
 
 “Imants Klaniņš - 80”. 

 
 

2021. gada 28. aprīlī Rēzeknes 4. vidusskolas skolēni noskatījās SIA “Dzīvā 

skaņa” veidoto koncertlekciju “Imants Kalniņš – 80”. Šī koncertlekcija veltīta 

komponista 80 gadu jubilejai, kuru viņš  nosvinēs  š.g 26.maijā. Koncertlekcijas 

vadītāja dziedātāja Ieva Sutugova skolēniem izstāstīja svarīgāko, kas jāzina par 

komponista dzīvi un daiļradi. 

 

 
 

Koncertlekcijā tika izmantoti video materiāli no arhīviem. Ieva Sutugova 

aizrautīgi stāstīja par I. Kalniņu un izpildīja  viņa dziesmas. 

Šis pasākums vēsta par mūsdienu izcilu personu. Skolēniem bija interesanti 

uzzināt par Imantu Kalniņu ne tikai kā par slavenu komponistu, mūziķi, bet arī  

dumpinieku, hipiju, politiķi,  tēvu  un latvieti. 

I.Kalniņa dziesmas Ievas Sutugovas un Miku Abaroniņa izpildījumā atstāja 

ļoti labu iespaidu, jo tās ir dinamiskas, jautras un vienlaikus pārdomu pilnas. 

Programmā piedalās instrumentālā grupa Jāņa Miltiņa vadībā, kas nodrošiāja 

instrumentālo pavadījumu.  

 
 



 

Pēc koncertlekcijas izglītojami dalījās pārdomās un atbildēja uz 

jautājumiem.: 

 

1) Kāda tavuprāt ir Imanta Kalniņa mūzika ? 

Manuprāt, Imantam Kalniņam ir ļoti skaista , dažādu žanru mūzika. 

- Ir gan ātri, gan nomierinoši noskaņojumi, gan arī tādi , kuri liek aizdomāties. 

2) Vai bija kāda dziesma, kuru biji dzirdējis jau iepriekš ? 

- Jā, es agrāk dzirdēju dziesmu  ,,Alvas zaldātiņi” . 

- Agrāk , diemžēl ,nebiju dzirdējusi  Imanta Kalniņa dziesmas, bet man ir liels 

prieks, ka iepazinos ar izcila komponista mūziku. 

3) Ko jaunu uzzināji koncerta laikā ? 

- Es uzzināju, ka Imants Kalniņs ir rakstījis ne tikai dziesmas, bet arī sacerējis  6 

simfonijas, 3 oratorijas, 5 kantātes, apmēram  60 koru dziesmas , filmu un teātra 

mūziku. 

- Es uzzināju, ka Imants Kalniņs rakstīja dziesmas , kuru tekstus sacerēja viņa brālis 

Viktors . 

4) Kas tev vislabāk patika koncerta laikā ? 

- Visvairāk man patika meitenes dziedāšana un stāstījums  par  komponista  

interesantu dzīvi. 

- Man patika klausīties dziesmas. Bija labi, ka vēlāk varēja noklausīties vēlreiz tās 

dziesmas, kuras tev iepatikās. 

- Es klausījos un dziedāju līdzi dziedātājai tās dziesmas, kuras biju dzirdējusi agrāk. 

5) Kādos mūzikas žanros komponists komponēja mūziku ? 

-Mūzikas žanri ir dažādi: rokmūzika, popmūzika, klasiskā mūzika. 

6) Nosauc populārus mūzikas ansambļus ar ko Imants Kalniņš ir sadarbojies, 

komponējis tiem dziesmas? 

-I. Kalniņš  sadarbojās ar tādiem populāriem ansambļiem  kā ,,2XBBM”, 

,,Turaidas  Rozi”, ar dziedātājiem  - Aināru Mielavu, Renāru Kauperu, Olgu 

Rajecku, Agnesi. 

7) Ko tu novēlētu komponistam jubilejā ? 

- Es gribu novēlēt jubilāram stipru veselību,  laimi, daudz skaistu dieniņu un jaunu 

ideju . 

- Lai Jūsu dvēseles mūzika būtu tikai priecīga, jautra un laimīga!  

- Lai Jums vienmēr būtu iedvesma! 

- Lai piepildās sapņi! 

 
Izglītojamo viedokļus pakopoja un informāciju sagatavoja skolotāja Vita Bukovska 


