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Edgars Čužinskis ir latviešu mūziķis un pasniedzējs, kurš 2007. gadā absolvēja Emiļa 

Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolu. Viņš apguva akordeona spēli skolotāja A. Ļebedeva 

klasē. Pēc mūzikas vidusskolas beigšanas Edgars trīs gadus nostrādāja kā mūzikas skolotājs 

dažādās Latvijas skolās. Pēc tam dzīve viņu aizveda uz Angliju, kur aizvadīti 10 gadi, 

darbojoties kā pasniedzējam, diriģentam, muzikālajam direktoram vairākās izrādēs, 

ērģelniekam, koncertmeistaram un dažādu mūzikas pasākumu organizētājam. 2017. gadā ar 

izcilību tika iegūts bakalaura grāds mūzikā un klavierspēlē University of Wolverhampton un 

2019. gadā ar teicamnieka diplomu iegūts maģistra grāds Karaliskajā Birmingemas 

konservatorijā mūzikā un klavierspēlē, studējot pie izcilā profesora John Thwaites un viena no 

izcilākajiem britu pianistiem Anthony Hewitt. Pašlaik Edgars studē University of 

Wolverhampton doktorantūrā. Viņa darbs kā pasniedzējam un mūziķim ir saistīts ar 

nepārtrauktu ceļošanu pa pasauli, lielāko daļu laika pavadot Eiropā un Āzijā.  

1. Stipendija un tās mērķis 

 

Stipendijas mērķis - dot finansiālu atbalstu jauno mūziķu profesionālajai attīstībai. Tās 

izlietojums ir paredzēts, piemēram, meistarklašu apmeklējumam pie augsta līmeņa 

pasniedzējiem (ārpus LMMDV pasniedzēju loka), dalībai nozīmīgā konkursā un 

tamlīdzīgiem mērķiem. Stipendija nav paredzēta ikdienas dzīvošanas izmaksu segšanai 

mācību laikā vai mūzikas instrumentu iegādei. Piešķiršanai paredzētas divas, 

vienreizējas 500 eiro stipendijas – viena bērnu mūzikas skolas audzēknim, viena – 

mūzikas vidusskolas audzēknim.  

2. Prasības stipendijas pretendentiem  

Stipendijai var pieteikties jebkuras specialitātes pēdējo divu klašu bērnu mūzikas skolas 

audzēkņi, kā arī 1.-3. kursa mūzikas vidusskolas audzēkņi.   

3. Pieteikšanās kārtība 

Līdz 2020. gada 2. oktobrim nosūtīt aizpildītu pieteikumu uz e-pastu 

janis.strazds@lmmdv.edu.lv 

4. Piešķiršanas kārtība 

LMMDV struktūrvienības vadītāja vietniece Mūzikas izglītības programmām Iveta 

Vīksne un struktūrvienības vadītāja Mūzikas profesionālās ievirzes izglītības 

programmām Inna Pozdņakova, kā arī Edgars Čužinskis izskatīs pieteikuma anketas, 

atlasot kandidātus, kuri tiks uzaicināti uz interviju un noklausīšanos oktobra beigās vai 

novembra sākumā. Stipendija ar bankas pārskaitījumu tiks izmaksāta ne vēlāk kā 

nedēļas laikā pēc interviju un noklausīšanās posma.  
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