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Trešie Dziesmusvētki
1887. gada 4. oktobrī Rīgā bija

nodibinājusies Trešo latviešu vispārējo
dziesmusvētku rīcības komiteja, kas 
nolēma dziesmusvētkus sarīkot 1888.
gada jūnija vidū. Ar Jurjānu Andreja 
starpniecību komiteja dziesmu dēļ
griezās arī pie Pēterpils konservatorijas 
jaunā mācības spēka Jāzepa Vītola; tā
dziesmusvētku programmā iekļuva
Vītola pirmā lielā kordziesma Bērzs
tīrelī jauktam korim, ko latviski
pārtulkoja no krievu valodas viņa
draugs Vensku Edvarts. Programmas 
komisija nolēma uzņemt arī Vītola

jauno simfoniju svētku lielā vokāli-
instrumentālā koncerta programmā. Ar 
šiem darbiem sagatavojās Vītola pirmā 
ieiešana latviešu mūzikas dzīvē Trešo 
dziesmusvētku lielajos sarīkojumos.

Trešie dziesmusvētki bija izcilas 
nozīmības notikums Vītola dzīvē. Ja viņa 
uzņemšana Pēterpils konservatorijas 
mācības spēku saimē piesaistīja 
viņu Krievijas visspožākajam un 
bagātākajam mūzikas centram, krievu 
visievērojamāko mūziķu sabiedrībai, 
jaunās krievu mūzikas skolas aprindām, 
kas tolaik jau bija ieguvusi pasaules 

nozīmi, tad Trešie dziesmusvētki
nozīmēja veselu apvērsumu Vītola
iekšējā pasaulē, ar spontānu varu
pievērsa viņu spēcīgi uzplaukstošās
latviešu kultūras centieniem, deva
viņam to latvisko orientāciju, kas viņam
līdz šim vēl bija palikusi gandrīz sveša
un kā māksliniekam no šā laika tapa
izšķirīga visai dzīvei.

Svētki ierāva Vītolu sava mutulī. 
Viņš bija tikko pārbraucis no Pēterpils
pēc sava pabeigtā otrā darba gada
konservatorijā, kad pienāca arī
svētku dienas Rīgā, no 18.–21. 

Baltā ziema. Konkursi, festivāli, notikumi.
Īsti darbīgs laiks, kad siltā saule vēl
nemudina uz atpūtu. Prieks, ka konkursos
aktīvi ņem dalību daudzu skolu audzēkņi. 
Uz asociācijas organizēto konkursu MUSICA
DA CAMERA vien pieteikušies ansambļi un
orķestri no 25 skolām. Secinājums – tāds
konkurss ir bijis vajadzīgs.

Ar prieku vēroju nejauši iekļuvusi 
tirdzniecības centrā Alfa Lielvārdes mūzikas 
skolas audzēkņu priekšnesumus. Un tad
sameklēju mājas lapā informāciju par to,
ka T/p Alfa no 6. janvāra līdz 23. februārim 
rīko akciju, kuras laikā aicina ikvienu, kam 
ir tāda iespēja, ziedot lietotus vai jaunus
mūzikas instrumentus, nošu grāmatas un
citus topošajiem māksliniekiem noderīgus
materiālus. Pēc akcijas noslēguma mūzikas

instrumenti un notis tiks nogādāti projektā 
iesaistītajās mūzikas skolās - Juglas Mūzikas 
skolā, Talsu Mūzikas skolā un Lielvārdes 
mūzikas skolā. Varbūt pēc tam no šīm 
skolām uzzināsim, kādi rezultāti. Lai veicas!

Savukārt LTV ieinteresēja sižets par 
Liepājas 2.mūzikas skolā atvērtajām 
programmām bērniem ar īpašajām 
vajadzībām. Tādas esot pieejamas tikai 
Rīgas skolās. Apsveicam!

Kāda skola vaicāja, kādēļ rēķins par 
Partitu šogad lielāks. Tādēļ, ka šogad tā 
būs biezāka. Ja 2012.gadā bija plānots
katru mēnesi uz 8 lapām, tad šogad – uz 
10 lapām. Problēma tikai tā, ka 10 lapu 
izdevumā būtu viena neieskavota iekšlapa, 
tādēļ vienu mēnesi būs 8 lapas, otru- 12. 
Atgādinu, ka Partita ir lasāma asociācijas 

mājas lapā www.lmiia.lv, kur var iepazītiesv
arī ar visiem konkursu nolikumiem.

Šoreiz mēneša jautājums mudināja arī
uz atbildēm vairāk nekā parasti. Domas –
dažādas un pārējiem kādām no atbildēm
atliek piekrist. Vai nepiekrist.... Izrādās, ka
visas skolas šos žurnālus nemaz nesaņem.
Varbūt ierosinām VKKF, lai atbalsta žurnālu
Figaro, tad arī to skolas saņemtu par brīvu?

Jūs, lasītāji, droši variet ierosināt
jautājumu, kuram gribētu uzzināt atbildes.
Veidosim izdevumu kopā. Turpināšu
iepazīstināt ar Jāzepu Vītolu un viņa
humoru. 

Uz tikšanos martā konkursos, semināros,
braucienos!

Ilze Dāve, Partitas redaktore

Atvēli laiku draudzībai,
jo tā ir ceļš uz laimi.
Atvēli laiku sapņiem,
jo tie tevi aiznesīs līdz pat zvaigznēm.
Atvēli laiku, kad mīlēt un būt mīlētai,
jo tā patiesi ir debesu dāvana.
Atvēli laiku, lai redzētu, kas notiek 
ap tevi,
jo diena ir par īsu, lai varētu ļauties 
savtībai.
Atvēli laiku smiekliem,
jo smiekli ir dvēseles mūzika.

Vismīļākie un sirsnīgākie sveicieni Vismīļākie un sirsnīgākie sveicieni 
mūsu skolas direktora vietniecei mūsu skolas direktora vietniecei 
Dacei BankaDacei Bankai i skaistajā jubilejā!skaistajā jubilejā!

Kolēģi Ādažu Mākslas 
un mūzikas skolā
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jūnijam. Svētki bija sapulcinājuši vēl 
nepiedzīvotu dziedātāju daudzumu, 
tuvu trim tūkstošiem, architekts J. 
Baumanis bi ja  cēlis Esplanādē varenu 
svētku ēku ar estrādi dziedātāju 
tūkstošiem un līdz pat 15.000 klausītāju. 
Uz svētkiem bi ja  sabraukuši no visām 
malām latviešu mūziķi – virtuozi, 
komponisti, diriģenti; Vītols no jauna 
satikās ar Jurjānu Andreju, ar ko viņi bi ja 
šķīrušies jau kopš pieciem gadiem un 
kas tagad, savu 32 gadu zaļoksnīgumā, 
bija jau viens no jaunajiem svētku 
virsdiriģentiem un arī galvenais svētku 
komponists, kā kantāte Tēvijai bija 
svētku spožāko panākumu dziesma, 
kas bija uzvarējis svētku sacensībā ar 
savu Svētku himnu, kā Dziesmusvētku 
maršu un Latvju tautas dejas atskaņoja 
simfonisks orķestris svētku lielajā 
vokāli-instrumentālajā koncertā. Te 
bi ja  kūsājoša, raupja temperamenta 
pilns virsdiriģents Vīgneru Ernests, 
bijis maskavietis, Čaikovska skolnieks 
Maskavas konservatorijā, kas tagad 
darbojās Liepājā un Rīgā. Viens no trim 
virsdiriģentiem, vecais Indriķis Zīle, 
bija vadījis jau Pirmos un Otros latviešu 
vispārējos dziesmusvētkus un tagad 
bija uzņēmies arī Vītola Bērza tīrelī 
sagatavošanu un novadīšanu. ,,Kāda 
grūta dziesma! Koriem vajag rakstīt 
vienkāršāk”, pārmeta viņš Vītolam. 
Neraugoties uz savu grūtumu, Bērzs 
tīrelī izrādījās par vienu no lielākās 
uzslavas guvušajiem apvienotu koru 
atskaņojumiem. Te bija pazīstami 
ērģelnieki Oskars Šepskis un Ādams Ore, 
kas arī sacentās komponistu lauru dēļ. 
Kāds jauns diriģents, Peterburgas Ārrīgas 
dziedāšanas biedrības kora vadonis, 
arī svētku rīcības komitejas loceklis 
– Straumes Jānis pats diriģēja svētku 
koncertā savu dziesmu Ūdens meita. 
Runāja, ka viņš esot mūzikā gandrīz 
pilnīgi autodidakts; zināmu uzmanību 
viņš bija uz sevi vērsis ar saviem rakstiem 
laikrakstos pret pārvācošanos, par 
mūziku, ar daiļdarbu tulkojumiem. Vītols 
iepazinās arī ar veco Bētiņtēvu, Irlavas 
skolotāju semināra mūzikas skolotāju, 
kā abi dēli bija Vītola draugi, kas bija 
palīdzējis kā virsdiriģents abos pirmajos 
vispārējos dziesmusvētkos ievadīt 
latviešu lielo dziesmusvētku lietu, bet 
tagad, ar savu 58 gadu smagumu uz 
pleciem, mierīgi noraudzījās, kā viņa 
darbu turpina jaunākie. Svētku rīcības 
komitejā bija jāsastopas ar jauno, 
enerģijas un sajūsmas pilno komitejas 
sekretāru Ādamu Ārgali, kas kā 
kordiriģents bija aktīvi piedalījies tiklab 
Pirmajos, kā Otros dziesmusvētkos. No 
šīs satikšanās Vītolam izauga draudzība 
uz mūžu. Svētku komitejas loceklis bija 
arī vecais Baltijas Vēstneša redaktors un 

izdevējs Bernhards 
Dīrikis, ,,vecais 
hofrāts”, Vītola tēva 
draugs no Tērbatas 
skolotāju semināra 
laikiem. Ievēro-
jamais latviešu 
sabiedriskās domas 
vadītājs tūdaļ ņēma 
jauno komponistu 
savā paspārnē. 
Vītols iepazinās 
arī ar Frīdrichu 
Grosvaldu, jauno 
latviešu advokātu, 
kas bija Rīgas 
Latviešu biedrības 
priekšnieks un arī 
d z i e s m u s v ē t k u 
rīcības komitejas 
galvenā persona; 
iepazinās ar Alek-
sandru Vēberu, 
kas svētku goda 
mielastā turēja 
skaļu atbalsu gu-
vušo runu. Svētku 
aktīvi dalībnieki 
bija arī Vītola Pē-
terpils draugi mu-
ziķi: Ludvigs Bēt-
iņš spēlēja svētku 
vokāli-instrumen-
tālajā koncertā Bēt-
hovena klavier-
koncertu un Lista 6. 
Ungāru rapsodiju, Jēkabs Ozols turpat – 
Godāra vijoļkoncertu, brāļi Jurjāni 
uzstājās ar savu mežragu kvartetu.

Vokāli-instrumentālajā svētku 
koncertā atskaņoja Vītola jaunās 
e-molla simfonijas pirmās trīs daļas; 
gan atskaņojums, diriģenta Knefl era 
(Knofl er) vadībā, trūcīgi samēģināts, maz 
apmierināja autoru, taču tam  bija pirmās 
latviešu simfonijas pirmatskaņojuma 
nozīme. Tam bi ja  lemts palikt tolaik arī 
vienīgajam šīs simfonijas atskaņojumam.

Jaunajam komponistam lielu 
uzmanību veltīja ne vien svētku vadītājas 
personas, bet arī prese un sabiedrība. Te 
daži citāti no laikrakstu atsauksmēm par 
Vītola darbiem dziesmusvētku koncertu 
programmās: “Ceturtā un beidzamā 
daļā stādījās priekšā mums līdz šim vēl 
nepazīstams mūsu tautas komponists J. 
Vītols ar savu daudz minēto Bērzu tīrelī. 
Dziesma ir jauki izstrādāta un mākslas 
ziņā no abiem koncertiem svarīgākā, 
bet tā kā viņa mūsu koncerta publikai 
par augstu, tad tā viņu maz ievēroja” 
(Dienas Lapa, 1888. g.). ,,. . . Runājot par 
instrumentāl- un vokālkoncertu, mums 
visupirms jāizsaka atzīšana mūsu 
tautiešiem J. Vītola un Jurjānu Andreja 
kungiem par viņu kompozīcijām.  Prof. 

J. Vītola kungs vēl tikko sācis rādīties 
ar savām kompozīcijām un tādēļ grūti 
dot par viņu gatavu spriedumu, bet cik 
no viņa simfonijas trim daļām un arī no 
tām  pāra dziesmam, kas mums no viņa 
pazīstamas, varam noprast, tad viņam ir 
bagātas muzikālas dāvanas, kas mums 
daudz ko apsola. Viņa kompozīcijas rādās 
būs īsti oriģinālas” (A. Agl. Baltijas Vēstnesī 
1888. 143.). Vēl drošāks Dienas Lapas 
vērtējums par Vītola simfoniju: ,,No J. 
Vītola spēlēja simfoniju, – tikai pirmās trīs 
daļas, jo ceturtā nāca svētku komitejai 
par vēlu rokas. Jo jauki bija Adagio un 
Scherzo. Pirmo daļu pēc vienreizīgas 
dzirdēšanas nevaram pilnīgi pārspriest. 
Vītolam, ja viņš tā uz priekšu strādā, 
būs liela nākotne, bet ne pie mums 
latviešiem. Viņš savā mūzikā publikai 
nedod nekādas koncesijas, bet publikai 
vajag ar nopietnību viņam uzklausīties, 
tad tik viņu var pilnīgi saprast. Cik no viņa 
simfonijas varam noprast, viņš nestaigā 
iebrauktus ceļus, bet min pats savas 
pēdas. Aizies daži gadi, varbūt 10–15, 
bet tad uzreiz viņa vārds kā gaisma, kā 
rīta zvaigznes gaisma izplatīsies” (Dienas 
Lapa, 1888.).

Svētku paliekamais iespaids bija dažas 
draudzības, no tām svarīgākā ar Jurjānu 
Andreju, tagad atjaunojusies uz 

Skolu ziņas
dziļiem raksturu un mākslas ideālu 
saskaņas pamatiem. Kopējais saskares 
lauks abiem jaunajiem mūziķiem, kam 
vienam dzīves vieta bija Pēterpils, otram 
Charkova, nodibinājās darbā latviešu 
mūzikā un draudzīgā tuvība turpinājās 
līdz pat vecākā meistara nāvei. Jurjānu 
Andrejs zināmā mērā kļuva par sava 
jaunākā biedra mentoru latviešu mūzikas 
ideoloģijā, piesaistīja to jaunās topošās 
latviešu mūzikas skolas centieniem, 
ko bija uzsākuši jau Cimze, Baumaņu 
Kārlis ar latviešu tautasdziesmu krāšanu 
un apdari koriem, par ko bija izcīnītas 
jau karstas cīņas, ko šai laikā turpināja 
jau vesela grupa citu mūziķu un kuru 
darbu tik spilgti atspoguļoja Trešie 
dziesmusvētki. Jurjānu Andrejam šai 
jaunajā latviešu mūzikas skolā ap Trešo 
dziesmusvētku laiku jau bija autoritatīva 
vadoņa stāvoklis.

No šā laika sākās arī Vītola un Jurjānu 
Andreja sarakstīšanas, kas ilgā laika 
periodā skārusi arī ļoti daudzus latviešu 
mūzikas dzīves jautājumus, nemaz jau 
nerunājot par to sevišķo interesi, kāda 
šīm vēstulēm kā abu mūsu lielo mūzikas 
vecmeistaru personību atklājējām. 
Diemžēl no Jurjānu Andreja Vītolam 
rakstītām vēstulēm lielākā daļa aizgājusi 
bojā līdz ar Vītola bibliotēku Pēterpilī; no 
Vītola vēstulēm Jurjānu Andrejam maza 
daļa publicētas Mūzikas Nedēļā (1924. 
gadā), daudzu citu liktenis arī nezināms.

Svētku spožie koncerti, latviešu 
kordziesmas lieliskums dziedātāju masu 
atskaņojumā, tautasdziesmu krāšņums 
savaldzināja jauno komponistu, pavēra 
viņam skatu uz pasauli, kam viņš līdz 
šim bija neapzinādamies garām gājis. 
Viņā ar nejaustu spēku ieskanējās 
tās dvēseles balsis, ko audzināšana 
bērnībā un jaunībā bija apslāpējusi, 
kas viņu tagad sauca pie savas tautas 
valodas, tautas mākslas, sabiedriskajiem 
centieniem. Viņš, kam bija atklāti ceļi 
uz lielajām mūzikas kultūrām, kas ar 
savu ģēniju varēja pievienoties tiklab 
krievu, kā vācu mūzikas gultnei (viņa 
skolotājs Johansens jau reiz viņam bija 
teicis: ,,Ich glaubte, Sie wiirden deutsche 
Musik schreiben; darin habe ich mich in 
Ihnen getauscht”), neatvairāmi sajuta 
nepieciešamību pilnīgi iekļauties tajā 
latviešu sabiedrības dzīvē, kas viņam 
pirmo reizi tik pilnīgi atklājas Trešo 
dziesmusvētku laikā, lai tā arī nevarēja 
viņam solīt nekā tāda, kā piesliešanās 
kādai lielai muzikālai nācijai.

Fragments no grāmatas Graubiņš, J. 
(1944) Jāzeps Vītols Raksti par viņa dzīvi un 

darbu 80 gados; Rīga: Latvju grāmata, 
495 lpp.

Latgales priekšpilsētas mūzikas 
skola, mūsu skolā šogad atkārtoti notiek 
pianistu konkurss «Mūsdienu klasika» - nu 
jau 2 Starptautiskais pianistu konkurss 
“Mūsdienu klasika” 2013. gada 19.–20. 
aprīlī.

UN līdztekus konkursam 20. aprīlī   IR 
PAREDZĒTAS arī MEISTARKLASES (lektote 
OLGA KURNAVINA no Sankt - Pēterburgas) 
ar  lekcijuj   - paredzētas 2 tēmas:p
• “20.  – 21. gadsimta mūzikas repertuāra 

izvēle un nozīme mūzikas skolu audzēkņu 
radošajā attīstībā” un 

• “Darbs pie S.Prokofj eva un S.Rahma-
ņinova skaņdarbiem mūzikas skolu 
repertuāra ietvaros”
OLGAS KURNAVINAS audzēkņu 

KONCERTS un MEISTARKLASES.
Pedagogiem paredzēts saņemt arī ar IZM 

saskaņotus sertifi kātus par meistarklašu 
apmeklējumu. 

LAIPNI AICINAM piedalīties mūsu 
KONKURSĀ vai arī tikai MEISTARKLASĒS.

Rūjienas mūzikas skolā lielākais 
jaunums, kurš ir noticis skolā, ir tas, ka 
ar 1.februāri skolā ir sācis strādāt jauns 
direktors - Valdis Meijers. 

Tukuma mūzikas skolā:
15. februārī būs  liels ziedojuma koncerts, 

lai atbalstītu baznīcas zvana izgatavošanu. 
16. februārī braucam uz Vīlandi (ar Radio 

klasika projekta palīdzību)

Dobeles mūzikas skolā
Pavasarī mūsu skolā notiks  Jelgavas 

reģiona Klavierspēles audzēkņu festivāls” 
Mans mīļākais skaņdarbs skolu beidzot”, 
Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolas 
2.–4.klašu klavierspēles konkurss. Martā 
notiks skolas tradicionālais koncerts „Pretī 
pavasarim”.

Šobrīd kā audzēkņi, tā pedagogi  
gatavojas  valsts konkursiem Akordeona 
spēlē, Klavierspēlē. Mazie vijolnieki 
gatavojas I Mazpilsētu un lauku Mūzikas 
skolu stīgu instrumentu spēles konkursam 
Vangažos, Inčukalna novadā. Trompetes 
spēles audzēknis gatavojas Jelgavas 
mūzikas vidusskolas rīkotajā starptautiskajā 
konkursā „Taures skan”. LMIIA organizētāja 
konkursā Ogrē MUZICA DA CAMERA 
2013, piedalīsies divi mūsu skolas čellistu 
kameransambļi. Jaunie čellisti gatavojas  
arī tradicionālajam konkursam  Bolderājā. 
Flautisti programmu gatavo III Mazpilsētu 

un lauku mūzikas skolas konkursam 
Ozolnieku Mūzikas skolā.

Prieku un līksmi skolā radīja  ped,Vitālija 
Čakša sitaminstrumentu spēles au-
dzēkņis Markus Šīmanis, kurš kopā ar 
koncertmeistaru Valdi Tensonu  XVIII Lat-
vijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu 
un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā  
izcīnīja Diplomu.

Mūsu skolas lepnums zēnu koris 
piedalīsies IX Latvijas zēnu koru salidojumā 
Cēsīs no 24.-25.maijam.

Māra Rozentāle
Dobeles MS direktore

Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas 
vidusskolas ziņas
• Aleksandra Ļebedeva jubilejas 

koncerts
Svinot savas dzimšanas dienas, mūziķi 

allaž ir priviliģētā stāvoklī. Proti, par mūziku 
nav jādomā – tā tur noteikti skanēs! Tāds 
bija arī akordeonista, pedagoga, aranžētāja 
un diriģenta Aleksandra Ļebedeva jubilejas 
vakars Melngaiļa koncertzālē piektdien, 
25.janvārī.

Daudzveidīgi sazarojies A. Ļebedeva 
mūziķa dzīves ceļš, kas aizsācies pirmās 
Latvijas brīvvalsts laikā. Mācībām Maskavas 
universitātes Tautas mūzikas fakultātes 
akordeona nodaļā seko interesants 
muzikālās daļas vadītāja darbs Maskavas 
cirkus pārvaldē. Deviņos darba gados ar 
cirka trupu krustām šķērsām izbraukāta 
bijusī Padomju Savienība, Tālie Austrumi 
un Ziemeļi.

No 1965.gada A. Ļebedeva dzīve saistīta 
ar Liepāju, sākumā kā mūziķim estrādes 
birojā, bet divus gadus vēlāk kā pedagogam 
Emiļa Melngaiļa mūzikas vidusskolas tautas 
instrumentu nodaļā. Šeit viņa ieguldījums 
ir īpaši nozīmīgs – izaudzināti daudzi 
talantīgi akordeonisti, kas turpinājuši 
mācības Maskavas, Pēterburgas, Minskas, 
Viļņas un Rīgas mūzikas augstskolās. Ar 
labiem panākumiem audzēkņi piedalījušies 
daudzos reģionāla un starptautiska mēroga 
konkursos, festivālos. Tie ir L. Rozentāle, 
J. Pastuhovs, R. Bagirovs, G. Ķervis, J. 
Sivakova un daudzi citi. Vairākus audzēkņus 
darba gaitas aizsaukušas tālu prom no 
Latvijas. Viņi veiksmīgi darbojas gan savā 
specialitātē, gan citās jomās Moldāvijā, Tulā, 
Maskavā, Anglijā, Holandē, Francijā.

A. Ļebedevs ražīgi sevi izpaudis arī 
radošajā darbā. Tie ir vairāki krājumi ar 
apdarēm, aranžējumiem, pārlikumiem 
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un oriģinālkompozīcijām solo akordeonam 
un ansambļiem. Un kur tad vēl diriģenta 
darbība un džeza mūzikas eksperta tituls!

Vēl viena svarīga A. Ļebedeva cilvēciskā 
īpašība ir būt īstam Latvijas patriotam. Tas 
izpaudās gan 2012. gada referenduma 
balsojumā, uzskatot, ka latviešu valoda ir 
Latvijas dzīvības jautājums, gan piedaloties 
skarbajās 1991.gada janvāra dienās un 
saņemot Barikāžu piemiņas zīmi.

Koncertā bez paša jubilāra un viņa 
dzīvesbiedres muzicēja arī A. Ļebedeva 
bijušie audzēkņi: L. Rozentāle, G. Ābols, E. 
Čužinskis, K. Braže, E. Budēvica. Koncerta 
vadītāja muzikoloģe Aija Engelmane.
• Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas 

vidusskolas zvanu ansamblim 
Campanella (ansambļa vadītāja Astra 
Ziemele) visaktīvākais koncertdarbības 
laiks ir gada nogale. Kā daudzi koncertu 
apmeklētāji atzinuši, svētku noskaņa, 
ja tāda pirms tam nav bijusi, radusies 
klausoties zvanu skaņās. Janvārī, 
Ziemassvētku muzikālo tematismu 
noslēdzot, Campanella sniedza nelielu 
koncertu pareizticīgo Ziemassvētkos 
Liepājas Universitātes aktu zālē.  

Aija Engelmane
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidus-

skolas audzēkņiem, blakus intensīvam 
mācību procesam, notiek aktīva koncert-
dzīve un gatavošanās konkursiem, jo tieši 
koncertējot un sevi pierādot konkursos, 
audzēkņi sasniedz savus profesionālos 
mērķus, kas nākotnē saistās ar viņu 
profesiju. 

Februārī skolā viesosies meistarklašu 
pasniedzēji-6.februārī Helsinku un 

Tamperes mūzikas akadēmiju 
docenta Joonatan Rautiola 
meistarklase saksofona spēlē, 
bet 7.februārī Jāzepa Vītola 
LMA docentes I.Urbānes 
meistarklase fl autas spēlē.

JMRMV simfoniskais orķe-
stris, sadarbībā ar Latvijas 
koncertiem un Karinu Bērziņu 
koncertcikla skolu jaunatnei 
Mūzika Tev ietvaros, februārī 
sniegs koncertus Lielajā 
ģildē Dārgakmeņi-JMRMV 
simfoni-skais orķestris, Pecoli 
burvju triki un lāzeršovs, 
Aija Vītoliņa, rokgrupa L.V.Projekts par un 
ap dārgakmeņiem no Jāzepa Vītola līdz 
Merilinai Monro.

26. februārī JMRMV simfoniskais 
orķestris viesosies Krustpils un Varakļānu 
Kultūras namā, bet 28.februārī Ilūkstes 
un Līvānu Kultūras namā ar programmu 
-Brēmenes muzikanti, simfoniskais orķestris, 
komponisti Ričards Šepards, Imants Kalniņš 
un Latvijas Nacionālā Teātra jaunie aktieri.

16. februārī Mūzikas vidusskolas sakso-
fona specialitātes audzēkņu piedalīšanās 
Starptautiskā saksofonistu konkursā 
Vīlandē (Igaunija)

20. februārī V Starptautiskā mūzikas skolu 
akordeonistu-solistu konkursa 2.kārta-
reģionālai konkurss Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolā.

27. februārī Latvijas mūzikas skolu 
un vidusskolu izglītības programmas 
Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle
valsts konkursa Jaunais pianists 2.kārta –
reģionālais konkurss.

28. februārī mūzikas vidusskolas 
audzēkņu piedalīšanās Starptautiskā sakso-
fonistu konkursā Lībekā (Vācija).

No 7. marta - 9. martam Jāzepa 
Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā notiks 
Imanta Kokara 1.Starptautiskais vidējās 
profesionālās mūzikas izglītības iestāžu 
jauno kordiriģentu konkurss. Konkurss 
veltīts izcilajam latviešu koru diriģentam, 
vispārējo latviešu dziesmu svētku 
virsdiriģentam, talantīgajam pedagogam, 
profesoram Imantam Kokaram. Konkursa 
mērķis-godināt Imanta Kokara piemiņu, 
saglabāt viņa iedibinātās latviešu kora 
mūzikas popularizēšanas un atskaņošanas 
tradīcijas Latvijā un ārpus tās robežām, kā 
arī veicināt jauno kordiriģentu profesionālo 
izaugsmi. Konkursam pieteikušies 31 
dalībnieks.

1. kārta-diriģēšana pie klavierēm
2. kārta-darbs ar JMRMV jaukto kori
3. kārta- darbs un koncertatskaņojums 
ar Rīgas kamerkori Ave Sol

Novēlam visiem veiksmi konkursos!!!

XXII starp tau tis kais Zie mas mū zi kas fes ti vāls 
No ce turt die nas va ka ra līdz svēt die nas 

pēc pus die nai Val mie rā ska nē ja XXII starp-
tau tis kais Zie mas mū zi kas fes ti vāls, kas 
tra di ci o nā li sā kās ar pia nis tes Jaut rī tes Put-
ni ņas kla vie ru so lo – ša jā rei zē ar Igo ra Ja-
ku šen ko skaņ dar bu Kad Bahs smai da. No 
pā rē jiem da līb nie kiem vēt rai nā kos ap lau-
sus iz pel nī jās pia nis tu Elī nas Ber klā vas un 
Klā va Ābo la, Da ces Cer bu les va dī tā kok lē-
tā ju an sam bļa Ac cor da, vi jol nie ces Mar tas 
Eli za be tes Smil gas, fl au tis tes Elī nas Bres les, 
akor de o nis tes Na tā li jas Meļ ņi ko vi čas un 
ma zo dzie dā tā ju Aman das Far nas tes un 
Kri ša Krū mi ņa snie gums. Val mie ras mū zi-
kas sko las au dzēk ņu un pe da go gu kon certs 
no slē dzās ar va re nu Mār ti ņa Bir ņa di ri ģē tā 
pū tē ju or ķes tra akor du.

JAUTRĀ NOSKAŅĀ. Mūzikas karaļvalstī ieradies pedagogu un audzēknes kvartets: no kreisās – 
Elita Ezermale, Vladimirs Šuvarikovs, Aivars Cepītis un Elīna Bresle. Jā ņa Lī ga ta fo to

Val mie ras kul tū ras cen trā 30. janvārī ti ka 
at klāts XVIII jau no pia nis tu kon kurss, kas 
no šau ra re ģi o nā la pa sā ku ma ga du gai tā 
iz au dzis par vi sai pres ti žu starp tau tis ku sa-
rī ko ju mu. Gri pas vī russ šo gad kon kur san tu 
rin das bi ja jū ta mi pa re ti nā jis, daži spēlēja 
pat ar temperatūru, kas jūtami ietekmēja 
dalībnieku sniegumu. Tri jās ve cu ma gru pās 
star tē ja 19 jau nie ta lan ti, ku rus vēr tē ja Jā ze-
pa Me di ņa Rī gas mū zi kas vi dus sko las kla-
vie ru no da ļas va dī tā ja Gun ta Bo ža, pia nis te 
un pe da go ģe Ani ta Pā že un Pā vu la Jur jā na 
mū zi kas sko las kla vie ru no da ļas va dī tā ja In-
grī da Rein hol de. 
Kon kur su at klā jot, Val mie ras mū zi kas sko-
las di rek tors Ai vars Ce pī tis svei ca uz ti cī gā-
kos da līb nie kus – Pār dau ga vas mū zi kas un 
māk slas sko lu par star tu 12, Gul be nes MS 
un Al frē da Kal ni ņa Cē su MS par da lī bu 13, 
Jā ze pa Me di ņa MS par ie ra ša nos 14 un Val-
mie ras MS par ne iz pa lik ša nu vi sos 18 jau no 
pia nis tu fo ru mos – un no vē lē ja jau nā kās A 
gru pas da līb nie kiem, kas spē lē ja pir mie, ap-
mek lēt ne vien Val mie ras zī mī gā kās vie tas, 
bet arī pa klau sī ties ve cā ko gru pu da līb nie-
ku snie gu mu: kā pēc gan mā cī ties no sa vām, 
ja var mā cī ties no ci tu kļū dām vai pa nā ku-
miem?
Rezultāti A gru pā: Aleksandra Špicberga 
(Rīgas Doma kora skola) – 21 punkts, II 
pakāpes laureāte, Pē te ris Edu ards Kal niņš 
(Val mie ras MS) – 20 p., III pa kā pes lau re āts, 
Ikars Krievs (Valmieras MS) – 20 p., III pa kā pes 
lau re āts, Sa ni ja Lin da Ci ne (Valmieras MS) – 
18 p., At zi nī ba, Rei če la Vid ri ķe (Valmieras 
MS) – 18 p., At zi nī ba, Ksenija Korčaka (Jāz. 
Mediņa Rīgas 1. MS) – 18 p., Atzinība, 
Milena Miloša (Pārdaugavas MMS) – 
18 p., Atzinība; 
B gru pā: Ērika Jēkabsone (Em. Dārziņa 
MS) – 23,6 p.,  I pakāpes laureāte un Sigita 
Pundure (Kārsavas MMS) – 20 p., III pakāpes 
laureāte; 

C gru pā Klāvs Ābols (Valmieras MS) 
24 punkti, I pa kā pes lau re āts, Adelina 
Parhomenko (Doņeckas 2. MS) – 21,6 p., 
II pakāpes laureāte, Artūrs Žurbins (Jāz 
Mediņa Rīgas 1. MS) – 19,6 p., III pakāpes 
laureāts.
No tā lās Do ņec kas Val mie rā bi ja ie ra du sies 
Ade li na Par ho men ko: – Par kon kur su uz zi-
nā ju pē dē jā brī dī in ter ne tā. Gri bē jās ie pa zīt 
pa sau li, tā pēc arī pie tei cos. Man ļo ti pa ti ka 
kon kur sa aug stais lī me nis un spē cī gais da-
līb nie ku sa stāvs. Ce ru, ka arī man iz de vās 
sa vu pro gram mu no spē lēt go dam. Man 
šeit ļo ti pa ti ka, Val mie ra ir skais ta pil sē ta. 
Sa vā dzim ta jā Uk rai nā es re gu lā ri pie da los 
da žā dos starp tau tis kos kon kur sos, es mu iz-
pel nī ju sies dip lo man des un lau re ā tes go du. 
Arī sa vu turp mā ko kar je ru es mu no lē mu si 
sais tīt ar mū zi ku – man vēl at li cis gads mū-
zi kas sko lā, pēc tam stā šos aka dē mi jā. Un 
vēl man ļo ti pa tīk jū su – lat vie šu – va lo da, 
ku ru no teik ti mā cī šos, ja vēl ra dī sies ie spē ja 
uz še jie ni at braukt.– Tā kā Ade lī na Val mie rā 
kļu va par II pa kā pes lau re ā ti C gru pā, do mā-
jams, ka vē lē ša nās vēl kād reiz ie ras ties Lat-
vi jā vi ņai ne pār ies.
Šo gad pir mo rei zi ti ka pie šķir ta spe ci āl bal-
va par la bā ko lat vie šu kom po nis ta skaņ dar-
ba trak tē ju mu, un tā ti ka Klā vam Ābo lam 
par Al frē da Kal ni ņa Pre lū di jas do diez mi no rā
iz pil dī ju mu.
Pieredzējusī klaviespēles pedagoģe, 
ilggadēja Em. Dārziņa MS skolotāja Anita 
Pāže uzsvēra: – Konkurss šogad notika jaunā 
kvalitātē – pakāpi augstāk. Programma 
sarež’’gītāka, bet konkursanti kopumā ar to 
tika itin labi galā. Aicinu pedagogus īpašu 
uzmanību pievērst muzikāli apdāvinātu 
audzēkņu attīstībai, vairāk strādāt tieši ar 
viņiem.

Jū lijs Cu kurs

XVIII jau no pia nis tu kon kurss Val mie rā

NEATKARĪGĀ ŽŪRIJA NO RĪGAS. No krei sās: Ani ta Pā že, 
Gun ta Bo ža, In grī da Rein hol de.  An ta Lū sas fo to

Tā kā šis ir pirms 150 ga diem Val mie rā 
dzi mu šā lat vie šu kla sis kās mū zi kas pa mat li-
cē ja Jā ze pa Vī to la ju bi le jas gads, at klā ša nas 
kon cer tā koka pūšaminstrumentu kvar te ta 
priekš ne su mā iz ska nē ja arī di vi vi ņa skaņ-
dar bi – Me nu ets un Zvir bu ļu de ja, ku rus ar 
ne at slāb sto šu in te re si, sē žot pie sa va kār-
šu gal di ņa, no klau sī jās arī pats kom po nists 
Gau jie nas tū ris ma cen tra gi da Jā ņa Kriš jā ņa 
vei do lā. Vi zu ā lā lī dzī ba bi ja tik iz teik smī ga, 
ka fl au tas sko lo tā ja Eli ta Ezer ma le vēl pēc 
kon cer ta ju tās ne daudz sa trauk ta: – Pa ska-
tos pā ri no tīm, un tie šām – pats Vī tols klau-
sās!

Bez te at rā liem ele men tiem ne iz ti ka 
arī ci tos fes ti vā la kon cer tos, Valmieras 
MS direktors Aivars Cepītis īpaši atzīmēja 
pūtēju orķestra Rīga kvinteta The Sparkling 
5 uzstāšanos, Strenču mūzikas skolas 
metāla pūšaminstrumentu solistus un 
Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas 
audzēkņu un ansambļa sniegumu, kas 
jūtami bagātināja festivāla preogrammu. 
Sa vu kārt Dže za nakts šo reiz bi ja žan ris ki vis-
at bil sto šā kā sa vam no sau ku mam no vi sām 
ie priekš dzir dē ta jām bez jel kā da po pu lā rās 
mū zi kas at šķai dī ju ma. Jā ze pa Vī to la Mū-
zi kas aka dē mi jas Dže za ka ted ras va dī tājs 
In dri ķis Veit ners ar la biem vār diem ne sko-
po jās: – Tas ir ti kai ap svei ca mi un brī niš ķī-
gi, ka ne vis Rī gā, bet Val mie rā no tiek šāds 
pa sā kums, ku ru mēs, at zī šos, iz man to jam 
diez gan mer kan ti li – mā cī bu no lū kos, do-
dot ie spē ju stu den tiem uz spē lēt nor mā lā 
kon cer tā un zā lē ar nor mā lu pub li ku. Tā pat 
mums ir prieks pa re kla mē ties un pa rā dīt to, 
ka Lat vi jā dže za iz glī tī ba ek sis tē, ka tā kā-
dam ir va ja dzī ga, ka cil vē ki dže zu klau sās 
un vi ņiem tas pa tīk. Fan tas tis ki, ka tas no-
tiek Val mie rā jau ku ro ga du, tā ka at liek vien 
vē lēt, lai šī lie ta at tīs tī tos. 

– Vai rāk va ja dzē tu ie gul dīt re klā mā, jo 
do mā ju, ka Val mie rā ir kriet ni pul kāk ie dzī-
vo tā ju, un mans no vē lē jums bū tu ne daudz no v u n
ci tā dāks – lai gan tā ir tra dī ci ja, ka kon certs tā
sā kas des mi tos, ja tas no tik tu pā ris stun du a tas
ag rāk, arī pub li kai bū tu pie ņe ma māk, jo ne 
vi siem pie tiek iz tu rī bas līdz pā ri par vie niem p viri psiem
nak tī. Bet ce pu ri nost, ka tas no tiek un ne-a tas n un nnak tī. B
ap sīkst, – ma la či! – ar šā diem vār diem no e mm vār diem noap sīkst, 
fes ti vā la Dže za nakts at va dī jās Rī gas Do ma Rī gas Do mī jās Rī gas Do ma 
sko las dže za pe da gogs Tā lis Gži bov skis.vGži bov skilisda gog

Jū lijs Cu kursuJ u kursur
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XII STARPTAUTISKAIS  AKORDEONISTU  F E S T I V Ā L S

LIMBAŽI, 2013.gada 21.–23.marts
Limbažu kultūras namā, Rīgas ielā 9
21. martā  plkst.19.00 FESTIVĀLA ATKLĀŠANAS KONCERTS

solisti: S.TELARI (Itālija), D.SULJKOVIČS 
(Serbija), E.VINTERHOLLERE (Vācija),  
N.ŠAHA (Baltkrievija),V.
HROMAKOVS(Latvija)

ansambļi: 
             

DUETS „JUPITERS“ (Norvēģija),
VIĻŅAS GRUPA „SUBTILU-Z“  
(Lietuva), KAĻIŅINGRADAS DUETS 
(Krievija) 

23.martā  plkst.14.00   ESTRĀDES UN DŽEZA MŪZIKAS KONCERTS
solisti: Starptautisko konkursu laureāti: 

E.AHANOVS (Krievija), K.GINTERS 
(Latvija), S.TELARI (Itālija)

ansambļi: VOLHOVAS grupa „JAZZ TONE” 
(Krievija),
KAĻIŅINGRADAS DUETS (Krievija),
INSTRUMENTĀLAIS ANSAMBLIS
(Latvija) vad.K.Gulbis

plkst.18.00 FESTIVĀLA  NOSLĒGUMA   KONCERTS
solisti: V.PĻIGOVKA (Baltkrievija), A.NOVIKS 

(Latvija), E.AHANOVS (Krievija) 
ansambļi: DUETS „ JUPITERS” (Norvēģija),

KAĻIŅINGRADAS DUETS (Krievija),
ORĶESTRA „SINFONIA 
CONCERTANTE”  STĪGU KVINTETS

BALTIJAS AKORDEONISTU ORĶESTRIS 
„TREMOLO
solisti: T.MOTIEČIUS, T. MALŪKAS(Lietuva)
diriģenti: M.Markevičiene (Lietuva), V. Vārks 

(Igaunija) un V. Ņikandrovs (Latvija)  

FESTIVĀLĀ PIEDALĀS solisti, ansambļi un orķestri no SERBIJAS, ITĀLIJAS, VĀCIJAS, NORVĒĢIJAS, LIETUVAS, IGAUNIJAS, BALTKRIEVIJAS, 
MOLDOVAS, KRIEVIJAS un LATVIJAS.     IEEJA BRĪVA

22.martā  plkst.11.00   STARPTAUTISKAIS mūzikas skolu 
akordeonistu 
SOLISTU KONKURSS - KONCERTS
Limbažu Bērnu un jaunatnes centrā, Rīgas ielā 
19

plkst.15.00   MŪZIKAS SKOLU, VIDUSSKOLU audzēkņu, 
AUGSTSKOLU studentu un akordeonista 
kvinteta „MOZAĪKA” (Lietuva)  KONCERTS
Limbažu Bērnu un jaunatnes centrā, Rīgas ielā 
19

plkst.19.00   VIESMĀKSLINIEKU KONCERTS
solisti: Starptautisko konkursu laureāti:

V.PĻIGOVKA (Baltkrievija), 
D.SULJKOVIČS (Serbija)

ansambļi: NORVĒĢIJAS AKORDEONISTU 
ANSAMBLIS,
VIĻŅAS GRUPA „SUBTILU-Z”  (Lietuva)

Eduards Ahanovs ir vairāku starptautisko 
konkursu laureāts. Viņš ir piedalījies tādos 
konkursos kā „Klingentāle” (Vācija), „ Sata-
Hame-Soi” (Somija), „ Krievijas Jaunie 
talanti” (Krievija), „ Pasaules kauss” (Skotija), 
turklāt Eduards ir pirmais akordeonists no 
Krievijas, kurš konkursā “Pasaules kauss” 
izcīnīja uzvaru varietē grupā. E. Ahanovs 
uzstājas dažādos koncertos un festivālos 
gan Krievijā, gan ārpus tās.

Miroslavs ĻeļuhsĻ ļ  ir starptautisku 
konkursu laureāts un festivālu dalībnieks 
Krievijā, Somijā, Zviedrijā, Itālijā, Lietuvā, 
Latvijā un Polijā. Konkursā “Citta di 
Castelfi daro” (itālija) viņš ieguvis pirmās 
trīs prēmijas, turklāt ir pirmais krievu 
akordeonists šī konkursa norises vēsturē, 
kurš izcīnījis uzvaru kategorijā Variete 
Senior. Šobrīd Miroslavs ir estrādes 
mūzikas festivāla “SAĻUT!» mākslinieciskais 
direktors, kā arī aktīvi koncertē visā pasaulē 
kopā ar savu sievu – akordeonisti Vladislavu 
Raguzinu.

Vladislavs Pligovkag  ir viens no 
populārākajiem, pieprasītākajiem un 
autoritatīvākajiem baltkrievu mūziķiem. 
Šobrīd V.Pligovka ir Baltkrievijas valsts 
mūzikas akadēmijas pasniedzējs un 
solists Baltkrievijas valsts fi lharmonijā. 
Akordeonists ir Trīsdesmit divu starptautisku 
konkursu laureāts. Viņš četrpadsmit reizes 
ieguvis Baltkrievijas prezidenta jauno 
talantu atbalsta fonda stipendiju, kā arī 
iemantojis plašu starptautisku atzinību un 
skatītāju mīlestību.

Samuele Telari ir jaunais itāļu virtuozs - 
paralēli studijām pie Massimiliano Pitoko 
viņš regulāri sniedz koncertus visā Itālijā. 
Samuele ir vairāku valsts un starptautisku 
konkursu laureāts. Nozīmīgākie no tiem: 
“Premio Adamo Volpi” (Loreto), “Premio 
Bizzarri” (Morro d’Oro), “Premio Wolmer 
Beltrami”, “Premio Città di Scopello”, 
“Premio Leo Ceroni”, “Spring Festival” 
(Spoleto) “Premio Contemporaneamente 
Fisarmonica” (S. Cecilia Romas konser-
vatorija).

Dino Suljkovičsj  šobrīd studē savā 
dzimtajā zemē Serbijā, taču, neskatoties uz 
to, ka viņš ir tikai otrā kursa students, Dino 
jau paguvis plūkt laurus tādos prestižos 
akordeonistu konkursos kā Citta di, Pasaules 
kauss, Pasaules trofeja, Kijevas akordeonistu 
konkurss. Paralēli konkursiem un studijām, 
viņš ir uzsācis aktīvu koncertdarbību, un 
Dino ar lielu entuziasmu demonstrē savu 
muzikalitāti visur, kur tiek aicināts.

Vāciete Manuela Marija Glokaj  ar savu 
akordeonspēli apbur klausītājus jau no 
bērna kājas - viņa dažādos konkursos 
izcīnījusi septiņdesmit četrus kausus. Viņa 
divus gadus papildinājusi savas prasmes 
Krievijā pie izcilā akordeonista Aleksandra 
Dmitrijeva, un tagad aktīvi koncertē gan 
Vācijā, gan ārpus tās.

Tadas Motiečus ir pānākumiem bagāts 
Lietuvas Teātra un mūzikas akadēmijas 
students. Viņš ir vairāku starptautisku 
konkursu laureāts un festivālu dalībnieks. 
Piedalījies televīzijas projektā “Ring 
Talentov” un starptautiskā projektā 

“Ceļojošais orķesteris”. Tadas ir gan Unesco 
jauno atskaņotāju, gan Karalienes Mortos 
prēmiju laureāts.

Artūrs Noviks ir vairāku starptautisku 
konkursu laureaāts un festivālu dalībnieks. 
Nozīmīgākie no tiem: „ Citta di Lanciano” 
un Daugavpils.Viņš piedalījies vairākos 
ierakstos kopā ar Sinfonietta Rīga un Latvijas 
Radio kori. Akordeonists aktīvi koncertē 
ansambļa Tango sin quinto sastāvā. Šobrīd 
Artūrs ir ne tikai  Jāzepa Vītola Latviajs 
Mūzikas akadēmijas maģistrantūras 
students, bet jau otro gadu - arī pasniedzējs. 

Limbažniece Jūlija Skiporej p  studē 
Dānijā, Mūzikas un Mākslu akadēmijas 
maģistrantūrā. Viņa ir vairāku starptautisku 
konkursu laureāte, kā arī piedalījusies 
akordeonistu festivālos Francijā, Itālijā, 
Krievijā, Vācijā, Polijā, Lietuvā, Igaunijā un 
Latvijā. Paralēli studijām aktīvi koncertē 
ansambļa “Umbrella eff ect”sastāvā.

Kristaps Gintersp  šobrīd studē JVLMA 
2.kursā, bet jau ir ieguvis starptautiska 
mēroga atzinību. Viņš plūcis laurus 
tādos konkursos kā “Citta di Lanciano”, 
“Accoholiday 2012”, „Vilnius 2011”, 
„Daugavpils 2009”, „Kaunas 2007”. Paralēli 
studijām Kristaps aktīvi koncertē gan 
Latvijā, gan ārpus tās. 

Natālija Meļņikoviča j ļņ plūkusi laurus 
dažādos starptautiskos konkursos. 
Nozīmīgākie no tiem: Citta di Lanciano, Citta 
di Catelfi dardo. Vilnius, Daugavpils. Viņa 
uzstājusies dažādos festivālos gan Latvijā, 
gan ārpus tās. Pēc JVLMA maģistrantūras 
absolvēšanas Natālija atgriezusies dzimtajā 
pilsētā - Limbažos, lai nu pasniegtu 
akordeonspēli jaunajiem censoņiem.

Kaspars Gulbisp  ir viens no izcilākajiem 
latviešu akordeonistiem. Viņš ir zināms 
ne vien kā solo mākslinieks, bet arī kā 
ansambļa dalībnieks - Kaspars iesaistījies 
tādās muzikālās apvienībās kā “Altera 
Veritas”, “Bellaccord”, kā arī uzstājas kopā 
ar franču šansona dziedātāju Inetu Rudzīti. 
Pēdējo gadu laikā akordeonists piedalījies 
arī vairāku teātra izrāžu tapšanā, taču par 
savu prioritāti viņš uzskata akordeona 
mūzikas popularizēšanu jauniešu vidū.

SUBTILU-Z  ir četru profesionālu mūziķu 
apvienība, kas aktīvi piedalās Lietuvas 
mūzikas dzīvē jau kopš tās pirmsākumiem. 
Viņi bijuši laureāti vairākos konkursos, 
piem., Citta di Castelfi dardo, Citta di 
Lanciano,  Vilnius – 2011. Subtilu-Z piedalās 
dažādās labdarības akcijās, organizē 
izglītošanās projektus, kā arī tiek aicināti 

uzstādies dažādos festivālos gan Lietuvā, 
gan ārpus tās (Latvijā, Igaunijā, Polijā, Itālijā, 
Vācijā, Krievijā un Norvēģijā).

Duets JUPITERS “- šajā ansamblī 
spēkus apvienojuši divi no izcilākajiem 
akordeonistiem Norvēģijā - Lars Rojsengs 
un Stians Āse. Viņi savu sadarbību sākuši 
jau studiju gados, un tā veiksmīgi turpinās 
vēl šobrīd. Duets saņēmis vairākus 
apbalvojumus talantu konkursos. Pēdējo 
gadu laikā “duo Jupiters” koncertējuši 
gandrīz visā Norvēģijā, turklāt viņi snieguši 
vairāk kā 500 koncertus Norvēģijas skolās - 
viņu ieguldījums akordeona popularizēšanā 
ir nenovērtējams.

Norvēģijas akordeonistu ansamblis ģ j - 
lielākā daļa tā dalībnieku vēl studē mūziku, 
tāpēc arī ansambļa repertuārs ir ļoti plašs - 
gan tautas mūzika, gan klasiskā mūzika, 
gan mūsdienu komponistu skaņdarbi. 
2008. gadā ansamblis plūca laurus 5. 
Eiropas akordeonistu orķestru festivālā 
Prāgā, 2009. gadā ieguva trešo vietu 
starptautiskajā akordeonistu konkursā Citta 
di Castelfi dardo (Itālija), bet 2011. gadā 
- otro vietu starptautiskajā akordeonistu 
festivālā “Okud Istra” (Horvātija). 
Piedalīšanos Limbažu akordeonmūzikas 
festivālā Norvēģijas akordeonistu 
ansambļa dalībnieki uzskata par vienu no 
nozīmīgākajiem notikumiem šīs apvienības 
attīstībā.

„MOZAĪKA”„   ir akordeonistu kvintets 
no Šauļiem. Ikviens tā dalībnieks strādā 
par akordeonspēles pasniedzēju, taču viņi 
spējuši saglabāt augstu meistarības līmeni 
un ir plūkuši laurus vairākos starptautiskos 
konkursos. Šobrīd kvintets aktīvi iesaistās 
Lietuvas mūzikas dzīvē, kā arī koncertē 
ārpus tās.

Jazz Tone   ir džeza ansamblis no Limbažu 
sadraudzības pilsētas Volhovas (Krievija). 
Ansambļa pamatsastāvā patiesībā nemaz 
nav akordeonista, taču grupas saksofonists 
(Sergejs Voroņins) šajā festivālā atskaņos 
programmu ar akordeonu.

Akordeonistu orķestris „TREMOLO” ķ „
TREMOLO ir apvienotais Baltijas valstu 
akordeonistu orķestris. Tas pastāv vien trīs 
gadus, bet jau ieguvis Grand Prix konkursā 
Citta di Lanciano (Itālija). Orķestri vada 3 
diriģenti (V. Vārks, M. Markievičiene un 
V.Ņikandrovs), un tie pārstāv visas Baltijas 
valstis. TREMOLO uzstājas festivālos Somijā, 
Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas  direktores 
vietniece izglītības jomā Dace Banka
šomēnes svin savu dzīves jubileju. Arī mūsu 
ceļi ir mijušies tālajā 1991.gadā, kad stājos 
darbā Gaujienas mūzikas skolā. Iepazīsimies ar 
Daci.
Pastāsti, lūdzu par sevi?
Nāku no Ziemeļvidzemes pērles Alūksnes, kur 
mūzikas skolā mācījos kokles un klavierspēles 
klasēs. Pateicoties klavierskolotājas Ināras 
Kravales ievirzei, turpināju izglītību mūzikas 
pedagoģijas jomā.
Tavas darba gaitas?
Darba gaitas uzsāku Madonā, kur pavērās 
plašas iespējas darboties. Mūzikas skolā 
izveidoju kokles klasi, strādāju ar sieviešu, 
vīru, jauktajiem koriem, dažādiem vokālajiem 
ansambļiem.
No 1979.gada, pateicoties Madonas mūzikas 
skolas direktoram Artim Kumsāram, uzsāku 
darbu skolas administrācijā, arī esot Alūksnē un 
Ādažos, turpinu iesākto kā direktores vietniece 
izglītības jomā.
Kāpēc tieši Ādaži?
Ādažos esmu no 1996. gada, jo vīram 
Helmutam, pūtēju orķestru diriģentam un 
pūšaminstrumentu spēles pedagogam, tika 
piedāvāts orķestra diriģenta darbs Ādažu 
mobilo strēlnieku bataljonā. Tā mums radās 
iespēja pēc aktīvās pedagoģiskās darbības 
tradīcijām bagātajās, kultūrvēsturiskajās 
pilsētās Alūksnē un Madonā, uzsākt 
darbošanos jaunā vidē. Tas bija interesants 
izaicinājums, jo likām pamatus Ādažu mūzikas 
skolai. Es mācīju solfedžo, mūzikas literatūru, 
kokles spēli. 
Tavi patreizējie pienākumi un darba vide?
Šobrīd mans galvenais uzdevums Ādažu skolā 
ir mācību procesa organizācija. Man šis darbs 
patīk, jo ikdiena ir interesanta. Esmu gandarīta, 
ka audzēkņiem esmu tāds „labais gariņš” vēl 
joprojām, pēc viņu izteikumiem, jo vēlas tieši 
manu klātbūtni mācību koncertos, ieskaitēs.
Paldies kolēģiem, ar kuriem esmu kopā 
strādājusi Alūksnē, Madonā, un tagad Ādažos.
Pedagoga darbs ir ļoti atbildīgs, jo no mūsu 
spējas atrast pareizo pieeju katram audzēknim, 
būs veiksmīga savstarpējā sadarbība. Paldies 
maniem kolēģiem Ādažos, veidojot mūsu 
jauno skolu par atvērtu, radošu, pieejamu 
mūsu jaunajiem ādažniekiem. Saglabājot 
tradīcijas, arvien uzstādām sev jaunus mērķus. 
Mani kolēģi ir gatavi dažādiem jauniem 
projektiem, meklējumiem un arī, protams, 
atradumiem. Darba organizēšanu atvieglo tas, 
ka strādājam jaunās, skaistās telpās.
Novēlējums lasītājiem
Novēlu visiem veiksmi, spēku un izturību! Lai 
visas ieceres darbā, ģimenē izdodas!
Savukārt Tev novēlu neizsīkstošu enerģiju 
un optimismu!

Ilze Dāve, redaktore

Intervija ar Daci Banku
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Mēneša jautājums

intervijas un apskati, gan samāksloti 
apcerējumi, kur vairāk par pāris teikumiem 
nevedas lasīt. Žurnāls dažkārt rada iespaidu, 
ka tam nav skaidra adresāta jeb auditorijas. 
Ja nu vienīgi pašiem radītājiem ir prieks 
par sev radīto materiālu... Vismazāk lasītie 
ir Latvju raksti un Kino raksti. Ja atklāti, ja 
skolā šie žurnāli pēkšņi vairs nenonāktu, 
nedomāju, ka kāds par to sabēdātos.
Saturiski visu minēto žurnālu auditorija 
ir pieaugušie, audzēkņi tiešā veidā var 
izmantot vien mazu daļu no publicētā 
(jo īpaši mūzikas izglītībā). Latvijā 
nav specializētu mūzikas un mākslas 
periodikas, ko saturiski pilnvērtīgi varētu 
izmantot tieši profesionālās ievirzes skolu 
audzēkņi savā vecumposmā. Varbūt kādai 
izdevniecībai (vai varbūt pat Partitai) 
būtu vērts šo jautājumu apdomāt.
Mūsuprāt, noderīgi darbam ir žurnāli Figaro, 
Deko, Floristika. Mūsu skolā rasta iespēja 
šos žurnālus šogad pasūtīt, bet ja būtu citu 
skolu kolēģu atbalsts, varētu rosināt VKKF 
atbalstīt arī šo žurnālu piegādi skolām.
Strenču mūzikas skola, Ralda Ziemule: 
Skolotāji iepazīstas ar žurnālu saturu un 
interesējošos rakstus izlasa, reizēm tiek 
meklēta kāda konkrēta informācija vai 
ilustrējošs materiāls par mūziķi, pasākumu, 
koncertu u.c. Visi izdevumi skolā ir pieejami 
skolotājiem, audzēkņiem un vecākiem, 
tomēr par “dziļu interesi” to nevarētu saukt.
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas 
vidusskola,Artūrs Kupjanskis:
No visiem žurnāliem visaktīvāk skolotāji 
pielieto Rīgas laiku, retāk Kino rakstus. 
Savukārt pārējie izdevumi ilgākā laika 
posmā atskatoties nav bijuši aktuāli.
Staiceles Mūzikas un mākslas skolas 
lietvedības sekretāre Rasma Taulavičus: 
Vairāk vai mazāk šos žurnālus pāršķirsta 
un lasa visi pedagogi, esmu ievērojusi, ka 
visvairāk lasa ,,Rīgas laiku”, reizēm pat lūdz, 
lai iedod uz mājām palasīt.
Daugavpils mūzikas vidusskola, Aivars 
Broks:
Mūsu ziņas par lasītāju skaitu (tie, kuri ir 
notverti lasot):   Rīgas laiks – 40 pedagogi, 
Kino raksti – 10 pedagogi, Latvju teksti – 
20 pedagogi + audzēkņi ~20, Studija – 6 
pedagogi, Dizaina Studija – 6 pedagogi, 
Latvijas arhitektūra – mēs nesaņemam.
Par audzēkņiem info neprecīza, jo grūti īsā 
laikā apgūt.
Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas 
direktore Mārīte Bruža 
Esam jauna skola, darbojamies no 2012.
gada 1.septembra un minētos žurnālus 
nesaņemam. Painteresējāmies no vairāk 

pieredzējušajiem kolēģiem un mūsu skolas 
skolotāji būtu ieinteresēti   arī saņemt 
žurnālus: Latvijas arhitektūra, Latvju teksti, 
Studija, Dizaina studija. 
JMRMV koncertu organizatore Inese 
Jasmane-Rūrāne 
mūsu skola, protams, saņem šos laikrakstus, 
pedagogi vairāk lasa ‘’Rīgas laiku’’, ‘’Izglītība 
un kultūra’’, kā arī citus no minētajiem. Bet jo 
īpaši vēlētos ‘’Mūzikas sauli’’, bet šis žurnāls 
kādreiz nonāk mūsu skolas bibliotēkā tikai 
no pašu pedagogu krājumiem.(Mūzikas 
skolai tas būtu aktuālāks) Bet ir jau labi, kā 
ir. Vai pedagogi tos izmanto mācību darbā, 
tiešām nezinu, bet domāju, ka lasītais 
laikrakstos, žurnālos noteikti arī var veicināt 
kādas pārdomas un dažkārt noderēt arī kā 
piemēri, ko var izmantot gan savā pilnveidē 
un arī mācību darbā.
Bēnes Mūzikas un mākslas skola, Gita 
Aleksejeva
Regulāri no 10 skolotājiem 6 pārskata 
žurnālu Rīgas laiks. Mācību darbā un sevis 
pilnveidošanā visi trīs mākslinieki lasa Latvijas 
architektūra, Studija un Dizaina studija.
Kino raksti un Latvju teksti aizceļo uz i
vispārizglītojošo vidusskolu, tur tiem lielāka 
noderība.
Rūjienas mūzikas skola, Valdis Meijers: 
Šos Jūsu pieminētos žurnālus vēl neesmu 
skolā redzējis, bet par Rīgas laiku interese 
būtu noteikti!
Latgales priekšpilsētas mūzikas skola, 
projektu vadītāja Ita Sirtaute  
MŪSU SKOLĀ   minētos preses materiālus 
izvietojam skolotāju istabā un skolotāji 
starpbrīžos vai  garākos   atpūtas brīžos 
iepazīstas ar jaunākajiem kultūras dzīves 
notikumiem, padiskutē......un visnotaļ 
NOTIEK SEVIS PILNVEIDOŠANA :)
Ugāles Mūzikas un mākslas skola, Rasma 
Petmane:
Populārākie ir “Mūzikas Saule”, “Studija” 
un “Dizaina studija”. Paši pērkam “Figaro”, 
abonējam “Izglītību un Kultūru”. Skolotāji 
vērtē šos izdevumus kā vajadzīgus, kaut 
arī varbūt netiek izlasīts katrs numurs no 
vāka līdz vākam. Priecē, ka ļoti daudzpusīga 
un interesanta ir kļuvusi “Kultūras Diena”, 
to mums uzdāvina vietējā bibliotēka. 
Skumdina, ka vairs neiznāk “Māksla plus” 
un “Teātra Vēstnesis”.Tie bija tiešām 
gaidīti žurnāli, savukārt “Foto kvartāls” 
nīka neaiztikts, varbūt tāpēc, ka vienā 
no tā pirmajiem numuriem plātījās klaji 
pornogrāfi sks materiāls...
Birzgales MS skolotāja Līga Paukšte
Gribu, pirmkārt, izteikt lielu pateicību VKKF 
par iespēju saņemt visus šos izdevumus 

mūsu mūzikas skolas pastkastītē jau vairāku 
gadu garumā. Lai arī kāda būtu mūsu vēlme 
abonēt šos daudzos izdevumus, pašvaldības 
nekad mums to nevarētu atļauties fi nansēt.
 Protams, ne viss šajos preses izdevumos 
publicētais uzreiz noder ikdienas darbā. 
Bet mūzikas skolotājam, kā vienam 
no kultūras darbiniekiem, ir patīkami, 
kaut neklātienē,   uzzināt par kultūras 
dzīves norisēm visdažādākajās jomās.
 Visa šajos izdevumos publicētā informācija, 
ir kopumā svarīga Latvijas kultūras telpai. 
Tāpēc tā nenoveco. To var lasīt arī pēc  ilgāka 
laika. Publicēto var izmantot rakstot kādus 
kursa darbus, iepazīstinot audzēkņus ar 
mūsdienu aktualitātēm. Pedagogi, pēc 
savām vēlmēm un  iespējām, to arī dara.
Mūsu skolā visi dāvinātie eksemplāri vēl 
joprojām ir ērti pieejami   gan skolotājiem, 
gan vecākiem, kuri pavada savus bērnus 
uz nodarbībām un ir ieinteresēti iepazīties 
ar presi, kuru pašiem nebūtu iespējams 
iegādāties.
Babites mūzikas un mākslas skola, Inita 
Pūķe 
Skolotāji pašķirsta, bet darbā viennozīmīgi 
nepielieto ,būtu labāk mūzikas skolām 
sūtijuši jauno žurnālu Figaro, mēs būtu 
lielāki ieguvēji.
Piltenes mūzikas un mākslas skola, Antra 
Šķēle:
Iespēja saņemt šos izdevumus bezmaksas ir 
lieliska, jo to saturs, lai gan nav vērsts tikai 
uz mūzikas jomu, ir pilns ar informāciju 
un domām, kas rosina jaunām idejām. 
Skolotājiem tādējādi ir iespēja sekot līdzi 
novitātēm kultūrā kopumā iedvesmojoties 
un informāciju izmantojot arī savā ikdienas 
darbā, stundās ar bērniem. Izdevumi 
tāpat kā mūzika izglīto, līdz ar to izlasītais 
kontaktējoties ar bērniem mijiedarbojas. 
Ļoti atbalstāma ir arī šo konkrēto izdevumu 
pieejamības izvēle, jo to saturs ir oriģināls, 
dinamiski atšķirīgs un piesātināts.
Tukuma mūzikas skola, Ligita Zemniece:
Atbilde uz Partitas februāra jautājumu ir 
nepatīkama:
Aptaujātie skolotāji atzina, ka lasa “Mūzikas 
Sauli” un “Figaro”, ko abonējam, bet KKF 
abonētos ar mākslu saistītos izdevumus 
laika trūkuma dēļ nelasa!
Dobeles mūzikas skola, Māra Rozentāle:
Sūtītā prese mūzikas skolām – ir Kultūras 
ministrijas brīnišķīgs dāvinājums.
Diemžēl, praktiskai darbībai darbā ar 
mūzikas skolas audzēkņiem neder ne 
Studija, ne Dizaina studija, ne Foto kvartāls, 
ne Kino Raksti.

Februāra mēneša jautājums ir saistīts 
ar katrā skolā pienākošajiem žurnāliem, 
kurus saņemam ar VKKF atbalstu par 
brīvu – Rīgas laiks, Latvijas arhitektūra, 
Kino raksti, Latvju teksti, Studija, Dizaina 
studija. Vai jūsu skolā skolotāji lasa šos 
izdevumus, pielieto mācību darbā vai 
sevis pilnveidošanai? 

Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas 
direktore Aiga Tiltiņa
Izdevumus, kuri nāk uz skolu, lasām. 
Cits regulāri, cits epizodiski. Vairāk sevis 
izglītošanai, bet tas savukārt noteikti 
ietekmē arī  mācību procesu. Skolotājs, kurš 
neko nelasa un neinteresējas, ir garlaicīgs 
arī audzēkņiem. Šie žurnāli jau nav vienīgā 
lasāmviela, bet labi papildina priekšstatu 
par norisēm mūsu dienās. Paši diez vai visus 
nopirktu regulāri. Paldies VKKF par sniegto 
iespēju.

Varakļānu mūzikas un mākslas skolas 
direktore Ieva Melne-Mežajeva
Rīgas laiks, Kino raksti, Latvju teksti  šie 
trīs  izdevumi mums nonāk makulatūras 
kaudzītē (Manuprāt lieki izdoti līdzekļi), 
savukārt  Latvijas arhitektūra, Studija, 
Dizaina studija noder mākslas 
nodarbībām!
Vidzemes jūrmalas MMS direktore  Ieva 
Lazdauska
Vispirms atzinība VKKF par rasto 
iespēju ilgstoši, arī krīzes gados saņemt 
žurnālus skolās. Tā kā mūsu skolas 
sastāvā ir arī Carnikavas fi liāle, turklāt 
darbojamies 5 dažādās ēkās ar 7 un 
30 km attālumu, pedagogi, audzēkņi 
strādā katrs savā vietā, priecātos, ja 
pieprasītākie žurnāli būtu pieejami vairākos 
eksemplāros. Tomēr līdz šim tā nav. 
Ļoti noderīgi mākslas izglītībā gan 
audzēkņiem, gan pedagogiem ir Dizaina 
studija un Latvijas arhitektūra – mākslas 
skolā vispieprasītākie žurnāli, prieks par 

katru saņemto numuru, ikkatrā žurnālā 
ir patiesi aktuālas lietas, žurnāli ir vizuāli 
un saturiski inteliģenti, arī salikums 
augsti profesionāls. Bieži gan vecāki, 
gan jaunākie eksemplāri tiek ņemti arī uz 
mājām, mākslas kolēģi tos lasa un pārlasa 
laikam arī pie rīta un vakara kafi jas :) 
Darbam derīga, lai gan mazāk aktuāla 
mums šķiet Studija, - ir bijuši eksemplāri, 
kuros īsti neatrodam, ko skatīt un lasīt, 
tad ir neizpratne, ko žurnāla veidotāji 
ar publicēto informāciju gribējuši paust. 
Attiecīgi audzēkņus tādus eksemplārus 
skatīt nemudinām. Saņemtā Mūzikas 
Saule ir vērtīgs izdevums, atbilstoši savām 
interesēm katrs atrod “savu” informāciju.
Rīgas laiks ir dažādi vērtēts – audzēkņi 
to praktiski neskata (arī vecumposms 
neatbilst), savukārt pedagogi atsevišķus 
eksemplārus lasījuši un pārlasījuši 
vairākkārt, citus – praktiski nemaz. Tas 
saistīts ar neviendabīgo saturu – gan 
ekskluzīvas, interesantas, aktuālas 

11.02..2013.  Limbažos
Latvijas akordeona spēles skolotājiem
Par semināru 
Programmas nosaukums: Aktualitātes 
darbā ar akordeona spēles klases 
audzēkņiem mūsdienu prasībām 
atbilstošā mācību procesā
Programmas veids: A
Mērķauditorija: Akordeona spēles klases 
skolotāji
Norises laiks: 2013.gada 21. – 23.marts
Norises vieta: Limbažu kultūras nams, Rīgas 
ielā 9, Limbažos
Limbažu Bērnu un jauniešu centrs, Rīgas 
ielā 19, Limbažos
Limbažu novada pašvaldības ēka, Rīgas iela 
16, Limbažos
Programmas pieteicējs: Limbažu mūzikas 
skola;
Reģ.nr. 4376902223; Parka ielā 16, Limbažos, 
Limbažu nov., LV-4001
Programmas apjoms: 36 stundas
Īsa anotācija: Kursu laikā akordeona 
spēles skolotāji klausīsies XII Starptautiskā 
akordeonistu festivāla koncertus un V 
Starptautisko mūzikas skolu akordeonistu - 
solistu konkursu Limbažos. Uzaicinātie 
vieslektori no Vācijas un Serbijas lasīs 
lekcijas par akordeona spēles apguvi, par 
tehnisko problēmu risināšanu, par skatuves 
uztraukuma pārvarēšanu, iepazīstinās ar 
pedagoģisko repertuāru. Notiks atklātās 
meistarklases. 
Lektoru CV (skat. pielikumā)

Miljans Bjeletik (Miljan Bjeletic),
Nišas Mūzikas akadēmijas profesors; Serbija
Margarēte Gloka (Margarete  Glock) , 
Mīlakeras mūzikas skolas skolotāja; Vācija 
Programmas vadītājs: Viktors Ņikandrovs
Kontaktpersona: Viktors Ņikandrovs; tālr. 
64070703; mob. 26522203; limbazu_
mskola@inbox.lv 
Programmā ietvertie temati (īstenošanas 
formas, metodes u.c.)
Mērķi:ķ
• Veicināt mūzikas skolās strādājošo 

akordeona spēles skolotāju profesionālo 
pilnveidi atbilstoši mūsdienu prasībām.

• Aktivizēt pieredzes apmaiņu starp 
Latvijas un ārzemju akordeona spēles 
skolotājiem.

Temati:
• Polifono skaņdarbu apguve
• Sagatavošanās periods pirms publiskas 

uzstāšanās
• Akordeona spēles tehnikas attīstīšanas 

metodes un paņēmieni 
• Jaunāko klašu akordeonistu pedagoģiskā 

repertuāra izvēle
• Akordeona spēles mācīšana pirmsskolas 

vecuma bērniem
Lai īstenotu šo programmu ir paredzētas 
lekcijas, kas tiks papildinātas ar 
paraugdemonstrējumiem un atklātās 
meistarklases, kā arī koncertu un konkursa 
klausīšanās. Pēc konkursa notiks atklātā 
metodiskā apspriede, kuru vadīs žūrijas 
komisija. 

Seminārs (lekcijas, meistarklases) notiks 
Limbažu novada pašvaldības ēkā, 
Rīgas iela 16:
• 22.03.2013.  plkst.8.30 – 10.30
• 23.03.2013.  plkst. 8.30 – 12.30
Cita informācija:
• Naktsmītnes  Ls 3.70 par diennakti
• Ēdināšana (brokastis, pusdienas, 

vakariņas) Ls 3.80 par dienu. 
• Par dalību seminārā Ls 3.00 
Par  apmaksu interesēties zvanot pa 
tālr. 64070703 vai mob. 26522203.
Ja nepieciešams izrakstīt rēķinu, tad 
lūdzam atsūtīt skolas rekvizītus uz 
e-pastu: limbazu_mskola@inbox.lv

Ar cieņu
rīcības komitejas priekšsēdētājs

V. Ņikandrovs
Fiļipova   29847607

Seminārs Latvijas akordeona spēles skolotājiem
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Konkurss

LNKC

Padomi vecākiem

LNKC
Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras 
un radošās industrijas izglītības nodaļa 
organizē profesionālās pilnveides kursus 
mūzikas, mākslas un horeogrāfi jas izglītības 
iestāžu direktoriem „Kultūrizglītības 
iestāžu darba organizācijas juridiskie un 
personālvadības aspekti”. Kursu norises 
laiks: 25., 26.marts un 3., 4., 5. aprīlis. Kursu 
norises vieta: Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs, Pils laukums 4, Rīga, LV-1365. Kursu 
apjoms: 36 stundas. Dalības maksa: 35,-LVL. 
Sīkāka informācija un pieteikumu anketa 
mājas lapā. www.kriic.lv. 

Viss nolikums lasāms www.lmiia.lv
Privātā mūzikas skola „BJMK 
Rokskola“sadarbībā ar Latvijas klasiskās 
ģitārspēles skolotāju un ģitāristu asociāciju 
rīko
Latvijas valsts klasiskās ģitārspēles konkursa
„Latvijas gada ģitārists 2013”
Atklāto Vidzemes reģiona kārtu.
Konkursa norises vieta:  J.Cimzes Valkas 
Mūzikas skola, Semināra 25, Valka, LV-4701
Konkursa norises laiks: 2013. gada 13. 
aprīlis.
Konkursa dalībnieki: Latvijas republikas un 
Igaunijas republikas audzēkņi, kas mācās 
klasisko ģitārspēli.
Pieteikšanās: Pieteikšanās pa e-pastu 
ernests.libietis@valka.lv līdz 2013.gada 
2.aprīlim.
Dalības maksa: viena dalībnieka dalības 
maksa ir Ls 6. 
Kontakttelefons: 26364249 Ernests Lībietis
ernests.libietis@valka.lv 
Vairāk informācijas: www.klasiskagitara.lv

Padomi vecākiem, par ko vajadzētu 
padomāt pirms bērna iestāšanās mūzikas 
skolā

Agrāk vai vēlāk vecākiem pienāk laiks 
izlemt vai sūtīt savu lolojumu mūzikas 
skolā, vai nesūtīt. Ja bērnam ir vajadzīga 
vispusīga attīstība, tad tas nozīmē, ka 
nepieciešama arī muzikālā attīstība. Vēlreiz 
visu rūpīgi jāapsver un ne tikai jāpārdomā 
par mūzikas skolu, bet arī par mūzikas 
instrumentu uz kura mācīsies spēlēt Jūsu 
bērns. Jo no tā varētu būt atkarīga visa viņa 
nākotne! 

Ko darīt pašā sākumā. Līdz 3-4 gadu 
vecumam spēlējiet kopā ar savu bērnu 
dažādas muzikālās spēles. Tad kopā ar 
bērnu vajadzētu iet uz dažādiem klasiskās 
mūzikas koncertiem. Jo mūzikas skolā 
99% muzikālo apmācību veido klasika. 
Viss pārējais veidojas pieaugot audzēkņa 
meistarībai un skolotāja vēlmei savu 
audzēkni iepazīstināt ar jaunākajām 
vēsmām mūzikā. 

Būtu labi operā kopā ar bērnu pieiet 
pie orķestra bedres. Parādīt dažādus 
instrumentus un pastīt kā tos sauc. Aizvest 
bērnu uz mūzikas skolas koncertu, pēc 
koncerta pieiet pie tā mūzikas instrumenta, 
kura skanējums vislabāk patika, mēģināt uz 
tā nospēlēt kādu skaņu.

Un tā Jūs esat izlēmuši sūtīt bērnu 
mūzikas skolā, tas nozīmē, ka jums ir 
jāiepazīstās gan ar priekšrocībām, gan 
trūkumiem, ar kuriem jums būs jārēķinās 
mācību laikā. Lai tie vēlāk nekļūtu par 
nepatīkamu pārsteigumu. 

Sākumā par patīkamo, par priekšrocībām: 
Jūsu bērnam parādīsies jauni draugi un 

paziņas; 
Bērna redzesloks ievērojami paplaši-

nāsies; 
Jūsu bērns piedalīsies daudzos koncertos 

mūzikas skolā un viņam pazudīs bailes 
uzstāties publikas priekšā ārpusskolas 
pasākumos; 

Nedaudz centības un talanta, un Jūsu 
bērns savam un citu priekam varēs 
atskaņot skaistu mūziku. 

Bet ne jau vienmēr viss ir tikai labi vai 
tikai slikti. 

Kopā ar saviem vispārizglītojošās 
skolas mājas darbiem, jūsu bērnam būs 
jāsagatavo arī mūzikas skolas mājas darbi 
un nemitīgi jāmācās no galvas dažādas 
melodijas. Jo mūzikas skola nozīmē: 

2 mūzikas instrumenta spēles mācību 
stundas;

divas stundas solofedžo;
vecākajās klasēs vienreiz nedēļā mūzikas 

literatūra
Ja jūsu bērnam nav klavierspēle kā 

pamatinstrumenta spēle, tad būs jāapgūst 
arī klavierspēle - pamata līmenī. 

Tā ir iespējams apzināties slodzi, kura 
jūsu bērnam būs mācību laikā. Un tad, kad 
jūs redzēsiet cik negribīgi jūsu bērns iet uz 
mūzikas skolu, tas Jums liks padomāt par 
to, kāpēc jums ir jāmoca savs bērns. 

Vēlāk 99% bērnu pēc mūzikas skolas 
beigšanas ir atzinuši, ka ir bijis brīdis, kad 
gribējies pamest mācības mūzikas skolā un 
netērēt veltīgi laiku. Tomēr viņi atzīst, ka ir 
pateicīgi, ka kāds to viņiem neļāva darīt. 

Bērniem sāk nepatikt mūzikas skola 
pusaudžu vecumā, kad viņi redz kā klases 
biedri un draugi iet izklaidēties, bet viņš 
vai viņa dodas uz mūzikas skolu. Dažreiz ir 
sagaidāma neizpratne vai pat zobgalības 
no savu vienaudžu vidus. 

Pašlaik, ja uzzināsiet, ka kāds no jūsu 
kolēģiem lieliski izpilda vijoļsonātes, 
jūs viņu nesāksiet apsmiet, tieši otrādi, 
sajūsmināsieties par tādu prasmi. Ja kāds 
no jūsu paziņām veikli nospēlētu uz ģitāras 
kādu ļoti pazīstamu melodiju? Tāds cilvēks 
būs gaidīts viesis jebkuros svētkos. 

Un ja nu jūsu bērns kļūs par slavenu 
izpildītāju vai komponistu, vai varbūt 
kļūs par dziedātāju? Šādu ideju vārdā 
nevajadzētu savu bērnu mocīt daudzas 
stundas pie mūzikas instrumenta, cerībā, 
ka bērnam izdosies piepildīt jūsu patmīlību. 
Tomēr viss var būt. 

Mācīties vai nemācīties ir jāizlemj pašam 
bērnam, bet mācīt vai nemācīt ir jāizlemj 
jums pašiem. 

Un tomēr, lai arī par ko vēlāk kļūtu 
mūsu skolēns - par zinātnieku, rakstnieku, 
politiķis, ārstu - bērnībā nodarbojoties ar 
mūziku viņš kļūs dvēseliskāks, gudrāks 
un radošāks kā tad, ja viņa bērnība būtu 
pagājusi bez mūzikas klātbūtnes. 

Raksts tulkots no krievu valodas un 
atrodas Minskas 6 Bērnu Mūzikas skolas 
mājas lapā www.dmsh6.com

Tulkojusi Silvija Notte, 
Mārupes mūzikas un 

mākslas skolas skolotāja 

VII Staņislava Broka Jauno dziedātāju konkurss

Šī gada 30. janvārī Daugavpils Mūzikas 
vidusskolā notika VII Staņislava Broka 
Jauno dziedātāju konkurss. 

Konkursa mērķis ir latgaliešu 
tautasdziesmu dziedāšanas tradīciju 
saglabāšana un attīstīšana. 

Jaunos dziedātājus no Dagdas, Preiļiem, 
Krāslavas, Olaines, Špoģiem, Aglonas, 
Līvāniem, Ludzas, Daugavpils vērtēja 
žūrijas komisija:
-  Latvijas Vispārējo Dziesmu svētku 

virsdiriģente Terēzija Broka, 
-  Daugavpils Mūzikas vidusskolas 

direktors un komponists Aivars Broks,
-  Daugavpils Mūzikas skolas vadītāja 

Ilona Sajevska, 
-  Daugavpils Mūzikas vidusskolas 

kora klases vadītāja Vanda Drobis-
Drobiševska. 

Visas dienas garumā jaunajiem 
dziedātājiem un ansambļiem savās 
vecuma kategorijās bija jāatskaņo viena 
obligātā latgaliešu tautas dziesma dažādu 
komponistu, tajā skaitā arī St.Broka 
apdarē, kā arī viena latgaliešu tautas 
dziesma pēc izvēles. 

Solistiem jaunākajā meiteņu grupā

1.vietu ieguva A.Mašņikova - Ludzas MP 
(ped.L.Greitāne) 
2.vieta - Z.Rutkovska - Daugavpils MS 
(ped.E.Dakša) 
3.vieta - R.Zīmele - Preiļu MmS 
(ped.D.Koļesņičenko)
3.vieta - V.Ļebedjoka - Špoģu MmS 
(ped.D.Soboļjeva) 
kā arī D.Pilipeca (ped.D.Soboļeva) no 
Špoģu MmS saņēma AR. 

Zēniem jaunākajā solistu grupā godalgas 
ieguva 

1.vieta - A.Prusaks - Aglonas BKS 
(ped.I.Soldāne)
2.vieta - V.Dobkevičs - Daugavpils MV 
(ped.V.Drobiševska)
3.vieta - nepiešķirta. 

Meiteņu vecākajā grupā labākās

1.vieta –B.Soldāne - Aglonas BKS 
(ped.I.Soldāne) 
2.vieta - L.Gribuste - Špoģu MmS 
(ped.D.Soboļeva) 
2.vieta - A.Krivošejeva - Daugavpils 
MV(ped.M.Samorodova) 
3.vieta - I.Rimoviča - Daugavpils MV 
(ped.V.Drobiševska) 

3.vieta - K.Sosnāre - Daugavpils MV 
(ped.E.Rucina) 

Zēnu vecākajā solistu grupā

1.vieta - N.S.Rasnačs - Daugavpils MV 
(ped.E.Rucina)
2.vieta - S.Girss - Aglonas BKS 
(ped.I.Soldāne) 
3.vieta - V.Sevruks - Daugavpils MV 
(ped.E.Rucina) 

Ansambļu konkurencē visaugstāko 
vērtējumu 24.75 no 25 ballēm saņēma 
J.Graubiņa Līvānu MmS vokālā studija 
„Spurgaliņas”- vad.S.Bulmeistare. Divas 
trešās vietas jaunāko klašu ansambļu 
kategorijā izpelnījās Daugavpils MS 
ansambļi ar vadītājām E.Rucinu un 
E.Dakšu. 

Zēnu ansambļu grupā viena otrā vieta - 
Daugavpils MS, vad.E.Rucina. Vecāko 
klašu ansambļu grupā pirmo vietu 
nepiešķīra Divas otrās vietas sadalīja 
Daugavpils MS, vad.E.Rucina un Aglonas 
BKS, vad.I.Ļeonova. Divas trešās vietas 
saņēma Daugavpils MS un MP ansambļi - 
vad.E.Dakša un J.Ustinskovs. Vokālais 
ansamblis „Krāslaviņa” – AR - vad.O.Grecka. 

Kategorijā Dueti sevi pierādīja

1.vieta - V.Samorodova, J.Zabarovska - 
Daugavpils MV (ped.V.Drobiševska)
2.vieta - A.Krivošejeva, A.Abarase - 
Daugavpils MP (ped.J.Ustinskovs) 

Trio grupā

1.vietu ieguva J.Zabarovska, 
V.Samorodova, E.Rasčevska - Daugavpils 
MV (ped.V.Drobiševska)
2.vieta - K.Valaine, N.Kirsanova, 
A.Gžibovska - Aglonas BKS 
(ped.I.Ļeonova)
3.vieta - A.Abarase, V.Dadeko, 
A.Krivošejeva - Daugavpils MP 
(ped.J.Ustinskovs) 

Paldies visiem pedagogiem, kā arī 
koncertmeistariem par ieguldīto darbu 
skolēnu sagatavošanā konkursam! 

Lai veicas, uz tikšanos 2015.gadā! 
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Izdevējs: Latvijas Mūzikas izglītī bas iestāžu asociācija. Redaktore: Ilze Dāve
Sagatavots un iespiests: SIA Ulma

Redakcija par ievietoto rakstu saturu neatbild. 
Materiālus iesūtīt līdz katra mēneša 10. datumam elektroniskā formātā

uz e-pasta adresi: ilze.dave@gmail.com
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Profesora J.Vītola humors un aforismi

Fragmenti no grāmatas „Jāzeps
Vītols” raksti par viņa dzīvi un
darbu 80 gados, rediģējis Jēkabs
Graubiņš, izdota Apgāds „Latvju
grāmata” Rīgā, 1944.gadā

Jāzepa Vītola darba dienā ir allaž
aplēsta katra minūte. Te kāda sēde,
klase, apmeklētāji, reprezentācija,
koncerts, – un tā, īpaši sezonas
laikā, profesoram pavisam maz
atliek laika pašam sev un savam
rakstāmgaldam. Dažkārt redzami
noguris, viņš stiprina sevi ar glāzi
stipras necukurotas tējas, kafi jas
vai ar labu cigāru, pāris humora
dzirkstīm. Tad acīs atkal atmirdz
viņa parastais dzīvesprieks.
Humora izjūta profesoram, šķiet,
iedzimta un neatstāj viņu arī
pārrunājot vai iztirzājot gluži
nopietnas lietas. Kāds labi trāpīts
aforisms vai salīdzinājums, kāds
atjautīgs, bet nekad vulgārs
anekdots viņa kompozīcijas teorijas
stundas vienmēr padarījis dzīvas,
saistošas. Par labu anekdotu, ja tas
nāk no citas puses, Vītols allaž var
no visas sirds nosmieties. Nevar
sacīt, ka profesors tā bārstītu ap

kd k d š

salīdzinājumam, vārdu spēlei,
aforismam, kas momentāli rasts un
improvizēts, pateikts īstā laikā un
vietā. Tajos jo spilgti parādās viņa
gara atjautība un domu asums, kas
visās lietās prot saskatīt raksturīgo,
naemainīgo.

Visvairāk profesora atjautību ir
mācījušies pazīt un uzlasīt viņa
skolnieki klasē. Te Vītols ne ar ko
neatgādina to zinātnes vai mākslas
kalpu, kas sausos formulējumos
izklāsta auditorijai savu gudrību,
paklanās un cienīgi aiziet. Vītols,
kas savus skolniekus jau harmonijas
kursā labsirdīgi dažkārt mēdz saukt
par ,,kollēgām”, ir tiešām vecākais
kollēga un audzinātājs vārda
vislabākā un pilnīgākā nozīmē.
Īsiem, konkrētiem piemēriem
sniegdams izskaidrojumus kom-
pozīcijas disciplīnās, viņš tos
nekad neierobežo kādā noslēgtā,
nepārkāpjamā žogā, bet reizē
parāda arī ceļus, ka ar veiklu roku,
labu gaumi un mērķtiecību var
izkļūt plašākā pasaulē un šo brīvību
izmantot, tā sakot, „par tik, par cik”.
No šī brīža tad arī profesors vēro
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uzplūdiem. Neveikli un nevietīgi
jautājumi vai nemākulīga savas
,,lietas aizstāvēšana” profesoru
var gan manāmi sanervozēt,
un tad, sēdot pie klavierēm un
caurskatot „oponenta” darbu,
viņš smagākos brīžos nokar galvu
pār taustiņiem, nolaiž nevarīgi
rokas... Šādos brīžos pārējie tad nu
sametas acīm, piegrūž cits citam
ar elkoni, sak’ – nupat būs! Bet
nekā!– profesors, tā sakot, pazemīgi
uzklausījis sava ,,kollēgas” domas,
paceļ galvu, iedzer malku tējas, kas
uz galdiņa pie klavierēm, ķeras pie
portsigāra un ļoti mierīgu balsi jautā:
,,Kurš smēķē, kungi?” Smēķētāju,
protams, arī netrūkst. Ja jau pats
profesors piedāvā, neērti atteikties,
jo vairāk tāpēc, ka patīkami
nogaršot vienu no tiem 250, ko
viņam uz sevišķu pasūtinājumu
piegādāja Ed. Jaunzems, bet jāsaka
arī, ka piedāvāto papirosu viņa
klātbūtnē šādos gadījumos neviens
nav aizdedzinājis. Ja jau nu tas
dūms pārāk kārdināja, tad gāja
nosmēķēties aiz durvīm, bet nekad
kabinetā, kur profesors pirmos
gados pieņēma savus skolniekus.

sevi anekdotus kā Jānis Mediņš vai 
Jānis Kalniņš, bet pēc atjautībām
arī viņam, tā sakot, nav ilgi kabatā 
jāmeklē. Sabiedrībā, klasē Vītolam 
vienmēr pie rokas pa zīmīgam 

sava skolnieka attīstību, intelliģenci 
un vērtē viņa māksliniecisko „būt 
vai nebūt”, kritizē, pamudina, ja
vajadzīgs arī izbar, bet nekad ar 
paceltu balsi, satrauktiem dusmu 
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Draudzības žests, protams, nevienu
nepamudināja pārkāpt gluži dabisko
un patiesas cieņas pilno distanci.

Turpinājums sekos
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