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Apaļā jubilejā sveicam ilggadējo 
J.Cimzes Valkas mūzikas skolas 

kora klases skolotāju 

Tatjanu Tīrumu! 

Man šķiet, ka reizē ar dabu pamostas 
cilvēki. Vai nav tā, ka gaidām pavasari – 
vairāk siltuma, vairāk gaismas? Un, 
lasot jūsu atbildes uz mēneša jautājumu 
par to, kas notiek jūsu skolās, esmu 
pārsteigta, cik visa kā daudz notiek. Un 
tas ir tikai par tiem, kuri uzrakstījuši. 
Zinu, ka daudzi to nav izdarījuši nevis 
tādēļ, ka nekas nenotiek, bet tieši otrādi – 
notiek tik daudz, ka nav laika uzrakstīt. 
Un vēl daži saka – vieglāk izdarīt, nekā 
pēc tam par to uzrakstīt... Jā, laiks skrien. 
Skrienam līdzi laikam, sakām „laiks ir 
nauda, bet laika nav....”  Laiks ir tas, kas 
iet uz priekšu nemainīgi. Pēc skumjiem 
notikumiem tieši laiks ir tas, kas sadziedē 
sāpes. Laiks parāda, kas ir bijis pārejošs, 
bet kam ir paliekoša nozīme mūsu 

LMIIA kārtējā Domes sēde notika 2012.
gada 1.martā Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas 
vidusskolā. Tajā tika izskatīti vairāki 
jautājumi.

LMIIA vadībai ir regulāra sarakste ar 
EMU (Th e European Music School Union). 
No saviem ārzemju kolēģiem saņēmām ziņu, 
ka 30.aprīlis ir izsludināts par Starptautisko 
džeza dienu, un tādēļ arī Latvijas mūzikas 
skolām ir izteikts aicinājums, sarīkot džeza 
mūzikas koncertus. Domes sēdē pārrunājām 
par mūsu iespējām rīkot šādus koncertus. 
Ideja tika atbalstīta – dome nolēma aicināt 
visas skolas, kurām ir tāda iespēja, organizēt 
džeza (un populāras) mūzikas koncertus 
šajā dienā (vai arī tuvu šai dienai) un 
informēt domi, lai dome var gan tālāk 
nosūtīt informāciju EMU, gan ievietot to 
savā mājaslapā un citos masu medijos. 

Laikā no 2012.gada 15. līdz 18.maijam 
Itālijā notiks gadskārtējā EMU Ģenerālā 
asambleja, uz kuru jādodas arī LMIIA 
pārstāvjiem. Dome deleģēja A.Broku un 
D.Štrodahu.

Apspriedām Ministru kabineta 2011.
gada 27.decembra noteikumus Nr.1035 

„Kārtība, kādā valsts fi nansē profesionālās 
ievirzes mūzikas, mākslas un dejas 
izglītības programmas” 13. punktu - 
Izglītības programmā pedagogam vidējo 
apmaksājamo pedagoģisko likmju skaits 
mēnesī uz vienu izglītojamo. Aprēķināmais 
fi nansējums ir absolūti neatbilstošs mūzikas 
skolās realizējamajām programmām. Tā ir 
krīzes shēma, kas neatbilst skolu mērķiem 
un uzdevumiem. Dome nolēma turpināt 
darbu pie šo Ministru kabineta noteikumu 
apspriešanas, lai varētu virzīt priekšlikumus 
noteikumu grozījumu izskatīšanai un 
pieņemšanai.

Domes sēdē bija iekļauts jautājums par 
Dziesmu svētku kustību Latvijā un mūzikas 
skolu dalību tajā. Dziesmu un deju svētku 
padomei izvirzīto pretendentu izvērtēšanas 
konkursa nolikums un informācija par 
pieteikšanos ir publicēta Kultūrizglītības un 
nemateriālā mantojuma centra mājaslapā, 
kurā atrunāti vērtēšanas kritēriji un 
dokumentu iesniegšanas kārtība. Saskaņā 
ar 2012.gada 21. februārī Ministru kabinetā 
apstiprināto Dziesmu un deju svētku 
padomes nolikumu Dziesmu un deju svētku 

rīkotājs - Kultūrizglītības un nemateriālā 
mantojuma centrs (KNMC) – aicina Latvijas 
Pašvaldību savienību, Valsts izglītības 
satura centru, Latvijas Radošo savienību 
padomi, kā arī nevalstiskās organizācijas, 
kuru darbības mērķis ir saistīts ar Dziesmu 
un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un 
attīstību, izvirzīt pretendentus darbam 
Dziesmu un deju svētku padomē. Dziesmu 
un deju svētku padome ir konsultatīva 
institūcija, kuras mērķis ir sekmēt Dziesmu 
un deju svētku procesa ilgtspēju un tradīcijas 
tālāknodošanu, un tā veic Dziesmu un deju 
svētku likumā noteiktos uzdevumus.

Dome izvirzīja uz šo padomi R.Liepiņu – 
kora nozarē, A.Maculeviču un S.Sergejevu – 
pūtēju orķestru nozarē, A.Broku – 
profesionālās mūzikas nozarē. 

Dome skatīja arī jautājumu par LMIIA 
kandidatūru iespējamo virzīšanu uz 
KNMC KRIIN vadītāja amatu. Tā kā LMIIA 
atbalstītie kandidāti atteicās kandidēt uz 
šo amatu, tad domei izpalika šā jautājuma 
tālākā risinašana.  

Ligita Zemniece

Domes ziņas 

dzīvēs. Es Jums novēlu laiku, lai lēnām 
izlasītu šo izdevumu. Lai Jums būtu 
laiks apstāties un pārdomāt, kur mēs 
skrienam. Lai atrodam laiku svarīgajām 
lietām, bet pirms tam - izsvērt, kas ir 
svarīgais. Vai mazums doti padomi 
dažādās grāmatās labai dzīvei? Es arī 
zinu vienu padomu no savas dzīves – ja 
savus sapņus pasaka skaļi, tie piepildās. 
Jo es zinu – „Lūdziet, tad jums taps dots; 
meklējiet, tad jūs atradīsiet; klaudziniet, 
tad jums taps atvērts. Jo ikviens, kas 
lūdz, dabū, un kas meklē, atrod, un tam, 
kas klaudzina, taps atvērts” (Mt. 7:7,8) 
Lai Jums, lasītāji, priecīgas Lieldienas, 
Kristus augšāmcelšanās svētkus!

Ilze Dāve
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KNMC piedāvā 
iegādāties grāmatas 
un nošu krājumus

Vortāls kultūrizglītības sistēmas 
darbiniekiem un audzēkņiem - www.kriic.lv 

Turpinājums 4. lpp

Kultūrizglītības un nemateriālā 
mantojuma centrs piedāvā iegādāties 
Centra izdotas grāmatas un nošu 
izdevumus mūzikas, tautas lietišķās 
mākslas un tautas dejas nozarē, to vidū: 
komponista J.Graubiņa tautas mūzikas 
pētījumu „Grievaltas dziesmu lizda”, 
V.Muktupāvela „Kokles un koklēšanas 
Latvijā” - izdevumā ir vispārējs apskats 
par koklēšanas tradīcijām un vēsturi 
Latvijā, kā arī kokļu uzbūvi, attīstību un 
to variācijām, M.Vanagas, I.Mežgailes, 
A.Eglītes  sastādītos kokles spēles 
repertuāra izdevumus „Ūdens vīzijas”, 
„Mākoņu sala”, „Saules krustcelēs”, 
fotogrāfi ju albumu par Dziesmu un deju 
svētkiem, plašu biogrāfi sku materiālu par 
Dziesmu svētku virsdiriģentiem, ap 40 
nosaukumu partitūras pūtēju orķestriem, 
notis koriem un ansambļiem, kā arī citus 
izdevumus. Plašāka informācija par 
KNMC izdevumiem pieejama KNMC 
mājas lapā sadaļā Izdevumi vai pa 
telefonu 67322234 (Māra Kalve).

Www.kriic.lv ir vienīgais interneta 
vortāls, kas mūzikas un mākslas skolu 
un vidusskolu, vadību un audzēkņus 
informē par aktualitātēm profesionālās 
kultūrizglītības jomā. Vortālā pieejama 
informācija par pedagogu tālākizglītības 
kursiem, nozares pārstāvju sanāksmēm, 
konkursiem, normatīvajiem 
dokumentiem un likumiem. Šeit 
vienkopus atrodama Latvijas mūzikas 
skolu un vidusskolu kontaktinformācija, 
statistikas dati, darba piedāvājumi 
nozarē. 

Sadaļā ESF projekts atrodams 
tālākizglītības kursu grafi ks, izglītojoši 
metodiskie materiāli, kursu organizatoru 
kontaktinformācija.

Sadaļā Jaunumi – nozares aktualitātes 
un informācija par gaidāmajām 
sanāksmēm.

Sadaļā Konkursi ērti pieejami 
mūzikas, mākslas, dejas u.c. konkursu 
nolikumi, pieteikuma veidlapas, laureātu 
saraksti.

Sadaļā Dokumenti pārskatāmā formā 
sakārtoti nozares likumi, Ministru 
kabineta noteikumi, kas attiecas uz 

profesionālās ievirzes un vidējās 
profesionālās izglītības iestāžu darbību 
un pedagogu darbu. Turpat pieejami 
arī profesionālās ievirzes izglītības 
iestāžu direktoru padomes protokoli un 
padomes nolikums.

Sadaļā Izglītība publicēta visu 
pašvaldības un valsts dibināto mūzikas 
skolu kontaktinformācija.

Cienījamie skolu vadītāji un skolotāji, 
aicinām jūs uz sadarbību, lai paplašinātu 
un pilnveidotu www.kriic.lv saturu, lai 
tas būtu jums ērti lietojams – gaidām 
jūsu ierosinājumus un komentārus 
par to, ko jūs vēlētos redzēt vortālā, 
kas pietrūkst vai būtu jāuzlabo. Tāpat 
gaidām informāciju par jūsu skolas 
rīkotajiem pasākumiem, konkursiem, 
pieredzi mācību darba organizācijā! 

Informāciju lūdzam sūtīt uz e-pasta 
adresi: mara.kalve@knmc.gov.lv.

Kultūrizglītības un nemateriālā 
mantojuma centrs aicina sačivināties ar 
mums twitterī: twitter.com/KNM_Centrs 
vai facebookā: http://www.facebook.com/
KNMCentrs. Jūsu viedoklis mums ir 
svarīgs!

Kultūras ministrija izsludina pie-
teikumu pieņemšanu Kultūras 
ministrijas balvai par jauniešu sa-
sniegumiem starptautiskajos konkursos, 
izstādēs un skatēs mākslu nozarēs. 
Balvas piešķiršanas mērķis ir apzināt 
un novērtēt Latvijas bērnu un jauniešu 
sasniegumus starptautiskajos konkursos, 
izstādēs un skatēs mākslu nozarēs 2011. 
gadā. 

Tā ir vienīgā balva, ar kuru Latvijas 
valsts atzīmē skolas vecuma jauniešu 
(10-20 gadi) spilgtākos radošos 
panākumus un viņu skolotāju ieguldīto 
darbu. Balva tiek piešķirta par izciliem 
individuālajiem sasniegumiem un 
kameransambļu sasniegumiem dažādās 
mākslu nozarēs. Audzēkņi un pedagogi 
saņem Kultūras ministrijas Atzinības 
rakstus un naudas balvas. 

KM balva jauniešiem par sa-
sniegumiem starptautiskajos konkursos, 
izstādēs un skatēs mākslu nozarēs 
iedibināta 1998.gadā. Balvas saņēmēju 
vidū bijuši tādi Latvijā un pasaulē atzīti 
mūziķi kā Vestards Šimkus, Baiba Skride, 
Elza Leimane. 2011.gadā Balvu saņēma 
27 mākslas, horeogrāfi jas un mūzikas 
skolu audzēkņi un viņu skolotāji un 
koncertmeistari.

 
Pieteikumus apbalvojumiem var 

iesniegt izglītības iestāžu vadītāji, 
izglītības programmu vadītāji, stu-
diju un pulciņu vadītāji un ārpus 
izglītības iestādēm strādājoši pedagogi. 
Pieteikumi iesniedzami līdz 2012.gada 
2.aprīlim Kultūras ministrijā. Ar Balvas 
nolikumu un pieteikšanās kārtību var 
iepazīties Kultūras ministrijas mājas lapā 
www.km.gov.lv un Kultūrizglītības un 

nemateriālā mantojuma centra kultūras 
un radošās industrijas izglītības nodaļas 
mājas lapā www.kriic.lv.

Balvas laureātu apbalvošanas 
ceremonija paredzēta 2012.gada 7.maijā 
plkst. 12.00.

Projekta organizatorisko un tehnisko 
sagatavošanu veic Kultūrizglītības un 
nemateriālā mantojuma centra Kultūras 
un radošās industrijas izglītības nodaļa.

Informāciju sagatavoja:
Māra Kalve

Kultūrizglītības un nemateriālā 
mantojuma centra

Informācijas analīzes eksperte
67322234, mara.kalve@knmc.gov.lv

www.knmc.gov.lv; www.kriic.lv

Kultūras ministrija aicina pieteikt apbalvojumiem 
talantīgākos Latvijas jauniešus

Esam uzsākuši 2012.gadu! Kas jūsu skolā interesants, radošs ir noticis 
šajos divos mēnešos? Aicinām īsi aprakstīt savas skolas gan organizētos, 

gan apmeklētos pasākumus, gatavošanos konkursiem vai festivāliem. 
Daugavpils Mūzikas vidusskola, 

A.Broks 
Jaunais gads Daugavpils Mūzikas 

vidusskolā (DMV) sākās ar vairākiem 
koncertiem un konkursiem.

2. – 3. februārī skolā ar VKKF atbalstu 
notika V Starptautiskais Kameransambļu 
konkurss NOVA MUSICA. Kaut arī 
dalībnieku objektīvu apstākļu dēļ šoreiz 
nebija daudz, konkurss bija izdevies un 
sniedza patiesu prieku un baudījumu gan 
konkursa dalībniekiem, gan klausītājiem.

15. februārī viesojās komponists Vilnis 
Salaks ar savu autorkoncertu, kurā arī 
pašiem mazākajiem audzēkņiem bija 
iespēja spēlēt skaņdarbus komponista un 
viņa kolēģu priekšā.

Februārī skolā vairākkārt skanēja pūtēju 
mūzika, jo 22. februārī notika DMV pūtēju 
orķestra koncerts, bet 29. februārī  jau 
2. reizi – Latgales mūzikas skolu izglītības 
programmas Pūšaminstrumentu spēle 
audzēkņu ansambļu konkurss Latgales 
svilpaunieki, kurā šogad piedalījās 15 
ansambļi no Daugavpils, Krāslavas, Preiļu, 
Balvu, Viļakas, Kokneses, Kārsavas, 
Ludzas, Līvānu, Madonas, Naujenes 
un Rīgas mūzikas skolām. Cerēsim, ka 
šis pasākums kļūs par labu tradīciju un 
nākamgad skanīgie svilpaunieki pulcēsies 
vēl kuplākā skaitā.

Ar kvalitatīvu mūziku daugavpiliešus 
priecēja arī JVLMA mācību spēki. 24. 
februārī dzirdējām lekciju un senās 
mūzikas koncertu Ievas Birzkopas 
(blokfl auta), Danutas Ločmeles (baroka 
čells) un Veronikas Rinkules (klavesīns) 
izpildījumā. Savukārt, 1. martu ie-
skandināja JVLMA klavieru katedras 
pedagogi ar koncertu cikla Visi Jāzepa 
Vītola skaņdarbi klavierēm 1. koncertu.

Pavisam nesen, 7.martā, notika DMV 
tradicionālais pedagogu koncerts, kura šā 
gada devīze – nosaukums bija Cherchez 
La Femme.  

Arī turpmākais laiks mūsu skolā būs 
mūzikas notikumiem bagāts. Svarīgākie – 
III Starptautiskais Jauno mūziķu festivāls – 
konkurss VIVA LA MUSICA 17. – 18. 
aprīlī, XI Dienvidlatgales reģiona mūzikas 
skolu koru Festivāls – koncerts 28. aprīlī, 
Daugavpils reģiona mūzikas skolu 

akordeonistu solistu konkurss 5.maijā un 
daudzi citi skanīgi pasākumi.

Pļaviņu mūzikas skola, Jānis Ludbergs
Pļaviņās mācību darba ikdiena 

neatšķiras no citām skolām. Priecājamies, 
ja audzēkņi ir pamācījušies un risinām 
viņu sniegumos savus darba rezultātus. 
Audzēkņu ir maz, tādēļ īpaša izvēle 
piedalīties konkursos nav. 14.martā  
pedagogs Sigita Vilkaplātere ar divām 
meitenēm piedalīsies L. Garūtas 
Starptautiskajā pianistu konkursā 
Siguldā. Kā katru gadu – Lieldienu 
koncerts Pļaviņu baznīcā un maija 
sākumā – koncerts kultūras centrā. Sākam 
gatavoties arī Mūzikas skolas 55. gadu 
jubilejai. Esmu iecerējis skolas absolventu 
koncertu oktobra pēdējā sestdienā, tāpēc 
visi, kas vēlās, var pieteikties.

Sējas Mūzikas un mākslas skola,  
direktores v.i. Dace Gžibovska

Sējas Mūzikas un mākslas skolā ir 
veiksmīgi aizvadīti 2012.gada pirmie divi 
mēneši. Visās specialitātēs ir pieklājīgi 
nokārtotas tehniskās ieskaites un pirms 
brīvlaika mūzikas nodaļas audzēkņi 
piedalījās atklātajā pavasara ieskaņas 
mācību koncertā. Koncertā bija iespēja 
uzstāties ikvienam audzēknim gan kā 
solistam, gan muzicējot kopā ansamblī.

11. martā mūzikas nodaļas audzēkņi 
apmeklēja Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas 
vidusskolas klavieru nodaļas audzēkņu 
koncertu Rīgas Latviešu Biedrības Zeltas 
zālē. PALDIES Sējas novada domei par 
atbalstu!

2012. gada 14. martā Siguldas 
Mākslu skolā «Baltais Flīģelis» notiks 
II Starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno 
pianistu konkurss. Paldies klavieru 
skolotājai Agnesei Prokofj evai gatavojot 
arī mūsu skolas audzēknes: 1.klases 
audzēkni Samantu Līcīti un 4.klases 
audzēkni Aļinu Frolovu! Lai izdodas 
muzikāli priekšnesumi konkursā!

Kamēr audzēkņi bauda pavasara 
brīvdienas un uzkrāj jaunus spēkus 
atlikušajiem mācību mēnešiem, mākslas 
nodaļas pedagogi skolas telpās rūpīgi 
veido mākslas nodaļas audzēkņu darbu 

izstādi.
Pēc brīvdienām bērni koncertēs 

saviem vecākiem, kā arī būs sadraudzības 
koncerts ar PII „Bitīte” bērniem un 
Krimuldas mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņiem.

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas 
vidusskolas mūzikas pasākumu 
organizatore Inese Jasmane-Rūrāne

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas 
vidusskolas audzēkņiem, blakus 
intensīvam mācību procesam, notiek 
aktīva koncertdzīve, jo tieši koncertējot 
plašākam klausītāju lokam, audzēkņi 
sasniedz savus profesionālos mērķus, kas 
nākotnē saistās ar viņu profesiju. Pēdējo 
divu mēnešu laikā ir izskanējuši koncerti 
mūzikas skolās-pedagoga Guntas Božas 
klavieru nodaļas audzēkņu koncerts 
Rīgas 3.Mūzikas skolā, pedagogu Ilzes 
Zvaigznekalnes un stīgu nodaļas pedagoga 
Osvalda Šneidera audzēkņu koncerts 
Sējas novada Mūzikas un mākslas skolā. 
Klavieru nodaļas audzēkņi sevi aktīvi 
piesaka Latvijas Klavieru skolotāju 
asociācijas organizētajā Latvijas mūzikas 
vidusskolu audzēkņu koncertā Jāzepa 
Vītola LMA Lielajā zālē un koncertā 
11.martā Rīgas Latviešu biedrības Zelta 
zālē.

Audzēkņi labprāt piedalās arī labdarības 
koncertos, ko sniedz Juglas Neredzīgo 
pansionātā, kā arī pansionātos Mežciems 
un Gaiļezers. Par šiem koncertiem 
mums patiess prieks, jo tos apmeklē liels 
klausītāju pulks un koncerti izskan ar 
īpašu smeldzi un emocionālu sniegumu. 
Turklāt klausītāji ir pateicīgi un priecīgi, 
klausoties audzēkņu muzikālajā, 
profesionālajā sniegumā, programmas 
daudzveidībā.

19. janvārī, Lielajā Ģildē, Eiropas 
struktūrfonda ietvaros, klausītājus 
priecēja interesants un savdabīgs koncerts 
par B.A.C.H. tēmu, kur kopā ar Jāzepa 
Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas 
džeza un populārās mūzikas nodaļas 
pedagogiem- Raimondu Petrauski un 
Oskaru Petrauski, sadarbojās arī jauktais 
koris, džeza un populārās mūzikas 
nodaļas audzēkņi.
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vīriešu dāvanu – koncertu „Jāzepa Vītola 
klaviermūzika”. Uzstājās JVLMA Klavieru 
katedras pianisti Arnis Zandmanis, Juris 
Žvikovs, Toms Ostrovskis, Jānis Maļeckis, 
Ventis Zilberts, Sergejs Osokins, Juris 
Kalnciems, bet atmiņas par komponistu 
un viņa citātus lasīja Jāzepa Vītola proto-
tips Jānis Krišjānis. Šo koncertu atbalstīja 
VKKF un A/S Laima.

Aizputes Mūzikas skolas direktore 
Arta Kangīzere

Jaunā gada pirmie divi mēneši Aizputes 
Mūzikas skolā parasti aizrit intensīvi 
gatavojoties konkursiem un festivāliem, 
kuri notiek pavasara mēnešos. Skolā šogad 
pirmo gadu atvērta un veiksmīgi darbojas 
sitaminstrumentu spēles programma, 
kuru vada  pedagogs Andris Ērglis. Viņš  
savu audzēkni sagatavojis  konkursam 
Saldus mūzikas skolā, kur tika iegūts II 
pakāpes diploms.

Pūšaminstrumentu spēles pedagogi 
Jānis Kudums un Ojārs Strungs ar saviem 
audzēkņiem arī ikgadēji piedalās šajā 
konkursā un šogad ieguva III pakāpes 
diplomus. Audzēkņu koncertmeistare ir 
Inese Krūmiņa.

Uz Saldus Mūzikas skolas organizēto 
vijoļspēles audzēkņu konkursu gatavojas 
pedagoģe Dzintra Salmiņa  un uz Liepājas 
2.mūzikas skolas klavierspēles audzēkņu 
festivālu pedagoģe Rinta Balode ar saviem 
audzēkņiem.

Marta mēneša sākumā pedagoģe 
Inese Indriksone ar saviem audzēkņiem 

piedalījās Kuldīgas mūzikas skolas 
organizētajā vispārējo klavieru festivālā.

Gatavojamies arī vairākiem reģionālā 
centra-Em.Melngaiļa Liepājas mūzikas 
vsk organizētajiem konkursiem un 
koncertiem, kas šogad aizrit skolas 90 gadu 
jubilejas zīmē-akordeona spēles pedagoģe 
Kristīne Braže piedalīsies konkursā gan ar 
ansambli, gan individuālo izpildītāju, kora 
klases un vijoļspēles audzēkņi koncertos. 
Pūšaminstrumentu spēles audzēkņi un 
pedagogi ar savu dalību būs klāt mūzikas 
festivālā „Vēju ritmi 2012” Liepājā.

Paldies kolēģiem direktoriem un 
pedagogiem par iespēju piedalīties  
pasākumos, kas paplašina mūsu 
redzesloku, veicina sadarbību starp sko-
lām, pieredzes apmaiņu un uzstāšanās 
prasmes.

Aizputes Mūzikas skola ir viena no 
senākajām Kurzemes mūzikas skolām. 
Šobrīd gatavojamies skolas 65 gadu  
jubilejai, kura notiks š.g.26.maijā.

Strenču mūzikas skola, Ralda Ziemule
Pastāstīšu par vienu notikumu mūsu 

skolā. 8.marta rīts Strenčos atnāca jau 
ar ierasto satraukumu. Piekto gadu pēc 
kārtas šajā īpašajā dienā savas meitenes, 
mammas, vecāsmammas, māsas, 
kaimiņienes un darbabiedrenes sveic 
Strenču puiši. Un nevis tā vienkārši 
sveic, bet sveic ar koncertu. Koncertu, 
kura galvenā pazīme – uzstājas un 
vada tikai puiši. Pirmos trīs gadus 
tajā pamatā piedalījās tikai Strenču 

mūzikas skolas audzēkņu un skolotāju 
vīrišķīgā puse – paši dziedāja, spēlēja, 
„koncertmeistarēja”(mūsu skolā nav 
vīriešu pianistu), deklamēja. Bet no 
pagājuša gada, koncerts notiek kultūras 
centrā un kā dalībnieki tiek pieaicināti 
arī pilsētas dziedošie, spēlējošie un 
dejojošie vīri. Piecu gadu jubilejas 
koncerts šajā pavasarī atkal pulcināja 
pilnu zāli daiļā dzimuma klausītāju. Gan 
dziedoši, gan spēlējoši solisti, gan dažādu 
instrumentālu un vokālu ansambļu 
sastāvi, zēnu koris un, pievienojoties 
skolotājiem un absolventiem, vīru 
koris ar Z.Liepiņa „Vienīgā” neatstāja 
vienaldzīgu nevienu klausītāju zālē. 
Īpašs pārsteigums bija aicinātie viesi – 
Valmieras Valsts ģimnāzijas vīru vokālā 
grupa „8.marts”. Ansambļa 6 dalībnieki 
iepriecināja ar jauku un atraktīvu 
a-capella dziedājumu izpildot gan vīru 
kora repertuāram klasikas dziesmas, gan 
populāras melodijas ar vienu tematiku 
- mīlestību. Negaidītu pārsteigumu 
koncerta noslēgumā sagādāja Valmieras 
kultūras centra bigbends „Valmieras 
puikas” ar tā vadītāju Gunāru Geduševu. 
Brīvā muzicēšana un interesantās džeza 
improvizācijas pieredzes bagātāko 
un topošo mūziķu izpildījumā radīja 
īpašo svētku auru šim pasākumam 
un sajusties kā koncerta pieteikumā 
„Tu esi skaista visos niekos sīkumos – 
NEAIZMIRSTULE MANA.... 

Februāra beigas un marta pirmās dienas 
Mārupes Mūzikas un mākslas skolā 
aizritēja ļoti darbīgi. Blakus spraigajam 
mācību darbam notika audzēkņu un 
pedagogu gatavošanās konkursam – 
viktorīnai Vai tu pazīsti latviešu tautas 
dziesmas?. Pasākuma ideja dzima pēc tam, 
kad 2011.gada rudenī skolā veiksmīgi tika 
noorganizēta viktorīna par Latvijas dalību 
UNESCO. Kādā mūzikas teorijas un 
kora nodaļas metodiskajā sēdē skolotāja 
Evita Valaine ieminējās, ka nākošā 
varētu būt viktorīna par latviešu tautas 
dziesmām. Nodaļas pedagogi šo ideju 
atbalstīja, jo uzskatīja, ka mūsu tautas 
dziesmām ir nozīmīga vērtība. Dziedot 
tautas dziesmas un nostiprinot zināšanas 
par to rašanos, vēsturi un morāli ētisko 
vēstījumu, audzēkņiem tiktu veicināta 
gan piederības sajūta savai zemei, gan 
arī emocionāla attieksme pret tautas gara 
mantojumu. 

Un tā, 2. martā viktorīna gāja gaisā. 
To vadīja Evita Valaine un Sandra Gaide. 
Piedalījās piecas audzēkņu komandas 3.-6. 
klašu grupā. Dalībniekiem nācās mēroties 
spēkiem visdažādākajos uzdevumos. Bija 
pēc mūzikas klausīšanās jānosauc tautas 
dziesmas, turklāt, reizēm ieraksts tika 
atskaņots ļoti ātri, lēni vai pat no otra 
gala. Audzēkņiem bija jāsakārto sabirušās 
taktis vai dziesmu teksti, lai izveidotos 
pareizā tautas dziesma, jāatbild uz ātriem 
jautājumiem vai jāaizpilda nopietns tests. 

Komandu sniegumu vēroja kompetenta 
žūrija: direktore - Dace Štrodaha, mācību 
daļas vadītāja - Inese Bušmane, vokālais 
pedagogs - Dace Bula, un ģitāras spēles 
pedagogs – Adrians Kukuvass. 

Skatītājiem viktorīnas organizētāji 
neļāva sēdēt dīkā un rosināja pamēroties 
ar zināšanām savā starpā. Attapīgākie tika 
pie balvām. 

Viktorīnas jautājumu starplaikos bija 

muzikāli priekšnesumi, ko sniedza kora 
klases audzēkņi – solisti (ped. Dace 
Bula, kcm. Aija Linde), koris (ped. Inga 
Graumane) un vokāli instrumentālā 
grupa (ped. Adrians Kukuvass).

Vakara gaitā valdīja moža un 
optimistiska gaisotne. Dalībnieki prasmīgi 
sadarbojās komandu uzdevumos, kā 
arī spēja parādīt savas individuālās 
zināšanas. Tāpēc arī pēc uzvarētāju 
komandas nosaukšanas kļuva skaidrs, ka 
kopvērtējumā komandu rezultāti krasi 
neatšķīrās. 

Pēc apbalvošanas ceremonijas un 
pateicībām pedagogiem visi draudzīgi 
notiesāja gardo kliņģeri un dalījās 
iespaidos par piedzīvoto. Gribas ticēt, ka 
ja visiem klātesošajiem uzdotu jautājumu: 
„vai tu pazīsti latviešu tautas dziesmas?”, 
mēs varētu saņemt atbildi: „pēc šī vakara 
daudz labāk!”.  

Sandra Gaide

23. februārī skolas koncertzālē  
audzēkņus un pedagogus pulcēja  Jāzepa 
Mediņa dzimšanas dienai veltīts koncerts, 
kur audzēkņu daudzpusīgos emocionālos 
sniegumos varējām klausīties latviešu 
komponistu –A.Žilinska, Jāzepa un 
Jēkaba Mediņu, S.Mences, Ā.Skultes un 
L.Garūtas vokālos un instrumentālos 
skaņdarbos.

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas 
vidusskolas audzēkņu koncertdzīve 
saistās arī ar Svētā Pētera baznīcu, Rīgas 
Lutera draudzi (Torņkalnā), Septītās 
dienas adventistu draudzi, Veco Svētās 
Ģertrūdes baznīcu, kur biežāk savas 
koncertprogrammas atskaņo skolas 
simfoniskais orķestris, pūtēju orķestris 
un jauktais koris-diriģenti Pēteris Plūme, 
Jānis Baltiņš, Mārcis Imants, Jānis 
Retenais un Andis Karelis.

Latvijas Komponistu savienībā 
izskanējuši pedagogu Daigas Blumbergas 
un Tatjanas Mazurovas audzēkņu 
koncerti. Šajos koncertos savus klausītājus 
priecējam ar latviešu un ārzemju 
komponistu kamermūziku.

16. martā Latvijas mūzikas vidusskolu 
audzēkņiem ir iespēja piedalīties radošā 
konkursā Jaunais lektors Jāzepa Vītola 
LMA, kur savu dalību pieteiks arī Jāzepa 
Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas 
audzēkņi.

17. martā Valmieras Kultūras centrā 
Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris 
piedalīsies 2.Starptautiskā Baltijas valstu 
pūtēju orķestru konkursā Baltic Open, 
kur sevi pieteiks visaugstākā –pirmās 
grupas orķestru sacensībā. Ikgadējais 
pūtēju orķestru konkurss ir profesionālās 
pilnveides un kvalitātes sistēma, atskaites 
punkts orķestru darbības nodrošināšanai 
Dziesmu un deju svētku starplaikā.

22.martā plkst.18.00 visus aicinām uz 
LNMM izstāžu zāli Arsenāls, kur klausītāji 
varēs dzirdēt mūsu skolas kameransambļu 
un koncertmeistaru klases audzēkņu 
sniegumu koncertā Pavasaris atkal klāt!

Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas 
vidusskola, Artūrs Kupjanskis

Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas 
vidusskolas simfoniskais orķestris 
februārī sniedza divus koncertus – 
savā skolā un Rīgas 6. Vidusskolā. 
Diriģents un koncertu vadītājs Dzintars 
Jurgelaitis. Programma akadēmiska - 
augstu māksliniecisko izpildījumu 
prasoša: Felikss Mendelszons Bartoldi 
„Koncertskaņdarbs divām klarnetēm” un 
uvertīra „Fingala ala”, Antonins Dvoržaks 

simfonija „No jaunās pasaules” II un IV 
daļa un Leroja Andersona skaņdarbs 
„Trompetistu brīvdienas”. Solisti Roberts 
Zonīs, Ritvars Briljonoks, Dāvids Birulis, 
Mārtiņš Bergs un Mārcis Freidenfelds. 
Orķestrī piedalās arī profesionālās ievirzes 
stīgu instrumentu spēles audzēkņi. 

2. martā. Mūzikas vidusskolas 
diriģenti un jauktais koris „Mare” 
devās ceļā uz Lietuvu. Klaipēdas Stasio 
Šimkaus konservatorijā norisinājās III 
Starptautiskais jauno kora diriģentu 
konkurss – festivāls, veltīts Stasio 
Šimkaus 125 gadu dzimšanas dienas 
atcerei. Konkursā piedalījās audzēkņi no 
Klaipēdas, Kauņas, Šauļiem un Liepājas. 
Visi konkursanti tika iedalīti trīs grupās 
-  A ( I, II kurss), B (III kurss) un C  (IV 
kurss). Pirmajā kārtā katrs dalībnieks pie 
klavierēm diriģēja obligāto un izvēles 
dziesmu, kā arī atskaņoja solo dziesmu, 
pašam spēlējot pavadījumu. Labākos 
izvirzīja  konkursa otrajai kārtai, kur bija 
jāparāda savas prasmes diriģēšanā pie 
kora. Dziesmas atskaņoja apvienotais 
Klaipēdas un Liepājas jauktais koris. 
Konkursa rezultātā A grupā 2. vietu ieguva 
Laura Budkeviča un Rebeka Brūvere 
(pedagogs Andris Kontauts). B grupā 1. 
vieta Annai Kaskevičai (pedagogs Andris 
Kontauts) un C grupā   1. vieta Sintijai 
Pīrāgai (pedagogs Andris Lekstutis). 
Žūrija atzinīgi novērtēja arī mūsu skolas 
koncertmeistaru Līnas Andrejevas, 
Evitas Būmertes un Normunda Kalniņa 
profesionālo darbu, kuri deva atbalstu 
audzēkņu panākumu stiprināšanā.

Festivāla noslēguma koncertā 
apvienoto koru izpildījumā vareni 
izskanēja Im. Kalniņa Variācijas la 
minorā (no Saulgriežu cikla III d.) ar  
Olafa Gūtmaņa vārdiem, Normunda 
Kalniņa aranžējumā. Šo skaņdarbu 
iedvesmojoši diriģēja Andris Kontauts 
(koncertmeistars Normunds Kalniņš).

Šajā pašā dienā, 2. martā mūzikas 
vidusskolas pūtēju orķestris devās uz 
Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru 
festivālu Jelgavā. Rezultāti kolektīva 
absolūti pirmajai dalībai konkursā 
vērtējami pozitīvi – II pakāpes diploms. 
No orķestra vadītāja Valerija Šestilovska 
viedokļa šī bija iespēja pārliecināties, 
kā kopīgi braucieni, tai skaitā dalība 
konkursā, konkurences izjušana motivē 
jaunos mūziķus nākotnē tiekties pēc 
labākiem rezultātiem.

Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas 
vidusskolai šis ir jubilejas gads. Līdz ar to, 
mācību darbā un koncertdzīvē ieviesušās 

papildu aktivitātes.
23. martā norisināsies vidusskolas 

iekšējais ansambļu konkurss. Piedalīsies 
visi ansambļi divās grupās. Pirmā grupa 
– tikai audzēkņi, otrā grupa – audzēkņu 
un skolotāju ansamblis. Repertuārā 
iekļaujami divi skaņdarbi, katrs no sava 
laikmeta: 17.-19. gs un 20.-21. gadsimtā 
komponēti. Konkurss rīkots, ar mērķi 
uzturēt skolas ansambļus līmenī. 
Jebkuram ansamblim jābūt gatavam ņemt 
dalību kādā no gaidāmajiem jubilejas 
koncertiem. 

Īsa jubilejas koncrertcikla 
„Melngailiešiem 90” afi ša

29.03. plkst 17:00 Reģiona mūzikas 
skolu koru koncerts „Mēs, kas dzintara 
dziesmu dziedam”

17.04. plkst. 18:00 1.-9. Klašu audzēkņu 
koncerts

18.04. plkst. 18:00 Vidusskolas audzēkņu 
koncerts

26.04. plkst. 18:00 Komponista 
Andra Kontauta autorkoncerts „Aiz 
plīvurpuķēm mūsu dejas”. Dziedātāja 
Ieva Dreimane dziedās dziesmas ar 
Olafa Gūtmaņa dzeju

03.05. plkst. 18:00 Skolas simfoniskā 
orķestra un jauktā kora „Mare” koncerts

09.05. plkst. 18:00 Skolotāju un muzikālo 
ģimeņu koncerts

10.05. plkst. 18:00 Skolas absolventu 
koncerts

11.05. Jubilejas koncerts Liepājas teātrī

Gaujienas mūzikas un mākslas skola, 
Ilze Dāve

Gaujienas mūzikas un mākslas skolā 
7.martā notika Alūksnes un Apes jauno 
izpildītāju konkurss, kurā piedalījās 
17 pianisti un viens akordeonists no 
Alūksnes mūzikas skolas un tās Apes 
mācību punkta, Jaunannas un Gaujienas 
mūzikas un mākslas skolām. No mūsu 
skolas piedalījās pedagogu Silvas 
Eidemanes audzēknes Arita Rubina 
un Karīna Harkina, kuras saņēma III 
vietu savā vecuma grupā un pedagoga 
Pāvela Ignatjeva audzēknis Sandis 
Auziņš. Karīna saņēma arī vairākas 
speciālbalvas par izpildījumu. Žūrijas 
komisijas priekšsēdētāja bija Alfr.Kalniņa 
Cēsu mūzikas vidusskolas Klavieu 
nodaļas vadītāja Ilze Mazkalne, kuras 
audzēknis Tomass Kozlovskis uzstājās ar 
programmu, lai mazie pianisti dzirdētu, 
„uz kurieni tiekties”...

Savukārt 8.martā – Sieviešu dienā 
kā dāvanu saņēmām astoņu elegantu 

Turpinājums no 3. lpp Turpinājums no 4. lpp

Turpinājums 5. lpp

Konkurss – viktorīna Mārupes Mūzikas un mākslas skolā
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Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņu 
koncerts Alūksnē

Masku balle Tukumā
9.martā Tukuma Mūzikas skolā 

notika Zemgales reģiona mūzikas skolu 
klavierspēlēs 2.klašu audzēkņu festivāls – 
koncerts „Masku balle”. Pasākumā 
piedalījās 50 audzēkņu no 10 mūzikas 
skolām – no Auces, Bauskas, Bēnes, 
Dobeles, Iecavas, Jelgavas, Ozolnieku, 
Salgales,  Vecumnieku un Tukuma 
mūzikas skolas. 

Festivāls izdevās interesants – visu 
skolu priekšnesumi savstarpēji sasaistījās 
vienotā idejā - gan klausīšanās, gan 
skatīšanās ziņā. 

Festivāla atklāšanā ar muzikālu 
sveicienu viesus iepriecināja audzēkņi 
Laura Vičmane, Dāvids Penders, Rūta 
Ziediņa un pedagogs Ināra Vičmane. Ar 
cēlu polonēzi cauri skolas gaiteņiem un 
zālei izvijās neparasto viesu parāde – tajā 
deju soļus demonstrēja princeses, lelle, 
rūķīši, moderni sivēntiņi, pingvīns, kaķi, 
peles, zīļuks, smaidiņš un daudzi citi 
krāsaini pasaku tēli. 

Uzstājoties, katra skola savu 
priekšnesumu ietērpa kādā sižetā, 
piemēram, karaļvalsts balle, kurā 
ieradušies neparasti viesi vai pasaku mežs 
ar burvju iemītniekiem. Visi audzēkņi 
bija labi sagatavoti, priekšnesumi 
muzikāli noslīpēti un izstrādāti. Savukārt 
bērnu vecāki bija radoši dažādu skatuves 
tērpu darināšanā. Klavierspēles pedagogi 
ir izdomas bagāti un spēj ar minimāliem 
skatuves režijas paņēmieniem pārvērst 
it kā vienkāršu audzēkņu koncertu par 
bērnu auditorijai saistošu uzvedumu. 
Pedagogi, uzvilkuši skaistas, šķiet 
no Venēcijas atceļojušas, maskas, 
ar aktierisku meistarību deklamēja 
pašsacerētu sižetu. Atrašanās kopā ar 
audzēkņiem uz skatuves arī iedrošināja 
mazos mūziķus. Te viss bija rosinošs un 
radošuma pilns!

Pēc festivāla koncerta klavierspēles 
pedagogi atzina, ka audzēkņu sniegums 
bijis tiešām profesionāls un pedagogi 
pratuši izvēlēties skaņdarbus, kuros 
audzēknis vislabāk var atklāt savas 
muzikālās spējas. Aicināju arī pedagogus 
dalīties savās darba problēmās. Pedagogu 
runātajā bija saklausāma liela sava darba 
mīlestība, cenšanās strādāt ar katru 
audzēkni, cik labi vien iespējams. Tomēr 
jāatzīst, ka audzēkņu un viņu ģimenes 
attieksme pret mācībām mūzikas skolā ir 
mainījusies un turpina mainīties. Atdeve 
darbam bieži nav abpusēja, un tas ļoti 
sarūgtina skolotāju. Faktiski vienīgais, 
ko mūzikas skolotājs var saņemt pretī 
par padarīto darbu šodienas apstākļos 
Latvijā, ir gandarījums. Ja ģimene 
interesējas par audzēkņa gaitām mūzikas 
skolā, seko līdzi mācību darbam, tad arī 
sekmes neizpaliek. 

Tika apspriesta arī klavierspēles 
standartu atspēlēšana, bija priekšlikumi 
to organizēt koncerta formā, bija arī 
iebildumi. Citi ierosināja apvienot skolu 
priekšnesumus, arī dominēja viedoklis, 

ka audzēkņi ir pārāk dažādi, tādēļ 
grūti iekļauties standarta programmā 
utt. Daudziem pedagogiem standartu 
spēlēšanā patika atzinīgs un objektīvs  
vērtējums „no malas”. Redzams, ka 
jautājums ir atklāts.  

Runājām arī par mūzikas skolu 
programmu reformu. Pedagogiem ir 
pilnīga neizpratne par to, kas notiks 
ar audzēkņiem pēc 4.klases, realizējot 
programmu 10V. Visi klavierspēles 
pedagogi ir par profesionalitāti, tādēļ ir 
noraidoši pret nelietderīgu fi nansējuma 
samazinājumu mūzikas skolām. Būtu 
jāatceļ vispār 10 V programmas, tā atzina 
pedagogi. 

Izsaku pateicību Tukuma Mūzikas 
skolas izglītības programmas 
Klavierspēle vadītājai Jeļenai Bērziņai 
par interesanto ideju realizēšanu un par 
ieguldīto darbu, organizējot festivālu. 
Klavieres spēlēt ir tik aizraujoši – tā 
atzina mazie pianisti!

Ligita Zemniece, 
Tukuma Mūzikas skolas direktore

Piektdien, 9. Martā, Alūksnes Tautas 
namā ar kvalitatīvu un aizraujošu 
koncertu viesojās Alfrēda Kalniņa 
Cēsu Mūzikas vidusskolas solisti, koris 
un pūtēju orķestris. Koncerta sākumā 
skolotāja Guna Rācene  sniedza nelielu  
informāciju  par  skolas  darbību un 
profesionālās vidējās mūzikas izglītības 
programmām, kuras tiek īstenotas 
Mūzikas vidusskolā. Viņa pauda arī 
cerību, ka Mūzikas vidusskola ( pēc Cēsu 
kultūras centra rekonstrukcijas) drīzumā 
pārcelsies uz jaunām telpām, kur būs 
koncertiem piemērota zāle.  

Koncertu atklāja Alūksnes Mūzikas 
skolas audzēkņi – Laimdota Žižmāre 
(Flauta, ped. S. Līviņš, k-cm. R. 
Bogdanova), Līna Patrīcija Petrikalne 
(Vijole, ped. I. Petrikalne,  k-cm. I. 
Kangsepa) un Jana Sniedzāne (piano, 
ped. I. Kangsepa), apliecinot, ka iemaņas, 
kas gūtas mūzikas skolā, ir pamats  tālākai 
profesionālai izglītībai.

Koncerta programma bija veidota ļoti 
dinamiski, ne mirkli nezaudējot klausītāju 
uzmanību. Skanēja dažādu stilu un 
laikmetu komponistu mūzika – latviešu 

mūzikas klasiķu (Jāz. Mediņš, J. Ķepītis, 
Ā. Skulte u.c.) un jaunākās paaudzes 
skaņražu (I. Šablovska), Rietumeiropas 
komponistu (A. Vivaldi, Fr. Šopēns, Ž.Ž. 
Off enbahs, J. Štrauss u.c.) un citu autoru 
darbi (R. Rodžers, R. Ščedrins u.c.). 
Muzicēja solisti - izsmalcinātā pianiste 
Ilva Karro (IV kurss, ped. I.Kārkliņa) un 
vairāku starptautisko konkursu laureāts, 
pianists Tomass Kozlovskis (IV kurss, ped. 
I.Mazkalne), jaunās vokālistes - Sabīne 
Krilova un Laura Ozola (III kurss, ped.  
E.Tiltiņa un D. Balode), temperamentīgā 
vijolniece Lauma Malnace (IV kurss, 
ped. I.Pabiāna), samtainā klarnetes 
tembra īpašniece Elīza Krista Rause (ped. 
J.Bērtiņš), daudzsološais saksofonists 
Rihards Ozoliņš (I kurss, ped. Z. Žvarts), 
un solo kopā ar orķestri lieliski atskaņoja 
trombonists Robins Jānis Lellis (I kurss).  
Klausītājus no sirds priecēja arī kolektīvās 
muzicēšanas priekšnesumi – koklētāju 
ansamblis (Vad. I. Žvarte), koris (Vad. 
L.Priedīte), metālpūšamo instrumentu 
kvartets  un pūtēju orķestris (Vad. 
A.Radziņš).

Koncerta kopējā gaisotne bija 
dzīvespriecīga, pozitīva, jutām, ka 
koncerta dalībnieki muzicē ar  

prieku.
Noslēgumā Alūksnes Mūzikas skolas 

direktore Gunta Boša pateicās koncerta 
organizatoriem un dalībniekiem par jauko 
vakaru, un atzīmēja, ka, Cēsis un Alūksne 
ir cieši saistītas, jo šobrīd  divi koncerta 
dalībnieki - Ilva Karro un Mareks Pakalns 
ir Cēsu MV audzēkņi, bet no Alūksnes 
Mūzikas skolas šobrīd pamatdarbā 
strādājošiem 24 pedagogiem 12 ir Cēsu 
Mūzikas vidusskolas absolventi.  Savukārt 
Ilze Mazkalne,  Zintis Žvarts un Gaida 
Kurcena – ir bijušie Alūksnes Mūzikas 
skolas absolventi, kuri šobrīd ir Cēsu 
Mūzikas vidusskolas mācībspēki. 

Skolotāja Ilze Mazkalne pateicās 
alūksniešiem par laipno uzņemšanu, 
savukārt direktore Gunta Boša  pēc 
koncerta uzaicināja viesus apskatīt mūsu 
skolas jaunās telpas.

Valda Dāvida, 
Alūksnes Mūzikas skolas 

direktores  vietniece mācību darbā  

Šajā sezonā Krimuldas un Limbažu 
MS simfoniskajam orķestrim ir ļoti 
aktīva koncertdarbība. 

Jau otro vasaru Lēdurgā notika vasaras 
nometne „Muzicēsim kopā”, kuras laikā 
mēs sagatavojām koncertprogrammu. 
Vasaras nometne ir efektīvs veids, 
kā motivēt jauniešus arvien aktīvāk 
pievērsties mūzikai, neuztverot to 
tikai kā sarežģītu darba procesu. Šī 
koncertprogramma izskanēja Lēdurgas 
evanģ. lut. baznīcā Lēdurgas 800 gadu 
pasākumā un Valsts dibināšanas svētkos 
Lēdurgas kultūras namā 19. novembrī. 
Esam piedalījušies vīru kora „Vecie 
draugi” jubilejas koncertā. 

25. februārī muzicējām Izglītības un 
Zinātnes ministrijas VISC organizētajā 
simfonisko orķestru konkursā Rīgā, kurā 
ieguvām I pakāpes diplomu! Bez mums 

valsts konkursā piedalījās tādi slaveni 
orķestri kā Rīgas 6. vidusskolas (dir. 
H. Bārzdiņš), Jāzepa Mediņa Rīgas 1. 
mūzikas skolas (dir. N. Dreģis), Ķekavas 
novada jauniešu (bijušais Rīgas rajona 
orķestris dir. P. Plūme) simfoniskie 
orķestri, kā arī Rīgas 10. vidusskolas 
estrādes simfoniskais orķestris (dir. 
A. Verbickis) un Rīgas 6. vidusskolas 
kamerorķestris (dir. O. Trapāns).

3. martā notika 12. Vidzemes 
Jauniešu orķestru festivāls Valkā, kurā 
kopā ar mums piedalījās Valmieras, 
Madonas, Cēsu un Ogres mūzikas 
skolu orķestri. Koncerta noslēgumā 6 
skaņdarbus atskaņoja koporķestris ar 
120 dalībniekiem.

No 17. – 19. maijam Krimuldas 
un Limbažu MS simfoniskais 
orķestris gatavojas piedalīties Eiropas 
valstu mūzikas asociācijas festivālā 
„Allegromosso 2012” Itālijā, kurā 
piedalīsies ap 4000 audzēkņi no 25 
Eiropas valstu mūzikas skolām. Mums 
ir paredzēti koncerti 18. maijā pilsētā 
Verucchio Pazzini teātrī un 19. maijā 
pilsētā Cesenatico Komunale teātrī.

Jūnija beigās stīgu instrumentu grupai 
ir iespēja piedalīties starptautiskā jauno 
mūziķu nometnē Vīnē, bet jūlija beigās 
kopā ar pūšamo un sitamo instrumentu 
grupām Vidrižu pamatskolā notiks 
vasaras nometne „Muzicēsim kopā”, 
kuras laikā atkal iestudēsim jaunu 
koncertprogrammu.

Krimuldas MMS direktors 
Aivars Bunķis

Orķestra dzīve

„Lai skan akordeons ” KANDAVĀ!
Kas gan ieinteresēs bērnus apgūt un iemīlēt 

savu instrumentu – akordeonu,  ja ne mēs - 
akordeona spēles pedagogi?

Akordeonisti vienmēr dzīvojuši draudzīgi, 
kontaktējoties vienam ar otru. Vēlamies 
informēt arī kolēģus par savas skolas - 
Kandavas Mūzikas skolas pieredzi un 
tradīcijām.

Katru mācību gadu plānojam draudzības 
pasākumus ar citu skolu akordeona spēles 
pedagogiem un audzēkņiem. 

Cieša draudzība mūs vieno ar Ulbrokas 
MM skolas akordeonistiem un skolotāju 
Anitu Riekstu. Šī gada 15.februārī tikāmies 
jau devīto reizi. Pagājušajā mācību gadā 
mums pievienojās Ozolnieku MS jaunie 
akordeonisti un viņu skolotāja Edīte Brūniņa.

Esam koncertējuši Ulbrokā, Kandavā, 
Kuldīgā, Sabilē, Alsungā, Rīgas Pārdaugavas 
MMS un Ozolniekos. Koncertu programmā ir 
gan solo numuri, gan ansambļi, kuru sastāvā 
ir dažāda skaita dalībnieki.

30.martā Kandavā notiks Kurzemes 
reģiona Mūzikas skolu akordeonistu festivāls, 
kurā piedalīsies deviņu mūzikas skolu 
akordenisti no Ventspils, Kuldīgas, Rojas, 
Talsiem, Ugāles, Valdemārpils, Kandavas, 
Tukuma un Tukuma 2.pamatskolas audzēkņi.

Audzēkņi ar nepacietību gaida šos 
draudzības pasākumus. Ir motivācija 
mācīties, redzēt un dzirdēt, kas notiek citās 
mūzikas skolās.

Kandavas MS akordeona spēles skolotājas:
     Daiga Zariņa un Dzintra Linde
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Turpinājums no 7. lpp

Jau kopš  novembra mēs, Alfrēda 
kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas 
4. kursa audzēknes – Liene Zvirbule, 
Lauma Malnace un Madara Kalniņa, 
piedalījāmies LatvijasRadio 3 „Klasika” 
rīkotajā spēlē Latvijas mūzikas 
vidusskolu audzēkņiem „Nošu domino”. 

Tika pārstāvētas desmit skolas, kurām 
bija jāveic dažādi uzdevumi, liekot 
lietā muzikālo erudīciju, radošumu un 
atraktivitāti. Stāstot muzikālās pasakas, 
kā Alfrēds Kalniņš piktojas uz Žoržu 
Bizē un kā Runcis zābakos apprecina 
Karmenu ar Hosē, mūzikas stundās, 
iespējams, mēs saņemtu maigu rājienu 
par „izkāpšanu no rāmjiem”, taču šajā 
spēlē mūsu trako fantāziju iedzīvinājums 
uzdevumos vainagojās ar 1. vietu. Trīs 
kārtu garumā izgājām teju visus Dantes 
elles lokus. Ja pirmajā kārtā, verot gandrīz 
metru biezās radio studijas durvis, ceļgali 
kļuva „mīksti”, tad otrās kārtas starpbrīdī 
paspējām stāvēt vienā rindā kafejnīcā ar 
Raimondu Paulu. Fināls izvērtās par 
smieklu un pozitīvu mirkļu pārpilnu 
dienu. Priekšnesumos piedalījās un 
palīdzēja skolasbiedri Elīza Krista Rause, 
Dārta Cine, Māris Rozenfelds, Mareks 

Pakalns, Tomass Kozlovskis un, protams, 
mūsu talismans – skolotāja Sandra 
Dzelzkalēja. Lielākais gandarījums nav 
pat par galveno balvu – apmaksātajiem 
jauno mūziķu meistarkursiem šovasar 
Siguldā, bet gan par aizstāvēto skolas 
un pilsētas kā Vidzemes kultūras centra 
godu. Pat nedaudz paradoksāli, ka 
pirmās un otrās vietas ieguvējas – Cēsu 

un Rēzeknes mūzikas vidusskolas – ir 
mazākās Latvijā, kas ir kā pierādījums, 
ka mūzikas dzīve un interese par to 
aiz Rīgas nebeidzas, un cerams, ka ar 
gaidāmajām koncertzālēm abās pilsētās 
tā tikai pieaugs.

Lauma Malnace, 
Alfr.Kalniņa Cēsu Mūzikas 

vidusskolas 4.kurss

Februāra spilgtākais notikums 
Kokneses Mūzikas skolā bija deviņu 
saksofonistu (noneta) piedalīšanās 
II Latgales mūzikas skolu izglītības 
programmas Pūšaminstrumentu spēle 
audzēkņu ansambļu konkursā „Latgales 
svilpaunieki”.

15 ansambļi no Daugavpils, Ilūkstes, 
Preiļiem, Krāslavas, Balviem, Viļakas, 
Kārsavas, Līvānu, Ludzas, Madonas, 
Naujenes, Rīgas doma kora skolas un 
Kokneses 

Mūzikas skolām sacentās par spožākā 
„Latgales svilpaunieka” nosaukumu. 

Ansambļu sastāvi bija visdažādākie 
(ar to šis konkurss bija ļoti interesants): 
sākot no blokfl autām, kuras apbūra ar 
savu dzidro, tīro, dabisko skanējumu, ar 
fl autas un saksofona duetu, beidzot ar 
koknesiešu 9 saksofonistu kori.

Ļoti interesants bija metāla pūšamo 
instrumentu kvartets – tuba, alts un 
divas trompetes – it kā „zaļumballes” 

muzikantu sastāvs, taču cik virtuozi, 
muzikāli izsmalcināti šis sastāvs 
atskaņoja tehniski sarežģītus klasiskos 
skaņdarbus!

Flautu kvarteta priekšnesums izraisīja 
klausītājos patīkamas emocijas, jo 
varējām vērot mūzikas un kustību 
mijiedarbību, kas papildināja viens otru. 

Ar atturīgu eleganci muzicēja 
Madonas Mūzikas skolas saksofonistu 
kvartets. Skaistos koncerttērpos tērpto 
jauniešu atskaņoto programmu klausītāji 
noklausījās ar aizturētu elpu.

Kokneses saksofonisti aizpildīja 
visu Daugavpils Mūzikas vidusskolas 
koncertzāles skatuvi. Koknesiešu 
priekšnesums ļoti patika klausītājiem un, 
izrādās, arī žūrijai. Sarežģītas uzbūves un 
muzikālā raksta skaņdarbi tika atskaņoti 
brīvi,

precīzi, muzikāli, ansamblim tik 
nepieciešamā manierē – sinhroni. Trešo 
programmas skaņdarbu ansamblis 

kuplināja ar iestarpinājumu, kurā ar 
plaukstu un kājas piesitieniem veidoja 
sarežģītu spānisku ritmu. 

Žūrijas lēmums bija sekojošs: I vietu 
piešķirt Madonas un Kokneses jaunajiem 
mūziķiem, II vietu Daugavpils un 
Naujenes jaunajiem talantiem, III vietu 
ieguva Balvu mūzikas skolas audzēkņi.

Priecājamies par koknesiešu – Līvas 
Bitneres, Emīla Saulīša, Elzas Lācītes, 
Solveigas Vikšeres, Ilmāra Kalniņa, 
Reiņa Šiballo,Artas Vītolas, Lauras 
Vilcānes, Eduarda Jubeļa talantīgo 
sniegumu! Izrādās, ka Latgales  labākie 
svilpaunieki mīt  Madonā un Koknesē! 
Vēlam veiksmi arī turpmāk! Sirsnīgs 
paldies skolotājam Ziedonim Puķītim 
par ansambļa sagatavošanu konkursam! 

Kokneses Mūzikas skolas 
direktore

Silvija Cīrule

No 8. – 11.martam Anikšķos, 
Lietuvā notika III Starptautiskais 
kameransambļu konkurss, kuru 
organizē Anikšķu mūzikas skola, Viļņas 
B.Dvarionas mūzikas skola, asociācija 
‘’Muzikos idejos’’ Lietuvā.

Konkursā piedalījās 60 ansambļi 
no Lietuvas, Polijas un Latvijas. Lai 
piedalītos konkursā, ansamblī bija jābūt 
vismaz vienam pūšaminstrumentam. 
Dalībnieki tika dalīti 5 vecuma grupās, 
programmām tika noteikts laika limits 
un skaņdarbiem bija jābūt dažādos 
laikmetos komponētiem, atšķirīgiem 
raksturiem. Ansambļu sastāvi bija 
ļoti dažādi, gan viendabīgie ansambļi: 
klarnešu kvartets, fagotu kvartets, fl autu 
kvintets, saksofonu kvintets, kā arī 
dažādi ansambļi ar klavierēm, piemēram, 
fl auta, oboja un klavieres, 2 fl autas un 
klavieres, oboja, fagots un klavieres, 
oboja un klavieres, fl auta un klavieres, 
pūšaminstrumentu kvinteti. Piedalījās 
arī netradicionāli ansambļu sastāvi - 
2 fl autas, akordeons un basģitāra, 
2 fl autas un arfa, klarnete un arfa, fl auta 
un arfa. 

No Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas 
skolas konkursā piedalījās fl autu kvintets 
(skolotāja Inga Grīnvalde), 10. arfas 
klases audzēkne Dārta Tisenkopfa 
(skolotāja Jekaterina Suvorova), savukārt 
no Pārdaugavas mūzikas un mākslas 
skolas - 7. fl autas klases audzēkne Evelīna 
Lašketa (skolotāja Inga Grīnvalde), duets 
Elza Heinsberga 4.fl autas klase (skolotāja 
Inga Grīnvalde) un Pēteris Šlosbergs 
4.klavieru klase (skolotāja Signe Docīte). 

Pārdaugavas mūzikas un mākslas 
skolas fl autas klases audzēkne Evelīna 
Lašketa un Jāzepa Mediņa Rīgas 
1. mūzikas skolas arfas klases audzēkne 
Dārta Tisenkopfa jau 2 gadus muzicē 
kopā kā duets.

Šajā konkursā Jāzepa Mediņa Rīgas 
1. mūzikas skolas fl autu kvintets ieguva 
III vietu, Pārdaugavas Mūzikas un 
mākslas skolas duets Elza Heinsberga 
(fl auta), Pēteris Šlosbergs (klavieres) 
ieguva III vietu, un duets Evelīna 
Lašketa (fl auta), Dārta Tisenkopfa (arfa) 
ieguva I vietu un Grand Prix.

Liels gandarījums ir par audzēkņu 
sniegumu un sasniegto rezultātu, par to, 
kā bērni spēj mobilizēties, koncentrēties, 
muzicēt un radīt priekšnesumu, kuru 
atzinīgi novērtē tādi augsta ranga 
profesionāļi kā Lietuvas Mūzikas 

un Teātra akadēmijas profesors 
A.Vizgirda (fl auta), Lietuvas Mūzikas 
un Teātra akadēmijas profesors A.Budris 
(klarnete), Lietuvas Mūzikas un Teātra 
akadēmijas kameransambļu katedras 
vadītāja D. Balsite (klavieres), J.Andrējevs 
(klavieres) no Lietuvas Mūzikas un Teātra 
akadēmijas, VDU Mūzikas akadēmijas 
profesors, Kauņas J.Naujalis mūzikas 
ģimnāzijas pūšaminstrumentu nodaļas 
vadītājs V.Žemaitis (klarnete),Viļņas 
B.Dvarionas mūzikas skolas skolotājs, 
Viļņas universitātes kamerorķestra 
mākslinieciskais vadītājs P.B. Konce 
(fl auta), Olecko, I.J.Paderevska mūzikas 
skolas skolotāja Polijā - V.Kordovska 
(klarnete) un Jāzepa Mediņa Rīgas 
1. mūzikas skolas skolotāja, Starptautiskā 
kameransambļu festivāla- konkursa 
‘’Muzicējam kopā ar draugiem’’ 
mākslinieciskā vadītāja G.Melbārde 
(klavieres).

Konkurss noritēja 4 dienas Anikšķu 
mūzikas skolas zālē, kurā ir teicama 
akustika. Konkursa dalībniekiem bija 
lieliska iespēja piedalīties meistarklasēs, 
ko vadīja A. Vizgirda un J. Andrējevs. 
Pēdējā dienā - 11.martā Anikšķu 
kultūras namā notika 1. vietu ieguvēju 
koncerts, kas vienlaicīgi bija arī 
konkurss par Grand Prix. Pretstatā 
mūzikas skolas zālei, kultūras nama 
zāles akustika bija ļoti sausa un spēlēt 
nebija viegli. Taču Evelīna ar Dārtu 
muzicēja tik pārliecinoši un stabili (kā 
atzina D.Balsite), ka sīvā konkurencē ar 
klarnešu kvartetu no Polijas un trio – 

    fl auta, oboja, klavieres no Viļņas 
B.Dvarionas mūzikas skolas, izcīnīja 
Grand Prix. Šis koncerts tika ierakstīts 
un tiks veidots CD, kura prezentācija 
notiks 16.jūnijā X Starptautiskajā 
mākslas festivālā ‘’Druskininku vasara ar 
M.K.Čurļoni”  Druskininkos, Lietuvā, uz 
kuru muzicēt ir uzaicinātas arī Evelīna 
Lašketa un Dārta Tisenkopfa. 

Dalība šajā konkursā un sasniegtie 
rezultāti liecina par to, cik liela nozīme ir 
kolektīvajai muzicēšanai – muzicēšanai 
ansamblī, ansambļa izjūtai, koncertu 
pieredzei. Audzēkņiem tiek veidota 
sapratne par saspēli, intonācijas 
tīrību, skatuves kultūru, artistiskumu, 
programmas izvēli – tie ir konkursa 
vērtēšanas kritēriji.

Klausoties konkursa dalībniekus, 
pārsteigums bija tas, cik daudz lietuviešu 
ansambļos ir obojistu un cik daudzveidīgi 
pūšaminstrumentu ansambļi ir mūsu 
kaimiņu zemē Lietuvā.

Par atbalstu un iespēju piedalīties 
šajā konkursā jāsaka Jāzepa Mediņa 
Rīgas 1. mūzikas skolas un Pārdaugavas 
Mūzikas un mākslas skolas direktoriem, 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un 
sporta departamentam, kā arī audzēkņu 
vecākiem.

Inga Grīnvalde,
 fl autas spēles skolotāja,

Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas 
un Pārdaugavas Mūzikas un mākslas 

skolas 
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 

metodiskās komisijas vadītāja.

Nošu domino Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas un Pārdaugavas Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņu panākumi III Starptautiskajā 
kameransambļu konkursā „Musical Aquarelle – 2012’’, Lietuvā.

Kokneses saksofonisti
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Pirms pavasara brīvdienām sestdien, 
10.martā, Jāzepa Mediņa Rīgas 
1.mūzikas skolā pulcējās mazie pianisti 
no vairākām Latvijas mūzikas skolām. 
Konkurss šogad notika otro reizi. 
Ideja par konkursu radās saistībā ar 
komponista Jāzepa Mediņa vārdu, ko nes 
mūsu mūzikas skola. 

2007.gadā, kad atzīmējām Jāzepa 
Mediņa mūzikas skolas 80 gadu jubileju, 
tapa unikāls klavierdarbu krājums. 
Jāzepa Mediņa visus skaņdarbus 
klavierēm vienā krājumā apkopoja 
klavierspēles skolotāja, Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas docente, 
Dr. art. Vita Vēriņa. Krājumu šogad 
konkursā ieguva speciālbalvas laureāti. 

Lai popularizētu un veicinātu 
latviešu komponistu klaviermūzikas 
atskaņošanu, konkursā tiek iekļauti visu 

Noslēdzies Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss

trīs brāļu – Jāzepa, Jēkaba un Jāņa Mediņa skaņdarbi. 
Turpmāk ir iecere paplašināt dalībnieku vecuma grupas, radot iespēju piedalīties arī mūzikas vidusskolas audzēkņiem. Varbūt 

nākotnē izdosies konkursu izvērst starptautiskā mērogā, lai latviešu klaviermūziku iepazīst topošie pianisti arī aiz Latvijas robežām.
Šogad 35 jaunie pianisti sacentās četrās vecuma grupās no 6 līdz 15 gadiem. Viņu sniegumu vērtēja žūrija – Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijas prof. Juris Kalnciems, prof. Normunds Vīksne, prof. Māris Švinka un mūzikas instrumentu veikalu 
tīkla “Mūzikas centrs” mārketinga direktors Guntars Felsbergs.

II Brāļu Mediņu jauno pianistu konkursa laureāti: I GRUPĀ

I vieta Daniilam 
Mickevičam

P.Jurjāna MS, 
ped. L.Kiseļenko

II vieta un 
Speciālbalva par 
labāko Mediņa 
skaņdarba 
izpildījumu

Laurai Daugelei Pārdaugavas MMS, 
ped. D.Liepa

II vieta Marijai Kovaļauskai Jāz.Mediņa Rīgas 1.MS, 
ped. R.Krilova

III vieta Alisei Lācei Jāz.Mediņa Rīgas 1.MS, 
ped. I.Vecumniece

III vieta Elēnai Undīnei 
Ziemelei

Jelgavas MV, ped. 
E.Ziemele

Atzinības raksts Valteram Vēģelim Pārdaugavas MMS, 
ped. S.Docīte

Atzinības raksts Darijai Demčenko Jāz.Mediņa Rīgas 1.MS, 
ped.L.Razdaj-Voda

II GRUPĀ

I vieta un Speciālbalva par labāko 
Mediņa skaņdarba izpildījumu Pēterim Šlosbergam Pārdaugavas MMS, ped. S.Docīte

II vieta Līgai Priedniecei P.Jurjāna MS, ped. J. Škvaroka

III vieta Paulai Marijai Freimanei Jāz.Mediņa Rīgas 1.MS, ped. A.Vīksne

III vieta Ksenijai Korčakai Jāz.Mediņa Rīgas 1.MS, ped.I.Šostaka

III vieta Marijai Romanovai P.Jurjāna MS, ped. N.Gaļkova

Atzinības raksts Ernestam Ter-Sarkisovam Jāz.Mediņa Rīgas 1.MS, ped.J.Krasnova

Laureāti 1. un 2.grupā

Daniils Mickevičs
1.vieta 1.grupā - P.Jurjāna MS, ped. L.Kiseļenko

III GRUPĀ

II vieta Marijai Štrauhai Jāz.Mediņa Rīgas 1.MS, ped.A.Staša
III vieta Angelinai Sabļinai Jāz.Mediņa Rīgas 1.MS, ped.L.Razdaj-Voda
Atzinības raksts Emīlam Vizulim Pārdaugavas MMS, ped. I.Ošleja

IV GRUPĀ

I vieta Jegorovam Andrejam Jāz.Mediņa Rīgas 1.MS, ped. O.Moskaļonova
II vieta un Speciālbalva par 
labāko Mediņa skaņdarba 
izpildījumu

Ļaksa Jūlija Jāz.Mediņa Rīgas 1.MS, ped. V.Grosa

III vieta Bobrova Marija Jāz.Mediņa Rīgas 1.MS, ped. V.Grosa
Atzinības raksts Smeltere Margarita Jāz.Mediņa Rīgas 1.MS, ped. O.Moskaļonova

Aicinām sekot informācijai mūsu skolas mājas lapā: www.jmr1ms.lv 
Brāļu Mediņu konkursa sadaļā atradīsiet konkursa foto. 
Uz tikšanos nākošajā konkursā!

16.februāra pēcpusdienā Tukuma 
evaņģēliski luteriskajā Sv. Trīsvienības 
baznīcā Tukuma Mūzikas skolas audzēkņi 
un pedagogi sniedza koncertu „Mīlestības 
gaismā”, ar mērķi - vākt ziedojumus 
skolotāja Normunda Krūmiņa atbalstam. 
Skolas kolektīvam tā bija liela, taču 
vienprātīga uzdrīkstēšanās. Kaut kas bija 
jādara, jo vēlēšanās palīdzēt Normundam 
bija sakāpināta augstākajā pakāpē. Tad 
skolotāju uzrunājām:

“Normund, mēs Jūs pazīstam kā 
atsaucīgu kolēģi, ļoti erudītu mūzikas 
dzīves pazinēju. Strādājot Jūs visus spēkus 
veltāt saviem audzēkņiem, netiek skaitītas 
ne minūtes, ne stundas. Audzēkņi sajūt 
Jūsu uzticēšanos, arī tie, kas spēlēšanai 
velta maz laika, saņem Jūsu rūpīgā darba 
augļus. Vienmēr esat ieceru spārnots, īsts 
klarnetes spēles entuziasts! Kā gan citādi 
nosaukt Jūsu neatlaidību katru pavasari 
maijā traukties uz Ziemeļvidzemi, uz 
Rūjienu, kur notiek Latvijas labāko 
klarnetistu svētki - Eduarda Medņa 
Starptautiskais klarnetistu konkurss. Pēc 
atgriešanās esat gandarīts par audzēkņu 
panākumiem un atkal rodas jaunas 
idejas darbam. Kad Rīgas Jāzepa Mediņa 
1. mūzikas skolā notiek Starptautiskais 
konkurss «Muzicējam kopā ar draugiem», 
Jūs esat pirmais, kas ieņem vietu balkonā, 
jo ir jānofi lmē audzēkņu svarīgais 
priekšnesums. Savus audzēkņus esat 
sagatavojis daudziem konkursiem, 
koncertiem, festivāliem. Uz N. Krūmiņa 

klarnetes klases koncertu nāk visu 
audzēkņu ģimenes, jo Jums ir ļoti laba 
sadarbība ar vecākiem. Jaunradi izpaužat 
plašajā aranžēto skaņdarbu sarakstā - 
savām un kolēģu vajadzībām. Arī nošu 
rakstīšanas datorprogrammā «Sibelius» 
esat labākais padomdevējs skolā.
Kā mākslas maģistrs militārā orķestra 
diriģēšanas specialitātē vadījāt Latvijas 
Republikas Nacionālo Bruņoto Spēku 
štāba orķestri. Kad Latvijas kara fl ote 
atzīmēja savu 80. gadskārtu, ieskaņojāt 
Latvijas Republikas Jūras spēku orķestra 
spēlētos skaņdarbus - kāds iznesīgs un 
brašs diriģents! Diska vāciņu rotā uzraksts: 
“Mūs vieno Latvijas svētais vārds.” Jūs 
rosināt uzsākt katru Jauno mācību 
gadu ar svētbrīdi Tukuma evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā, jo mūsu saspringtajā 
dzīves skrējienā ir nepieciešams garīgs 
stiprinājums un laba vēlējuma vārdi...
Skolotāj, Normund, mēs aicinām Jūs 
piedalīties skaistā mūzikas piedzīvojumā 
ar laimīgām beigām!”

Pateicoties skolas kolektīva saliedētībai 
un katra kolēģa atsaucībai, koncerts 
izdevās īpašs. Muzicēja koris, vokālais 
ansamblis, vijolnieku ansamblis, 
akordeonistu ansamblis, dažādu 
instrumentu solisti, pedagogu trio- Dace 
Šplīte-Lisova (vijole), Daiga Akmane-
Morica-Okmane (akordeons) un Ināra 
Vičmane (klavieres), pedagogu klavieru 
duets - Mārīte Zute un Mārīte Folkberga. 
Uzstājās arī N.Krūmiņa absolvente, tagad 

Jelgavas mūzikas vidusskolas 1.kursa 
studente klarnetes spēlē Anna Meldere un 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
vokālās nodaļas studente Madara Ivane. 

Atmosfēra, kāda valdīja baznīcā, 
saviļņoja mūsu sirdis, riesa acīs laimes 
asaras, un gribējās citam citu apskaut. Bet 
paša Normunda priekšnesums bija izcils 
- cik izjusta un smalka muzicēšana, un 
šķita, ka dziedāja paša Normunda dvēsele 
– liegi, dzidri un kristālspoži. Tādas 
sajūtas ir lielākā balva klausītājiem!

Izsaku lielu pateicību skolotājai un 
N.Krūmiņa audzēkņu koncertmeistarei 
Ingunai Augsnei, jo viņas sirdsdegsme un 
aizrautība, organizējot koncertu, pārņēma 
mūs visus. Inguna atzina, ja ko dara no 
sirds, tad tas izdosies. Mēs ticējām cilvēku 
labestībai un nesavtībai, un mūsu sapnis - 
palīdzēt, vainagojās ar panākumiem.

Mēs izjutām, cik īpaši ir muzicēt 
Tukuma Sv. Trīsvienības baznīcā, kad 
skaņas paceļas augstajās cēlajās baznīcas 
griestu velvēs. Mūsu pateicība prāvestam 
-mācītājam Mārcim Zeifertam par 
dzīvi apliecinošiem un iedvesmojošiem 
vārdiem koncertā, Birutas Onckules  
kundzei un Ingai Kalniņai par rūpēm, 
lai mēs visi justos labi un silti. Paldies 
Kultūras nama direktorei Dacei Lebedai 
par skaisto savas dzejas lasījumu koncertā. 

Tukuma Mūzikas skolas direktore 
Ligita Zemniece

Mūsu pateicība Mīlestības dienas brīnumam 

Antra Vīksne,
Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas

Klavierspēles metodiskās komisijas vadītāja
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„Latvijas gada ģitārists 2012”
Lietuvas ģitārmūzikas atbalsta fonda 

Rīgas fi liāle un Alsungas mūzikas 
skola rīko: Latvijas valsts klasiskās 

ģitārspēles konkursu
„Latvijas gada ģitārists 2012”

Konkursa norises vieta: Alsungas 
mūzikas skola – Skolas 11, Alsunga, 
Alsungas novads. (Alsungas vsk. ēkā).     
Konkursa norises laiks: 2012 gada 1-3 
jūnijs.
Konkursa mērķi un uzdevumi: 
*attīstīt jauno ģitāristu muzicēšanas 
prasmi
*veidot jaunus radošos kontaktus
* veicināt bērnu interesi par mūziku un 
muzicēšanu

*paplašināt pedagoģisko pieredzi.
Konkursa dalībnieki: 
a) Latvijas republikas audzēkņi, kas 

mācās klasisko ģitārspēli Latvijā vai 
ārvalstīs,      
b) ārvalstu audzēkņi, kas mācās klasisko 
ģitārspēli Latvijā.
Konkursa dalībnieku sadalījums pa 
grupām: A grupa- 2002 gadā dzimušie     
audzēkņi un jaunāki,
B grupa-2000-2001gados dzimušie,
C grupa-1997-1999 gados dzimušie,
D grupa-1993-1996 gados dzimušie 
Audzēkņi.
Konkursa programma: brīvas izvēles.
Konkursa programmas ilgums: 
ne ilgāk par 16 minūtēm (uz skatuves 
atrašanās laiks).
Konkursa programmu: 
dalībnieki atskaņo no galvas.
Konkursā: „Latvijas gada ģitārista” 
nosaukums tiek piešķirts katras grupas 

uzvarētājam. Katras grupas pirmo četru 
vietu ieguvēji saņem konkursa diplomus 
un uzaicinājumu piedalīties IV Baltijas 
valstu ģitārspēles konkursā, kas notiks 
2012 gada rudenī Viļņā.
Konkursa: viena dalībnieka dalības 
maksa ir 6Ls.( Bankas konti, samaksas 
termiņi, dalībnieka anketa pieejama 
interneta adresē www.gitaravita.lv., kas 
būs pieejama sākot ar 5.martu)
Konkursa žūrija: Julius Kurauskas – 
priekšsēdētājs (Lietuva)
Aurimas Driukas- (Lietuva)
Māris Kupčs-(Latvija)
Modris Baumanis-(Latvija)
Konkursa: žūrijas lēmums ir galīgs un 
nav apstrīdams.
Konkursu atbalsta:
Kontakttelefons: 29164575 Ainars.

Ar augstas klases mākslinieču 
piedalīšanos savu 25 gadu jubileju 2012.
gada 2.martā atzīmēja Strenču mūzikas 
skola. Brīnišķīgu muzikālo dāvanu 
jubilejā skolas audzēkņi, skolotāji un 
Strenču iedzīvotāji saņēma no Latvijas 
Nacionālās operas solistes Ingas 
Šļubovskas un jaunās pianistes, Cīrihes 
Mūzikas augstskolas studentes Agneses 
Egliņas. 

Tas ir likumsakarīgi, jo Ingas 
Šļubovskas muzikālās karjeras 
pirmsākumi meklējami Strenču mūzikas 
skolā, kuru viņa absolvēja 1993. gadā. 
Tālāk sekoja izglītošanās A.Kalniņa Cēsu 
Mūzikas koledžas kordiriģēšanas nodaļā 
un J.Vītola Mūzikas akadēmijas vokālajā 
nodaļā pie profesores A.Garančas. 
Latvijas Mūzikas akadēmijā 2004. gadā 
iegūts maģistra grāds. Vokālā meistarība 
pilnveidota daudzās meistarklasēs pie 
profesoriem Vācijā, Anglijā, Nīderlandē, 
Itālijā.

Nu jau piecus gadus Inga Šļubovska ir 
LNO soliste. Izdziedātas daudzas spilgtas 
lomas operu izrādēs un Rīgas muzikālajā 
teātrī. Barbarīna Mocarta operā „Figaro 
kāzas”, Fraskita Bizē operā „Karmena”, 
Adīna Donicetti operā „Mīlas dzēriens”, 
Cerlīna Mocarta operā „”Mīlas 
dzēriens”, Rozīna Rossini operā „Seviļas 
bārddzinis” un vēl daudzas citas –  Sofi ja, 
Malvīna, Laureta, Mizete, Marietta...

Šobrīd sadarbojas ar jauno pianisti, 
Cīrihes Mūzikas augstskolas studenti, 
Agnesi Egliņu.

Talantīgā pianiste dzimusi Liepājā 
mūziķu ģimenē, klavierspēli sākusi apgūt 
jau piecu gadu vecumā Liepājas mūzikas 
koledžā, vēlāk turpinājusi mācības Emīla 
Dārziņa mūzikas vidusskolā, pedagoga 
Andreja Bilalova klavieru klasē. 2009. 
gadā ieguvusi maģistra grādu Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, 
bet 2007. gadā viņa kļuva par Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un 
Hansabankas „Gada balvas jaunajam 
mūziķim” laureāti, kā arī izcīnīja 
galveno balvu IX Yamaha Starptautiskajā 
pianistu-koncertmeistaru konkursā 
Birmingemā, Lielbritānijā. Pianiste 
aizvadītajā gadā kļuva par Latvijas valsts 
augstākā apbalvojuma mūzikā – Lielās 
mūzikas balva 2010 laureāti kategorijā 
„Par izcilu darbu ansamblī”. 

Strenču 
klausītājiem 
mākslinieces piedāvās 
pašmāju komponistu 
J.Mediņa, P.Vaska, 
P.Plakida, B. Skultes, 
kā arī Dž. Rosīni, 
V.Bellīni, G.Donicetti 
skaņdarbus. 
Atraktīvais un spožais 
sniegums neatstāja 
vienaldzīgu nevienu 
pasākuma dalībnieku. 
Strencēnieši mīļi un 
sirsnīgi uzņēma savu 
novadnieci Ingu Šļubovsku un Agnesi 
Egliņu, veltot māksliniecēm vētrainus 
aplausus un dāvājot ziedus.

Strenču mūzikas skola vakara gaitā 
atskatījās uz aizvadītajiem 25 gadiem 
un aizrāva klausītājus ar stāstījumu – 
„skoliņa audzēkņu acīm”:

- Mūzikas skola man asociējas ar 
dvēseliskumu un prieka devu katrai 
dienai;

- Tā ir smuka un paliela, un, manuprāt, 
ļoti mājīga. Iepriecināja, tas, ka 
mūzikas skolas āriene tika mainīta, 
jo man patīk dzeltenā krāsa. Uzreiz 
atgādina, ka šī ir tā vieta, kur ikviens 
tiek mīļi gaidīts. Vienīgā problēma 
– tā varēja dažus kilometrus tuvāk 
manai mājai;

- Man tā sasitās ar labi pavadītu 
laiku, ar jauniegūtiem draugiem, 
ar daudz gammām, etīdēm un 
skaņdarbiem. Ar uztraukumu pirms 
kontroldarbiem un ieskaitēm. Ar 
mūzikas skolas eglīti, kurā lasa bērnu 
sarakstītus apsveikumus mūzikas 
skolai. Ar jautrajiem pasākumiem 
- Skolotāju dienu, Sieviešu dienas 
puišu koncertu, komponēšanas 
konkursu “Mana pirmā simfonija”– 
viss ir tik jautrs, labi pārdomāts, kā 
saka, ar „odziņu” un savādāks kā 
rutīnas stundas. 

- Man tā liekas gaiša un jautra, un ļoti 
draudzīga. Mācību stundas šeit paiet 
caur humoru un daudz smiekliem. 
Ir iespējas izvēlēties savu mūzikas 
instrumentu, iemācīties dažus vārdus 
itāļu valodā (jo tie šeit ir jāzina), un 
„kaut kādu” diplomu saņemt. Skolā 
bērni ir ļoti draudzīgi un bieži pat 

pavadot daudzas stundas mācoties 
šķiet, ka tā ir atpūta ar draugiem. Es 
mācos foršā skolā.

- Vēl šeit ir jauka vieta, kur var labi 
izklaidēties. Vislabāk no mūzikas 
skolas telpām man patīk garderobe. 
Rudenī un pavasarī aiz mūzikas 
skolas zēni un dažas meitenes spēlē 
futbolu vai tāpat pamētā bumbu. Šeit 
ir kur atsēsties, parunāt ar draugiem 
un nav aizliegts ēst. Skolā ir arī ļoti 
labs kurinātājs, kurš ne par aukstu, ne 
par siltu sakurina. 

- Mūzikas skola ir mana dzīve. Ja 
nebūtu iestājusies mūzikas skolā, 
nezinātu kā pavadīt brīvo laiku un 
Strenčos nebūtu koncertu, kuros 
uzstājamies mēs paši. Tā kā vēl nezinu 
ko dzīvē gribēšu darīt, mūzikas skola 
man atver daudz jaunu iespēju ceļā 
uz nākotni. 

- Man ļoti patīk mana Mūzikas skola 
un es nezinu kā varētu dzīvot, neko 
nespēlējot vai nedzirdot mūziku. 
Protams, kad nāku uz mūzikas skolu, 
man ir liels nogurums, bet tā sajūta, 
kad tu pēc 9.gadiem būsi ieguvis 
kaut ko jaunu, ir lieliska. Tā ir mana 
mīļākā skola un visu mūžu būs mana 
mīļākā skola. 

Jubilejā, tāpat vakara gaitā, tika sveikti 
bijušie un esošie pedagogi, un pieņemti 
apsveikumi un daudz jauku vēlējumu. 
Mūzikas skolas pedagogi un pasākuma 
viesi saņēma dāvanu - Mūzikas skolas 
kalendāru pieciem gadiem, lai atcerētos, 
ka pēc pieciem gadiem svinama mūzikas 
skolas trīsdesmitgade.

Ralda Ziemule, 
Strenču mūzikas skolas direktore

Strenču mūzikas skola 
Pavisam nesen Latgales priekšpilsētas 

mūzikas skolā  noslēdzies Starptautiskais 
jauno pianistu konkurss „ Mūsdienu 
klasika”. Viens no galvenajiem konkursa 
mērķiem līdzās Latvijas kā valsts ar senām 
pianisma tradīcijām tēla veidošanai bija 
jauno pianistu pieredzes paplašināšana 
tieši 20.-21. gadsimta klaviermūzikas 
daiļradē. Starptautisku skanējumu 
konkursam piešķīra dalībnieki no 
Sankt-Pēterburgas un Pleskavas, kā arī 
pieaicinātās žūrijas locekles Svetlana 
Trifonkova no Kauņas Mākslas skolas 
un Irina Lobikova – Sankt-Pēterburgas 
Kultūras Komitejas Mūzikas liceja 
Klavieru nodaļas vadītāja. Konkursa 
atklāšanā ar dramatiski ietilpīgu J.Vītola 
Variāciju par „ Ej, saulīte, drīz pie Dieva” 
interpretāciju uzstājās žūrijas komisijas 
priekšsēdētājs, JVLMA profesors, 
Taustiņinstrumentu nodaļas un Klavieru 
katedras vadītājs Juris Kalnciems.

Konkurss noritēja trīs grupās pēc 
dalībnieku vecuma. A grupā augstu 
tehnisko varēšanu apliecināja Emīlijas 
Amstedas atskaņotais K.Debisī Doktor 
Gradus ad Parnassum no cikla Bērnu 
stūrītis (III vieta), pedagogs V.Karpova. 
Ar māksliniecisku kvalitāti izcēlās 
Tomija Endzeļa (III vieta), pedagogs 
S.Audre, Arīnas Maksimovas (II vieta), 
pedagogs J.Škvaroka un Maksima 
Taņičeva (I vieta ), pedagogs V.Karpova 
priekšnesums. Pārsteidzoši bija 
klausīties tādus skaņdarbus kā K.Debisī „ 

Doktor Gradus ad Parnassum, K.Debisī 
Prelūdija a moll no cikla Pour le piano, 
S.Rahmaņinova Etīdi gleznu op.33 Nr. 
5 jaunākās vecuma grupas dalībnieku 
interpretācijā. Šāda repertuāra izvēle 
8-10 gadu vecumā ir liels izaicinājums, 
jo minēto autoru darbi pieprasa ne 
tikai augstu tehnisko varēšanu, bet arī 
stilistisku un māksliniecisku briedumu. 
Jāatzīst, ka mazie pianisti drosmīgi 
pārvarēja grūtības. No otras puses, gribas 
novēlēt ne tikai priecāties par sasniegto, 
bet arī turpināt izkopt toņa kvalitāti, 
stilistikas nianses. 

B grupu spilgti atklāja Vladislavs 
Aščulovs (I vieta) no Latgales 
priekšpilsētas mūzikas skolas, pedagogs 
V.Karpova. Ar krāsainu skanējumu 
izcēlās Viktorijas Karpovas no Pleskavas 
Rimska-Korsakova BMS priekšnesums 
(III vieta), pedagogs I.Čudina. 
Pianistisku vērienu apliecināja Latgales 
priekšpilsētas mūzikas skolas audzēknis 
Kirils Rjabcevs (II vieta), pedagogs 
V.Karpova.

Līdzās  prēmiju ieguvušajiem ar labu 
toņa kultūru un jūtīgi saklausītām 
harmoniju maiņām klausītājus uzrunāja 
Ērika Kuzmina, pedagogs M.Marčenoka 
no Ludzas Mūzikas pamatskolas, kura 
no 3. vietas ieguvējas atpalika par 5 
punktiem. 

C grupā klausītāju uzmanību ar 
vieglu, precīzu skārienu, francisku 
šarmu Ž.Ibēra skaņdarbā Mazais, baltais 

ēzelītis piesaistīja Klāvs Ābols (III vieta) 
no Valmieras Mūzikas skolas, pedagogs 
R.Pētersone. Savukārt par grupas līderi 
jau no pirmās skaņas kļuva Aleksandrs 
Kašpurins no Sanktpeterburgas Kultūras 
komitejas mūzikas liceja, pedagogs 
I.Lobikova. Lai raksturotu viņa spēli, 
vispirms gribas lietot apzīmējumus: 
spilgta, aizraujoša, – sajūta, kuru 
klausītāji saglabāja visa priekšnesuma 
laikā neatslābstoši sekojot katrai 
skaņai S.Rahmaņinova Barkarollā op. 
10, F.Pulenka Himnā F.P. 48 un, īpaši 
S.Prokofj eva Etīdē op. 2 Nr. 4.

II vietu saņēma Pārdaugavas mūzikas 
skolas pedagoga J.Flegontovas audzēkne 
Jana Zelmene, kura mērķtiecīgi iekrāsoja 
katru no J.Ivanova Piecām prelūdijām, 
vienlaikus saistot tās cikliskā formā un 
apliecināja augstu tehnisko varēšanu 
S.Rahmaņinova Polišinelā. J.Zelmene 
sanēma arī diplomu par labāko latviešu 
autora skaņdarba interpretāciju. 

Gan dalībnieki, gan žūrijas locekļi 
atzinīgi vērtēja konkursa augsto 
pianistisko līmeni, kā arī labvēlīgo 
gaisotni skolā, sirsnīgo uzņemšanu, kas 
deva iespēju ne tikai vingrināties, bet 
arī garšīgi paēst atpūtas mirkļos, par ko 
rūpējās direktore K.Ziemele un skolas 
pedagogu kolektīvs.. 

Komponiste-pianiste
Solveiga Selga-Timpere 
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  4.2.2. atskaņojuma stilistiskā atbilstība 
un teksta precizitāte,

 4.2.3. atskaņojuma tehniskā kvalitāte,
  4.2.4. mūzikas tēlu skaidrība un 

dažādība, 
  4.2.5. skatuviskais kopiespaids 

(artistisms).
4.3. Žūrijas izliktie punkti tiek 
publiskoti konkursa noslēgumā pēc 
visu dalībnieku noklausīšanās. Žūrijas 
vērtējums nevar tikt mainīts.

5.BALVAS
Tiek piešķirtas balvas sekojošajās 
nominācijās:
·  Jura un Regīnas Lūšu balva (Madona 

Piano Prize),
· Jāņa Norviļa balva,
· Alternatīvās žūrijas balva,
· Mūzikas skolotāju balva,
· Klausītāju simpātiju balva,
·  Speciālbalva par labāko Marijas 

Drustes skaņdarba interpretāciju.
Konkursa uzvarētājiem tiek piešķirti 
I, II un III pakāpes diplomi un naudas 
prēmijas. Dalībniekiem tiek piešķirti 
diplomi, pateicības raksti un visu 
konkursantu snieguma ieraksts CD. 
Pateicības rakstus saņem arī pedagogi. 
Tiek veidots raidījums par konkursa 
laureātiem Latvijas Radio programmā 

Klasika. 
Laureātiem ir jāpiedalās 

apbalvošanas ceremonijā. Madona 
Piano Prize un 1. vietas ieguvējiem 
ir pienākums piedalīties konkursa 
noslēguma koncertā.

6. PIETEIKŠANĀS
Uz e-pasta adresi madmuzskola@
apollo.lv  līdz 30.09.2012. jānosūta šādi 
dokumenti: 
1. Elektroniskā veidā:
· aizpildīta Pieteikuma forma dalībai 
2. Starptautiskajā Jāņa Norviļa jauno 
pianistu konkursā;
2. Ieskenētā veidā:
·   pieteikuma forma ar diviem parakstiem 

(dalībnieka un pedagoga vai citas 
pilngadīgas personas, kas uzņēmusies 
atbildību par dalībnieku),

·  dalībnieka vecumu apliecinošs 
dokuments,

·  dalības maksājumu apliecinošs 
dokuments.

Konkursa dalības maksa ir 30.00 lati vai 
40.00 eiro. Obligāti norādot dalībnieka 
vārdu un uzvārdu, minētā summa 
jāiemaksā Vidzemes jauno talantu 
atbalsta fondā. 
Fonda rekvizīti: Vidzemes jauno talantu 
atbalsta fonds, Madona, Blaumaņa 16, 

LV-4801, REĢ.NR.: 40008028780, BIC/
SWIFT: HABALV22, Swedbank KONTS: 
LV87HABA000140J041618
Papildus nosacījumi: 
· nepilnīgi aizpildīta Pieteikuma forma 
netiek akceptēta,
· parakstītā Pieteikuma forma ir 
apliecinājums dalībnieka piekrišanai 
visiem konkursa nosacījumiem,
· dalībnieka dokumenti netiek atgriezti 
un pēc konkursa tiek uzglabāti 
Vidzemes jauno talantu atbalsta fonda 
arhīvā,
· dalības maksājuma bankas nodevu 
apmaksā dalībnieks,
· ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz 
dalībnieki,
· katru dalībnieku pavada pilngadīga 
persona. 

Starptautiskais Jāņa Norviļa jauno 
pianistu konkurss www.madmuzskola.lv 

Vidzemes jauno talantu atbalsta fonds 
un Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola

Adrese: Blaumaņa iela 16, Madona, 
LV-4801; E-pasta adrese: 
madmuzskola@apollo.lv 
Konkursa koordinators - 

Ilze Tomsone, tālr: 26336322 

2. Starptautiskais Jāņa Norviļa jauno pianistu konkurss

Kiru Lavrinoviču pieminot

NOLIKUMS
2. Starptautisko Jāņa Norviļa jauno 
pianistu konkursu organizē Vidzemes 
jauno talantu atbalsta fonds un Jāņa 
Norviļa Madonas mūzikas skola. 
Konkurss veltīts tautas melodiju 
intonatīvās savdabības popularizēšanai 
akadēmiskās klaviermūzikas žanros. Tas 
notiks 25.-27.10.2012. Madonas kultūras 
namā. Konkursa instruments -Steinway 
D fl īģelis.

KONKURSA MĒRĶIS
Popularizēt tautas melodiju intonatīvo 
savdabību un veicināt kamermūzikas 
pieejamību plašai sabiedrībai, bagātinot 
akadēmiskās klavierspēles pedagoģiskās 
tradīcijas.

KONKURSA UZDEVUMI
1. Jauno pianistu akadēmiskās 

klavierspēles prasmju attīstība solo 
spēlē un ansamblī četrrocīgi; 

2. Akadēmiskās klavierspēles 
pedagoģiskā repertuāra dažādošana 
ar aizmirstiem un mazpazīstamiem 
skaņdarbiem;

3. Publiskas muzicēšanas veicināšana 
jauno pianistu profesionālajā 
pieredzē.

PRASĪBAS DALĪBNIEKIEM
1. DALĪBNIEKU GRUPAS

1.1. Iesācēji 5-6 gadi
1.2. Jaunākā A grupa 7-8 gadi 
1.3. Jaunākā B grupa 9-10 gadi 
1.4. Jaunākā C grupa 11-12 gadi
1.5. Vecākā A grupa 13-14 gadi 
1.6. Vecākā B grupa 15-17 gadi 

2. DALĪBNIEKU KATEGORIJAS
2.1. Klavieres solo 
2.2. Klavieru ansamblis četrrocīgi 

3.REPERTUĀRS
3.1. Klavieres solo 
3.1.1. Iesācēji solo no galvas 
(hronometrāža: minimums 3 minūtes, 
maksimums 3,5 minūtes):
·  vairāki kontrastējoši skaņdarbi no 

J. Norviļa krājuma Dziesmu druva: 
Latviešu tautasdziesmas jaunajiem 
pianistiem (notis skatīt www.
madmuzskola.lv/LMS/Dziesmu_
druva.pdf);

3.1.2. Jaunākā A grupa solo no galvas 
(hronometrāža: minimums 3,5 minūtes, 
maksimums 5 minūtes):
·  viens vai vairāki kontrastējoši 

skaņdarbi no J. Norviļa krājuma 
Dziesmu druva: Latviešu 
tautasdziesmas jaunajiem pianistiem 
(notis skatīt www.madmuzskola.lv/
LMS/Dziesmu_druva.pdf), 

·   viena vai vairākas kontrastējošas 
mūsdienu komponista tautas 
melodijas apdare/s,

·  viena etīde kreisās rokas tehnikai;
3.1.3. Jaunākā B grupa solo no galvas 
(hronometrāža: minimums 5 minūtes, 
maksimums 8 minūtes):
·  vairāki kontrastējoši skaņdarbi no 

J. Norviļa krājuma Dziesmu druva: 
Latviešu tautasdziesmas jaunajiem 
pianistiem (notis skatīt www.
madmuzskola.lv/LMS/Dziesmu_
druva.pdf)

·  viena vai vairākas kontrastējošas 
mūsdienu komponista tautas 
melodijas apdare/s,

· viena etīde kreisās rokas tehnikai;
3.1.4. Jaunākā C grupa solo no galvas 
(hronometrāža: minimums 8 minūtes, 
maksimums 11 minūtes):
·  variācijas par tautas melodijas 

intonatīvo materiālu vai vairākas 
kontrastējošas Jāzepa Vītola 
Parafrāzes no op. 29 vai op. 32 
(notis skatīt www.madmuzskola.lv/
LMS/parafrāzes_op_29.pdf, www.
madmuzskola.lv/LMS/Parafrāzes_
op_32.pdf)  

· baroka laikmeta skaņdarbs/i,
·  viena  programmatiska  koncertstila  

etīde  (A. Arenskis,  F. Burgmillers, 
A. Diabelli, I. Mošeless, M. 
Moškovskis, E. Makdouels, E. 
Neiperts, L. Rožickis u.c., izņemot K. 
Černi etīdes);     

3.1.5. Vecākā A grupa solo no galvas 
(hronometrāža: minimums 11 minūtes, 
maksimums 15 minūtes):
·  lielas formas skaņdarbs par tautas 

melodijas intonatīvo materiālu 
(Balāde, Fantāzija, Parafrāzes, 
Rapsodija, Rondo, Variācijas u.c.),

· baroka laikmeta skaņdarbs/i,
·  viena virtuoza koncertetīde 

(P. Čaikovskis, S. Maikapars, F. B. 
Mendelszons, S. Ļapunovs, F. Lists, 
S. Rahmaņinovs, A. Skrjabins, J. 
Vītols u.c.),

·  pēc vēlēšanās programmā var 
iekļaut Marijas Drustes jaundarbu 
- Folk Impression Nr. 1 (2009) www.
madmuzskola.lv/LMS/FOLK_
IMPRESSION_I.PDF) Atskaņojot 
šo skaņdarbu, ir iespēja pretendēt 
uz balvu par labāko jaundarba 
atskaņojumu.

3.1.6. Vecākā B grupa solo no galvas 
(hronometrāža: minimums 15 minūtes, 
maksimums 20 minūtes):

·  lielas formas skaņdarbs (Balāde, 
Fantāzija, Parafrāzes, Rapsodija, 
Rondo, Variācijas u.c.) vai dalībnieka 
oriģinālkompozīcija – abi par tautas 
melodijas intonatīvo materiālu, 

· baroka laikmeta skaņdarbs/i,
· viena virtuoza koncertetīde,
· brīvas izvēles skaņdarbs,
·   pēc vēlēšanās programmā var 

iekļaut Marijas Drustes jaundarbu 
- Folk Impression Nr. 4 (2012) www.
madmuzskola.lv/LMS/FOLK_
IMPRESSION_IV.PDF Atskaņojot 
šo skaņdarbu, ir iespēja pretendēt 
uz balvu par labāko jaundarba 
atskaņojumu.

Vecākās B grupas dalībnieka 
oriģinālkompozīcijas nošu pieraksts 
iesniedzams žūrijai (jāieskenē un 
jānosūta kopā pieteikuma anketu).
3.2. Klavieru ansamblis četrrocīgi 
no galvas vai no notīm. Jaunākajā B 
grupā var  piedalīties viens 7 - 8 gadīgs 
pianists.
3.2.1. Jaunākā B grupa ansamblis 
četrrocīgi (hronometrāža: minimums 5 
minūtes, maksimums 8 minūtes):
·   vairākas kontrastējošas tautas 

melodiju apdares,
· brīvas izvēles skaņdarbs/i;
3.2.2. Jaunākā C grupa ansamblis 
četrrocīgi (hronometrāža: minimums 8 
minūtes, maksimums 12 minūtes):
·  J. Norviļa skaņdarbs četrrocīgi Pūt, 

vējiņi, Kurzemē no krājuma Dziesmu 
druva: Latviešu tautasdziesmas 
jaunajiem pianistiem www.
madmuzskola.lv/LMS/Dziesmu_
druva.pdf)

·  viens vai vairāki kontrastējoši 
skaņdarbi ar tautas melodijas 
intonatīvo materiālu,

· brīvas izvēles skaņdarbs/i.
3.2.3. Vecākā A grupa ansamblis 
četrrocīgi (hronometrāža: minimums 12 
minūtes, maksimums 15 minūtes):
·  lielas formas skaņdarbs par tautas 

melodijas intonatīvo materiālu 
(Balāde, Fantāzija, Parafrāzes, 
Rapsodija, Rondo, Variācijas u.c.),

· brīvas izvēles skaņdarbs/i.
4.VĒRTĒŠANA

4.1. Jaunos pianistus žūrija vērtē 25 
punktu sistēmā, katram dalībniekam 
piešķirot vidējo balli no iegūto punktu 
kopsummas.
4.2. Žūrijas vērtēšanas kritēriji:
  4.2.1. repertuāra grūtības pakāpe 

(katrā kategorijā atsevišķi),

Šī gada 6.martā mūžībā aizgāja izcila pianiste un 

pedagoģe, pirmā Starptautiskā Frederika Šopēna 

konkursa laureāte no Latvijas, kam aizvadītā 

gadsimta sešdesmitajos gados izdevās nokļūt aiz 

„dzelzs priekškara”, lai piedalītos un pārstāvētu savu 

pilsētu un republiku Starptautiskā Frederika Šopēna 

jauno pianistu konkursā Polijā 1962. gadā, pārvedot 

mājās laureātes slavu.

Kira Lavrinoviča dzimusi 1939.gadā Rīgā. 

1957. gadā ar izcilību pabeigusi Emīla Dārziņa 

mūzikas vidusskolu, Jāzepa Vītola Latvijas Valsts 

Konservatorijas klavieru klasi. Viņas izaugsmi un 

meistarību veicinājuši tādi pianisma un pedagoģijas 

meistari kā Valērijs Zosts un Nils Grīnfelds, kas 

mudināja talantīgo un centīgo studenti popularizēt 

savu prasmi aktīvi koncertējot gan Latvijas gan citās 

Padomju Savienības republikās. 1967.g adā Kira 

Lavrinoviča ar izcilību absolvē P. Čaikovska Maskavas 

Valsts Konservatorijas aspirantūru. Izveido ģimeni un 

trīs gadus kā pedagogs radoši strādā Mongolijā.

Pēc atgriešanās viņai piedāvā pedagoģisko darbu 

A. Šnitkes Maskavas Valsts mūzikas institūtā un Kira 

Lavrinoviča piekrīt, jo tā laika Rīgas Kultūrvidē viņai 

vieta neatrodas.

1995. gadā Kira Lavrinoviča atgriežas dzimtajā 

pilsētā Rīgā un sāk strādāt kā pedagogs, Rīgas 

Latgales priekšpilsētas mūzikas skolā. Viņas 

pedagoģiskās darbības rezultāti jau pirmajā mācību 

gadā izcēlās ar rūpību, precizitāti, muzikalitāti un 

radošu pieeju. Audzēkņiem tika sniegtas zināšanas, 

iemaņas un dziļa materiālā izpratne. Tika veicināta 

vēlme radoši izpausties, aktīvi koncertēt piedaloties 

vietējā un starptautiskā mēroga festivālos un 

konkursos gan republikā ( Valmierā, Dobelē), gan 

ārpus tās, ( Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Francijā), ar 

labiem panākumiem iegūstot godalgotas vietas. 

Katru gadu pedagoģes Kiras Lavrinovičas sagatavotie 

audzēkņi turpināja mācības Jāzepa Mediņa Rīgas 

mūzikas vidusskolā, bet viņas pirmā audzēkne jau 

pēc maģistratūras beigšanas atgriezusies mūsu skolā 

kā jaunais speciālists.

Savā 60 gadu jubilejā 1999.gadā Kira Lavrinoviča 

bija sagatavojusi solo programmu ar kuru viesojās 

vairākās Latvijas skolās. Frederika Šopēna, 

R.Šūmaņa un V.A.Mocarta skaņdarbi ieguva jaunu 

skanējumu. 70 gadu jubilejā 2009. gadā  viņa pati 

vairs nekoncertēja, bet ar lepnumu un gandarījumu 

klausījās savu bijušo un esošo audzēkņu sniegumā.

Neskatoties uz pēdējos gados pasliktinājušos 

veselību Kira Lavrinoviča atrada  laiku un spēku 

vadīt meistarklases Valmierā, sniegt konsultācijas 

bijušajiem audzēkņiem, kolēģiem, būt vērtētāju vidū 

dažādās žūrijas komisijās, jo  viņā vērtēja ne tikai  

zināšanas, bet arī  prasmi tās izpaust pārliecinoši, 

nosvērti, pamatoti vienlaikus taktiski, smalkjūtīgi un 

ar dziļu situācijas izpratni cenšoties ar savu vērtējumu 

un kritiku neaizvainot, bet dot draudzīgu padomu, 

sniegt atbalstu, palīdzēt, uzmundrināt, atrast par ko 

paslavēt un dot cerību ar uzrunu „ nu ko draudziņ, vēl 

mazliet jāpastrādā un būs labi…”. 

Viņas stundās valdīja draudzīga, labvēlīga 

atmosfēra un miers, bet šajā mierā brīnumainā kārtā 

tapa viss, kam bija jātop.

Viņa nekad nesteidzās, viss viņas dzīvē bija 

sakārtots. Ap viņu valdīja miers un bieži viņas 

klātbūtne atbildīgos pārbaudījumos kliedēja 

sasprindzinājumu, to juta audzēkņi, vecāki un kolēģi. 

Viņa bija personība.

Miera nebija tikai viņas dvēselē, kas allaž alka 

darboties, strādāt, cerēt. Un plāni būtu īstenojušies, 

ja ne viens mirklis, kas ienesa mieru arī dvēselē. 

19. martā Kirai Lavrinovičai būtu apritējuši 73 

gadi. Klusu, vienkāršu disciplinētu, smaidošu, laipnu, 

radošu ideju pilnu – tādu viņu turēsim gaišā piemiņā.

Audzēkņu, vecāku un kolēģu vārdā

Latgales priekšpilsētas mūzikas skolas direktore 

Karmena Ziemele
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ir iestudējuši Latviešu komponista/u 
skaņdarbus (norādīts/i pieteikuma 
anketā), ir iespēja pretendēt uz 
piedalīšanos kādā no koncertiem. 
Vidusskolu audzēkņi, kuri nav sasnieguši 
18 gadu vecumu, meistardarbnīcā 
piedalās tikai ar vecāku un skolas 
atļauju. Šai punktā minētajiem koncertu 
solistiem, izcila snieguma gadījumā, ir 
iespēja pretendēt uz honorāru (honorāra 
apjoms šobrīd netiek precizēts, jo nav 
zināms dalībnieku skaits un ar to saistītās 
projekta izmaksas).
Meistardarbnīca jaunajiem kompo-
nistiem. Latviešu mūzikas svētku 
aktīvs dalībnieks, komponists, kā arī 
pieredzējis pedagogs Imants Zemzaris 
veidos radošu gaisotni jaunajiem 
komponistiem. Savas kompo-zīcijas 
prasmes attīstīt un pilnveidot var 
pieteikties skolas vecuma bērni (mūzikas 
skolas), pusaudži (mūzikas vidusskolas) 
un jaunieši (J. Vītola Latvijas Mūzikas 
Akadēmija, turpmāk tekstā - JVLMA). 
Pamata uzstādījums un mērķis - katru 
gadu pieaicinot kādu sevi apliecinājušu 
komponistu, izveidot iespēju jaunajiem 
un topošajiem skaņražiem gūt pieredzi 
un attīstīt iemaņas. Skaņdarbu 
atskaņošana notiks koncertā „Meistars 
un Mācekļi”, tā nodrošinot iespēju katram 
dalībniekam dzirdēt savu kompozīciju 
vai kompozīcijas lielisku mūziķu 
izpildījumā. Ceram šādi ieviest jaunu 
tradīciju un rast stimulu komponistu 
jaunradei, tādējādi veicinot komponistu 
ieinteresētību radīt jaunus skaņdarbus 
orķestriem, kameransambļiem un 
solistiem. Nosacījumi dalībai:
 Dalības maksa meistarklasē ir Ls 5.
 Komponēt skaņdarbu vai skaņdarbus 

instrumentam solo (vijole, alts, čells, 
klavieres) vai ansamblim (jebkurš 
iepriekš minēto instrumentu salikums). 
 Skaņdarba notis noteiktajā termiņā 

jānosūta kopā ar pieteikuma formu.
 Dalībniekiem - bērnu skolas 

skolniekiem līdzi brauc kāds pieaugušais, 
kas par viņu uzņemas atbildību. 
 Meistarklasē var piedalīties arī orķestrī 

vai ansamblī spēlējošie bērni.
 Dalībnieki - mūzikas vidusskolas 

audzēkņi, kuri nav sasnieguši 18 gadu 
vecumu, meistardarbnīcā piedalās tikai 
ar vecāku un skolas atļauju. 
Visiem meistardarbnīcas dalībniekiem 
un pedagogiem: 
 Līdzi obligāti jāņem matrači, gultas 

veļa un personīgās higiēnas lietas.
 Transporta (ceļa) izdevumus no/uz 

Madonu, kā arī ēdināšanas izdevumus 
apmaksā dalībnieks. Ēdināšana tiek 
organizēta (sk. norises programmu) un 
kopā izmaksā Ls 20.
 Naudas iemaksas kvīts un pieteikuma 

anketas iesniegšanas termiņš 2012. gada 
31. maijs.
 Atteikumi tiek pieņemti līdz 2012.

gada 20. jūlijam. 
 Atteikumiem, kas pienākuši pēc 20. 

jūlija dalības maksa netiek atmaksāta.
MEISTARDARBNĪCAS NORISES 

PROGRAMMA:
 www.madmuzskola.lv/LMS/M_N_P.pdf 
4. PIETEIKŠANĀS:
Līdz 31.05.2012. uz J. Norviļa Madonas 
mūzikas skolas adresi (Blaumaņa iela 16, 
Madona, LV-4801) vai uz e-pasta adresi 
madmuzskola@apollo.lv
ieskenētā veidā jānosūta šādi dokumenti: 
 Elektroniski aizpildīta Pieteikuma 

forma dalībai meistardarbnīcā ar tajā 
norādītajiem parakstiem. Pieteikuma 
formas: 
 orķestra meistardarbnīcai   www.

madmuzskola.lv/LMS/p_forma_ORK.
pdf 
 kompozīcijas meistardarbnīcai  

www.madmuzskola.lv/LMS/p_forma_
KOMP.pdf
 stīdzinieku meistardarbnīcai   www.

madmuzskola.lv/LMS/p_forma_MJS.
pdf
 Dalības maksājumu apliecinošs 

dokuments
 Bērnu skolu skolniekiem parakstīta 

vecāku atļauja   www.madmuzskola.lv/
LMS/V_atlauja.pdf
 Mūzikas vidusskolas audzēkņiem, 

kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, 
vecāku atļauja   www.madmuzskola.lv/
LMS/V_atlauja.pdf un skolas atļauja
 Jauno komponistu skaņdarbu notis

Līdz 15.05.2012. jānosūta audio ieraksts 
tiem dalībniekiem, kuri savu pieteikumu 
stīgu instrumentu meistarklasei sūtīs 
audio formātā.
 Papildu nosacījumi: 
 Parakstītā Pieteikuma forma ir 

apliecinājums dalībnieka piekrišanai 
visiem Meistardarbnīcas nosacījumiem, 
tai skaitā arī iekšējās kārtības 
noteikumiem, kurus dalībnieks parakstīs 
ierodoties Madonā. Ar meistarklases 
iekšējās kārtības noteikumiem varēs 
iepazīties sākot ar 2012.gada 1. maiju 
www.madmuzskola.lv/LMS/I_K_N.pdf
 Dalības maksājuma bankas nodevu 

apmaksā dalībnieks.
Vidzemes Jauno Talantu Atbalsta Fonda 

rekvizīti: 
Vidzemes jauno talantu atbalsta fonds,
Madona, Blaumaņa 16, LV-4801,
REĢ.NR.: 40008028780,
BIC/SWIFT: HABALV22,
Swedbank KONTS: 
LV87HABA000140J041618
LATVIEŠU MŪZIKAS SVĒTKI 
www.madmuzskola.lv 
Vidzemes jauno talantu atbalsta fonds 
un Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola
Adrese: Blaumaņa iela 16, Madona, 
LV-4801; e-pasta adrese: 
madmuzskola@apollo.lv
Meistardarbnīcas koordinators – 
Mārtiņš Bergs, tālr: 26194675; e-pasta 
adrese: martinsbergs@gmail.com

   

Katru vasaru augusta sākumā Madona 
kļūst par Latviešu skaņražu radītās 
mūzikas galvaspilsētu, jo šeit gandrīz 
nedēļas garumā tiek svinēti LATVIEŠU 
MŪZIKAS SVĒTKI. Tā ir Arta Kumsāra 
iedibināta tradīcija, kas šogad svinēs savu 
piecpadsmito pastāvēšanas gadskārtu. 
Radošais gars, kas šajās dienās sevi 
apliecina caur dažādu komponistu un 
izpildītāju aktivitātēm, Latvijas kultūras 
kontekstā iezīmē spēcīgu virzienu 
tautas garīgā mantojuma apzināšanā, 
saglabāšanā un popularizēšanā. 
Saglabājot tās unikālās vērtības, kas 
pierādījušas savu dzīvotspēju, bet arī 
ienesot dažus jaunus vaibstus svētku 
norises gaitā, svētku organizatorisko 
pusi šai gadā uzņemas diriģents un Jāņa 
Norviļa Madonas mūzikas skolas jaunais 
direktors Mārtiņš Bergs. Tādējādi 
2012. gada augusta sākumu Madonā 
visprecīzāk varētu raksturot šāds 
nosaukums:

15. LATVIEŠU MŪZIKAS SVĒTKI
„Radošā komponistu, orķestru,, 

kameransambļu, solistu un jauno 
izpildītāju meistardarbnīca Madonā”.

2012.gada 31.jūlijs – 5.augusts
NOLIKUMS

 SVĒTKU NORISĒ PIEDALĀS: 
Komponists – IMANTS ZEMZARIS
Jaunie komponisti.
Kameransamblis – klavieru kvartets 
KRAP.
Orķestris - LATVIEŠU MŪZIKAS 
SVĒTKU APVIENOTAIS ORĶESTRIS.
Solisti – Profesionāli mākslinieki (solistu 
sastāvs tiks paziņots atsevišķi).
Jaunie izpildītāji – Tie bērnu mūzikas 
skolu stīgu instrumentu audzēkņi, kasbūs 
pieteikušies uz individuālo meistarklasi.
2. MEISTARDARBNĪCAS NORISES 
PAaMATPRINCIPI UN UZDEVUMI:
Norises nodrošinājuma pamatsastāvs - 
klavieru kvartets KRAP. 
www.madmuzskola.lv/LMS/KRAP_
CV.pdf
Kameransamblī spēlē jauni, bet augsti 
kvalifi cēti mūziķi, kas sevi jau pierādījuši 
gan Latvijas, gan starptautiskajā mūzikas 
arēnā - Arvīds Zvagulis, Pēteris Trasuns, 
Kārlis Klotiņš, Rihards Plešanovs. 
Lieliskā mūziķu apvienība nodrošinās 
šādas funkcijas:
 Latviešu mūzikas koncerts.
 Piedalīšanās koncertā „Meistars 

un Mācekļi” (jauno komponistu un I. 

Zemzara autorkoncerts).
 Piedalīšanās koncertā „Retumi un 

atradumi”.
 Piedalīšanās noslēguma koncertā, 

spēlējot apvienotajā orķestrī.
 Svētku norises laikā J. Norviļa 

Madonas mūzikas skolas Latviešu 
mūzikas krātuves vērtību apzināšana 
un to atskaņošana iepriekš minētajos 
koncertos.
 Meistarklašu sniegšana jaunajiem 

stīdziniekiem.
 Apvienotā orķestra grupu darbu 

vadīšana.
Meistardarbnīca LATVIEŠU MŪZIKAS 
SVĒTKU APVIENOTAIS ORĶESTRIS. 
Orķestra diriģents un vadītājs Mārtiņš 
Bergs. Katru dienu notiks mēģinājumi 
un grupu darbi, lai iestudētu noslēguma 
koncerta programmu. Nosacījumi 
dalībai:
 Orķestrī tiek aicināti Latvijas 

mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu 
stīgu orķestri vai ansambļi. Aptuvenais 
dalībnieku vecums ir, sākot no 4. klases. 
Bērniem līdzi brauc orķestra/ansambļa 
vadītājs un, ja nepieciešams, tad vēl 
vajadzīgais skaits pieaugušu cilvēku, kas 
uzņemas atbildību par savu kolektīvu 
ārpus nodarbībām brīvajā laikā un 
nodrošina meistardarbnīcas noteikumos 
paredzētās prasības. Dalībnieku skaits 
nav ierobežots.
 Orķestrī individuāli var pieteikties 

bērnu mūzikas skolu stīgu nodaļas 
skolnieki. Nosacījums - specialitātes 
pedagogs palīdz bērnam apgūt orķestra 
balsis un bērnam līdzi brauc kāds 
pieaugušais, kas uzņemas atbildību. 
Dalībnieku skaits nav ierobežots.
 Orķestrī individuāli var pieteikties 

mūzikas vidusskolu audzēkņi un 
JVLMA stīgu nodaļas audzēkņi/studenti. 
Vidusskolu audzēkņi, kas nav sasnieguši 
18 gadu vecumu, meistardarbnīcā 
piedalās tikai ar vecāku un skolas atļauju. 
Dalībnieku skaits nav ierobežots. 
 Var pieteikties arī pūšamo un sitamo 

instrumentu skolnieki, audzēkņi un 
studenti individuāli, taču šo dalībnieku 
skaits un sastāvs tiks izvērtēts pēc 
pieteikumiem un organizatori patur 
tiesības to koriģēt. Nosacījums – 
bērnu skolas skolniekam specialitātes 
pedagogs palīdz apgūt orķestra balsis un 
dalībniekam līdzi brauc kāds pieaugušais, 
kas par viņu uzņemas atbildību, savukārt 

vidusskolu audzēkņi, kuri nav sasnieguši 
18 gadu vecumu, meistardarbnīcā 
piedalās tikai ar vecāku un skolas atļauju. 
 Diriģentam, kura orķestris piedalās 

meistardarbnīcā, ir iespēja piedāvāt vienu 
vai vairākus skaņdarbus (skatoties pēc 
kopējā koncerta apjoma un pieteikumu 
skaita) apvienotajam Latviešu mūzikas 
svētku orķestrim, kā arī tos diriģēt 
noslēguma koncertā. Skaņdarba/u 
partitūras un balsu iesniegšanas termiņš 
2012. gada 31. maijs.
 Orķestrī tiek aicināti spēlēt arī visi 

pedagogi, kas brauc līdzi bērniem. 
 Līdzi obligāti jāņem savas nošu pultis.

Meistardarbnīca jaunajiem 
stīdziniekiem. Meistarklase un iespējama 
piedalīšanās koncertā kā solistam. 
Vadītāji – Arvīds Zvagulis (vijole), 
Pēteris Trasuns (alts) un Kārlis Klotiņš 
(čells), 
koncertmeistars - Rihards Plešanovs. 
Nosacījumi dalībai:
1. Meistarklasē var pieteikties tikai bērnu 
mūzikas skolu stīgu nodaļas skolnieki 
vijoles, alta, čella specialitātēs:
 skolnieka dalības maksa meistarklasē 

ir Ls 5.
 Dalībnieku maksimālais skaits katrā 

specialitātē ir divpadsmit. Dalībnieku 
atlase notiks konkursa kārtībā pēc iesūtīto 
audio ierakstu (brīvas izvēles jebkura 
komponista skaņdarbs) noklausīšanās 
un izvērtēšanas vai secībā kādā saņemti 
pieteikumi. Atlases princips – vispirms 
tiek izvērtēti iesūtītie audio ieraksti un 
tikai pēc tam notiek hronoloģiskā atlase. 
(piemērs - ja noklausoties visus ierakstus 
tiek izvēlēti, teiksim septiņi bērni, tad 
atlikušie pieci tiek pieņemti secībā, kādā 
pieteikušies).
 Audio ieraksta iesūtīšanas termiņš ir 

2012. gada 15. maijs.
 Obligāts nosacījums dalībai – vismaz 

viens, sava pedagoga vadībā sagatavots, 
Latviešu komponista skaņdarbs/i, kas 
tiek norādīts/i pieteikuma anketā.
 Ja no skolas piesakās tikai viens bērns, 

tad līdzi brauc kāds pieaugušais, kas par 
viņu uzņemas atbildību. 
 Meistarklasē var piedalīties arī orķestrī 

vai ansamblī spēlējošie bērni.
 Labi iestudēts skaņdarbs var pretendēt 

uz atskaņošanu kādā no meistardarbnīcas 
koncertiem.
2. Mūzikas vidusskolu audzēkņiem un 
mūzikas akadēmijas studentiem, kas 

15. LATVIEŠU MŪZIKAS SVĒTKI

Pārdomas par nākotni
Runājot par jaunajiem MK noteikumiem un to 

stāšanos spēkā, saprotu, ka īpaši jau neviens mums 

padomu neprasīs – patīk mums vai kas nepatīk. 

Protams, ka „ķepurojamies” tāpat kā lielākā daļa 

Latvijas Mūzikas un mākslas skolu, ar pašvaldības 

atbalstu, kurš nebūt nav tas lielākais. Ja atskaitām 

administrācijas algas, tad pie stundām no pašvaldības 

tiek pieskaitīts pats nepieciešamākais - vispārējo 

klavieru, kolektīvās muzicēšanas un koncertmeistraru 

apmaksai. Uzskatu, ka relatīvi mazajās lauku skoliņās 

kolektīvajai muzicēšanai ir jābūt nostatītai savādāk 

no valsts puses - ar lielāku stundu skaitu, jo lielajās 

skolās reāli darbojas dažāda veida orķestri un tas 

dod iespēju visiem vienlaicīgi darboties kolektīvās 

muzicēšanas jomā, spēlējot savu instrumentu. Laukos 

tas nemaz nav iespējams, jo audzēkņu skaits ir neliels 

un skolās nav pārstāvētas visas instrumentu grupas. 

Un tas jau ir akmens Valsts politikas (kultūrizglītībā) 

dārziņā – kāpēc jaunie pedagogi neiet uz lauku 

skolām strādāt. Vai viņi ir sagatavoti pedagoģiskajai 

darbībai, vai tikai izpildītājmākslinieciskajai darbībai? 

Bet kur paliek kameransambļu muzicēšana? Kā lai 

apmaksā šīs stundas, ja tajā muzicē 3-4 audzēkņi? 

Visi dziedāsim tikai koros? 

Bet gribu piebilst vēl par vienu lietu. Savulaik KRIIN 

plaši reklamēja izslavēto jauno reformu (apskatāma 

www.kriin.lv), kurā nepārprotami akcents likts uz 

pieejamību, kā prioritāti izvirzot lielāku audzēkņu 

piesaisti, jo uz doto momentu mūsu profi la skolas 

apmeklē tikai 10% skolu. Tad nu mūsu skola izveidoja 

nelielu fi liālīti attālākā novada ciemā, piesaistīja 

jaunus audzēkņus un rezultātā... mūzikai no audzēkņu 

skaita ”nogrieza” 10%, bet mākslai par gandrīz 40% 

no audzēkņu skaita!!! Vai KRIIN mērķu defi nējumi 

neiet pretstatā reālajam izpildījumam? Kur lai mēs 

tagad liekam tos 50% bērnu? Un nākamgad? Mēs 

uzrādīsim šī gada līgumā paredzēto audzēkņu skaitu, 

un atkal nogriezīs? Tad pēc 3 gadiem varēsim strādāt 

ar 5 bērniem...

Engures Mūzikas un mākslas skolas direktore 

Ina Selivanoviča
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X Starptautiskais bērnu un jauniešu 
kameransambļu  festivāls – konkurss

MUZICĒJAM KOPĀ AR DRAUGIEM
KONKURSA NOLIKUMS

Festivālu – konkursu organizē Atbalsta 
fonds Muzicējam kopā ar draugiem un 
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola. 
Norises laiks: 2012. gada 31. maijs – 2. 
jūnijs; norises vieta: Jāzepa Mediņa Rīgas 1. 
mūzikas skola, Rīga, Kronvalda bulvāris 8. 
FESTIVĀLA – KONKURSA MĒRĶI UN 
UZDEVUMI
·  Atbalstīt mūzikas skolu un mūzikas 

vidusskolu audzēkņu un pedagogu 
pievēršanos kameransamblim kā 
kolektīvās muzicēšanas formai; 

·  sekmēt jauno mūziķu profesionālo 
izaugsmi un personības vispusīgu 
attīstību; 

·  rosināt komponistus radīt oriģināl-
mūziku bērnu kameransambļiem; 

·  sniegt iespēju pedagogiem papildināt 
zināšanas, apmainīties pieredzē ar 
Latvijas un citu valstu kolēģiem, gūt 
informāciju par šajā jomā notiekošo pie 
mums un citur pasaulē. 

GALVENIE NOTEIKUMI
1.  Festivālā – konkursā var piedalīties bērnu 

un jauniešu kameransambļi (sastāvā 
jāiekļauj dažādi instrumenti; dalībnieku 
skaits– no diviem līdz sešiem). Pasākumā 
nevar piedalīties vienveida instrumentu 
ansambļi, ja dalībnieku tajos ir vairāk 
nekā četri. 

2. Konkurss norisinās vienā kārtā. 
3. Konkursā ansambļi uzstājas trīs 
grupās:
I - dueti, kuros viens no instrumentiem 
ir klavieres (sastāvā nevar iekļaut 
sitaminstrumentus un tautas instrumentus, 
tai skaitā akordeonu); 
II - trio un lielāki klasisko sastāvu ansambļi, 
kuru sastāvā ir klavieres;
III - netradicionāla sastāva dueti un lielāki 
ansambļi (gan ar, gan bez klavierēm; arī 
sitaminstrumenti un tautas instrumenti).
4. Konkurss norisinās piecās vecuma 
kategorijās:
Kategorija Cerība – ansambļa dalībnieku 
vidējais vecums ne vairāk kā 9 gadi
A kategorija – ansambļa dalībnieku 
vidējais vecums ne vairāk kā 12 gadi
B kategorija – ansambļa dalībnieku vidējais 
vecums ne vairāk kā 15 gadi
C kategorija – ansambļa dalībnieku vidējais 
vecums ne vairāk kā 18 gadi 
D kategorija – ansambļa dalībnieku 
vidējais vecums ne vairāk kā 21 gads 
Kategorijā Cerība ansambļi grupās netiek 

dalīti.
5.  Šī konkursa iepriekšējo gadu 1. vietas 

ieguvēji nevar piedalīties konkursā 
atkārtoti tajā pašā vecuma kategorijā, 
bet var piedalīties nākošajā vecuma 
kategorijā. 

6.  Ansambļu sastāvā nevar piedalīties 
pedagogi.

7.  Nedrīkst izmantot elektroniskos mūzikas 
instrumentus un skaņas pastiprinātājus. 

8.  Uzstājoties konkursā, nedrīkst mainīt 
ansambļa sastāvu.

9.  Konkursā jāatskaņo pieteikumā minētā 
programma (secību mainīt drīkst).

REPERTUĀRS UN NORISE
·  Konkursā jāatskaņo trīs dažādu laikmetu 

un stilu skaņdarbi:
1) izvērstas formas skaņdarbs (kategorijā 
Cerība šis noteikums ir vēlams, bet nav 
obligāts);
2) brīvas izvēles skaņdarbs;
3) obligātais skaņdarbs (mūsdienu 
latviešu komponista darbs). Tas pēc jūsu 
pieprasījuma tiks nosūtīts uz jūsu e-pasta 
adresi.

Programmā noteikti jāiekļaujviens 
Rietumeiropas 17.-19. gs. komponista 
skaņdarbs. Ja tiek atskaņots pārlikums vai 
aranžējums, pieteikumā obligāti jānorāda 
tā autors.
· Uzstāšanās ilgums (ieskaitot 
skaņošanos):                        
Kategorija Cerība: 3-5 min.                        
A kategorija: 5-9 min.                        
B kategorija: 9-12 min.                        
C kategorija: 12-15 min.                        
D kategorija: 15-20 min.
· Programma jāatskaņo no notīm.
·  Festivāla koncertos ansambļi var 

atskaņot 1-2 brīvas izvēles skaņdarbus. 
·  Konkursa dalībniekiem Festivāla 

koncertos vēlams atskaņot citu 
programmu. 

·  Festivāla koncertos ansambļi piedalās 
bez vecuma ierobežojuma; īpaši tiek 
aicinātas muzicējošās ģimenes. 

·  Festivāla – konkursa ietvaros notiek 
seminārs skolotājiem, kā arī tikšanās ar 
žūrijas komisijas locekļiem metodiskā 
apspriedē. 

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA
1.  Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē 

starptautiska žūrija, kuru uzaicina 
Festivāla – konkursa organizācijas 
komiteja. 

2.  Ansambļu sniegums tiek vērtēts 25 ballu 
sistēmā (ansambļa saspēle, izpildījuma 
atbilstība mūzikas stilam, tehniskais 
līmenis, intonācija, artistiskums un 

skatuves kultūra); žūrijas lēmums nav 
apstrīdams. 

3.  Žūrijai ir tiesības nepiešķirt vietas, kā 
arī apvienot grupas, ja kādā no tām 
ansambļu skaits ir mazāks par trīs. 

4.  Visi Festivāla – konkursa dalībnieki 
saņem pateicības rakstus un piemiņas 
balvas. 

5.  Konkursa laureāti (1., 2., un 3. vietas 
ieguvēji) un viņu pedagogi saņem 
laureātu diplomus un balvas. 

6.  Tiek piešķirtas vairākas speciālbalvas:
·  par labāko baroka vai klasiskās mūzikas 

atskaņojumu;
·  par labāko romantiskās mūzikas 

atskaņojumu;
·  par labāko mūsdienu mūzikas 

atskaņojumu; 
·  par labāko latviešu komponista obligātā 

skaņdarba atskaņojumu; 
· par artistiskāko sniegumu; 
· par interesantāko aranžējumu. 
Pēc žūrijas ieskatiem var tikt piešķirtas arī 
citas īpašās balvas.
Pieteikumus X Starptautiskajam bērnu 
un jauniešu kameransambļu festivālam – 
konkursam Muzicējam kopā ar draugiem 
pieņem līdz 2012.gada 1.aprīlim 
elektroniski: weplay@inbox.lv vai pa pastu:
Festivālam – konkursam Muzicējam kopā 
ar draugiem
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola
Kronvalda bulvāris 8, Rīga, LV-1010
Pieteikuma formā (http://www.kamerfest.
lv/node/15) jāaizpilda visi punkti.
Pieteikuma formai jāpievieno ansambļa foto 
(jpg formātā sūtot elektroniski). Dzimšanas 
apliecības (vai kopijas) jāņem līdzi un 
jāuzrāda nepieciešamības gadījumā.
Dalības maksas katram dalībniekam:
Konkursā Ls 10,-;
skolotāju seminārā Ls 5,-;
Festivālā Ls 5,- 
(konkursa dalībniekiem bez maksas).
Pēc pieteikumu saņemšanas orgkomiteja 
nosūta rēķinus maksājumu kārtošanai ar 
pārskaitījumu.
Ja orgkomiteja līdz 01.05.2012 nesaņem 
rakstisku atteikumu dalībai Festivālā – 
konkursā vai pedagogu seminārā, dalības 
maksa netiek atmaksāta.
Norises plāns un cita nepieciešamā 
informācija būs atrodama 05.05.2012 
Festivāla mājaslapā www.kamerfest.lv
Pieteikties savlaicīgi – dalībnieku skaits 
ierobežots līdz 150.
Sīkāka informācija:
67326677; 22390939 (Gunta Melbārde – 
arī krievu un vācu val.)

17. februāra koncerts Smiltenē, kurā 
uzstājās Smiltenes ģimnāzijas pūtēju 
orķestris Pētera Vilka vadībā, rosināja 
mani sarunai ar pašu diriģentu. Vispirms 
jau, lai sveiktu viņu 55 gadu jubilejā 
un lai izteiktu vērtējumu par koncertu.  
Kvalitatīvs, augsts profesionālais sniegums. 
Ar tādu kvalitāti noteikti var lepoties 
gan Pēteris Vilks, gan orķestra otrais 
diriģents Jānis Silakalns. Programma bija 
iespaidīga un pietiekami grūta. Vien daži 
nosaukumi – Dž. Geršvins „Rapsodija 
blūza stilā”, Naohiro Iwai aranžējums 
pūtēju orķestrim, M. Gotz Uvertīra 
pūtēju orķestrim „Chicago Festival”, 
Dž. Šteinbergs „Gospel John”, „Sapnis 
par Grieķiju” N. Studņicka aranžējums. 
Skanēja arī latviešu komponistu darbi 
– latgaliešu tautasdziesma „Rūžeņa” 
P. Butāna instrumentācijā, R. Paula 
popūrijs „Draudzes bazārs”, ko 
aranžējis A. Krūmiņš.  Solo numurus 
izpildīja gan esošie audzēkņi – 
pikolo fl autas solo Ieva Laganovska 
(pedagogs A. Krūze) – E. Kēlers „Grācija 
un koķetērija” , fl autu ansamblis ar N. H. 
Brown „Singing in the rain”, eifonija solo 
Jānis Namnieks (pedagogs P. Vilks), gan 
audzēkņi, kuri turpina izglītību Jāzepa 
Mediņa mūzikas vidusskolā Rīgā - tubists 
Kaspars Šmits ar Ž. B. Arbana „Venēcijas 
karnevālu”, marimbas solo A. Gomez 
„Marimba Flamenca” Daniela Grozas 
izpildījumā, gan Mūzikas akadēmijas 
ceturtā kursa students eifonists Jānis 
Pusplatais, izpildot P. Grejema „Briljante”. 

Pēteris Vilks Smiltenes mūzikas skolā ir 
nostrādājis trīsdesmit vienu gadu, mācot 
tāla pūšamos instrumentus un viņš ir 
divu Vispārējo latviešu Dziesmusvētku 
pūtēju orķestru virsdiriģents. Šobrīd 
darbojas KNMC virsdiriģentu padomē 
un ir Vidzemes novada pūtēju orķestru 
virsdiriģents, Pūtēju orķestru briedrības 
sākotnējais vadītājs, bet tagad darbojas 
biedrības valdē. Šodien piedāvāju 
“Partitā” mūsu sarunu ar Pēteri Vilku.

Kā Jūs panācāt šādu orķestra 
skanējumu?

- Vispirms jau šis ir tāds skatupukts, 
no kura var paskatīties. Uzskatu, ka  
programma bija grūta un šādas lielās 
formas skaņdarbus jaunie mūziķi nebija 
spēlējuši. Es zinu, kā tam ir jāskan un 
man ir savas metodes, kā to panākt. 
Protams, vienmēr var vairāk, strādājot pie  
intonācijas, kontrastiem, kas ir būtiskais. 

Svarīgi ir panākt, lai orķestranti spēlē 
ar prieku, un, gatavojoties konkursiem, 
visu iemācīto labi noslīpēt. Orķestrim 
ir nepilns sastāvs, nākas aizvietot dažus 
instrumentus. Bet mēs ejam uz to, lai 
būtu visi – trombons, mežragi. Mana 
specialitāte ir metālpūšamie, bet esmu 
apguvis arī sitaminstrumentu spēles 
programmu, citādi orķestrī to puišu (sitēju) 
nebūtu. No Rīgas neviens nebrauks, bet 
es ceru uz savu audzēkni Danielu Grozu, 
kad viņš pabeigs Mūzikas akadēmiju un 
atgriezīsies Smiltenē. Pašreiz mūzikas 
skolā ir  trīs pūšaminstrumentu pedagogi, 
bet tas ir nepietiekami. Es uzskatu, ka 
katrā mūzikas skolā ir vajadzīgs orķestris, 
lai bērni redzētu, kādēļ viņi mācās un lai 
viņi  jūt to spēles „smeķi”. 

- Kādam Jūsuprāt jābūt labam 
skolotājam?

- Tādam, kuram darbs sagādā prieku. 
Ja man tas nesagādātu, tad tā visa šeit 
Smiltenē  nebūtu. Man pie sirds ir gan 
pūtēju nodaļa, gan orķestru būšana. Patīk 
strādāt. Katrā vietā jau mēs to bērnu 
audzinām, kādu brīdi tas ir skolā, tad viņš  
izaug un aiziet. Svarīgas mācību laikā ir 
attiecības ar skolēniem. Ja ir tikai skolotājs 
– skolnieks, tad nekas nesanāks. Mums 
vienam otram ir jāuzticās. Mēs regulāri 
piedalāmies konkursos. Ja es ar saviem 
audēkņiem nebūšu apritē un nebraukšu 
regulāri uz skatēm un konkursiem, tad 
es nebūšu topa augšgalā. Un ne mazāk 
svarīgi ir darbam motivēt audzēkņus, jo 
tā ir arī veselīga konkurence. Viņi redz, 
salīdzina un pēc konkursiem rodas lielāka 
motivācija muzicēt. Pilsētu skolās ir lielāka 
konkurence. Esmu ievērojis, ka rīdzinieki 
ir vairāk motivēti, bet lauciniekiem reizēm 
tā ir zemāka. Mums, smilteniešiem, 
ir prieks, ka varam konkuret ar Rīgas 
jaunajiem mūziķiem. Ja mans audzēknis 
nebūs galvastieesu pārāks par viņiem, tad 
nevarēsim līdzināties un būt arī labāki. 
Skolotājam jābūt talantīgam, lai vispār var 
strādāt par skolotāju. Jābūt profesionālim, 
jāseko līdzi visam, kas notiek pasaulē un 
katru dienu jāpilnveidojas. Ir jābūt „tur 
iekšā”. Mūžū dzīvo, mūžu mācies! Un tad 
ir skolotāja gandarījums, profesionālais 
gandarījums, neskatoties pat reizēm uz 
samaksu. 

Cik saprotu, tad atlīdzība par padarīto 
ne katrreiz ir galvenais…

- Es uzskatu, ka viss balstās uz skolotāju  
entuziasmu. Mūzikas skolas sistēmu 

nemanāmi grib sagraut. Valstij kultūra 
nav prioritāte, lai gan uz to balstās viss. 
Nu, piemēram, varam jau uzcelt kādu 
cietumu… Bet tie, kas ir šo mūzikas 
skolu sistēmu izgājuši – nu nav viņi tādi, 
lai nonāktu šādā iestādē. Uz labā balstās 
mūsu dzīvesveids un dzīves  vide. Kas tad 
spēlēs orķestros, kas to mācīs? Skolās ar 
novirzieniem?  

Viss, ko tu esi iemācījies, ir noderīgs. 
Tev var atņemt naudu, visu. Bet tev 
nevar atņemt  to, ko tu proti. Tā veidojas 
inteliģence, kas zina pasaules kultūras 
vērtības.

- Vai tā varētu notikt, ka atnāk 
kāds talantīgs skolotājs un gada laikā 
sagatavo augsta līmeņa orķestri?

- Es uzskatu, ka tā nenotiek. Tas ir 
pacietīgs, metodisks un  mērķtiecīgs 
darbs daudzu gadu garumā.

- Kāds ir bijis Jūsu izglītības ieguves 
ceļš?

- Pēc Cēsu mūzikas vidusskolas 
absolvēšanas tālāk mācīties uz Mūzikas 
akadēmiju neaizgāju. Deviņdesmitajos 
gados iestājos Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības augstskolā. Pēc tam 
turpat studijas turpināju un ieguvu 
maģistra grādu skolvadībā  Es uzskatu, 
ka mūzikas izglītībā šī augstskola  tieši 
pedagoģijā ir fl agmanis. Gan tajā laikā, 
gan tagad  tā ir progresīva izglītība 
un viss, kas notika pasaulē, notika arī 
tur - popmūzika, džezs, tālākizglītība. 
Salīdzinot ar Mūzikas akadēmiju, tā ir 
tomēr speciālā izglītIba, kur pedagoģiju 
salīdzinoši māca tikai nedaudz. Tās ir 
vienīgās izglītības iestādes, kurās var apgūt 
augstāko izglītību mūzikas pedagoģijā.  

Paldies! Novēlu Jums jaunas 
izaugsmes un gandarījumu par savu 
darbu!

Ilze Dāve, 
Gaujienas mūzikas un 

mākslas skolas direktore, izdevuma 
“Partita” redaktore

MUZICĒJAM KOPĀ AR DRAUGIEM Skatu punkts, no kura var paraudzīties
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 Joki no mūsu dzīves
Svarīgi secinājumi par dažiem komponistiem:
• Šopēna klavierspēle ir kā jautra melodija. 

Viņš savai klavierspēlei visu atdod no sirds 
un dvēseles

• Ir tāda sajūta, ka spēlē klavieres.
• Šopēnam ir bijuši samta cimdi
• Liekas, ka klavieres dzied. It kā klavierēs 

būtu ielikta lakstīgala.
• Šūberts varēja sarakstīt daudz dziesmu, 

bet bads viņu nonāvēja.
• Uz aizsauli ir aizgājis talantīgs 

komponists. Visiem bija žēl tādu iemīļotu 
cilvēku palaist prom.

• Bēthovens visu mūzu smagi cīnījās ar 
maizes kumosu.

• Liktenis piesita trīs reizes...laid mani 
iekšā!

• Piektās simfonijas galvenā doma bija nāve. 
Tur bija izklausāms klauviens pie durvīm.

• Skola uzstājās saksofonu klarnets.

Tā raksta bērni...
• Jānim Cimzem augšā ir melodija, apakšā akordi.
• Kad nāca Ekspresionisms, tad tajās valstīs, kurās viņš parādījās, samazinājās valsts attīstība, jo 

Ekspresionisms tam traucēja.
• Visunikālākos valšu paraugus ir uzrakstījuši Gļinka, Čaikovski, Šapels. Valšu karalis bija Johans 

Štrausers.
• Lendlers- tā ir viena no visjaunākajām dejām.
• Polka no smetanas operas „Atdotā līgava”.
• Operas „Ivans Susaņins ” sižetam Gļinka pievienoja cilvēku –zemnieku Ivanu Susaņinu.
• Bēthovens rakstīja visos žanros, piemēram, romantismā.
• Bēthovens sacerēja „Politisko” sonāti.
• Čaikovska skaņdarbā „Trijjūgs” ir atainots, kā zirgi ar zemi.
Pierakstīja S.Mežore, Rēzeknes mūzikas vidusskola
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