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Salgales Mūzikas un mākslas skola

Salgale School of Music and Art

Salgales Mūzikas un mākslas skola atrodas gleznainās Lielupes
krastā. Salgale glabā atmiņas par Latvijas Valsts pirmā prezidenta J.Čakstes gaitām, par Dziesmusvētkiem. Šī ir vieta, kur satiekas mūzika un māksla paaudžu paaudzēs.

Salgale School of Music and Art is located on the banks of the picturesque Lielupe.
Salgale keeps memories of the first President of Latvia J.Čakste, of the Song Festival.
This is a place where music and art meet for generations.
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V International Painting Competition “Wave in the Lielupe”
Theme: Song Wave

Tēma: Dziesmu vilnis
Dziesma skan mūsu ikdienā, dziesmu trallinām autobusā un pastaigā. Dziesma skan
mūsos, kā senajās tautasdziesmās:

“Dziedot dzimu, dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzīvoju.”
Ir dziesma, ko dziedam īpašos notikumos, ir dziesma, ko dziedam kopā. Latviešu tauta
ir apzinājusies, ka, kopā dziedot, spēks aug un paveicamas lielas lietas. Dziedot esam
atguvuši brīvību Latvijas valstī. Jau vairāk kā 100 gadus, pastāvot dažādām varām,
latviešu tauta sanāk kopā un organizē Dziesmusvētkus.
Konkursa mērķis:
Popularizēt mākslas skolu audzēkņu māksliniecisko jaunradi glezniecībā un radošo
pašizpausmi.
Konkursa uzdevumi:
• rosināt mākslas skolu audzēkņu radošu pašizteikšanos dažādās glezniecības
tehnikās;
• aktualizēt kopā dziedāšanas tradīciju kā būtisku kultūras pamatdaļu;
• popularizēt Latviju un Salgales pagastu;
• veicināt sadarbību starp Latvijas un citu valstu mākslas skolām;
• iegūt jaunas sadarbības iespējas, idejas, iespaidus, pieredzes apmaiņu
audzēkņiem un pedagogiem.
2021. gadā V Starptautiskajā gleznošanas konkursā “Vilnis Lielupē” piedalās 18 mākslas skolas no 3 valstīm (Latvija, Igaunija, Azerbaidžāna).

The song is played in our everyday life, we sing the song on the bus and on walk. The
song sounds in us, as in historical folk songs:

“I was born singing, I grew up singing
I lived the whole life singing”
There is a song we sing at special events, there is a song we sing together. The Latvian
people have realized that by singing together, strength grows and great things can be
done. We have regained our freedom in Latvia by singing. For more than 100 years,
with the existence of different powers, the Latvian people have come together and
organized the Song Festival.
The purpose of the competition:
To popularize the artistic creativity and creative self-expression of art school students.
Tasks of the competition:
• To encourage creative self-expression of art school students in various painting
techniques;
• To bring together the tradition of singing together as an essential part of culture;
• To popularize Latvia and Salgale parish;
• To promote co-operation between art schools of Latvia and other countries;
• Gain new opportunities for cooperation, ideas, impressions, exchange of experience
for students and teachers.
In 2021, 18 art schools from 3 countries (Latvia, Estonia, Azerbaijan) will participate
in the 5th International painting competition “Wave in the Lielupe”.
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Žūrija
Ieva Neikena
Mākslas maģistre, gleznotāja. 1996.g. beigusi
LMA stājglezniecības meistardarbnīcu pie prof.
Imanta Vecozola un prof. Viļa Ozola.
Māksliniecei raksturīga aktīva radošā darbība.
No 1994.g. piedalās grupu izstādēs Latvijā un
ārpus tās robežām.
Kopš 1996.g. regulāri piedalās gleznotāju
plenēros. Māksliniece rīkojusi vairāk kā 15
personālizstādes dažādās Latvijas pilsētās.
Kopš 1997.g. Latvijas Mākslinieku Savienības
biedre.
I.Neikenai ir gandrīz 20 gadu pedagoģiskā
darba pieredze Latvijas mākslas skolās. Šobrīd
Ādažu Mazo Keramiķu skolas pedagoģe, kā arī
ilggadēja pieaugušo glezniecības studijas “Alla
prima” vadītāja.

Varis Lamsters
1993. gadā beidzis J. Rozentāla Rīgas mākslas
vidusskolu, 1999. gadā – Latvijas Mākslas
akadēmijas monumentālās glezniecības
meistardarbnīcu pie Kaspara Zariņa un Alekseja
Naumova.
Izstādēs piedalās kopš 1996. gada. Ir izstādījies
Latvijā, Lietuvā, Beļģijā, Itālijā. Jau studiju
laikā atzīmētas V. Lamstera izcilās kolorista
spējas un zīmētāja dotības. Viņa lielformāta
kompozīcijām piemīt lakonisms un skaidrība.
LMS biedrs kopš 1997.gada.
Māksliniekam ir ilggadēja pieredze pedagoģijā –
darbā gan ar bērniem, gan pieaugušajiem.
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2021. gadā V Starptautiskajā gleznošanas konkursā “Vilnis Lielupē” piedalās 18
mākslas skolas no 3 valstīm (Latvija, Igaunija, Azerbaidžāna):
•

Baldones Mākslas skola (Pedagogi Sandra Lagzdiņa, Dace Mola, Ieva Muzikante)

•

Bauskas Mūzikas un mākslas skola (Pedagogi Aija Ušerovska, Mārīte Šulce, Iveta
Līdere)

•

Berģu mūzikas un mākslas pamatskola (Pedagogs Maija Purgaile)

•

Children and Youth Development center No.3 (Baku, Azerbaidžāna)

(Pedagogi Narmin Abdullayeva, Konul Orucova, Ayten Beylerzade, Tarana Heydarova)
•

Dobeles Mākslas skola (Pedagogs Inita Vilka)

•

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola (Pedagogs Marta Jurjāne)

•

Jelgavas novada mūzikas un mākslas skola

(Pedagogi Dita Veģe, Inita Vilka, Anita Antoņeviča, Dita Veģe, Krista Levica, Liene
Āboma, Elizabete Ļaksa)
•

Ludzas bērnu un jauniešu centrs (Pedagogs Inta Strode)

•

Tiiu Leis’s Art Studio (Pērnava, Igaunija) (Pedagogs Tiiu Leis)

•

Pilsrundāles v-sk. Struktūrvienība MMS (Pedagogs Īra Rozentāle)

•

Salgales Mūzikas un mākslas skola (Pedagogs Anna Kaltigina)

•

Sējas Mūzikas un mākslas skola (Pedagogs Asnate Grēve)

•

Siguldas mākslu skola “Baltais Flīģelis” (Pedagogs Dace Andersone)

•

Smiltenes Mākslas skola (Pedagogs Džinita Jurkovska)

•

Talsu Mākslas skola (Pedagogs Inese Mīlberga)

•

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola (Pedagogs Anda Sproģe)

•

Ventspils Mākslas skola (Pedagogs Inita Dzalbe)

•

Zilupes Mūzikas un mākslas skola (Pedagogs Marija Sidorina)
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7 - 9 gadu vecuma grupa
I vieta
Autors: Konvser Qurban Orxan
Skola: Children and Youth Development
centet No.3 Baku, Azerbaijan
Pedagogs: Narmin Abdullayeva
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II vieta
Autors: Kārlis Palamarčuks
Darba nosaukums: “Komponists”
Skola: Siguldas mākslu skola “Baltais Flīģelis”,
Latvija
Pedagogs: Dace Andersone

I vieta
Autors: Lizete Ziemiņa
Darba nosaukums: “Rīgas dziesmu vīrs”
Skola: Jelgavas novada Mūzikas un
mākslas skola, Latvija
Pedagogs: Liene Āboma

III vieta
Autors: Roosi Leis
Darba nosaukums:
“Love is like music – everywhere”
Skola: Tiiu Leis’s Art Studio, Estonia
Pedagogs: Tiiu Leis

I vieta
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Autors: Darja Švaube

III vieta

Darba nosaukums: “Trīs brāļi”

Autors: Inci Mirzayeva

Skola: Jelgavas novada Mūzikas un mākslas
skola, Latvija
Pedagogs: Liene Āboma

Skola: Children and Youth Development
centet No.3 Baku, Azerbaijan
Pedagogs: Konul Orucova
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10 - 12 gadu vecuma grupa
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I vieta

II vieta

Autors: Sevgi Mammadova

Autors: Elza Freimane

Skola: Children and Youth Development
centet No.3 Baku, Azerbaijan
Pedagogs: Tarana Heydarova

Darba nosaukums: “Greizsirdība”
Skola: Dobeles Mākslas skola, Latvija
Pedagogs: Inita Vilks

II vieta
Autors: Marts Semjonovs
Darba nosaukums: “Dziesmu svētki”

I vieta

Skola: Baldones Mākslas skola, Latvija
Pedagogs: Dace Mola

Autors: Simona Stumbre
Darba nosaukums: “Vēja Laimiņa”
Skola: Talsu Mākslas skola, Latvija
Pedagogs: Inese Mīlberga

II vieta
Autors: Kate Ķirse
Darba nosaukums: “Arēnā”
Skola: Ventspils Mākslas skola,
Latvija
Pedagogs: Inita Dzalbe
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III vieta
Autors: Emīlija Šefanovska
Darba nosaukums: “Koklītes koklēja
upītes malā”
Skola: Baldones Mākslas skola, Latvija
Pedagogs: Sandra Lagzdiņa
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13 - 15 gadu vecuma grupa
I vieta
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Autors: Esma Javadzade

III vieta

Skola: Children and Youth Development
centet No.3 Baku, Azerbaijan
Pedagogs: Ayten Beylerzade

Darba nosaukums: “Tie ir vārdi no
manas tautas...”

Autors: Samanta Sondere

Skola: Jelgavas novada Mūzikas un
mākslas skola, Latvija
Pedagogs: Andra Kurga

III vieta

II vieta
Autors: Māra Blūma-Kauliņa

Autors: Baiba Tomšūna
Darba nosaukums: “Melnbaltā
dziesma”
Skola: Dobeles Mākslas skola,
Latvija
Pedagogs: Inita Vilks

Darba nosaukums:
“Tautas dziesma nakts mierā”
Skola: Talsu Mākslas skola, Latvija
Pedagogs: Inese Mīlberga
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II vieta

III vieta

Autors: Sanija Kavaļauska

Autors: Pauline Paaret

Darba nosaukums: “Divbalsība”

Darba nosaukums: “Overdoze”

Skola: Bauskas Mūzikas un mākslas skola,
Latvija
Pedagogs: Aija Ušerovska

Skola: Tiiu Leis’s Art Studio, Estonia
Pedagogs: Tiiu Leis
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Atzinības
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Autors: Rebeka Palamarčuka

Autors: Svens Skujiņš

Darba nosaukums: “Zemūdens dziesma”

Darba nosaukums: “Mūzikas skaņas”

Skola: Siguldas mākslu skola “Baltais flīģelis”,
Latvija
Pedagogs: Dace Andersone

Skola: Ikšķiles Mūzikas un
mākslas skola, Latvija
Pedagogs: Marta Jurjāne

Autors: Gabriela Saleniece
Darba nosaukums: “Vēja dziesma”
Skola: Siguldas mākslu skola
“Baltais flīģelis”, Latvija
Pedagogs: Dace Andersone

Autors: Anna Stallīte
Darba nosaukums:
“Es meitiņa, kā rozīte”
Skola: Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skola, Latvija
Pedagogs: Anda Sproģe
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Autors: Madina Elizade

Autors: Inci Babazade Zaur

Skola: Children and Youth Development
centet No.3 Baku, Azerbaijan
Pedagogs: Tarana Heydarova

Skola: Children and Youth Development
centet No.3 Baku, Azerbaijan
Pedagogs: Narmin Abdullayeva
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Atzinības
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Autors: Aleksandra Zandberga
Darba nosaukums:
“Dziesma mūs nes uz viena viļņa”

Autors: Katrīna Cehanoviča
Darba nosaukums: “Mana nākotnes dziesma”

Skola: Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skola, Latvija
Pedagogs: Anda Sproģe

Skola: Dobeles Mākslas skola, Latvija
Pedagogs: Inita Vilks

Autors: Alise Eleonora Kola
Darba nosaukums: “Burbuļu koris”
Skola: Ventspils Mākslas skola, Latvija
Pedagogs: Inita Dzalbe
Autors: Elizabete Žizena
Darba nosaukums: “Duets”
Skola: Bauskas Mūzikas un
mākslas skola, Latvija
Pedagogs: Aija Ušerovska

Autors: Gabriela Anna Šmite
Darba nosaukums: “Mana dziesma”
Autors: Madara Stepiņa
Darba nosaukums: “Dabas dziesma”
Skola: Talsu Mākslas skola, Latvija
Pedagogs: Inese Mīlberga
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Skola: Bauskas Mūzikas un mākslas
skola, Latvija
Pedagogs: Aija Ušerovska
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Pateicamies sadarbības partneriem un atbalstītājiem!

Pateicamies sadarbības partneriem un atbalstītājiem!

Zemnieku saimniecība “Liepziedi” ir ģimenes uzņēmums, kurš
savu darbību uzsāka 1992. gadā. Saimniecība atrodas Jelgavas
novada Salgales pagastā blakus Lielupei. Saimniecība nodarbojas ar graudaugu, rapša un pupu audzēšanu. Pēc smagas darba
dienas saimnieki enerģiju smeļas dabā - vērojot saulrietu un
skaistos dabasskatus Lielupes krastā!
Zemnieku saimniecība “Liepziedi” jau 3 gadus atbalsta konkursu “Vilnis Lielupē”.
“Liepziedu” saimnieki uzskata: “Ir svarīgi motivēt jaunos māksliniekus, lai viņi apzinātos
savu vērtību un turpinātu attīstīt savus talantus.”

Salgales pagastā atrodas “Billītes”, kurās ilgus gadus dzīvojis latviešu dzejnieks, rakstnieks, tulkotājs Edvarts Virza /
īstais vārds Jēkabs Eduards Liekna/ (1883 -1940) un latviešu dzejniece un skolotāja Elza Stērste (1885—1976).
“Billītēs” tapuši daudzi dzejoļi. 2020. gada gleznošanas
konkursa ideja tēmai “Mazā pasaule lielajā pasaulē” tika
smelta no 1933. gadā sarakstītās poēmas “Straumēni”,
kas ir varenākais no tēlojumiem, kāds jebkad sacerēts par
latviešu zemnieku dzīvi. “Billītēs” tagad iekārtots muzejs.
Muzeja veidotāji ir Edvarta Virzas un Elzas Stērstes meita
Amarillis Liekna ar dēlu Edvardu Liekni, meitu Annu Žīguri un mazmeitu Diānu. Gadu gaitā
ciešā sadarbība ar Salgales Mūzikas un mākslas skolu, koncertos muzejā un tā apmeklējumos, likusi dižgara mantiniekiem sirdī vēlmi atbalstīt konkursantus.

Salgales pagastā, pašā Lielupes krastā atrodas Latvijas
Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājas
“Auči”.
Ēka celta 20. gadsimta 30. gados, kopš 1995. gada atkal
pieder Čakstes dzimtai, to atjaunojis prezidenta vecākais
mazdēls Jānis Konstantīns Čakste un viņa ģimene.
Pateicoties šiem cilvēkiem, 1999. gadā tapusi Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja iekārtota ekspozīcija,
kas ļauj iepazīt J. Čaksti kā personību, sabiedrisku un valsts
darbinieku, kā kuplas un draudzīgas ģimenes galvu, izsekot Čakstes dzimtas likteņiem.
Atjaunotajā kalpu mājā apskatāma jauna ekspozīcija - modernā, laikmetīgā formātā izstāstīts izcilas personības un viņa dzimtas likteņstāsts Latvijas vēstures un demokrātijas attīstības kontekstā.
Konkursa organizētājiem ir ilggadēja sadarbība ar vienu no J.Čakstes dzimtas pārstāvjiem - Kristīni Čaksti, kura vienmēr atsaucas aicinājumam veidot konkursa balvu fondu.
Zemnieku saimniecība “Amoliņi” dibināta 1992. gada 16. decembrī. Specializējas
ziemas kviešu, ziemas rapšu un kartupeļu audzēšanā. Saimniecība ir Latvijas top 20
lielākie kartupeļu audzētāji. Tās vīzija- kļūt par vienu no Latvijas paraugsaimniecībām, kas
veiksmīgu saimniekošanas praksi nodod no paaudzes paaudzei. Vērtības: mērķtiecība,
sadarbība un atbildība. Zemnieku saimniecība “Amoliņi”, kā ilggadīgi konkursa atbalstītāji vēlas, lai jaunieši ir radoši, aktīvi savās iecerēs un neapstātos pie sasniegtā. Labi
padarīts darbs vienmēr tiek novērtēts!
Maris Vavilovs, SIA “Dārzeņu Serviss” īpašnieks. Jau 13. gadus nodarbojas dārzeņu
pārstrādes (mizošanas) biznesā. Īpašnieks saka: “Mūsu piegādātāji ir Zemgales lielākās
dārzeņu audzēšanas saimniecības. Savukārt produkcija tiek piegādāta ēdināšanas
uzņēmumiem, mācību iestādēm un pārtikas ražošanas uzņēmumiem visā Latvijas teritorijā. Par motivāciju atbalstīt... Mana personīgā motivācija atbalstīt jaunos māksliniekus
ir balstīta uz diviem stūrakmeņiem... Pirmkārt, domāju, ka cilvēciņam pašā karjeras sākumā ir ne tikai svarīgi saņemt uzslavas un aplausus, bet ari neliela taustāma balva ir
motivējoša, jo galu galā dzīvojam arī materiālā pasaulē un jauniem izaicinājumiem ir nepieciešami ieguldījumi. Otrkārt, pavisam vienkārši.... Ja vari iedot! Tad iedod! Tā saucas...
LABĀS ENERĢIJAS APMAIŅA. Paldies. Ar laba vēlējumiem. Māris.”
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Biedrība „Salgales atbalsta biedrība” dibināta 2015. gada 30. aprīlī. Tās
pamatā ir sabiedriski aktīvu cilvēku apvienība, kas savu brīvo laiku velta, lai
veicinātu mūsu tautas kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un saglabāšanu. Biedrības darbība noris krietni pāri sava pagasta robežām. Tās aktivitātes un atbalsts tiek organizēts dažāda gadagājuma cilvēkiem. Tomēr bērni
un jaunieši ir īpašas uzmanības vērti. Likumsakarīgi, ka Salgales Mūzikas un mākslas
skolas tradicionālajā konkursā biedrības vārdā, valdes loceklis Edgars Jānis Paulovičs,
sarūpē vienu vai vairākas balvas.
Ameļa Jablonska z/s ”Cerības 2” īpašniece. Saimniecībā nodarbojas ar lopkopību,
pamatā piena ražošanu. Produkcijas realizācijā ilggadīga sadarbība ar pārtikas rūpniecības uzņēmumu grupu “Food Union”, saimniecībā ražotais piens tiek izmantots zīmolu
“Pols” un “Kārums” augstvērtīgu produktu ražošanā.
A. Jablonska uzskata, ka katram darbam vai darbiņam jātiek novērtētam un materiāli
atalgotam, lai būtu stimuls darboties vēl un vēl! Par visu ir jāmaksā!
SIA “Emburgas filtri” komandā strādā speciālisti ar vairāk
nekā 10 gadu pieredzi gaisa filtrēšanas jomā. Te tiek
izgatavoti gaisa filtri ventilācijas un gaisa kondicionēšanas
sistēmām. Darbs norit plašā un modernā ražotnē.
SIA “Emburgas filtri” darbinieki pazīst labu materiālu, krāsu un faktūru. Atrodoties
blakus Salgales Mūzikas un mākslas skolai uzņēmuma direktors un darbinieki atbalsta
jaunos māksliniekus.
Salgales
pagasta pārvalde

Jelgavas novada
pašvaldības Ozolnieku
administrācijas
izglītības nodaļa
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Salgale

Salgales Mūzikas un mākslas skola
“Vīgriezes”
Emburga
Salgales pagasts
Jelgavas novads
LV-3045

Salgale School of Music and Art
“Vīgriezes”
Emburga
Salgale parish
Jelgava region
LV-3045

www.salgalesmms.lv
salgalesmms@jelgavasnovads.lv
Salgales Mūzikas un mākslas skola

Uz vāka: fragments no Annas Kaltiginas akvareļa
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