
Latgales mūziķi – Jāņa Ivanova 

Rēzeknes mūzikas vidusskolas 

absolventi Latvijā un pasaulē
Latgales kultūras programma 2022



Īss projekta kopsavilkums

 Projekta mērķis – veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai Latgales reģionā, 
popularizējot Latgales mūziķus un viņu radošo darbību Latvijā un pasaulē

 Projekta īstenotājs – Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

 Īstenotās aktivitātes:

– desmit muzikālu videostāstu izveide par Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas 
vidusskolas absolventiem

- videostāstu izvietošana sociālajās platformās, skolas mājas lapā, youtube
kanālos, tādejādi popularizējot latgaliešu mūziku un tradīcijas, mūziķu veikumu

 Realizēšanas laiks – 2022. gada maijs-novembris. 

 Muzikālie stāsti pieejami pastāvīgi mājas lapā www.jirmv.lv, facebook, youtube
kanālos

 Projekta nr.LKP/2022/07

http://www.jirmv.lv/


JĀNIS STAFECKIS

Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra 
diriģents kopš 2022./2023. gada 
sezonas

Kontrabasu grupas koncertmeistars 
kamerorķestrī Sinfonietta Rīga

https://www.youtube.com/watch?v=j
UjcI2Tt48U&ab_channel=J%C4%81%C
5%86aIvanovaR%C4%93zeknesM%C5
%ABzikasvidusskola

https://www.facebook.com/watch/?v
=1125315201524677

https://www.youtube.com/watch?v=jUjcI2Tt48U&ab_channel=J%C4%81%C5%86aIvanovaR%C4%93zeknesM%C5%ABzikasvidusskola
https://www.facebook.com/watch/?v=1125315201524677


BIRUTA OZOLIŅA

Koklētāja, dziedātāja un tautas 
mūziķe

Piedalījusies vairāku tradicionālās un 
mūsdienu tautas mūzikas albumu 
ierakstos

https://www.facebook.com/JIRMV/vi
deos/439305348330809

https://www.youtube.com/watch?v=
H76_w8QxxNo&ab_channel=J%C4%81
%C5%86aIvanovaR%C4%93zeknesM%
C5%ABzikasvidusskola

https://www.facebook.com/JIRMV/videos/439305348330809
https://www.youtube.com/watch?v=H76_w8QxxNo&ab_channel=JāņaIvanovaRēzeknesMūzikasvidusskola


LAURIS AMANTOVS

Ieguvis godalgotas vietas 
starptautiskos improvizācijas konkursos

Spēlē Mirage Jazz Orchestra un 
vairākos mazākos sastāvos

Starptautiskā džeza festivāla «Sķiuņa
dzežs» mākslinieciskais vadītājs

https://www.youtube.com/watch?v=t
BN_976vRNE&ab_channel=J%C4%81%
C5%86aIvanovaR%C4%93zeknesM%C
5%ABzikasvidusskola

https://www.facebook.com/JIRMV/vi
deos/864501154545129

https://www.facebook.com/JIRMV/videos/864501154545129
https://www.facebook.com/JIRMV/videos/864501154545129


ILZE GRUDULE

Baroka čelliste, kvartetiste

Dibinājusi senās mūzikas ansambli 
Kesselberg Ensemble (Bāzele) 

Ikgadēj0 Baroka mūzikas dienu 
Rēzeknē idejas autore 

Vairāku kamermūzikas projektu autore 
un izpildītāja

https://www.youtube.com/watch?v=
o22nqwyGuus&ab_channel=J%C4%81
%C5%86aIvanovaR%C4%93zeknesM%
C5%ABzikasvidusskola

https://www.facebook.com/JIRMV/vi
deos/1551110108683379

https://www.youtube.com/watch?v=o22nqwyGuus&ab_channel=J%C4%81%C5%86aIvanovaR%C4%93zeknesM%C5%ABzikasvidusskola
https://www.facebook.com/JIRMV/videos/1551110108683379


IVETA APKALNA

Viena no Eiropas aktīvākajām un 
pieprasītākajām solo ērģelniecēm

Par īpašu misiju uzskata ērģeļmūzikas 
ieskandināšanu ārpus baznīcu 
mūriem, propogandējot ērģeles arī kā 
lielisku koncertinstrumentu bez sakrālās 
funkcijas

https://www.facebook.com/JIRMV/vi
deos/1146325332953719

https://www.youtube.com/watch?v=
ADcd1-
fXxoE&ab_channel=J%C4%81%C5%86
aIvanovaR%C4%93zeknesM%C5%ABzi
kasvidusskola

https://www.facebook.com/JIRMV/videos/1146325332953719
https://www.youtube.com/watch?v=ADcd1-fXxoE&ab_channel=JāņaIvanovaRēzeknesMūzikasvidusskola


GUNĀRS IGAUNIS

Mūzikas pasniedzējs

Latgaliešu tautas dziesmu apkopotājs, 
tautas mūziķis

Nodarbojas ar mūzikas instrumentu 
darināšanu,  izveidojis mūzikas 
instrumentu darbnīcu

https://www.facebook.com/JIRMV/vi
deos/1192603808136642

https://www.youtube.com/watch?v=l
YQyk97edKU&ab_channel=J%C4%81

%C5%86aIvanovaR%C4%93zeknesM%
C5%ABzikasvidusskola

https://www.facebook.com/JIRMV/videos/1192603808136642
https://www.youtube.com/watch?v=lYQyk97edKU&ab_channel=JāņaIvanovaRēzeknesMūzikasvidusskola


ANDA LIPSKA

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas 
vidusskolas pedagoģe, mācību kora 
diriģente

Virsdiriģente XXIII (2003) dziesmu 
svētkos, dažādos Latgales novada 
svētkos un koru kopkoncertos

Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Ludzas 
rajonu koru virsdiriģente (kopš 2003)

https://www.facebook.com/JIRMV/vi
deos/462938352356508

https://www.youtube.com/watch?v=
mGRrrpbV7uU&ab_channel=J%C4%81
%C5%86aIvanovaR%C4%93zeknesM%
C5%ABzikasvidusskola

https://www.facebook.com/JIRMV/videos/462938352356508
https://www.youtube.com/watch?v=mGRrrpbV7uU&ab_channel=JāņaIvanovaRēzeknesMūzikasvidusskola


TĀLIS GŽIBOVSKIS

Latvijas radio mūzikas redaktors 

Spēlējis grupās „Modo”, „Eolika”, „Sīpoli”, 

„Vecās mājas”, „Marana”, „Patina”

Viens no Saulkrastu džeza festivāla 

dibinātājiem

Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks /2020/

https://www.facebook.com/JIRMV/vi
deos/1071422796856997

https://www.youtube.com/watch?v=T
aY2LGuIXqU&ab_channel=J%C4%81%
C5%86aIvanovaR%C4%93zeknesM%C
5%ABzikasvidusskola

https://www.facebook.com/JIRMV/videos/1071422796856997
https://www.youtube.com/watch?v=TaY2LGuIXqU&ab_channel=JāņaIvanovaRēzeknesMūzikasvidusskola


ĒRIKA MILLERE

Koncertmeistare Jāzepa Vītola Latvijas 
mūzikas akadēmija

Solistu koncertmeistare  Latvijas 
Nacionālajā operā 

Apbalvojumi, tituli starptautiskajos 
operdziedātāju konkursos

https://www.youtube.com/watch?v=F
UOn8k-
JiNk&ab_channel=J%C4%81%C5%86aI
vanovaR%C4%93zeknesM%C5%ABzika
svidusskola

https://www.facebook.com/JIRMV/vi
deos/488203960013743

https://www.facebook.com/JIRMV/videos/488203960013743
https://www.facebook.com/JIRMV/videos/488203960013743


ILZE MEDNE

Mūzikas ierakstu producente -
programmu vadītāja 

Muzikoloģe

Latvijas Radio 3 -Klasika ēterā vadītāja

https://www.facebook.com/JIRMV/vi
deos/658742472550069

https://www.youtube.com/watch?v=l
92CtAbu8-
o&ab_channel=J%C4%81%C5%86aIva
novaR%C4%93zeknesM%C5%ABzikasvi

dusskola

https://www.facebook.com/JIRMV/videos/658742472550069
https://www.youtube.com/watch?v=l92CtAbu8-o&ab_channel=JāņaIvanovaRēzeknesMūzikasvidusskola


SKOLAS LAIKA GARŠA

Katram sava skolas garša

Desmit jancīgas atmiņas par to

https://www.facebook.com/JIRMV/videos/
1065454047475659

https://www.youtube.com/watch?v=QrRZT
9RMmO0&ab_channel=J%C4%81%C5%86a
IvanovaR%C4%93zeknesM%C5%ABzikasvid
usskola

https://www.facebook.com/JIRMV/videos/1065454047475659
https://www.youtube.com/watch?v=QrRZT9RMmO0&ab_channel=J%C4%81%C5%86aIvanovaR%C4%93zeknesM%C5%ABzikasvidusskola


PRĀTĀ PALIEKOŠĀKAIS MĀCĪBU PRIEKŠMETS

JIRMV absolventi dalījās ar mūzikas mācību priekšmetu atmiņām

Desmit atmiņas apkopotas vienā videostāstā

https://www.youtube.com/watch?v=zWSc-
wc9NLM&ab_channel=J%C4%81%C5%86aIvanovaR%C4%93zeknesM%
C5%ABzikasvidusskola

https://www.facebook.com/JIRMV/videos/524174222459002

https://www.youtube.com/watch?v=zWSc-wc9NLM&ab_channel=J%C4%81%C5%86aIvanovaR%C4%93zeknesM%C5%ABzikasvidusskola
https://www.facebook.com/JIRMV/videos/524174222459002


SKOLAS LAIKA TRADĪCIJA

https://www.youtube.com/watch?v=by0XA1vshyY&ab_channel=J%C4%81%C5%86aIvanovaR%C4%93zeknesM%C5%ABzikasvidusskola

https://www.facebook.com/JIRMV/videos/3329836773941518

Absolventi dalījās ar interesantāko skolas 

laika tradīciju

https://www.facebook.com/JIRMV/videos/3329836773941518
https://www.facebook.com/JIRMV/videos/3329836773941518


SKOLAS NEDARBS

Kā jau visiem skolēniem, arī JIRMV absolventiem, 

savulaik, savā no mācībām brīvajā laikā sanāca 

pastrādāt kādu lielāku vai mazāku nedarbu 

https://www.youtube.com/watch?v=7lFjD8kV0xs&ab

_channel=J%C4%81%C5%86aIvanovaR%C4%93zekne

sM%C5%ABzikasvidusskola

https://www.facebook.com/watch/?v=14646329173

64243

https://www.youtube.com/watch?v=7lFjD8kV0xs&ab_channel=J%C4%81%C5%86aIvanovaR%C4%93zeknesM%C5%ABzikasvidusskola
https://www.facebook.com/watch/?v=1464632917364243


PUBLICITĀTE, REZULTĀTI, VĒRTĒJUMI

 Kopā 18 072 skatījumi (facebook, 28.11.2022.)

 Intervijas Latvijas Radio 3, Latvijas TV par JIRMV jubileju un dokumentētajiem 

videostāstiem, informācija mājas lapās, sociālajos tīklos

 Skatītāju prieks un lepnums par mūsējo mūziķu sasniegumiem, 

profesionalitāti un novada mīlestību

 Dokumentēti un ierakstīti desmit novada mūziķu  viedokļi, mūziķu karjeras 

stāsti

JIRMV, 2022.


