
XVII Starptautiskais akordeona mūzikas festivāls 
un Valērija Hodukina XII Starptautiskais jauno 

akordeonistu konkurss “Daugavpils 2021”

28. – 30. oktobrī 



Kopš 1989. gada Daugavpili pamatoti var dēvēt par akordeona mūzikas galvaspilsētu, 
kad pirmo reizi savu skanējumu uzsāka Starptautiskais akordeona mūzikas festivāls. Ik 
pēc diviem gadiem – oktobrī, aicinot uz saspēli gan profesionālus, pieredzes bagātus 
izpildītājus, gan jaunus un talantīgus topošos māksliniekus no dažādām valstīm. 

Kopš 1999. gada festivāla ietvaros notiek arī Jauno izpildītājmākslinieku konkurss, 
kas kopš 2011. gada ir nosaukts festivāla pamatlicēja, izcilā pedagoga, diriģenta un 
aranžētāja Valērija Hodukina vārdā. Šogad konkurss tiek rīkots jau 12.reizi. 

Šoreiz festivāls un konkurss noris online formātā.  

-----------------------------------------

Since 1989, Daugavpils can be called the capital of accordion music, as the 
International Accordion Music Festival was organized for the first time.

Every two years in October it gathers for common playing both professional, 
experienced musicians and young and talented artists from various countries. 

Since 1999 in the framework of the festival Competition of Young performing artists 
is organized and since 2011 it is named after Valērijs Hodukins, founder of the festival, 
excellent pedagogue, conductor and arranger. This year the competition takes place 
for the 12th time already. 

This time both the festival and the competition is organized online. 

Rīcības komiteja 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde
Kr.Valdemāra iela 13, Daugavpils, LV-5401, Latvija
Tālr.: +371 65423601, +371 29293520
E – pasts: viktorija.cirse@daugavpils.lv  
https://www.daugavpils.lv/kultura/ 

Konkursa un festivāla mākslinieciskā vadītāja:
Tatjana Saratova, tālr. +371 29244787, 
e-pasts: allegra79@gmail.com



Festivāla dalībniekiFestivāla dalībnieki

Melo-M un Daugavpils Akordeonistu 
orķestris (Latvija)

U’ Elements (Lietuva)

Inita Āboliņa (Latvija)

Māris Rozenfelds (Latvija)

Ansamblis “Altera Veritas” (Latvija)



Metodiskais seminārs  - praktikums

Lekcijas:

1. Visi žūrijas locekļi - Valērija Hodukina XII Starptautiskā jauno akordeonistu konkur-
sa rezultātu apkopošana un rekomendāciju sniegšana.

2. Eduardas Gabnis (Lietuva)  -  Audzēkņu paškontroles iemaņu attīstība akordeona 
spēles apmācības procesā. Lekcija

3. Jaroslavs Oleksivs  (Ukraina) - Darbs pie skaņveides akordeona spēles klasē.   
Plēšas vadīšana un artikulācija. Meistarklase

4. Jaroslavs Oleksivs  (Ukraina) - Bajāna-akordeona mākslas tendences Ukrainā: 
Ļvovas skolas komponistu jaunākā  nošu literatūra bajānam un akordeonam. Lekcija

5. Artjoms Ņižņiks  - Mūsdienu akordeona un bajāna izpildītājmākslas attīstības ten-
dences Krievijā. Lekcija

6. Artjoms Ņižņiks   - Jaunā nošu krājuma  “25 Mazi stāsti” prezentācija, tikšanās ar 
komponistu Artjomu Ņižņiku. Praktikums

7. Tatjana Saratova - Konkursu un festivālu nozīme mūziķa –izpildītājmākslinieka 
sagatavošanas procesā  XXI gadsimta sociālās un kultūrvides iespaidā.

8. Dažādu valstu akordeona spēles pedagogu aktuālāko jautājumu apspriede, piere-
dzes apmaiņa.  Brīvā diskusija.



VALĒRIJS HODUKINS (1939-2009)

Daugavpils Goda pilsonis. Staņislava Broka Daugav-
pils Mūzikas vidusskolas pedagogs, Akordeonistu 
orķestra mākslinieciskais vadītājs un diriģents, Dau-
gavpils Starptautiskā akordeona mūzikas festivāla 
iedvesmotājs un mākslinieciskais vadītājs. Daudzu 
audzēkņu, starptautisko mūzikas konkursu laureā-
tu, skolotājs (55 no tiem beiguši Eiropas un Krievi-
jas labākās Mūzikas akadēmijas un konservatorijas). 
Sākot no 2011.gada Daugavpils jauno akordeonis-

tu konkurss nodēvēts Valērija Hodukina vārdā. Valērija Hodukina XII Starptautiskais 
jauno akordeonistu konkurss „Daugavpils 2021” norit XVII Starptautiskā akordeona 
mūzikas festivāla „Daugavpils 2021” ietvaros 2021.gada 28.-30.oktobrī.

VALĒRIJS HODUKINS (1939-2009)

Daugavpils Honorary Citizen. Pedagogue of Staņislavs Broks Daugavpils Musical 
Secondary School, artistic director and conductor of the Orchestra of Accordionists, 
inspirer and artistic director of Daugavpils International Festival of Accordion Mu-
sic. Teacher of many students, who have gained laureate awards in international 
music competitions (55 of them have graduated from the best European and Rus-
sian musical academies and conservatories). Since 2011 Daugavpils Competition of 
Young Accordionists is named after Valērijs Hodukins. From October 28 – 30, 2021 
XII International Competition of Young Accordionists named after Valērijs Hodukins 
„Daugavpils 2021” will be held in the framework of the XVII International Festival of 
Accordion Music.



PAR VALĒRIJA HODUKINA XII STARPTAUTISKO JAUNO 
AKORDEONISTU KONKURSU “DAUGAVPILS - 2021” 

KONKURSA MĒRĶI UN UZDEVUMI

• Veicināt  jauno akordeonistu/bajānistu izpildītāju talantu attīstību;

• Popularizēt mūsdienu akordeona /bajāna oriģinālo repertuāru  un parādīt 
akordeona mūzikas daudzpusējās iespējas; 

• Dot iespēju akordeona spēles audzēkņiem attīstīt koncerta žanra skaņdarbu 
izpildīšanas  prasmes, atskaņojot tos solo ar orķestri;

• Atbalstīt pieredzes apmaiņas tradīcijas muzikāli estētiskajā virzienā un muzikāli 
pedagoģiskajā sfērā. 

KONKURSA NORISE

Konkursa noklausīšanās noritēs divās kārtās divās vecuma kategorijās – “A” un “B”.

	“A” kategorijā piedalās jaunie akordeonisti izpildītāji – mūzikas skolu audzēkņi 
vecumā līdz 16 gadiem (ieskaitot) un mūzikas vidusskolu audzēkņi (I - II kurss).

	“B” kategorijā piedalās jaunie akordeonisti izpildītāji – mūzikas skolu audzēkņi 
vecumā no 17 līdz 19 gadiem (ieskaitot) un mūzikas vidusskolu audzēkņi  
(III - IV kurss).

I kārtas uzstāšanās programma:

“A” kategorijā:

1. Polifonisks skaņdarbs.

2. Mūsdienu komponista oriģinālskaņdarbs akordeonam/bajānam.

3. Skaņdarbs pēc izvēles.

“B” kategorijā:

1. Polifonisks skaņdarbs (ne mazāk kā 3 balsis).

2. Mūsdienu komponista oriģinālskaņdarbs akordeonam/bajānam.

3.   Skaņdarbs pēc izvēles.

II kārtas uzstāšanās programma – Koncerts akordeonam ar orķestri

“A” kategorijā: Adamo Volpi Divertisments Nr. 2

“B” kategorijā: Artjoms Ņižņiks Triptihs Akordeonam ar orķestri III daļa  (Артем Нижник - Триптих 
для аккордеона с оркестром  III часть).



2021.GADA KONKURSA ŽŪRIJA

Artjoms ŅIŽŅIKS (Krievija) 

Bajānists, PhD, docents, Belgorodas 
Valsts mākslu un kultūras universitātes 
Tautas instrumentu katedras vadītājs, 
komponists. 

Eduardas GABNIS (Lietuva)  

Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas 
profesors, starptautisku akordeona kon-
kursu un festivālu organizators.

Žūrijas priekšsēdētājs: 

Žūrijas locekļi:

Jaroslavs OLEKSIVS (Ukraina) 

Bajānists, komponists, diriģents, peda-
gogs, sabiedriskais darbinieks, Ukrainas 
bajānistu un akordeonistu asociācijas 
valdes loceklis.

Tatjana SARATOVA (Latvija) 

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas  
vidusskolas Taustiņinstrumentu spēles – 
akordeona spēles nodaļas vadītāja, Dau-
gavpils akordeonistu orķestra vadītāja, 
Starptautiskā akordeona festivāla māks-
linieciskā vadītāja, Latvijas akordeonistu 
asociācijas priekšsēdētāja. 



KONKURSA DALĪBNIEKI

I Kārta  
J.S.Bahs – Divbalsīgā invencija  
N14, B-Dur 
F.Anželis – Koncertetīde par  
A. Pjacollas tēmu «Chiquilin  
de Bachin» 
D. Skarlati – Sonāte d-Moll 
II Kārta  
A.Volpi – Divertisments Nr.2

Artjoms Ščeglovs  
(Rīga, Latvija) 
A.Dombrovska mūzikas skola
Pedagogs: Viktorija Kirilova
A Kategorija

I Kārta  
J.S.Bahs – Prelude and Fugue in F 
sharp minor (WTC,book 2, No.14)
S.Berinsky – Partita “Also srpach 
Zarathustra” Cadenz and tanz
G. Hermosa – “Fragilissimo”
II Kārta  
Artjoms Ņižņiks – Triptihs  
Akordeonam ar orķestri III daļa

Arkādijs Gorbunovs 
(Daugavpils, Latvija)
Staņislava Broka Daugavpils  
Mūzikas vidusskola 
Pedagogs: Anatolijs Petkevičs
B kategorija

Marta Dauškāne 
(Rīga, Latvija)
Pāvula Jurjāna mūzikas skola
Pedagogs: Nadežda Pisareva
A Kategorija

I Kārta
J. S. Bahs – Prelūdija un fūga a-Moll 
R. Bažilins – Karameļu izsole 
R. Peyronnin – Reine de Musette

Mihails Oļehovs 
(Prāga, Čehija) 
Konzervatoř Jana Deyla
Pedagogs: Roman Malý
B kategorija

I Kārta 
D. Scarlati – Sonāte K. 288 D-dur
J. K. Vanhals – Fuga C-dur
P. Fiala Balada

Pāvels Vasiļkovs 
(Daugavpils, Latvija)
Staņislava Broka Daugavpils 
Mūzikas vidusskola 
Pedagogs: Anatolijs Petkevičs
B kategorija

I Kārta
J.S.Bahs – LTK II sējums Prelūdija 
un fūga Nr 18 gis-moll - BWV 887
Kirils Volkovs – Sonāte Nr.2  
“Atkal virs Kuļikovas lauka”
Vladimirs Runčaks –  
“Pie Paganīni portreta”
II Kārta
Artjoms Ņižņiks – Triptihs  
Akordeonam ar orķestri III daļa



Festivālu un konkursu rīko: 
Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde Daugavpils Vienības Nams 

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola  
Latvijas akordeonistu asociācija. 

Atbalsta:  
Daugavpils pilsētas pašvaldība


