļi; dziedāšana; kompozīcija; mūzikas 
teorija; mūzikas pedagoģija. 

Instrumentālistiem iepriekš jāsagatavo četri dažādu stilu skaņdarbi / 
obligāti jāiekļauj latviešu, igauņu vai lietuviešu komponista skaņdarbs/.
  

 

Meistarklašu vadītāji:  
 

Klavieres   Arta Arnicāne /Šveice/ 
    Andrejs Osokins 
    Lauma Skride /Vācija/ 
    Diāna Zandberga 
    Reinis Zariņš 
Klavesīns  Ieva Saliete       
    Dāvids Šēmers /Izraēla/ 
Klavierpavadījums Ventis Zilberts 
Vijole   Gunārs Larsens /Šveice/ 
    Rasma Lielmane /Meksika/ 
    Paula Šūmane /Vācija/ 
Baroka vijole/alts Valters Reiters /Lielbritānija/  
Alts   Andra Dārziņa /Vācija/   
Čells    Ēriks Kiršfelds 
    Jānis Laurs /Austrālija/ 
Kontrabass  Toms Timofejevs 
Flauta   Dita Krenberga 
Klarnete               Mārtiņš Circenis  
Fagots   Normunds Zvejnieks 
Saksofons  Artis Sīmanis 
Sitaminstrumenti Guntars Freibergs 
Kokle   Anda Eglīte 
Vokāls, ansambļi Pauls Berkolds /ASV/ 



    Antra Jankava 
    Astra Krikščiūnaite /Lietuva/ 
    Inga Šlubovska-Kancēviča 
Baroka vokāls   Dāvids Šēmers /Izraēla/ 
Kameransambļi              Agnese Egliņa 
    Arta Arnicāne, klavieres un Floriāns Arnicāns, 
    čells /Šveice/ 
    Andra Dārziņa /Vācija/ 
    Mārtiņš Circenis 
    Herta Hansena 
    Ēriks Kiršfelds 
    Ilona Kudiņa /ASV/ 
    Jānis Laurs /Austrālija/ 
    Ieva Oša /Austrija/ 
    Ieva Saliete 
    Ieva Šmite 
    Ventis Zilberts 
Kompozīcija,  
muzikoloģija   Gundega Šmite /Latvija, Grieķija/  
    Andris Dzenītis 
    Dimitris Maronidis /Grieķija/ 
    Helēna Tulve /Igaunija/ 
Kora diriģenti  Nora Kalniņa 
Orķestra diriģenti Normunds Dreģis 
    Valters Reiters /Lielbritānija/ 
Mūzikas pedagoģija:  Pauls Berkolds /ASV/ 
lekciju un  
nodarbību lektori Agnese Egliņa 
    Dzintra Erliha 
    Kristīne Gailīte 
    Katrīna Gupalo 
    Antra Jankava 
    Dita Krenberga 
    Rūta un Valdis Muktupāveli 
    Dāvids Šēmers /Izraēla/ 
    Paula Šūmane 
    Reinis Zariņš 
Lektori    Dr. art. prof. Boriss Avramecs 
    Daina Samta ar Artu Arnicāni 
    Arturs Maskats 
    Prof. dr. Rūta Muktupāvela 
    Orests Silabriedis 
    Dr. art. Dāvids Šēmers /Izraēla/ 
    Gunda Vaivode 
    Pēteris Vasks 

 


