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Direktoru kursi

noorganizēti direktoru kursi tieši mūzikas
un mākslas skolām. Pēc pieteikšanās
atsaucības jau varēja nojaust, cik tie,
mums direktoriem, bija nepieciešami. Un
cik nopratu, tad pavasara brīvdienās šie
kursi būs vēl, jo visiem vietas nepietika.
Pēc kursiem bija jāaizpilda anketas,
lai būtu atgriezeniskā saite par kursu
nepieciešamību un lietderību. Arī es
aicināju direktorus izteikties vienā teikumā
par šiem kursiem, lai ar tiem iepazītos arī
jūs, lasītāji.

Kursos bija iekļautas daudzas tēmas -
pašnodarbinātība, darba tiesisko attiecību
nodibināšana un izbeigšana, radošums
izglītībā, aktualitātes kultūrizglītībā, IKVD
jaunumi un citi jautājumi. Piedalījās ļoti
daudzi labi, profesionāli lektori. Katrs
direktors ir ar savu pieredzi un zināšanām,
līdz ar to arī dažādas intereses par iegūto
informāciju – kāds to jau zināja, citam tas
bija jaunums. Man kursi ļoti patika, jo bez
visa jaunā, ko uzzināju, varēju iepazīties
ar citiem direktoriem un dalīties pieredzē.
Tā bija patīkama pārmaiņa ikdienas
saspringtajā darbā. Lūk, arī citu direktoru
domas par kursiem:
• Mūzikas skolas direktors, pēc savas

būtības, ir vientuļnieks. Specifiskās jomas
dēļ vientuļnieks pašvaldībā un amata dēļ
- skolā, tālab «bateriju uzpildīšana» starp
līdzīgi un vienā virzienā domājošiem ir
nepieciešama veselības uzturēšanai.

• Šādi kursi ir ļoti laba lieta, jo daudzi
direktori ir profesionāli mūziķi vai
mākslinieki, ne vadītāji, kuriem ik pa
laikam nepieciešams atsvaidzināt un
iegūt zināšanas par likumdošanu, finanšu,
plānošanas u.c. jautājumiem. Kolēģu
pieredze ir šādu kursu PVN (pievienotā
vērtība).

• Es vienmēr esmu dzīvojusi pēc principa
„Mūžu dzīvo, mūžu mācies”. Šādi kursi
ir ļoti nepieciešami vismaz reizi gadā
noteikti. Pieredzes apmaiņa savā starpā,
lektoru idejas, domas utt. Superīgi!

• Brīnišķīga iespēja papildināt zināšanas,
iepazīties ar citu kolēģu pieredzi un gūt
pozitīvas emocijas. Labas kafi jas pauzes
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INČUKALNA MŪZIKAS SKOLAS 
ABSOLVENTU STATISTIKA

Skolas 20 pastāvēšanas gados (laika 
periodā no 1996. gada – 2011. gadam) 
87 absolventi, no tiem- 35 ir augstākā 
izglītība, 19 studē augstākajās izglītības 
iestādēs, vidusskolās mācās 9, no tiem 3 
pašlaik studē Mūzikas vidusskolā Rīgā un 
Cēsīs. Pārējie absolventi ieguvuši vidējo un 
vidējo profesionālo izglītību. 

Audzēkņi ar augstāko izglītību 
izvēlējušies visdažādākās profesijas:

Vizuālo mākslu,
Kultūras vēsturi,
Aktiermeistarību,
Kultūras menedžmentu,
Sabiedriskās attiecības,
Pedagoģiju,
Ekonomiku,
Grāmatvedību,
Finansistus,
Juristus,
Uzņēmējdarbību,
Ģeogrāfiju,
Bioloģiju,
Ķīmiju,
Zobārstniecību,
Farmāciju,
Vispārējo ārstniecību,
Datorprogrammēšanu,
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un 
vērtēšanu,
Autobūvi,
Būvinžinieriju.
Visi absolventi strādā savā izvēlētajā vai 

citā profesijā, neesmu dzirdējusi, ka kāds 
būtu bezdarbnieks, maznodrošinātais, 
alkoholiķis vai noziedznieks. Viņu mazās 
atvases lēnām atgriežas pie mums mūzikas 
skolā, jaunās māmiņas ir ļoti priecīgas, ka spēj 
savam mazulim nodziedāt priekšā vienkāršu 
šūpuļa dziesmiņu, jaunieši papildina 
Latvijas koru rindas, pūtēju orķestrus un 
ansambļus, apmeklē mūzikas un mākslas 
pasākumus. Vairāki absolventi mūzikas skolu 
beiguši divas reizes- klavieres un klarneti, 
trompeti un trombonu, akordeonu un tubu, 
klavieres un saksofonu, klavieres un sitamos 
instrumentus.

Protams, ir arī tādi, kas instrumentu 
pēc skolas beigšanas vairs nav spēlējuši, 
bet, satiekot uz ielas, viņi vienmēr smaida, 
sveicina savus skolotājus un vienmēr atceras 
savu mūzikas solu, par ko liecina viņu lieliskās 
esejas. Aprunājoties ar saviem bijušajiem 
audzēkņiem, saprotu, ka izglītība viņu dzīvē 
spēlē ļoti svarīgu lomu. Viņi prot plānot savu 
laiku, būt atbildīgi pret sevi un apkārtējiem, 
māk sevi pasniegt visdažādākajās dzīves 
situācijās. Galu galā skolotāju dienā ierodas 
pie savas vismīļākās skolotājas ar ziediem un 
kūkām un vienkārši pajautā: „Kā iet, skolotāj?”

Ieva Ķikuste, 
Inčukalna mūzikas skolas direktore

Absolventu statistika Pārdomām
un salīdzinoši „labi” rēķini par kursiem. 
Paldies!

• Ne visas nodarbību tēmas bija sekmīgi 
izvēlētas. Piemēram, pašnodarbinātā 
statusa apskatīšana varēja būt kā 
neliels iespraudums citā lekcijā par 
darba likumdošanu. Pietrūka tēmas par 
normatīvo aktu izstrādi. Domāju, ka 
ekskursija augstskolās, kaut pati par sevi 
interesanta, šajos  kursos varēja nebūt. 
Bet kopumā – paldies par šo iespēju 
atkal papildināt zināšanas un satikties ar 
kolēģiem.

• Jā, normatīvo aktu izstrādāšanu un 
lietvedību vēl vajag. Arī par nomenklatūras 
veidošanu (paraugnomenklatūra jau 
novecojusi) – jo lielākā daļa direktoru 
paši it lietveži, arhīvisti utt.

• Lieliska iespēja un savlaicīgi secināts, 
cik šādas lekcijas aktuālas. Lieliskas 
saskarsmes iespējas. Lektori izvēlēti 
veiksmīgi (pat ļoti), izņemot varbūt par 
nodarbinātības/ nodokļu jautājumiem- 
ne īpaši. Kopumā – bija prieks nākt!

• Kursu organizatori ieguldījuši pamatīgu 
darbu. Lektoru izvēle saprotama. 
Cienījamu, pieredzējušu cilvēku viedoklis 
allaž vērtīgs. Tālāku pilsētu direktoriem 
būtu labi, ja kursi sāktos 11.00 pirmajā 
dienā. Tas tikai tāds ieteikums, ko laikam 
nav vienkārši īstenot. Paldies!

• Kursi ļoti saturiski bagāti. Tikai, 
manuprāt, lielākā daļa jau mēs bijām 
apmeklējuši I.Asares, A.Hermanes, 
K.Bikšes lekcijas. Tur būtu bijis lietderīgāk 
piesaistīt citus lektorus. Visvērtīgākais 
ieguvums – M.Grebzdes lekcija, padomi, 
profesionālisms. Brīnišķīga attieksme 
beidzot no KNMC puses.

• Kursu apmeklēšana, dažādās lekcijās 
gūtie iespaidi dod ierosmi turpmākam 
darbam.

• Prieks, ka pēc tik ilga pārtraukuma notiek 
kursi skolu direktoriem mūsu sistēmas 
skolām: iespēja uzzināt administratīvās 
novitātes, apmeklēt mūzikas un mākslas 
augstskolas, kā arī komunikācijas 
iespējas ar kolēģiem. Patika, ka lekcijas 
nebija sausas, atreferējošas, bet ļāva 
aktīvi mums iesaistīties diskusijās, uzdot 
jautājumus.

• Kultūrizglītības vadītāju kursi 
atsvaidzināja zināmo, sapurināja, 
iedvesmoja tālākai darbībai: skolas 
attīstības plānošanai,  ieviest  jaunas 
idejas, inovācijas, kas palīdzētu saglabāt  
skolas labvēlīgu klimatu un veicinātu 
jaunu skolēnu piesaisti un veiksmīgi 
sagatavotos skolas pašvērtēšanai un 
ārējai vērtēšanai  2013./2014.gada 
akreditācijai. 

No absolventu domu apcirkņiem…
Mans mūzikas stāsts manā dzīvē ir tāds 
ļoti īss un vienkāršs. Apmēram 3x pusgada 
laikā piesēžos pie klavierēm un ar dažiem 
pirkstiem paspēlēju kādu mīļu melodiju.. 
bet tas ir patīkami. Īpaši garāk šo stāstu 
izvilkt vienkārši nevar.
Ko man devusi mūzikas skola?
Kad biju maza, nesapratu kāpēc citi bērni 
var ārā spēlēties, bet man jāspēlē vijole 
:), bet tagad, kad atpazīstu dziesmas no 
pirmajām taktīm, un dziesmu dueļos.. atmini 
melodiju, esmu pirmajās vietās, saprotu, ka 
bez mūzikas skolas tā nebūtu! Un tas ir tikai 
viens no daudzajiem labumiem, ko ir devusi 
mūzikas skola!
Kopš skolas beigšanas vairāk neesmu 
spēlējusi mūzikas instrumentu, bet šī 
skola attīstīja manī ļoti labu muzikālo 
dzirdi! Mūzika  ir visapkārt mums!  Esmu 
ļoti priecīga, ka esmu beigusi šo skolu, 
un pateicīga visiem mūzikas skolas 
pasniedzējiem! 
Mūzikas skola manā dzīvē ir devusi 
neizsakāmi  daudz! Uzskatu, ka cilvēki, 
kas mācījušies mūziku, pasauli redz 
daudz krāšņāku un savādāku. Prot sadzirdēt 
un saredzēt to, ko citi nespēj...  Mūzikas 
skola tā ir vērtība, kas atver acis uz pilnīgi 
citu pasauli un  tā ir vērtība, kas   paliek uz 
visu mūžu :) 
Ko manā dzīvē ir devusi mūzikas skola?
Mūzikas skolu pabeidzu 2000. gadā, un 
turpmākos gadus tā nopietni ar mūziku 
neesmu nodarbojusies. Ļoti dzīvē palīdz 
nošu pazīšana, jo dziedu korī un lasīšanai 
no lapas ir liela priekšrocība :) Protams, 
ir palikušas ļoti jaukas atmiņas, esmu 
priecīga, ka mamma neļāva vājuma brīžos 
mūzikas skolu pamest. Esmu ļoti pateicīga 
solfedžo skolotājai Jeļenai Tresikovai, tagad 
paskatoties jau ar pieauguša cilvēka acīm, 
varu droši teikt, ka viņa mūs izauklēja, 
vienmēr nāca pretī, arī, ja nebiju to īsti 
pelnījusi, esmu tiešām viņai ļoti pateicīga :) 
Paldies. 
Ko manā dzīvē ir devusi mūzikas skola?
Hmm.. Pirmkārt jau to, ka notis pazīstu! :) 
Un daudzas lietas, klausoties mūziku, liekas 
pašsaprotamas, kas citiem, savukārt, rada 
izbrīnu vai nesapratni. Vīrs man ir mūziķis 
(pie tam beidzis vijoles klasi, tāpat kā es), 
tāpēc arī viņš var ar mani runāt par savām 
ģitāras lietām un saprotu, ko viņš man 
stāsta un varu arī atbildēt, neesmu šai jomā 
balta lapa. Un, klausoties vīra grupas spēli, 
varu sadzirdēt tieši to, kā vīrs spēlē 

basģitāru. Bet visumā jau ir tā, ka apgūtais 
mūzikas skolā vienkārši paplašina redzes 
(dzirdes) loku, tās ir papildus zināšanas, kas 
šad tad noder, jo ikdienā jau es vairs vijoli 
nespēlēju! Mūzikas skola tomēr ceļ intelekta 
līmeni, kā jebkuras citas papildus zināšanas. 
Vislabākās atmiņas, protams, ir no solfedžo 
un mūzikas literatūras nodarbībām pie sk. 
Tresikovas! Mēs bijām viena no lielākajām 
klasēm tai laikā (2000.gada izlaidums), 
visas meitenes bijām baigās draudzenes, 
līdz ar to stundas bieži izvērtās smiešanās 
un jandāliņos, it sevišķi, ja skolotāja kādu 
dzina izmest košļājamo gumiju vēsturiskajā 
miskastē pie durvīm un tai miskastei tik forši 
ar blīkšķi vāks skanēja, kad atlaida kāju vaļā 
un vāks krita ciet! :D Un skolotāja Tresikova 
vispār ir super!!! Gan pamatskolas laikā, gan 
arī pēc tam vairākus gadus mēs tās pašas 
meitenes, kas bijām kopā mūzikas skolā, 
gājām pie viņas dziedāt. Un nodarbības 
vienmēr bija tik pozitīvas! To atceroties, 
sejā iezogas plats smaids pats no sevis! Par 
mūzikas skolu ir gan labas, gan ne tik labas 
atmiņas, jo, kā jau gandrīz katram mūzikas 
skolas audzēknim, vienā brīdī tas viss apnīk 
un gribas iet prom. Arī man tā bija, pat 
vairākas reizes, mamma mani uzpirka ar 1 
kg banānu (tajā laikā tas bija wooow), un 
beigās mūzikas skolu arī pabeidzu. Un par 
to man ir liels prieks, jo gāja grūti - gan muku 
prom no vijoles stundām, gan nemācījos 
skaņdarbus, gan meloju skolotājam, ka 
netīšām vijoli aizmirsu mājās (protams, ka 
tīšām aizmirsu un pakaļ neviens nedzina, 
jo līdz mājām bija kādi 4 km). Bet šobrīd 
ar lepnumu varu teikt, ka esmu beigusi 
mūzikas skolu!
Ko man ir devusi mūzikas skola? Mūzikas 
skola man ir devusi ļoti daudz. Noskatoties 
fi lmu ‘’ Sirds mūzika’’ palika atmiņā viens 
ļoti patiess teikums: ‘’Mūzika ir mums 
visapkārt, viss kas Tev ir jādara, jāieklausās.’’  
To es varu attiecināt uz Inčukalna mūzikas 
skolu un sevi, jo pateicoties izciliem 
skolotājiem un skolai esamu iemācījusies 
ieklausīties un sadzirdēt. Esmu iemācījusies 
novērtēt tādu mūziku un koncertus, 
kas daudziem maniem vienaudžiem 
nešķiet nekas īpašs. Pateicoties mūzikas 
literatūrai, mācoties vidusskolā man bija 
labas priekšzināšanas kultūras vēsturē un 
literatūrā. Mūzikas skolas nopelns ir arī tas, 
ka mans hobija vēl joprojām ir dziedāšana.
Ja manā dzīvē nebūtu iemācīta mīlestība 
pret mūziku, es noteikti būtu pavisam 
citāda Liene nekā šobrīd ,vēlreiz liels paldies  
skolai un skolotājiem: Vitālim Kikustam, 
Jeļenai Tresikovai un Ievai Kikustei.

Mārupes mūzikas un mākslas skolas direktori 
Daci Štrodahu pazīstu jau kopš tālajiem 
Mediņu laikiem, kad kopā dzīvojām kojās, 
„gāzām podus” un bijām traki skuķi. Tad, 
daudzus gadus mūsu dzīves ceļi pašķīrās un 
satikāmies no jauna tajos pašos Mediņos, 
absolventu salidojumā. Atjaunojām 
draudzību  nu jau kā skolu direktores, bet 
jautrība mūsu starpā ir saglabājusies un 
kopīgi darbojamies, lai arī strādājam katra 
savā vietā salīdzinoši diezgan tālu viena no 
otras. Atkal kopā mācījāmies, šoreiz RPIVA 
iegūstot maģistra grādu, darbojamies 
nometnē Vītolēni, asociācijā. Šajā intervijā, 
Daces jubilejas mēnesī, piedāvāju arī jums, 
lasītāji, iepazīties ar manu draudzeni un „cīņu 
biedri”.
Tātad - pastāsti par sevi – no kurienes 
nākusi, kur mācījusies?
Esmu dzimusi mazā Kurzemes pilsētiņā 
Sabilē. Pirmos 15 gadus tur arī pavadīju, 
mācoties, darot darbus un nedarbus. Tā kā 
tajā laikā Sabilē vēl nebija mūzikas skolas, 
mācījos Kandavas mūzikas skolā. Ar to 
man saistās vislabākās atmiņas. Man bija 
brīnišķīgi pedagogi – vijoli mācījos pie 
Olgas Libertes, solfedžo, mūzikas teoriju un 
klavieres pie Silvijas Sudņikas. Viņai es saku 
paldies par ieliktajām zināšanām, jo mācoties 
gan Mediņos, gan konservatorijā, pirms 
solfedžo un harmonijas eksāmeniem varēju 
iet uz kino, jo man nebija vairs jāgatavojas. 
Un bez problēmām varu piespēlēt saviem 
audzēkņiem klavieru pavadījumu.
Tavas darba gaitas?
Pirmās darba gaitas mūzikas skolā man 
sākās vidusskolas laikā, pusgadu nostrādāju 
Limbažu mūzikas skolā. Tad Rīgas 3.mūzikas 
internātskolā. Pēc tam vairākus gadus 
nodarbojos ar pedagoģiju savā ģimenē, 
audzinot savus trīs bērnus. Un tad 2000.gadā 
atvēru Mārupes Mūzikas un mākslas skolu.
Pastāsti par darbu savā skolā?
Skolā esmu arī vijoļspēles pedagogs. Tas 
man ļoti patīk. Protams, kad mēs augām, 
zāle bija zaļāka, bērni vairāk mājās mācījās, 
ar lielāku atbildības sajūtu domāja par 
rezultātu. Bet – mums nebija neskaitāmas TV 
programmas, kas apēda mūsu laiku, mums 
nebija draugiem.lvg . feisbuki, tviteri, yoytube
un pārējie kārdinoši laikrijēji internetā. Pa 
kuru laiku tad lai mācās? Diennaktī taču 
palikušas tās pašas 24 stundas!. Un tad nu 
mums, pedagogiem, jādomā, kas motivēs 
audzēkni spēlēt savu instrumentu. Viens no 
nemainīgiem motivācijas veicinātājiem ir 
sasniegumi, taču, kā tos gūt, neko nedarot? 
Vecākiem daudz jāstrādā (mēs to zinām – 
mēs taču arī esam vecāki), tāpēc viņi paļaujas, 
ka bērni paši izmācīsies, pavingrināsies, 

sakārtos māju utt. Un zinām arī, kā notiek 
realitātē. Tas nav viegli, taču ir interesanti. Un 
kāds ir gandarījums par sasniegumiem – pat 
vismazākajiem.
Citi pienākumi, idejas, mērķi?
Esmu arī Mārupes novada Domes deputāte. 
Arī šis darbs ir interesants, atbildīgs. Darbojos 
arī mūsu LMIIA,  Direktoru padomē un 
Nacionālajā mūzikas padomē.
Idejas un mērķi vienmēr ir augsti – kam 
tādu nav? Man gribētos, ka   bērni ar prieku 
nāktu uz mūzikas skolu, lai viņi arī pēc 
skolas beigšanas gribētu klausīties mūziku 
un arī paši to spēlēt, vienalga, vai tas būtu 
profesionāli, amatieru kolektīvos vai ģimenes 
un draugu lokā.  
Kas iepriecina un kas kaitina vai sāpina?
Iepriecina pats darbs, tas, ka varu strādāt ar 
bērniem – mēs jau veci nepaliekam, kamēr 
strādājam ar bērniem. Nesen mani piecgadīgā 
sagatavošanas klases skolniece uzslavēja 
– jā, tu esi gudra meitene. Vai nav jauki?
Kaitina? Mani izbrīna un tracina tas, ka 
daļai cilvēku, tai skaitā arī mūsu audzēkņu 
vecākiem, ir uzskats, ka mūzikas un mākslas 
izglītība ir tikai laika aizpildīšanai – kamēr 
vecāki darbā, nu tikmēr kāds viņus pieskatīs 
skolā. Un tad arī nav   gaidāma nekāda 
atbildība par rezultātu. Un bērns ir pa vidu – 
skolotājs prasa un grib rezultātu, turklāt ne jau 
sevis dēļ, vecākiem vienalga – ko izvēlēties? 
Es vienmēr atgādinu katrā izlaidumā, ka 
viens no ieguvumiem visiem absolventiem ir 
prasme organizēt savu laiku. Un, ka rezultāts 
nav tikai profesionāls mūziķis, ieguvums ir 
daudz plašāks. Starp citu, mūsu skolas mājas 
lapā ir ielikta informācija vecākiem, ar ko 
jārēķinās, palaižot bērnu mūzikas skolā, un 
10 iemesli, kāpēc vajadzētu bērniem mācīties 
mūziku. 
Kas tavuprāt mūsu skolas darbā ir pats 
svarīgākais?
Pirmkārt jau svarīgi ir ieraudzīt, atpazīt, 
izcelt un attīstīt talantus, veidot pamatus 
profesionāļiem, tad audzināt „profesionālus” 
klausītājus, un, protams, pēc iespējas 
iemācīt – pacietību un neatlaidību mērķu 
sasniegšanai, mīlēt mūziku, izmantot savas 
prasmes jebkurā savā ikdienas darbā, 
cienīt otra darbu, zinot, cik daudz jāieliek 
panākumu sasniegšanā. 
Novēlējums citiem direktoriem, lasītājiem 
gada nogalē?
Novēlu visiem direktoriem, kā arī visiem 
lasītājiem sagaidīt svētkus ar mīlestību, 
saticību un mieru ģimenē, radošumu un 
sapratni darbā. Lai mums pietiek veselības, 
spēka, izdomas, pacietības, iecietības un visa 
pārējā, kas ik brīdi var savajadzēties. 
Lai tas piepildās arī tev pašai, Dace (Cadi)!

Intervija ar Daci Štrodahu
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Profesionalitāte profesionālās ievirzes mūzikas skolās 

Festivāls izskanējis!

Radošā viktorīna Aizputes Mūzikas skolā

Starptautiskais kamermūzikas festivāls FESTARI Tartu

Rit kārtējai mācību gads. Visi ierasti doda-
mies uz savām mūzikas skolām. Nodarboja-
mies ar sev tīkamu darbu – mācam jaunajai 
paaudzei apgūt dažādu mūzikas instrumentu 
spēli. Un tomēr diezgan bieži aizdomājamies: 
kāpēc mēs to darām , kā mums to darīt labāk 
un vai vispār to darīt. Uz jautājumu: ,,Vai 
vispār to darīt?’’ varētu būt atbilde par misijas 
apziņu. ,,Kāpēc darām?’’ katra paša pasaules 
izjūta iekšēja nepieciešamība būt saskarē ar 
mūziku ne tikai uz mācību laiku. Vēl paliek 
jautājums: ,,Kā to darīt labāk?’’ Te nu arī es 
saredzu vislielāko iespēju domu apmaiņai 
preses slejās, lai par to uzzinātu ne tikai viens 
vien klausītājs.

Ierosmi šī raksta tapšanai deva ļoti jauks 
pasākums Ogres Mūzikas skolā. Tas notika 10. 
novembrī. Laikā, kad lielākā daļa audzēkņu sa-
vus pirmos šī mācību gada skaņdarbus tikko 
kā apguvuši, bet kad tik un tā skaidri iezīmējas 
viņu pamatprasmes.

Ogrē notika festivāls ,,Baltais – Melnais’’, 
kurš jau otro reizi kopā pulcēja visus bijušā 
Ogres rajona klavierspēles skolotājus ar sav-
iem audzēkņiem no Lielvārdes, Madlienas, 
Birzgales, Jumpravas un Ogres Mūzikas 
skolām, sniedzot priekšstatu  par savas 
klases sasniegumiem, tos iekļaujot 7 minūšu 
priekšnesumā. Ļoti apsveicama ideja, apsvei-
cams formāts (festivāls, nevis konkurss), plašu 
ieskatu un kopējās tendences uzrādošs noti-

kums. 
Uzmanīgi klausoties un vērojot jaunos 

censoņus, atkal un atkal aizdomājos par 
profesionalitātes jēdzienu mūzikas skolās. 
Kādas prasmes mēs noteikti vēlamies savos 
audzēkņos attīstīt un kuras nav primāras. Vai 
tās sākas, piemēram, pianistiņam ar pareizu 
apsēšanos pie klavierēm, brīvām rokām, 
konkrētam bērnam atbilstošu repertuāru 
vai sarežģītu skaņdarbu apgūšanu, pametot 
novārtā pamatus un izpratni par pamatiem. 
(Šajā pasākumā uzmanības centrā bija pianis-
ti, bet pamatprasmes attiecas uz pilnīgi visu 
instrumentu spēlētājiem). 

Tik tiešām, šodien, kad valsts konkursi vairs 
nav vienīgais prasmju un spēju pārbaudes 
mehānisms, kad daudzās Latvijas pilsētās jau 
tradicionāli notiek dažādi konkursi visiem in-
strumentiem, mūsu ikdienas mērķi, iespējas 
un problēmas atbīdās arvien tālākā plauktā. 
Esam dzirdējuši pārmetumus it kā par aug-
stajiem profesionālajiem mērķiem mūzikas 
skolās. Tos mēs cenšamies piepildīt piedalo-
ties daudzajos konkursos gan Latvijā, gan 
arī ārzemēs, un tā ir mūsu darba redzamākā 
daļa. No otras puses, gaisā virmo viedok-
lis par mūzikas skolu nepieejamību. Tā ir 
nepatiesība, jo ikdienā liela daļa no mums 
visvairāk strādājam ar bērniem, kuru mērķis 
nekad nebūs konkursa skatuve. Tie ir bērni, 
kuru vecāki nekad nevarētu atļauties maksāt 

privātskolotājiem, kuru uzreiz nepamanāmās 
muzikālās dotības nedotu iespēju mācīties 
mūzikas skolā, kuru attīstība un progress 
panākams tikai ar ilgstošu, rūpīgu darbu . Tas 
ir mūsu ieguldījums palīdzībā ģimenēm vi-
sos Latvijas novados un tas ir arī tiešs valsts 
līdzekļu ieguldījums demogrāfi jas situācijas 
uzlabošanai. (Par to vajadzētu atcerēties arī 
tad, kad spriežam par mūzikas un mākslas 
skolu fi nansēšanu.) Un tomēr,  mums viņiem 
visiem jānodrošina profesionāla izpratne par 
lietu kārtību, nepieļaujot paviršību, neskato-
ties lai cik ilgi viņos veidotos iemaņas. 

Te nu ir vieta ikkatra mūsu pieredzei, 
iespējām, prasmēm, lai pēc iespējas 
veiksmīgāk panāktu vēlamo rezultātu. Ir 
skolas, kur profesionālos mērķus cenšas 
saglabāt specializējoties. Tas ir, lielāku 
uzmanību veltot kādam vienam virzienam 
, bieži vien ieguldot pastiprinātu darbu laba 
kora vai orķestra darbībai. Citās skolās mēģina 
piedāvāt šobrīd populārāku instrumentu 
spēles apmācību. Ir arī citi ceļi. 

 Mūsu katra mūzikas skola ir unikāla ar 
to, ka varam sniegt caur dažādību saviem 
audzēkņiem prieka un gandarījuma sajūtu, ko 
izjūt ikviens muzicēšanas procesā un nodod 
to tālāk saviem klausītājiem.

Birzgales mūzikas skolas skolotāja 
Līga Paukšte

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā 23. 
novembrī notika Pierīgas mūzikas un mākslu 
skolu audzēkņu kolektīvās muzicēšanas 
festivāls. Pie mums viesojās audzēkņi un kolēģi 
no Ādažu, Inčukalna, Krimuldas, Mārupes, 
Ropažu un Sējas mūzikas un mākslas skolām. 
Festivāls varēja notikt pateicoties Stopiņu 
novada Domes un Pierīgas Izglītības, kultūras 
un sporta pārvaldes atbalstam.

Bērniem muzicēšana ansambļos vienmēr 
sagādā lielu prieku, var priecāties par viņu 
mirdzošajām acīm un vērot pārliecību par 
savu muzicēšanas māku. Šogad festivāls 
notika jau 16. reizi, bet pirmo reizi Ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skolā. Šis festivāls bija 
īpašs – pirmo reizi skolotāji varēja profesionāli 
pilnveidoties, kopā ar audzēkņiem piedaloties 
meistardarbnīcās „Radi rakstu ritmu!”, ko vadīja 
mūsu skolas skolotājas Santa Podgaiska un 
Daina Treimane.

Bērns ir kā mūzikas avots, uz kuru nevajag 
iedarboties ar ārēju muzikālu uzskatu 
uzspiešanu. Panākumu atslēga ir vienkāršība. 
Lai attīstītu muzicēšanas spējas, liela nozīme 
jāpiešķir ritmam un improvizācijai, kā arī 
rotaļām un spēlēm. Ritms pastāv it visā – 
mūzikā, mākslā, skaitļos, dabā, utt. Ritms ir 
kustība. Katrā Rakstā ir savs Ritms un katrā 
Ritmā ir savs Raksts. Ritms ir primārais un 

nozīmīgākais mūzikas pamatelements, uz 
kura tiek būvēts viss melodiskais. Mākslā ritms 
sakārto līniju, laukumu, krāsu, kas kopā veido 
kompozīciju.

Ritma vingrinājumu apguve padara 
izpildīšanas procesu interesantu un radošu, 
kā arī attīsta jaunas iemaņas, kuras noder 
patstāvīgi muzicējot. Tā festivāla dalībnieki 
izpildīja dažādus ritma vingrinājumus, kuru 
izpildīšanā tika iesaistīts cilvēka ķermenis – 
plaukstas, kājas, stilbi, knipji. Vairākas reizes 
atkārtojot ritmu un mainot izpildīšanas 
tempu, visi izkopa reakcijas ātrumu, kas 
ir ļoti svarīgs priekšnoteikums kolektīvajā 
muzicēšanā.

 „Rakstu” darbnīcā festivāla dalībnieki 
veidoja savus individuālos rakstus, izmantojot 
vienkāršu matemātisku formulu. Rakstos 
dalībnieki atklāja simetriju un ritmu, kas 
vieno tos ar mūziku. Pārsteigums bija liels, 
kad dalībnieki savā individuālajā rakstā atklāja 
līdzību ar latvju etnogrāfi skiem rakstiem.

Meistardarbnīcu izskaņā visi festivāla 
dalībnieki, izveidojot lielu orķestri, savu 
personīgo rakstu pārvērta ritmiskā skaņdarbā, 
ko izspēlēja uz sava instrumenta.

Festivāla kulminācija bija koncerts, 
kad audzēkņi no visām skolām atskaņoja 
skaņdarbus, ko speciāli gatavoja šim 
festivālam. Mēs dzirdējām dažādu 

Ar spilgtiem muzikāliem iespaidiem, 
kā arī jauniem draudzības un sadarbības 
kontaktiem Jāzepa Mediņa Rīgas 
1.mūzikas skolas audzēkņi ir atgriezušies 
no gadskārtējā, jau 7. Starptautiskā 
kamermūzikas ansambļu festivāla FESTARI. 
Tas norisinājās 2012.gada 8.-10.novembrī 
Igaunijas pilsētā Tartu. Festivālā piedalījās 
triju valstu (Igaunijas, Somijas un Latvijas) 
bērnu un jauniešu kameransambļi no 
dažādām mūzikas mācību iestādēm: 
H.Ellera mūzikas vidusskolas, Tallinas 
mūzikas vidusskolas, Tallinas G.Otsa 
mūzikas skolas, Espoo Mūzikas institūta, 
Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas un 
Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolas. Šī 
gada festivāla organizētāji – H.Ellera Tartu 
mūzikas vidusskola – bija parūpējušies, lai 
visi četri kamermūzikas koncerti notiktu 
pilsētas labākajās, skaistākajās koncertzālēs: 
Tartu Pilsētas muzejā, H.Ellera mūzikas 
vidusskolā, Tartu Universitātes kolonu zālē 

un Universitātes Vēstures muzejā. Koncertu 
programma bija plaša un daudzveidīga 
(ar to var iepazīties http://www.tmk.ee/p
kontserdid/festari-2012). Audzēkņiem 
bija iespēja piedalīties arī meistarklasēs, 
kuras vadīja Lietuvas Mūzikas un teātra 
akadēmijas profesors Petras Kunca un 
Igaunijas Mūzikas akadēmijas profesore 
Nata-Li Sakkos. Pateicamies Festivāla 
saimniekiem – direktorei Kadri Leivategija, 
Kameransambļu katedras vadītājai 
Pille Taniloo, skolotājai Anneli Kuusk un k
administratorei Taimi Sild par pasākuma d
teicamo organizāciju. Mūsu igauņu kolēģi 
bija gādājuši gan par mājīgu viesnīcu, 
precīzu mēģinājumu grafi ku koncertzālēs 
un vingrināšanās iespējām mūzikas skolā, 
gan arī par jauku, nacionālā stilā ieturētu 
atpūtas vakaru ar tautas dejām, rotaļām 
un gardu maltīti. Brīvajos brīžos (kuru gan 
nebija daudz) festivāla viesi varēja iepazīties 
ar pilsētu, īpašu interesi izrādot par slaveno

AHHAA centru. Paldies par fi nansiālo 
atbalstu RDIKSD Kultūras pārvaldei, kas 
deva iespēju piedalīties šajā gaidītajā 
festivālā.

Gunta Melbārde
Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas 
Kameransambļu metodiskās komisijas 

vadītāja

laikmetu un stilu mūziku, kā arī priecājāmies 
par tik atšķirīgiem ansambļu sastāviem.

Pēc koncerta klausītājiem bija iespēja 
izpaust savu viedokli, balsojot par 
vissirsnīgāko, atraktīvāko un izcilāko muzikālo 
priekšnesumu. Klausītājiem tas bija ļoti grūts 
darbiņš, jo visi priekšnesumi bija pārdomāti, 
muzikāli skanīgi un klausītāju ausīm ļoti 
interesanti. Pierīgas Izglītības, kultūras un 
sporta pārvaldes priekšnieks Oļģerts Lejnieks 
intrigu par balvu ieguvējiem saglabāja līdz 
pēdējam brīdim.

Balvu par vissirsnīgāko priekšnesumu – 
Leonards Kohens „Alleluja” – ieguva Ropažu 
Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” 
skolotāju Daigas Brokānes un Mihaila Sorokina 
vadītais ansamblis - Nikola Klišāne, Edgars 
Kučiks, Laura Zutere, Mārtiņš Zuters. Balva 

par visatraktīvāko priekšnesumu – Džordžs 
Spikerts „Boogie” – aizceļoja pie Krimuldas 
Mūzikas un mākslas skolas skolotājas 
Ilgas Ozolas vadītā čellistu ansambļa, kura 
dalībnieces bija Dace Ignatova, Evelīna 
Rimkuse, Madara Babre, Tīna Segliņa. Par 
visizcilāko priekšnesumu – Anna Veismane 
„Vardītes” – klausītāji atzina Ādažu Mākslas 
un mūzikas skolas skolotāju Katrīnas Eglonas, 
Anitras Tumševicas un Zanes Baltalksnes 
vadīto vijolnieku ansambli, kurā spēlēja 
Amanda Ābele, Agnese Bumbiere, Linda 
Gulbe, Simona Malakovska, Juta Osauļenko, 
Renāte Skaistkalne, Karlīne Šēnknehte, Anete 
Urmiežus.

Katram festivāla dalībniekam tika skaista 
piemiņas dāvana – Stopiņu novada buklets, 
ko ar laba vēlējumiem Stopiņu novada Domes 

vārdā pasniedza priekšsēdētāja vietniece 
Vita Paulāne, bet katra skola tika pie krāsaina 
keramikas darbiņa „Kļavas lapa”, ko veidoja 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas 3. kursa 
audzēkņi skolotājas Dairas Tropas vadībā. 

Paldies festivāla atbalstītājiem – Stopiņu 
novada Domei un Pierīgas Izglītības, kultūras 
un sporta pārvaldei.

Ar skanīgiem aplausiem un sajūsmas 
saucieniem izskanēja Pierīgas mūzikas 
un mākslu skolu audzēkņu kolektīvās 
muzicēšanas festivāls, lai pēc gada atkal tiktos 
jau 17. Pierīgas mūzikas un mākslu skolu 
kolektīvās muzicēšanas festivālā.

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas
direktore Vita Pinne

20.novembrī Aizputes Mūzikas skolas 
koncertzālē uz kopēju mūzikas teorētisko 
priekšmetu pasākumu- viktorīnu „Pasaka un 
teika mūzikā pasaka” pulcējās Liepājas reģiona 
skolas: Nīcas Mūzikas skola, Priekules Mūzikas 
un mākslas skola, Aizputes Mūzikas skola.

Pasākumu organizēja Aizputes Mūzikas 
skolas teorētisko priekšmetu pedagoģes 
Sandra Strazdiņa un Olga Stankeviča. Šis bija 
jau otrais šāda veida  organizētais pasākums   
reģionālajām skolām, ar mērķi attīstīt mūzikas 
skolu audzēkņu prasmi orientēties latviešu un 
ārzemju 19.,20.gs.mūzikā , veicināt pieredzes 
apmaiņu un radošumu.

Viktorīnā piedalījās 4.-8.klašu audzēkņu 
komandas - 5 dalībnieki no katras skolas. 

Muzicē māsas Emīlija Rozenšteina – čells un Anna Rozenšteina – 

klavieres, skolotāji Romans Trautmans un Gunta Melbārde

      

Komandai bija jāizdomā nosaukums un 
jāsagatavo muzikāls sveiciens, jāpiedalās 
mēmajā šovā, jāveido mūzikas kompozīcijas 
par izlozēto tēmu, kā arī dažādas citas 
atjautības un zināšanu pārbaudes par 
mūzikas tēmām. Saskaitot iegūtos 
punktus komandas tika arī pie diplomiem 
un pedagogi pie atzinības rakstiem. I 
pakāpes diplomu ieguva Aizputes Mūzikas 
skolas komanda” Aizputes piecīši” (ped.O. 
Stankeviča, S.Strazdiņa), II pakāpes diplomu 
Nīcas mūzikas skola ar nosaukumu ”Ne 
balts,ne melns” (ped.Daina Jurga), III pakāpes 
diplomu Priekules Mūzikas un mākslas skola 
ar nosaukumu ‘’Ikars” (ped.Airisa Timofejeva). 
Lai pasākums būtu interesantāks piedalījās arī 

pedagogu komanda. Paldies pedagogiem un 
audzēkņiem par ieguldīto darbu!

Aizputes Mūzikas skolas direktore 
Arta Kangīzere
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Akordeonistu ansambļu un kameransambļu konkurss Madlienā

Mēneša jautājums

Adventes vakars ar Pēteru Plakidi

Klāt bija sestdiena, 2012.gada 
24.novembris- Lieliskā diena, lai notiktu 
III mūzikas skolu audzēkņu akordeonistu 
ansambļu un kameransambļu konkurss 
Madlienā.  No rīta konkursa organizatori 
–Kārļa Kažociņa  Madlienas mūzikas un 
mākslas skolas skolotāji un darbinieki sajutās 
kā Sienāzis vai plivinājās pa skolu kā Taurenītis, 
steidzot pagūt izdarīt pēdējos sagatavošanās 
darbus, lai godam un ar viesmīlību uzņemtu 
22 kolektīvus  no 14 skolām un, lai nebūtu kā 
Tikšanās tuksnesī, tika sarūpēti silti pīrādziņi īī
un limonāde rīta brokastīm. Par laimi, diena 
ausa gaišāka nekā visas iepriekšējās šajā 
nedēļā, tādēļ, dalībniekiem nebija vajadzīgi 
Lietussargi. Kad viss jau bija sagatavots, 
skolas pagalmā ieripoja pirmais Automobīlis. 
Uzradās arī Drosmīgais jātnieks un Jaunais 
kovbojs ar Šeriau sau žirģeļi. Ciemiņi sabrauca 
no visiem Latvijas novadiem. Kā Pazīstami 
silueti ieradās jau iepriekšējos konkursos 
redzēti dalībnieki, bet bailīgāk un nedrošāk, 
gluži kā Pie Baha svētā Tomasa baznīcas
nokļuvuši, uzvedās pirmoreiz atbraukušie 
uz Madlienu. Kad smagie akordeoni un 
citi mūzikas instrumenti bija izsaiņoti un 
iesildīti, konkurss varēja sākties. Zālē valdīja 
Jautrs noskaņojums,  kad atskanēja Valsis, 
Valsette, Poļu tautas deja Mazurka, Latviešu 
polka, Le basque, Igauņu polka, Leļļu deja un 
Harlekīns. Nopietnākas pārdomas izraisīja 
Romance, Mazais madrigāls, Ērģeļu prelūdija, 
Korāļa priekšspēle, Fracanapa  un  Kalipso. 
Kājas tiešām cilājās pašas, kad skanēja
Divpadsmit dancis un Zaļumballes polka.
Gluži kā Klaidonis pa zāli klusi, bet neuzkrītoši 
pārvietojās fotogrāfs Andis Bičevskis, lai 
iemūžinātu skaistākos mirkļus no konkursa,  
jo mūzika ir gaistoša, paliekošas ir tikai 
sajūtas no tās un fotogrāfi jas.

Pēc konkursa dalībniekus gaidīja garšīgas 
pusdienas skolas ēdnīcā, bet skolotāji 
satikās kamerzālē, lai baudītu Meditāciju
un Entre el vino yel ultimato tango. Pa to 
laiku skolotāji, kuri bija piekrituši veikt 
žūrijas darbu - Nadežda Pisareva, Anatolijs 
Livča, Indra Rudzīte un Vineta Līce devās 
uz apspriedi. Klasē sacēlās Vēja brāzma un 
bija pat Zibens, tomēr saliekot punktus un 
kopīgi vienojoties, visi konkursa dalībnieki 
bija sadalīti pa vietām. Gluži kā Jūriņ prasa 
salku tīklu dalībnieku acīs varēja saskatīt 
jautājumu- kāda mums vieta? 

Kā Melodija skanēja Madlienas 
mūzikas un mākslas skolas skolotājas, 
komponistesVinetas Līces balss par to, ko 
žūrija vērtēja konkursā, cik skaisti ir bērni 
un jaunieši, kad viņi muzicē un, cik nozīmīgs 
un populārs ir akordeons Latvijā šodien. Šī 
konkursa rezultāti rādīja to, ka nebija zemu 
vērtējumu, jo vispārējais līmenis un kvalitāte 

ir augusi. Arī programmas bija atbilstošas 
izpildītāju spējām. 

Paldies ar ziediem un Pateicību teicām 
visu skolu pedagogiem, jo katram no viņiem 
var teikt, ka tikai Tava smaida ēna zin to, cik 
mīlestības uz mūziku, darba, laika, pacietības 
un radošuma nepieciešams, lai sasniegtu tik 
brīnišķīgus rezultātus. Īpašu paldies teicām 
Jāzepa Mediņa 1.mūzikas skolas skolotājai 
Līgai Catlakai par labāko skaņdarbu 
aranžējumu. Atbilstoši konkursa nolikumam, 
diplomu par labāko latviešu komponista 
skaņdarba atskaņojumu saņēma Kandavas 
mūzikas un mākslas skolas kameransamblis. 
Kolektīvs izcēlās arī ar skaistajiem latviešu 
tautastērpiem. Arī citi kolektīvi bija 
padomājuši par tērpiem un aksesuāriem, kas 
paspilgtināja uzstāšanos. 

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas 
neviens neuzvedās kā Divi gailēni sētsvidū, 
bet priecājās par saņēmtajiem pirmās, otrās 
vai trešās vietas diplomiem un mūsu skolā 
mākslas nodaļā pagatavotajām keramikas 
balviņām konkursa simbola- akordeona 
izskatā. 

Pirmās vietas ieguvēji vēlreiz pierādīja savu 
prasmi, atskaņojot vienu no programmas 
skaņdarbiem. Tikai pēc atkārtotās 
uzstāšanās tika paziņots Grand Prix ieguvējs 
šajā gadā- Daugavpils mūzikas vidusskolas 
trio Anastasija Zubova, Dita Zubkovska un  
Artūrs Zubovs, pedagogs Tatjana Saratova. 
Tad sekoja pārsteigums- muzikāls sveiciens 
no Ulbrokas bijušajiem mūzikas skolas 
audzēkņiem, kas iepriekšējā mūsu rīkotajā 
konkursā ieguva Grand Prix balvu, bet nu 
jau muzicē kā kolektīvs Ulbrokas kultūras 
namā. Kopā ar savu skolotāju Anitu Riekstu 
un koncertmeistari Ingu Sarkani viņi vēlreiz 
apliecināja, cik skanīga ir Prelūdija un dejisks 
Menuets, cik skaists ir Rīts un nepatīkama

Sastrēgumstunda,  cik senatnīgs ir Popūrijs 
par Baha tēmām un skumji Vientulības gadi
akordeonistu ansambļa atskaņojumā.

Jau bija Saule zemu, un skanot Šūpļa 
dziesmai tuvojās nakts, lai ļautos i Mēness 
dejai, kad konkursa dalībnieki gatavojās 
doties mājup. Taču dažs vēl atgriezās, jo bija 
aizmirsis Pērtiķi un brilles, bet varbūt ziedus, 
vai kādu mūzikas instrumentu. Cerot, ka pēc 
diviem gadiem, neatkarīgi no tā, vai dalības 
maksa būs latos vai eiro, atkal tiksimies 
Madlienā. Paldies visiem dalībniekiem, ka 
gatavojāties šim konkursam un radījāt šos 
mūzikas svētkus.

Tie, kuri ieradās paklausīties šo konkursu 
saprata vislabāk, par ko ir šis Mazais stāsts.

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un 
mākslas skolas direktore Vita Ervalde.

sniegs ir kā kluss prieks. Sniegs asociējas arī 
ar kaut ko tīru, baltu un aukstu. Sniegs - tā 
ir ziema!
Ilze no Gaujienas :Man sniegs asociējas 
ar ziemas riepām, ceļu tīrīšanu, mašīnas 
sildīšanu, cepuri un cimdiem, aukstām 
kājām un degunu, krāsns kurināšanu un 
skaistajiem, baltajiem dūmiem, kas no māju 
skursteņiem stāvus iet debesīs. Jo dzīvoju 
tajā Latvijas daļā, kur sniegs, ja ir, tad lielos 
daudzumos...
Līga no Birzgales: Sniegs tiešām ir jauka 
viela. Ja tas ir, tad drīz laiks var noskaidroties 
un sākt spīdēt saulīte, un tad jau arī 
drūmākas domas paliek pagātnē.
Ralda no Strenčiem:Par sniegu neko īpašu 
nepateikšu (neesmu liela romantiķe) - man 
patīk visi laika apstākļi un vienmēr - vai bij’ 
ziema vai vasara. Atcerējos bērnības dzejoli: 
Krīt lietus lāses man uz galvas - un labi jūtas 
mana galva,
Krīt saules stari man uz galvas - un labi jūtas 
mana galva,
Nekas vairs nekrīt man uz galvas - un atkal 
labi jūtas mana galva...
Piltenes mūzikas skolas direktore un 
klavierspēles skolotāja Antra Šķēle:
Kad lēnām snieg, tas spēj savā krāšņumā 
pārspēt pat krāsainās lampiņas parkā. Tas 

ir silts, un, sevišķi laternu gaismā, pārsliņas 
griežas perfektās dejās.
Pārsliņas ir balerīnas, bet sniega kalni, ko 
tās izveido, man vienmēr likušies neparasti.. 
Kad ir neliels sals, sniegs ir koku kleitas, 
piekļaujošas un mirguļojošas. Sniegs 
pasaulei ir kā garšviela ēdienam- piedeva, 
kas izmaina ierasto pasaules gaitu.
Piltenes mūzikas skolas fl autas spēles 
skolotāja Līga Brauna:
Kādas ir manas asociācijas ar sniegu? Jau 
no mazotnes sniegu esmu salīdzinājusi ar 
ļoti mīkstu, pufīgu segu. Es tajā ieguļos, 
izbaudu tās siltumu un maigumu, kaut gan 
ļoti labi zinu, ka sniegs ir slapjš un auksts.
Vēl sniegs man asociējas ar saldējumu, kas 
mutē ātri izkūst. Tas ir auksts un garšīgs. Un 
vēl sniegs man izraisa asociācijas ar cukura 
vati, saldu un ļoti lipīgu.
Ropažu Mūzikas un mākslas skolas 
“Rodenpois”direktore Daiga Jankovska:
Sniegs man asociējas ar gaišumu, tīrību, 
sirsnību un labestību. Gribētos, lai cilvēki 
savā dvēselē un izpausmēs būtu tādi kā 
sniegs. 
Roberts Liepiņš. J.Mediņa Rīgas Mūzikas 
vidusskola:
Ziema. Ledus. Prieks. Cerība.

Aija Petrovska no Jaunpiebalgas: Sniegs 
- ir kā gaisma tumsā, jo rudens mēneši ir 
tumši un trūkst gaismas - īpaši novembrī... 
Un , kad uzsnieg - liekas, ka kāds ir iedevis 
saujiņu gaismas, lai tumsā neapmaldītos. 
Atkal Tumsā nav jātaustās un ir iespēja 
vieglāk atrast ceļu... katram savu un katram 
uz savu iedomāto vietu - mājām...
Sniegs rada sajūtu, ka pavisam drīz 
būs Ziemassvētki, pat, ja tie vēl jāgaida 
veselu mēnesi, ka būs svētki un 
mājas miers pēc satrauktā decembra 
“koncertieskaišpasākumgrafi ka”. Sniegs - tās 
ir pārdomas par kaut ko skaistu, netveramu, 
gaistošu un tomēr - eksistējošu... tā pat kā 
cilvēka dzīve...
Dace Štrodaha, Mārupe: Sniegs man 
asociējas ar gaismas uzvaru pār tumsu – pēc 
arvien tumšākajiem vakariem novembrī 
mājās braucot, decembra sniegs ir kā 
iedegta laterna. Tad vari atslēgties no darba 
un baudīt apsarmojušos kokus, sniega 
palagus un mazliet paslidināties pa ceļu. 
Katru gadu ceru, ka varbūt atradīšu laiku 
paslēpot. Un patīkamas bērnības atmiņas – 
ar draudzeni pēc mūzikas skolas mājupceļā 
kārtīgi izslidinājāmies pa kalniņu. Īpaši labi 
slīdēja vijoles kaste...

Sakarā ar Pētera Plakida 65 – gadu jubileju 
Daugavpils Mūzikas vidusskolā 6.decembrī 
notika Pētera Plakida autorkoncerts, kur 
varēja dzirdēt viņa skaņdarbus. Jau pašā 
Pētera Plakida radošā ceļa sākumā viņa 
mūzika uzrunājusi klausītājus ar savu 
laikmetīgumu un savdabību. Komponista 
skaņumākslā apvienojas klasicistiska 
līdzsvarotība un romantizēta pasaules 
uztvere, racionālisms un jauneklīga 
degsme, traģiska trauksmainība un veselīga 
humora dzirkstis. Lai arī Pētera Plakida 
dzimtas saknes rodamas ne tikai Latvijā, bet 
arī Grieķijā (no saviem grieķu senčiem viņš 
ir mantojis uzvārdu Plakidis, un šajā valstī 
ir izdoti viņa mūzikas ieraksti), komponista 
mūzikā strāvo silts latviskums.

Koncertā gan audzēkņi, gan pedagogi 
izpildīja instrumentālo un vokālo 
kamermūziku, bērnu skaņdarbus 
klavierēm un kora mūziku. Instrumentālie 
darbi skanēja klarnetes, alta, akordeona, 
fl autas, čella, klavieru, sitamo instrumentu 
atskaņojumā. Vokālo mūziku pārstāvēja 
4 Plakida dziesmas sieviešu balsij ar 
klavierpavadījumu. No bērnu skaņdarbiem 
skanēja Āzītis, Šūpļa dziesma un Dūdas. Bija 
arī tādi skaņdarbi, ko komponists rakstīja 
dažādu instrumentu salikumam - Detektīva 
epizode, Veltījums Brāmsam, Veltījums 

Haidnam, kas koncerta 
laikā skanēja citā, 
neierastā pārlikumā. 

Lai gan Pēteris 
Plakidis kormūzikas 
žanru neuzskata par 
savējo, viņa kora opusi 
ir dziļi iesakņojušies 
koru programmās 
un vairākas dziesmas 
izskanējušas Vispārējos 
latviešu dziesmu 
svētkos. To vidū ir arī 
patriotiskais kora darbs 
Ar dziesmu dzīvībā. Šai 
varenajā skaņu celtnē rodama īpaši silta, 
latviska noskaņa, tēlu spilgtums, arhaiskā 
un laikmetīgā apvienojums. Dzimtās zemes 
tēli uzrunāja klausītājus dziesmā Zvana 
vārdi. Šīs dziesmas atskaņoja mūsu skolas 
jauktais koris. 

Lai arī pēdējos gados Pēteris Plakidis 
komponē diezgan reti, bija iespēja iepazīties 
arī ar vienu no viņa jaunākajiem darbiem –
Ēnu dejas altam un klavierēm, kas rakstīts 
Augusta Dombrovska starptautiskajam 
stīgu konkursam.

Koncerta izskaņā autors kopā ar savu 
audzēkni – J.Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas maģistranti un bijušo 

Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkni 
Diānu Silovu atskaņoja vienu no savām 
dziesmām latgaliešu valodā ar dzejnieka 
A.Kūkoja vārdiem. 

Tikšanas ietvaros audzēkņiem tika 
piedāvāta iespēja uzdot jautājumus pašam 
komponistam, un viņš labprāt atbildēja uz 
tiem. 

Koncerts atstāja lielu iespaidu uz visiem 
klausītajiem. Pēteris Plakidis solījis, ka 
atbrauks pie mums arī nākamgad ar latviešu 
vokālās mūzikas pērlēm. 

Ped. M.Lodziņa un IV kursa mūzikas 
teorijas nodaļas audzēkne O.Dmitrijeva

Visi 1.vietu ieguvēji.

Šajā sniegotajā laikā (vismaz pa manu 
logu) neviļus rodas arī decembra mēneša 
jautājums, kuru šoreiz izdomāja Roberts 
Liepiņš un skan tā:
Kas jums asociējas ar sniegu?
Inita no Babītes raksta:  kad uzsnieg sniegs, 
tad daba kā cilvēki maina savu mēteli, un 
uzvelk kažoku, lai ir siltāk, balta krāsa ir tīra 
,patiesa un silta, un ja vēl ziema ir pārpilna 
ar sniegu, tad es labprāt dodos ar distances 
slēpēm pa Babītes ezeru un baudu skaisto 
dabu, kas mani vedina uz   gaišām, baltām 
domām.
Ieva no Inčukalna.Runājot par sniegu- man 
tas asociējas ar nebeidzamiem koncertiem 
un patīkamu nogurumu:)
Kuldīgas mūzikas skolas Vaira, Maruta, 
Stella:
Kas tad ir sniegs? Mēs domājam, ka sniegs 
ir gaišums, mierinājums. Saulē vizošs 
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Ja tu nekādi nespēj sevi piespiest
strādāt...Ja tev apnicis tavs darbs...
Ja tu domā tikai par to, ka ātrāk
pamukt uz mājām...Ja viss visapkārt
kaitina...Galu galā, ja vienkārši slikts
noskaņojums...padomā, kāda būtu
tava dzīve kā BRIEŽKOPIM GALĒJOS
ZIEMEĻOS.

Pirmdiena. Tu gani ziemeļbriežus.
Otrdiena. Tu gani ziemeļbriežus.
Trešdiena. Tu gani ziemeļbriežus.
Ceturtdiena. Tu gani ziemeļbriežus.
Piektdiena. Tu gani ziemeļbriežus.
Sestdiena. Domāji, izejamā diena?
Nekā nebija! Tu gani ziemeļbriežus.
Svētdiena. Nu, tu jau saprati, vai ne?
Pareizi! Gani ziemeļbriežus.

Gadā tev ir viena izejamā diena- kad
atbrauc ģeologi un tu maini briežus
pret šņabi.

Čumā tevi gaida: šausmīga sieva,
septiņi izsalkuši bērni, no ģeologiem
dabūts šņabis - surogāts un sālīta bieža
gaļa vakariņās.

Tu mazgājies divreiz mūžā –
piedzimstot un pēc nāves.

Tu nekad neesi redzējis karstu ūdeni.
Īsts kārums tev ir tavu bērnu salasītās

ogas un sēnes.

Ja tu slikti ganīsi ziemeļbriežus, tu
nomirsi badā.

Salīdzini tādu dzīvi ar to, kas tev
ir pašreiz. Līksmo! Raudi no laimes.
Apkamp kolēģus un uzdāvini katram
pa dāvaniņai. Pateicies skolas vadībai
par labo, žēlsirdīgo attieksmi.

Pasaki paldies ģimenei un draugiem
par to, ka viņi ir. Visbeidzot, pateicies 
liktenim, ka tu nekļuvi par briežkopi
Galējos Ziemeļos.

Un beidz nodarboties ar muļķībām. 
Sāc strādāt!

Meditācija, ja apnicis ir darbs

Konkursi, meistarklases

22. Starptautiskais Ziemas mūzikas 
festivāls Valmierā

2013.gada  10., 11., 12., 13. janvārī

Valmieras 5.vidusskolas zālē
Sv.Sīmaņa baznīcā

Valmieras Kultūras centra koncertzālē

Repertuārā
1)  senā mūzika
2)  J.S.Bahs, G.F.Hendelis, V.A.Mocarts, 

J.Haidns
3) Nakts koncerts - džeza mūzika

Lūdzam  pieteikties  līdz  š.g. 10.decembrim - 
Valmierā - tālrunis   +371 642-81149
 +371 642-81148
mobilais tālrunis +371 26529213
fakss +371 642-81147
E - pasts  muzikas.skola@valmiera.edu.lv@ ; ;vv
aivars.cepitis@valmiera.lvp @
vai rakstīt Valmieras Mūzikas skola
Beātes ielā 12
Valmiera, LV 4201

Aicinām visus mūziķus, mūzikas mīļotājus
bez vecuma ierobežojuma

izmantot iespēju satikties un muzicēt!
Valmieras Mūzikas skola

ZIEMAS MEISTARKLASES – 2013 
KAMERANSAMBĻU SKOLOTĀJIEM

Atbalsta fonds „Muzicēja m kopā ar 
draugiem” sadarbībā ar Jāzepa Mediņa Rīgas”
1. mūzikas skolu rīko Ziemas meistarklases –
2013 bērnu un jauniešu kameransambļu
skolotājiem.
Norises laiks un vieta: 2013.gada 4.-6.
janvāris, Rīgā, Jāzepa Mediņa Rīgas 1.
mūzikas skolā Kronvalda bulvārī 8.
Piedāvājam:
• lekcijas par aktuālām tēmām darbā ar

kameransambļiem;
• atklātās stundas - meistarklases;
• individuālās nodarbības ar jūsu

kameransambli. 
Tās vadīs ievērojami kamermūziķi un
pieredzējuši pasniedzēji:
Gunārs Larsens (vijoļspēles un
kamermūzikas profesors; Lucerna/Lozanna,
Šveice)
Jānis Maļeckis (pianists, Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmija; Rīga, Latvija)
Mārcis Kuplais (čellists, Biningenes-
Botmingenes mūzikas skola; Bāzele, Šveice)
Kaspars Bikše (psihologs, pedagogu
tālākizglītības kursu lektors; Rīga, Latvija)
Par dalību Meistarklasēs skolotāji saņems
IZM saskaņotus sertifi kātus.

Pieteikt ansambļa un/vai savu dalību 
Meistarklasēs var līdz 2012.gada 1. dec. 
Kronvalda bulv.8 416.klasē vai elektroniski 
weplay@inbox.lvp y@ . 
Pieteikumā jānorāda 
• skola;
• pedagoga vārds, uzvārds, personas kods; 
• ansambļa vecuma grupa, sastāvs (vārds, 

uzvārds, instrumenti);
• repertuārs;
• maksātāja rekvizīti; e-pasts, tel. numurs

Uz individuālajām nodarbībām pie 
pasniedzējiem varēs pieteikties no 2012.g. 
1. dec. līdz 25. dec.- tālr. 22390939.

Dalības maksa Meistarklasēs (ar
pārskaitījumu; pēc rēķina saņemšanas):
skolotājam Ls 10,-; ansamblim individuālajās
nodarbībās Ls 5,- (pieteikumā jānorāda
skolas un bankas rekvizīti; maksājot
individuāli – vārds, uzvārds; personas kods).
Visus uzturēšanās izdevumus sedz paši 
dalībnieki. Ja nepieciešams, organizētāji 
iesaka naktsmītnes.

Sīkāka informācija pa tālr. 67326677 vai 
22390939 (Gunta Melbārde)

8



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /None
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /None
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440639063106360020063906440649002006270644063406270634062900200648064506460020062E06440627064400200631063306270626064400200627064406280631064A062F002006270644062506440643062A063106480646064A00200648064506460020062E064406270644002006350641062D0627062A0020062706440648064A0628061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200036002e0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043f043e043a0430043704320430043d04350020043d043000200435043a04400430043d0430002c00200435043b0435043a04420440043e043d043d04300020043f043e044904300020043800200418043d044204350440043d04350442002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d0069007300200073006f006200690076006100640020006b00f500690067006500200070006100720065006d0069006e006900200065006b007200610061006e0069006c0020006b007500760061006d006900730065006b0073002c00200065002d0070006f0073007400690067006100200073006100610074006d006900730065006b00730020006a006100200049006e007400650072006e00650074006900730020006100760061006c00640061006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205EA002005DE05E105DA002C002005D305D505D005E8002005D005DC05E705D805E805D505E005D9002005D505D405D005D905E005D805E805E005D8002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006e0061006a0070006f0067006f0064006e0069006a006900680020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f0161007400690020006900200049006e007400650072006e0065007400750020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b00790074006900200072006f006400790074006900200065006b00720061006e0065002c00200065006c002e002000700061016100740075006900200061007200200069006e007400650072006e0065007400750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f007400690020007201010064012b01610061006e0061006900200065006b00720101006e0101002c00200065002d00700061007300740061006d00200075006e00200069006e007400650072006e006500740061006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020006100660069015f006100720065006100200070006500200065006300720061006e002c0020007400720069006d0069007400650072006500610020007000720069006e00200065002d006d00610069006c0020015f0069002000700065006e00740072007500200049006e007400650072006e00650074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006e00610020006f006200720061007a006f0076006b0065002c00200070006f007300690065006c0061006e0069006500200065002d006d00610069006c006f006d002000610020006e006100200049006e007400650072006e00650074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f01610074006f00200069006e00200069006e007400650072006e00650074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043f0435044004350433043b044f043404430020043700200435043a04400430043d044300200442043000200406043d044204350440043d043504420443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


