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Aizvadītais mācību gada pavasaris iezīmējās ar neparedzētām izmaiņām darba organizēšanā,
bet tas neapstādināja audzēkņu piedalīšanos dažādos konkursos un izstādēs.
 

No 1.jūnija atklāta izstāde Nova Zagora 2020, Bulgārijā. 
Izstādei iesniegti 4327 darbi no 35 pasaules valstīm.
Priecājamies, ka laureātu vidū ir divi Berģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi - 
Elīza Bumbure un Matīss Bērziņš.

Vizuālās mākslas konkursa Jāzepa Vītola mūzika 2020.gada tēma –
„No realitātes uz ilūziju” 
2020.gada konkursā 2.vieta Annijai Luīzei Puzakai. 

Attālinātais darbs deva iespēju katram netraucēti ļauties J.Vītola šūpuļdziesmas mūzikai un akvareļa
tehnikā savas izjūtas attēlot uz papīra.

Konkursa rīkotāji izteikuši pateicību par piedalīšanos konkursā Berģu Mūzikas un mākslas skolai, 
Popes bērnu mākslas studijai, Jūrmalas mākslas skolai, Mākslas studijai “Raibulis” Rīgā, Rīgas 
Angļu ģimnāzijai, Saules skolas Bērnu mākslas skolai Daugavpilī, Lazdiņas privātajai sākumskolai 
“Punktiņš” Jelgavā, Sējas mūzikas un mākslas skolai, Aizkraukles Mākslas skolai, Rēzeknes 
Mākslas un dizaina vidusskolas mākslas skolai, Kārsavas vidusskolai, Lubānas vidusskolai, Dagdas 
Mūzikas un mākslas skolai., strādājot neierastos apstākļos.



Annijas Luīzes Puzakas darbs.

2020.gada valsts konkursā profesionālās ievirzes mākslas skolām 
Atzinība -Oskaram Rendoram. Dalībniekiem uzdevums bija veidot scenogrāfijas maketu. Žūrija 
atzīmēja Oskara darba poētiskumu. Vērtējums tika veikts pēc 1.kārtas darbiem. Oskars to veidoja 
tekstila nodarbībās, apvienojot  apdruku no linogriezuma un filcēsanu.



Starptautiskajā konkursā “ Vērtību sakta” noslēguma izstādē dalību ar darbu izdrukām izpelnījušies 
– Gabriels Upe un Beatrise Zīvere. Dalībniekiem uzdevums bija veidot zīmējumu, iespaidojoties 
no latviešu tautas tradicionālo saktu kompozīcijas, iekļaujot tajā savas svarīgākās vērtības. 
Uzdevums sagādāja grūtības gan organizētājiem, gan skolotājiem, jo iesūtītās darbu fotogrāfijas bija
jāpārveido atbilstoši lielformāta drukas parametriem. Darbs vēl arvien turpinās.

 Beatrise Z vere, 9, Latvija, ī Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
Stipram b t! / Be strong!ū

Gabriels Upe, 9, Latvija, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
Mana pasaule / My World



Aizkav jusies konkursu rezult tu pasludin šana Azarbaidžan  Olimpiskaj m sp l m ē ā ā ā ā ē ē
velt taj  konkurs  „Magic of Friendship“, kur  iesniegti etru m su audz k u -ī ā ā ā č ū ē ņ

Alises Skroderes, Elzas Krievas, Haralda Ceri a un Lu zes Lilienfeldes    darbi.                  ņ ī

Uz Rum nijas Starptautisko konkursu Golesti muzej  nos t ti 8 m su audz k u - Anna ā ā ū ī ū ē ņ
D li as, Annijas Lu zes Puzakas, L vas Kr mi as, Anetes Tervites, L nas B rzi as, Mada ē ņ ī ī ū ņ ī ē ņ
Lamstera, Ren tes Juzovas un Ramonas Brokas darbi, kuri veidoti p c latviešu tautas ā ē
pasaku mot viem.ī

Darbi nos t ti ar  uz Kau as miniat ru konkursu, konkursu Slov nij  „Ex-Tempore“. ū ī ī ņ ū ē ā
Diemž l „ Covid-19“ aizkav  konkursu norisi. Atzin gu nov rt jumu un pateic bas par ē ē ī ē ē ī
dal bu Andersenam velt taj  konkurs  ieguvuši – Aleksis Celmi š, Beatrise Lapi a-Bite, ī ī ā ā ņ ņ
Elza Krieva, Gabriels Upe, Katr na Briede, Paula Marta L duma, Svens eska.ī ī Č
 

Maija Purgaile


