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”Sveiks, lai dzīvo!” – skan 
Kandavas Mākslas un 

mūzikas skolas skolotājai 
Dzintrai Lindei 

60 gadu jubilejā!

1.februāra vakarā Kandavas kultūras
nama lielajā zālē izskanēja Kandavas
Mākslas un mūzikas skolas skolotājas, četru
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu
vadītājas, Kandavas novada goda pilsones

Dzintras Lindes radošā darba vakars. 
Dzintras dzimtā pilsēta ir Kuldīga. Pēc

Kuldīgas MS un Liepājas MV akordeona 
klases absolvēšanas, 1973.gadā viņa sāka 
strādāt Kandavas mūzikas skolā, un turpina
to darīt jau 40 gadus. Paralēli pirmajiem dar-
ba gadiem studē arī Jāz.Vītola Latvijas Valsts
Konservatorijā, kuru 1978.gadā absolvē kā 
mūzikas pedagogs.

Dzintra Linde
regulāri gatavo
savus akordeona
spēles audzēkņus
k o n k u r s i e m .
Audzēkņi piedalās
Limbažu Starptau-
tiskajos akorde-
onistu solistu un
arī duetu konkur-
sos, Starptautiskajā
mūzikas skolu akor-
deonistu – solistu
konkursos Naujenē,
kur vienmēr gūst
godalgotas vietas.

Kandavas Mākslas un mūzikas skolas tau-
tas mūzikas ansamblis, kuru Dzintra vada 
jau 23 gadus dažādos sastāvos, vairakkārt 
ar panākumiem piedalījies N.Novikas

Starptautiskajā Mazās kamermūzikas konkur-
sos, ko organizē Mārupes MMS.

Jubilejas koncertā piedalījās visi Dzintras
Lindes vadītie kolektīvi, viņas audzēkņi–
jaunie akordeonisti, kā arī abas meitas, kuras
savā profesijā ir saistītas ar mūziku.

Tāda dīvaina ziema. Decembrī pa dubļiem
un putekļiem, janvārī kailsals un beidzot 
sniegs, bet februārī jau silts. Ledus lietus arī 
mums aizlija garām un vispār – mēs varam
priecāties par visām dabas stihijām, kuras
līdz mums nenonāk. Tiekam pasargāti un
saudzēti, bet ar ko cīnīties mums vienmēr būs.

Ir atjaunojies mūzikas skolotāju festivāls, 
šoreiz par to runā gan dalībnieki, gan
organozatori. Prieks, ka skolotāji muzicē, tā 
rādot piemēru saviem audzēkņiem. Pirms
vairākiem gadiem, kad notika Baltijas mūzikas
skolotāju festivāls, organizēju autobusu 
saviem audzēkņiem un mēs braucām uz Rīgu 
vai Siguldu klausīties šos festivāla koncertus.
Nu tradīcija atjaunojusies un prieks par
pedagogu aktivitāti šajos koncertos.

Bet vissvarīgākā tēma šobrīd ir olimpiāde
Sočos. Nu sakiet, vai kāds starptautisks mūzikas 
konkurss ir tik daudzas stundas, tiešraidē, ar 
komentāriem, intervijām raidīts televīzijā? 
Visos kanālos? Kādēļ sports ir visai sabiedrībai, 
bet augsta līmeņa mūzika – nē? Es, protams,
neskaitu „Eirovīziju” un „Zelta dziesmas”.....
Man no olimpiādes sporta veidiem patīk 
daiļslidošana, jo tur skan mūzika un ir arī 
māksla, nevis tikai „pliks” sports. Un beidzot

KM līmenī ir pacelts jautāj
ka arī starptautiskajos konku
uzvarējušiem māksliniekiem
kolektīviem ir jāsaņem na
balvas. Vai viņi saņems ti
daudz, cik sportisti?

Bet skolu dzīve akt
konkursi, jubilejas, karne
meistarklases, festivāli, ja
telpu atklāšana, inter
Paldies visiem, kuri pied
Partitas veidošanā, tas ir m
kopdarbs. Un mēs jopro
„rokam” kultūras lauciņā, la
ziedētu krāšņiem ziediem
mums pašiem būtu gandarījums
par padarīto. Te es atkal varu citēt mūsu 
dižgara Jāzepa Vītola teikto pirms 70 gadiem 
par Latvijas konservatoriju: „Latvju zemei 
vajaga būt muzikāli tik nobriedušai, lai tā
tiktu vispār pielaista starptautiskā cīņā,
lai tā drīkstētu savu balsi pacelt pasaules
koncertā, netiktu no estrādes noraidīta. (Šāda
mūsu zemes muzikalizācija konservatorijas 
pirmajos 15 gados panākta: salīdziniet to, 
kas bija ar to, kas tagad ir.) Bez pamatīgas 
rijolēšanas, mēslošanas, ravēšanas dārzs 

ražas nesola; auglis gatavojas uz kopta koka,
ne ārpus tā. Un nekad viens otrs virtuozs
to nebūtu ne tuvumā atsvēris, ko sola uz
pienākama muzikālā līmeņa pacelta tauta,
kuras kultivācija netiek palaista, bet intensīvi,
neatlaidīgi turpināta, pacelta: līdz galam
noskaidrojas, ko zeme vispār dot spējīga. Bet
tas prasa laiku, pacietību”. Nu ko – pacietību
un vēlreiz pacietību....

Ilze Dāve,
Partitas redaktore
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„Katram skolēnam viņa skolotājs ir meistars.”
Atjaunojot 2000.gadā Latvijas 
Mūzikas skolotāju asociācijas un Valsts 
kultūrizglītības centra tradīciju, laikā no 
29.janvāra līdz 1.februārim notika pirmais 
Latvijas Mūzikas skolotāju festivāls.
Ar pieciem koncertiem, kuri notika Mārupē, 
Siguldā, Daugavpilī un Ventspilī Mūzikas 
skolotāju festivāls atsāk savu darbību pēc 6 
gadu klusēšanas. 
Stāsta Mārupes mūzikas un mākslas 
skolas skolotāja, festivāla organizētāja un 
koordinatore Silvija Notte. 
Kas ir šā gada festivāla iniciatori?
Šī atjaunotā muzikālā pasākuma idejas 
autori ir Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas skolotāji. Festivāls sākās 29.janvārī 
ar koncertiem vienlaicīgi Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolā un Siguldas Mākslu skolā 
„Baltais flīģelis”. 30.janvārī sekoja koncerts 
Daugavpils Mūzikas vidusskolā. Ventspilī 
skolotāji koncertēja 31.janvārī Pārventas 
bibliotēkā. Noslēguma pasākums ar 
koncertu, atzinības balvu pasniegšanu 
un metodisko apspriedi notika 1.februārī 
Mārupes Mūzikas un mākslas skolā. 
Kāda bija skolotāju ieinteresētība šajā 
festivālā?
Savulaik Baltijas valstu mūzikas skolotāju 
festivālam bija ļoti liela atsaucība. Skolotāju 
koncerti notika Ave Sol koncertzālē, Siguldas 
koncertzālē „Baltais fl īģelis”. Ķekavas Mūzikas 
skolas koncertzālē, S.Šimkusa Klaipēdas 
konservatorijā, garīgās mūzikas koncerti 
Kuldīgas svētās Katrīnas baznīcā, Rēzeknes 
Jēzus sirds baznīcā. Festivālā muzicēja 
skolotāji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un 
Polijas. 
Atjaunotajā Latvijas Mūzikas skolotāju 
festivālā koncertiem bija pieteikušies 122 
skolotāji no 23 skolām. Programmā skanēja 
gan solo numuri, gan ansambļi. Noslēguma 
koncertā 1.februārī pl.14:00, Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolā pulcējās pedagogi 
no visiem reģioniem. Pēc koncertiem 
notika diskusijas par aktuāliem mūzikas 
pedagoģijas jautājumiem.
Atjaunojot skolotāju festivālu bija jādomā 
par to, kāds festivāls veidosies tālāk. Divreiz 
atkārtot vienu un to pašu nebija nozīmes. 
Mēs nesākām atjaunot starptautisku 
mūzikas skolu festivālu, mēs sākām ar 
Latvijas mūzikas skolotājiem. Sākām ar 
aicinājumu mūzikas skolu skolotājiem sūtīt 
savus pieteikumus koncertiem skolās, lai 
mūsu auditorija būtu mūsu pašu audzēkņi. 
Lai iesaistītu iespējami vairāk mūzikas skolās 
muzicējošo pedagogu, Mārupes Mūzikas 

un mākslas skolas direktore Dace Štrodaha 
ierosināja koncertus organizēt Latvijas 
reģionu skolās – Ventspilī, Daugavpilī un 
Rīgā. Kā neiztrūkstoša sastāvdaļa koncertos 
iesaistījās Siguldas Mākslu skola „Baltais 
fl īģelis”, kura katru gadu bija atsaucīgi 
uzņēmusi savās mājās visus Baltijas mūzikas 
skolotāju festivāla dalībniekus. 
Kādi radušies ierosinājumi pēc festivāla?
Noslēguma koncertā tiekoties ar pārstāvjiem 
no dažādām mūzikas skolām, noskaidrojās, 
ka pedagogiem ir radušies ierosinājumi, 
par to, kādu viņi gribētu redzēt nākotnē 
(uzdrošinos teikt) t savu Latvijas mūzikas 
skolotāju festivālu. Iepriecināja tas, ka mēs 
neesam vieni ar muzicējošo skolotāju ideju. 
Starp pedagogiem izskanēja doma kā 
būtu, ja būtu iespēja visus priekšnesumus 
dzirdēt vienviet – vienā koncertā. Šāds 
„precedents”, ja tā to varētu nosaukt, notika 
pirmajā festivāla dienā – Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolā. Koncerts ilga 3 stundas, 
bez starpbrīžiem! Tas bija ievērības cienīgs 
notikums. Doma par to, ka festivālā ir jābūt 
vienam koncertam, kurā visiem ir iespēja 
klausīties visus, vēl ir aktuāla un apspriešanas 
vērta.
Kādi ir festivāla nākotnes plāni? 
Apkopojot festivāla rezultātus metodiskajā 
apspriedē, nolēmām nākošgad muzicēt 
mazajās Latvijas Mūzikas skolās, lai mūs 
dzirdētu pēc iespējas vairāk mūsu pašu 
audzēkņi un koncertos piedalītos skolotāji 
no dažādām mūzikas skolām. Daugavpils 
Mūzikas vidusskolas pedagogi nākošajā 
gadā piekrita braukt uz Kuldīgu un Bausku. 
Savukārt Ventspils Mūzikas vidusskolas 
pedagogi dosies uz Balvu Mūzikas skolu. 
Pašlaik savu piekrišanu uzņemt Latvijas 
Mūzikas skolotāju festivālu savās mūzikas 
skolās ir devuši Balvu, Bauskas un 
Kuldīgas Mūzikas skolu direktori. Ar plašu 
aicinājumu gaidām arī citu Mūzikas skolu 
atsaucību uzņemt savās skolās muzicējošos 
pedagogus. Mūzikas izglītība skolās sākas 
ar skolotāju. Kāda ir skolotāja izpratne par 
mūziku, mūzikas estētiskā izjūta, tāda tā 
būs arī viņa audzēkņiem. Mūzika ir valoda, 
stāstījums skaņās, kuru izstāsta meistars 
savam māceklim. Lai tā nebūtu tikai vēl 
viena svešvaloda, runāsim tajā biežāk.
Šo festivālu varētu nosaukt arī par sadarbības 
festivālu?
Lielu pateicību gribu izteikt Mārupes Mūzikas 
un māksla skolas kolektīvam, Mārupes 
pašvaldības darbiniekiem, cerot uz juridisku 
palīdzību pārrunās ar AKKA/LAA. Paldies par 
atbalstu, ko sniedza Siguldas Mākslu skolas 

„Baltais fl īģelis” skolotājs Arnolds Dimants, 
Ventspils Mūzikas vidusskolas metodiķe Lia 
Sproģe, Daugavpils Mūzikas vidusskolas 
mācību daļas vadītāja Elīna Bambāne, bez 
kuru palīdzības šāda vērienīga apjoma 
pasākums nevarētu notikt. Tāpat liels paldies 
visu pieminēto skolu direktoriem, kuri 
atbalstīja skolotāju iniciatīvas.

2014. gada 29. janvārī Valmierā norisinājās 
XIX Starptautiskais jauno pianistu konkurss, 
kurā četrās vecuma grupās sacentās vairāk 
nekā 60 jaunie pianisti no 30 Latvijas, 
Igaunijas un Polijas mūzikas skolām. 
Godalgotas vietas un atzinības rakstus 
konkursā ieguva Pāvula Jurjāna mūzikas 
skolas, Jāņa Norviļa Madonas mūzikas 
skolas, Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas 
skolas, Talsu mūzikas skolas, Tartu 1.mūzikas 
skolas, Tukuma mūzikas skolas, Valmieras 
mūzikas skolas, Ādažu mūzikas un mākslas 
skolas, Kārsavas mūzikas un mākslas 
skolas, Staiceles mūzikas un mākslas 
skolas, Rīgas Doma kora skolas, Emila 
Mlinarska Varšavas 1.mūzikas skolas, Ludzas 
mūzikas pamatskolas un Tallinas mūzikas 
vidusskolas jaunie mūziķi. Konkursa 
rezultāti pieejami Valmieras mūzikas skolas 
mājas lapā – vms.valmiera.lv.

Konkursa atklāšanā Valmieras mūzikas 
skolas direktors Aivars Cepītis, vēlot 
dalībniekiem  veiksmi, tradicionāli sveica 
arī pasākumam uzticīgākos sadarbības 
partnerus – P. Jurjāna mūzikas skolu 
(konkursā piedalījās 9. reizi), J. Norviļa 
Madonas MS (11), Jaunpiebalgas mūzikas 
un mākslas skolu (12), Pārdaugavas MMS 
(13), Vidzemes jūrmalas MS (14), Gulbenes 
MS (14), Jāz. Mediņa Rīgas 1. MS (15), 
Smiltenes MS (17) un visu 19 gadu dalībnieci 
Valmieras MS — un pasniedza visiem 
saldas dāvanas. Konkursa dalībniekus un 
skolotājus sveica Martti Raide ar Lepo 
Summera Skaņdarbu no 1981. gada.

Dalībniekus vērtēja profesionāla žūrija: 
Igaunijas Mūzikas un Teātra akadēmijas 
profesors, Tallinas Mūzikas vidusskolas 
klavieru nodaļas vadītājs Martti Raide,
pianiste un pedagoģe Anita Pāže un Pāvula 
Jurjāna Mūzikas skolas klavieru nodaļas 
vadītāja Ingrīda Reinholde.

 Pēc konkursa žūrijas komisija dalījās 
savos iespaidos par konkursa norisi un 
dalībnieku muzikālo sniegumu. Martti 
Raide pozitīvi novērtēja, ka konkursā 
piedalās jaunie mūziķi no dažādām mūzikas 
skolām, arī no mazām pilsētām un pagasta 
centriem. Anita Pāže savukārt atzīmēja, ka 
daudziem konkursa dalībniekiem ir ļoti 
labas muzikālās dotībās, vienlaikus norādot 
uz būtiskākajām kļūdām – atskaņojumā 
tiek pieļautas tempa maiņas un ritma 

neprecizitātes. Savukārt Ingrīda Reinholde 
atzina, ka konkurss ir ļoti rūpīgi organizēts, 
tādēļ tas ar katru gadu pulcē aizvien jaunus 
dalībniekus. Konkurss kļuvis populārs ne 
tikai Latvijā, kur tas ir ļoti nozīmīgs muzikāls 
pasākums, bet katru gadu piedalās arvien 
jauni ārvalstu ciemiņi.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem, 
skolotājiem, Valmieras Kultūras centram, 
Valmieras pilsētas pašvaldībai un VKKF! 
Uz tikšanos pēc gada – XX Starptautiskajā 
jauno pianistu konkursā Valmierā!

Ritma Pētersone,
Valmieras Mūzikas skolas

profesionālās ievirzes izglītības 
programmas 

Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle
vadītāja

Latvijas mūzikas izglītības iestāžu 
asociācija (LMIIA) izsludina konkursu uz 
logotipa izveidi. Konkursā tiek aicināti 
piedalīties LMIIA skolu audzēkņi un 
pedagogi. Konkursu vērtēs LMIIA izveidota 
žūrija, kura noteiks konkursa uzvarētājus – 
1., 2. un 3.vietas ieguvējus. Konkursa 
uzvarētāji tiks apbalvoti ar LMIIA balvām. 
Konkursa 1.vietas ieguvēja logotips tiks 
izmantots LMIIA ofi ciālajā veidlapā, LMIIA 
mājaslapā, LMIIA ikmēneša izdevumā 
PARTITA, kā arī visos citos gadījumos, kuri ir 
saistīti ar LMIIA reklāmu. Lūgums logotipus 
iesūtīt (gan elektroniskā, gan drukātā veidā) 
līdz šā gada 31.martam Dacei Štrodahai 
(Mārupes Mūzikas un mākslas skola, 
Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes 
novads, LV–2166), 
muzika.marupe@marupe.lv.   

Deviņpadsmito reizi izskanējis Starptautiskais jauno pianistu konkurss Valmierā

LOGO konkurss Atjaunots Latvijas Mūzikas skolotāju festivāls – „Meistarklase”

29.janvārī plkst.19.00 Mārupes mūzikas un 
mākslas skolā un Siguldas mākslu skolā „Baltais 
fl īģelis” izskanēja Pirmā Latvijas mūzikas 
skolotāju festivāla atklāšanas koncerti. 
Dalībnieku pulkā bija atbraukuši mūzikas 
skolotāji no Ogres, Baldones,Birzgales, 
Ikšķiles, Olaines, Liepājas un Siguldas. Mūsu 
„Balto Flīģeli” šoreiz pārstāvēja trio:fl autiste 
Liene Dobičina, oboists Indris Egle (pašreiz 
brīvmākslinieks) un pianists Arnolds Dimants, 
klavieru duets Agra un Arnolds Dimanti 
un „Teacher band” kura sastāvā muzicē 
trompetists Arnis Šmitiņš, saksofonisti Elmārs 
Rudzītis, Dainis Garūts un Marta Bleija, ģitārists 
Gintis Kalniņš, pianiste Rūta Lankovska un 
perkusionists Jānis Špacs.

Kā savā apsveikuma runā teica Siguldas 
kultūras, izglītības un sporta ministre Līga 
Sausiņa: „Skolēni ir savu skolotāju spogulis 
un visvairāk skolēni aizraujas un tic kādai 
nodarbei tad kad viņi redz sava skolotāja 
degošās acis, viņa aizrautību. Skolotājs no 
citiem var prasīt tikai to, ko var izdarīt pats. 
Šī ir audzēkņiem lieliska iespēja dzirdēt tādu 
savu pedagogu izpildījuma kvalitāti, kādu 
viņi nemaz varbūt nav dzirdējuši, kas savukārt 
varētu motivēt audzēkņus mācīties vēl vairāk.”

 Ir tikai apsveicama skolotāju vēlme muzicēt 
gan solo, gan dažādos kamersastāvos ko viņi 
apsolīja turpināt darīt gatavojoties arī nākošā 
gada koncertiem Balvu, Bauskas un Kuldīgas 
mūzikas skolās. 

Viesi atvadoties teica lielu paldies par silto 
uzņemšanu, kas savukārt jāpāradresē visiem 
Baltā Flīģeļa iemītniekiem, kuri piedalījās 
koncerta sagatavošanā un gādāja par tā 
veiksmīgu norisi.” Ikkatram ir roka jāpieliek, lai 
lielais darbs uz priekšu iet.”

Uz tikšanos 2015. gadā Otrajā Latvijas 
mūzikas skolotāju festivālā.

Mākslu skolas „Baltais fl īģelis” pedagogs–
koncertmeistars Arnolds Dimants

Pirmais Latvijas mūzikas 
skolotāju festivāls

Meita Margita pēc Kandavas MS, J. 
Mediņa Rīgas MV un J.Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas klavierklases absolvēšanas, nu 
jau 12 gadus dzīvo un strādā par mūzikas 
pedagogu un koncertmeistari Ķelnē (Vācija). 
Meita Aija, kura apguvusi gan alta, gan 
klavierspēles specialitātes, strādā Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolā. Viņas meita, Dzin-
tras mazmeitiņa Amanda mācās 1.klasē, un 
apgūst čella spēli Mārupes MMS.

Uzskatu, ka Dzintra ir savā vietā un izmanto 
visas savas zināšanas, mīlestību uz mūziku, 
strādājot gan skolā ar saviem audzēkņiem, 
gan vadot Kandavas jaukto kori „ Kandava”, 
jaukto vokālo ansambli „ Do–re–mi”, senioru 
vokālo ansambli un bērnu ansambli, gan 
koncertējot kopā ar Baltijas akordeonistu 
orķestri ”Tremolo”.

Savu skolotāju Dzintru Lindi atceros kā 
draudzeni, kas mani pazīst jau sen. Kā skol-
niece biju klusa, mazrunīga meitene. Viņas 

prasīgums caur līdzvērtīgām, cilvēciskām 
attiecībām, kādas nebija pierasts izjust 
septiņdesmitajos gados, man lika iemīlēt 
akordeona spēli. Kopā kā kolēģes esam jau 30 
gadus. Dzintras enerģiskais raksturs un darba 
spējas ir arī mani uzmundrinājušas, liekot 
darboties līdz visām radošajām aktivitātēm. 
Organizējam akordeonistu festivālus un 
draudzības koncertus ar daudzām Latvijas 
mūzikas skolām. Audzēkņi koncertējuši Rīgā, 
Ulbrokā, Tukumā, Kuldīgā, Aucē, Sabilē, Ozol-
niekos, Valdemārpilī, Rojā, Dundagā,u.c.

Paldies skolotājai, ka mani iedrošināja 
atraisīties mūzikā caur akordeona spēli, un no 
viņas 50 absolventiem, esmu pirmā (no divām 
viņas audzēknēm), kas izvēlējusies turpināt šo 
mūzikas ceļu un kļūt par akordeona spēles 
skolotāju.

Daiga Zariņa
Kandavas Mākslas un mūzikas skolas 

skolotāja 
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30. janvārī Daugavpils Mūzikas vidusskolā 
(turpmāk – DMV) notika pirmais Latvijas 
mūzikas skolu skolotāju festivāla koncerts, 
kurā piedalījās DMV un Špoģu Mūzikas un 
mākslas skolas skolotāji. Koncerts kļuva par 
spilgtu notikumu pilsētas dzīvē. Interesanta 
un neordināra koncerta programma 
iekļāva sevī ne tikai akadēmiskos klasiskos 
skaņdarbus (A.Korelli, F.Šūberta, J.Vītola, Jāz.
Mediņa), bet arī populāro mūziku (F.Latenas, 
E.Skota). Četri DMV pedagogu ansambļi 
(I.Broka un E.Bambāne; I.Broka, O.Salna un 
J.Salna; E.Bambāne, O.Gavrilova un I.Zeile; 
E.Bambāne un J.Borele) 1. februārī piedalījās 
noslēguma koncertā Mārupes mūzikas un 
mākslas skolā Pirmā Latvijas mūzikas skolu 
skolotāju festivāla ietvaros. Mūsu mūzikas 
skolotāju izpildījumā skanēja Dm.Šostakoviča, 
K.Reinekes, K.Sensansa, F.Šūberta mūzika.

DMV, kuras 90. dzimšanas diena tika plaši 
svinēta pagājušajā gadā, ir senas muzicēšanas 
tradīcijas. Starptautiskie un reģionālie 
konkursi, koncerti, festivāli, kuri tiek rīkoti 
DMV, kļuvuši par neatņemamu Daugavpils 
kultūras dzīves daļu.

DMV ir sena skaista tradīcija rīkot pavasara 
pedagogu koncertus, kuros piedalās ne tikai 
mūsu pilsētā labi pazīstami mākslinieki – 
Aivars un Ilona Broki, Elīna Bambāne, Ilona 
Sajevska, Jeļena Borele, Beāte Fioņina, 
Olga Gavrilova, bet arī jaunie un talantīgie 
pedagogi – Tatjana Saratova, Daiga 
Maskaļūne, Olga Artamonova, Jūlija Vasiljeva, 
Romāns Saikovskis, Olga Salna, Kristīne 
Rusakoviča un citi.

Īpašu uzmanību un klausītāju mīlestību ir 
izpelnījušies pedagogu ansambļi, kuri atšķiras 
ne vien ar oriģinālu izpildītāju sastāvu (trio – 
akordeons (T.Saratova), fl auta (D.Maskaļūne), 
klavieres (O.Artamonova); kvintets – klavieres 
(I.Sajevska), akordeons (K.Rusakoviča), 
kontrabass (S.Kozlovskis), klarnete un 
saksofons (R.Saikovskis), sitaminstrumenti 
(V.Davidovskis)), bet arī ar interesantu, dažādu 
žanru un stilu repertuāru. Viņu izpildījumā 
skan P.Plakida, A.Pjacollas un citu komponistu 
mūzika.

Gribētos atzīmēt DMV administrācijas 
atbalstu, tai skaitā arī fi nansiālo, kuru tā sniedz 
pedagogiem.

Bieži vien dažu specializāciju pedagogi 
(pianisti, akordeonisti, vokālisti, pūtēji) 
koncertos uzstājas ar saviem audzēkņiem, 
kas neapšaubāmi ir sava veida muzicēšanas 
mākslas nodošana un pārmantošana no 
paaudzes paaudzē. Tāda radošā saikne 
„pedagogs–skolnieks” spēj nest gandarījumu 
un prieku ne tikai koncertu dalībniekiem, bet 
arī klausītājiem.

Kārtējais DMV pedagogu pavasara koncerts 
notiks 5. martā. Aicinām visus Daugavpils 
iedzīvotājus un viesus izbaudīt šo augsto 
mākslu, kuras vārds ir MŪZIKA.

Gaļina Zavadska
DMV mūzikas teorijas nodaļas vadītāja  

Muzicēšanas prieks Emilim Melngailim – 140

Skolotāju festivāls

31. janvāra pēcpusdienā Ventspils 
Pārventas bibliotēkā ar K.M.Vēbera un 
A.Diabelli melodiskām dejām Latvijas 
Mūzikas skolotāju festivāla koncertā savu 
dalību pieteica Piltenes mūzikas skolas 
instrumentālais duets – direktore Antra 
Šķēle (klavieres) un pedagogs Reinis Krūziņš 
(ģitāra), priecājoties, ka atjaunojusies 2000. 
gada Latvijas Mūzikas skolotāju asociācijas 
un Valsts kultūrizglītības centra tradīcija, 
kas iepriekš tika defi nēta kā Baltijas valstu 
mūzikas skolotāju festivāls. Festivāla 
pirmsākumos atsaucība bija ļoti liela. 
Arī Piltenes mūzikas skolas pedagogu 
instrumentālais ansamblis dažādos 
sastāvos festivālā piedalījies vairākas reizes.

Antra Šķēle – Piltenes mūzikas skola.

Mūzikas skolotāju festivālā piedalījos ne 
pirmo reizi. Šogad piedalījos koncertā, kurš 
notika Siguldas MMS ,,Baltais fl īģelis’’.  Par 
savu šī gada priekšnesumu neizteikšos, kā 
saka sakāmvārds: ,,Lai runā citi!”.  Vislielāko 
baudu es guvu tieši kā klausītājs, jo 
programma bija ļoti daudzveidīga gan 
programmas, gan sastāvu ziņā. Visi kolēģi 
muzicēja izcilā profesionālā līmenī, ar lielu 
entuziasmu un pašatdevi. Visa koncerta 
laikā mani neatstāja doma, ka neko tādu 
es nevarētu dzirdēt nevienā koncertā ,,par 
naudu’’. Tālāk mūzikas skolotāju festivālam 
gribu novēlēt atrast ceļu pie plašākas 
auditorijas.’

Birzgales Mūzikas skolas klavierspēles 
pedagogs Aleksandrs Dribass

piedalījās koristi no dažādām biedrībām. 
Šos Melngaiļa kora koncertus nosauca par 
dziesmu dienām. Daudzi tūkstoši klausītāju 
Rīgā Vērmanes parkā, „Ziemeļblāzmas” 
dārzā, Siguldā un citur noklausījās Melngaiļa 
tautasdziesmu apdares un oriģināldziesmas. 

Ļoti augstu Melngailis vērtēja Krišjāņa 
Barona darbu. Viņš bieži ieradās pie sirmā 
dainu tēva pēc padoma par tautas dziesmas 
tekstu un rituma izmaiņām, dziedāja viņam 
priekšā savas jaunās, tautā noklausītās 
meldijas. Pats personīgi ielūdza Barontēvu uz 
koncertiem. Līna Barone atzīmē: „Par Melngaili 
tēvs izteicās, ka viņš ļoti nodziļinājies tautas 
mūzikā.” Melngailis godāja Baronu kā lielu 
senatnes pazinēju un autoritāti, un Barona 
foto viņa istabā aizvien atradās pie siena 
goda vietā, līdzās Musorgska attēlam.

1912.gadā iznāca „Birzēs i norās” II burtnīca, 
vēl 1912. un 1913. gada vasarā turpinājās 
Melngaiļa kora darbība. 1913.g.vasarā viņš 
pirmo reizi nokļuva Rucavā. Viņu apņēma 
Piejūras apgabalu seno dziesmu dailes, bet 
pats folkloras vācējs vēl jutās nedroši, nebija 
uzdevumu augstumos fi ksējot melodiju 
variantus, bet darbs darināja meistaru. 
Ieguvumi atspoguļojās „Biržu i noru” 
nākošajās burtnīcās. Pēc tam folkloras darbs 
pārtrūka līdz pat 1921.gadam.

1919.gada rudenī Melngailis šķīrās no 
saulainās Taškentas, kurā bija nodzīvojis tik 
daudz mierīga darba gadus.

Sagatavoja Silva Eidemane, 
Gaujienas mūzikas un mākslas 

skolas pedagogs
(Turpinājums sekos)

Komponista tēva Jēkaba Melngaiļa dzimtās 
mājas bija Raunas Baiškalna „Paurniešos”, bet 
pēc skolotāju kursu pabeigšanas Ērgļos 1870. 
gadā, viņš atrada skolotāja vietu Igatē un 
drīz pārveda no Košķeles, Burtnieku ezera 
krastā, sievu Līzi Mežaku. Šeit arī 1874.gada 
15.februārī piedzima Emilis Jūlijs Melngailis. 

Jēkabs Melngailis bijis pirmo dziesmu 
svētku dalībnieks, Lēdurgas vīru kora basists. 
Tēvs komponista atmiņās raksturots kā 
„stingrs un ciets vīrs, kas strādājis savu darbu 
i laukā, i pie lielā galda, pie rakstāmdarbiem”. 
Melngailis vēl tēvu atcerējās kā lielu dārznieku 
un vēžotāju.

Par māti komponistam atradušies siltāki 
vārdi. No viņas arī saklausīta tautasdziesma 
„Šo celiņu rītā gāju, to celiņu vakarā” un divi 
seni līgo dziesmu motīvi. No agrām bērnu 
dienām Melngaiļi savus bērnus stingri 
audzinājuši darbam un pienākumiem. 
Laikam tāpēc komponists nekādu darbu nav 
vairījies un kā ļaunu sērgu nicinājis dzeršanu 
un smēķēšanu, šos ieradumus uzskatīdams 
par bezdarba augļiem.

Pirmā skola Emilim bija netālajā Lēdurgā, 
seko Raunas draudzes skola un Vecpiebalgas 
draudzes skolas augstākā klase. Māte 7 gadu 
vecumā sākusi mācīt dēlam klavierspēli, 
kuru apgūt viņš turpinājis Raunā pie 
skolotāja Gaiķa. Pirmo profesionālo kora 
nošu krājumu zēns atrada ciemojoties tēva 
dzimtajās mājās „Paurniešos”, visa svētdiena 
pagājusi iepazīstoties ar uz klavierēm atrasto 
Cimzes „Dziesmu rotu.” Bet 1886.gada 
3.decembrī Vecpiebalgas draudzes skolā, 
divpadsmitgadīgais Melngailis pakāpies uz 
galdiņa diriģēja koncertu, kas veltīts visu 
iemīļotajam skolotājam Milleram! Emilis būtu 
vēlējies mācīties kādā mūzikas skolā, bet tēvs 
zēnu aizveda uz Rīgas pilsētas ģimnāziju.

Ģimnāzijas gados Melngailis iepazinās 
ar vairākām ģimenēm, kurās tika muzicēts. 
Ar vēlāk tuvo draugu, latviešu ornamentu 
meistaru Jūliju Madernieku viņš iepazinās 
Gulbenes baznīcas ērģeļu luktā. Madernieku 
kvartets iepazīstināja jaunieti ar Haidna 
kamermūziku. Rīgas periodā Melngailis 
iepazinās ar Rūdolfu Blaumani, kurš laikam 
nojauta Emiļa mūziķa talantu un tāpēc visiem 
iespējamiem līdzekļiem centās sekmēt 
viņa saskari ar mūziku– izgādāja biļetes uz 
operu, iekārtoja darbā, kur bija pieejamas 
klavieres un notis. III dziesmu svētkos no 
savas diriģēšanas pieredzes skatu punkta 
Emilis vērtēja Vīgneru Ernesta diriģēšanas 
prasmes– tās viņu sajūsmina, sajūsmina arī 
tautas dziesmas „Strauja, strauja upe tecēj” 
apdare..

Pēc ģimnāzijas sekoja mājskolotāja darba 
gadi Ezerē un Popē. Tajā pašā laikā uz viņa 
galdā parādījās mācību grāmatas harmonijā 
un kontrapunktā, uz mājām atceļoja lielā 
meistara Baha „Wohltemperiertes Klavier” 
un „Kunst der Fuge”, iespējams arī citu 
komponistu darbi.

1896.gadā ar divām solodziesmām, 
kas komponētas atbilstoši Drēzdenes 
konservatorijas uzņemšanas noteikumiem, 
portfelī un ļoti daudz drosmes un uzņēmības 
sirdī Melngailis devās uz seno kultūras centru 
– Drēzdeni. Sekoja vilšanās– konservatorijā 
latviešu jaunekli uzņēma, viņš mācījās 
kā kora un diriģēšanas klases audzēknis, 
apguva arī kompozīciju. Sekmes bijušas 
ļoti labas, izskatās, ka svešās pilsētas dzīvē 
arī viņš ir iekļāvies tīri labi– dziedājis pat 
operas korī, arī diriģenta Nikodē korī, bet 
viņu neapmierināja pedagogu zināšanas 
un pieeja studiju procesam. Iepazinies ar 
Borodina a dur kvartetu, viņš saprata, ka vēlas 
turpināt studijas Pēterburgā...

Gadu nostrādājis par mājskolotāju, lai 
sagādātu iztikas līdzekļus, arī ar vecāku 
materiālo atbalstu, viņš kārtoja uzņemšanas 
pārbaudījumu eksāmenus Pēterburgas 
konservatorijas kompozīcijas klasē. Šoreiz 
izvēle ir izdarīta nekļūdīgi! Konservatorijā tanī 
laikā darbojās tādi komponisti kā N.Rimskis– 
Korsakovs, A.Glazunovs, A.Arenskis un mūsu 
Jāzeps Vītols! 1901.gada 7.maijā Emilis 
Melngailis saņēmis diplomu, kas rāda, ka viņš 
ir ieguvis brīvmākslinieka grādu.

Skolotāja darbs uz daudziem gadiem 
kļuva par iztikas pelnīšanas avotu. Piecas 
pilnas sezonas viņš arī pildīja vācu laikraksta 
„St. Petersburger Zeitung” recenzenta 
pienākumus. Silvija Stumbre atzīst: „ Pēc 
pirmās laikrakstu eksemplāru caurskates, 
izrādījās, ka Emilis Melngailis publicējis 
pavisam 421 rakstu. Paradokss slēpjas 
apstāklī, ka E. Melngailis, kas piecus gadus 
bija literāri spilgts Pēterburgas muzikālās 
temperatūras atstarotājs, vēlāk nekad savā 
dzīvē necentās vairs atsākt recenzenta darbu 
un visa mūža garumā publicēja latviešu 
presē dažas recenzija tikai izņēmuma 
veidā.” Viņa literārais talants pēc atgriešanās 
Latvijā 1920.gadā pārtapa gluži citā veidā– 
gleznainajos un savdabīgajos folkloras 
vācēja pieredzējumu aprakstos– esejās. No 
recenzenta laikiem gan palicis cīņas spars, 
bet tas izpaudies polemikās par mūzikas un 
sabiedriskās dzīves jautājumiem.

Melngailis Pēterburgas periodā sabiedrībā 
iegājis kā savu vērtību apzinošs jauns 
mākslinieks. Viņa tieksme allaž strīdēties, 

par saviem uzskatiem cīnīties un vārdu 
kaujās uzvarēt bijusi slavena. Laikabiedri par 
Melngaiļa raksturu izteikušies, ka tur, kur citi 
ieiet pa durvīm, Melngailis katrā ziņā pa logu, 
lai tikai viņa taisnība būtu pirmā. Sarunās ar 
vārdiem nebijis izvēlīgs. Tie zibeņātrumā 
radušies viņam uz mēles, ļoti bieži atjautīgi, 
bet vēl biežāk piparaini. Ar savu nīgro 
un straujo valodu, allaž protestējošo 
dabu Melngailis vēlāk ieguvis daudzus 
ienaidniekus, jo tikai retais paspējis iepazīt 
viņa personības otro pusi, kas raksturojās 
ar patiesu draudzību un pašaizliedzību. To 
pierāda draudzība ar Blaumani un jūtīgo 
Dārziņu, vēlāk ar A.Ķēniņu, Jāni Zālīti. Jūliju 
Madernieku. Skarbajā ikdienā šīs viņa 
īpašības bija retāk samanāmas, bet tāds nu 
ir bijis Melngaiļa raksturs– viņa rīcību aizvien 
mēdza pavadīt cīņas gars, lai tikai izdotos 
palikt dzīves virspusē.

Pēc smagiem pārdzīvojumiem personīgajā 
dzīvē, Emilis Melngailis mainīja ziemeļu 
dzestrumu pret dienvidu karstumu Taškentā. 
1906.gadā viņš ieguva tiesības pasniegt vācu 
valodu Taškentas kadetu korpusā, un kā 
štata pasniedzējs te strādāja līdz pat 1918. 
gadam. Valodas pasniegšanai viņš izstrādāja 
savu metodiku, kas nodrošināja audzēkņiem 
vieglu un interesantu mācīšanos. 
Pedagoģiskās prasmes un zināšanas nesušas 
labus panākumus– vēl sirmā vecumā no 
saviem bijušajiem audzēkņiem viņš reizēm 
saņēmis sirsnīgas vēstules. 

Vispār darbs un dzīve Taškentā 
komponistam kļuva par vienu no gaišākajiem 
un bezrūpīgajiem dzīves periodiem. 1907.
gadā Melngailis pārveda no Rīgas dzīves 
biedri Annu Bēreni, kas kļuva par atbalstu 
saimnieciskajās un mākslinieciskajās gaitās. 
Dzīvojot Taškentā vienstāvu mājiņā augļu 
dārza vidū, Melngailis audzēja lopus, kopa 
bites un savu vīna dārzu, rudeņos raudzēja 
vīnu. Tanī pašā laikā, kā viņš pats atzīmē: „Lēnu 
garu sāku darināt „Bārenītes slavināšanas” 
diatonisko stilu”...Nu varēju mierīgi nodoties 
latviskās kordziesmas izkopsmei...Pēc Tolstoja 
padoma, viņa rakstā „Kas ir māksla?” nu man 
bija blakusarods tā slaucamā govs, bet 
mūzika augstais altārs, uz kura nolieku ziedus, 
kad man tādi ienākušies.”

Latvijā tika organizēti V dziesmu svētki, 
kuros bez Melngaiļa atļaujas repertuārā 
iekļāva arī viņa tautas dziesmu apdares un 
oriģināldziesmas– ne tās labākās. Tā divkārt 
aizkaitinātais Melngailis uzsāka asu cīņu ar 
dziesmu svētku rīkotājiem.

1911. gadā atbraucis uz Rīgu brīvdienās. 
Melngailis nodibināja savu kori, kurā 

Svetlana Vasiļjeva (akordeons), Vija Petrova (akordeons), Jūlija Kamenska (klavieres)
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Melngailim 140

Birzgales Mūzikas skolai 20 gadi

Gaidījām, gaidījām līdz beidzot sagaidījām...

Šogad izcilais latviešu komponists, 
folklorists un diriģents atzīmētu savu 140. 
dzimšanas dienu. Tas ir pietiekošs iemesls, 
lai viņa vārdā nosauktā Liepājas mūzikas 
vidusskola organizētu virkni pasākumu, 
kas veltīti tās patronam. Laika posmā no 
19.februāra līdz 11.martam sadarbībā ar 
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centru 
un Liepājas Bērnu un jaunatnes centru 
Liepājā dažādās vietās izskanēs trīs koncerti 
un tiks īstenots konkurss. Tie aptvers visus 
mūzikas žanrus, kuros savulaik darbojies 
izcilais komponists.

Koncertcikls „Melngailim 140” tiks atklāts 
Melngaiļa koncertzālē 19.februārī ar 
koncertu „Spēlē jel, spēlmani”. Tajā skanēs 
Emiļa Melngaiļa instrumentālā, simfoniskā 
un vokālā mūzika. Instrumentālās un 
vokālās mūzikas atskaņošanā piedalīsies 
labākie melngaiļskolas audzēkņi, skolotāji 
un absolvente, kura šobrīd mācības 
turpina Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā. 
Koncertu atklās Emiļa Melngaiļa Liepājas 

mūzikas vidusskolas audzēkņu simfoniskais 
orķestris ar diriģentu Jēkabu Ozoliņu. Tā 
izpildījumā skanēs Latvijā ļoti maz spēlēta 
simfoniskā miniatūra „Karavīra gaitas solis”. 
No instrumentālās mūzikas tiks atskaņoti 
skaņdarbi no cikla klavierēm „Mazi meti”, 
Skerco no stīgu kvarteta, solodziesmas 
„Man mirdzēja zvaigzne” un „Vientuļa klints”. 
Koncertu noslēgs skolas jauktais koris Mare,
kura izpildījumā skanēs trīs dziesmas: 
„Spēlē jel, spēlmani”, „Deviņi dēli” un „Kad 
saule lec”. Koncerta scenāriju veido un to 
vadīs muzikoloģe Aija Engelmane.

Koncertu „Ko es jaunis nedarīju”, kas 
notiks 25.februārī Bērnu un jaunatnes 
centra Vaduguns kamīnzālē, būs 
sagatavojusi folkloras kopa Ķocis ar savu 
vadītāju Solveigu Pētersoni un latviešu 
folkloras ansamblis Sudrabine vadītājas 
Laines Zeiles vadībā.

Centrālais pasākums koncertciklā 
„Melngailim 140” notiks Liepājas Latviešu 
biedrības nama Lielajā zālē 1.martā. Tajā 

piedalīsies daudzi Liepājas kori, kuru 
izpildījumā skanēs gan tautā pazīstamas, 
gan ne tik populāras Emiļa Melngaiļa 
kora dziesmas. Koncerts būs papildināts 
ar skečiem, kuros Liepājas teātra aktieri 
izspēlēs situācijas „iz komponista 
dzīves”. Tajās Melngailis tiks parādīts ”
kā daudzšķautņaina un ļoti sarežģīta 
personība – gan kā komponists, kurš bijis 
spiests dot nodevas padomju varai, gan kā 
dzēlīgs un ļoti tiešs diriģents, gan folklorists, 
kurš ar savu dujriteni apbraukājis visu i
Latviju, pierakstīdams tautas gara mantas. 
Grandioza solās būt šī koncerta izskaņa, jo 
tajā dzirdēsim „Jāņuvakaru” un „Senatni” 
apvienoto Liepājas koru izpildījumā. To 
diriģēs Ilze Valce un Jēkabs Ozoliņš.

Kā noslēgums šim pasākumu kopumam 
būs Emiļa Melngaiļa 2.Starptautiskais Jauno 
kordiriģentu konkurss, kurā piedalīsies gan 
dalībnieki no Latvijas, gan Lietuvas mūzikas 
vidusskolām.

„Mēs gaidījām, gaidījām līdz beidzot 
sagaidījām!”, tā droši vien teiktu lācītis Pūks, ja 
vien viņš mācītos Talsu Mūzikas skolā.

Jā, tas nu ir noticis! Savā 59. darbības gadā 
Talsu Mūzikas skola atkal ir atgriezusies savā 
vecajā vietā, pašā Talsu pilsētas sirdī – Radošajā 
sētā. Jaunā skola ārēji ir tik līdzīga iepriekšējai, ka 
kāds retāks Talsu viesis tikai rūpīgāk ieskatoties 
pamanītu, ka tagad tā ir pavisam cita skola!

Taču talsenieki nedaudz vairāk kā pirms trim 
gadiem noteikti pamanīja, ka mūzikas skolas 
logos Lielajā ielā 19/21 vairs nedeg gaisma. 
No tiem neskan ne kora balsis, ne arī klavieru, 
vijoļu, akordeona vai pūšaminstrumentu 
skaņas, pa Lielo ielu vairs nebrāžas bērni ar 
lielākam un mazākām mūzikas instrumentu 
kastēm... 2010.gada rudenī Talsu Mūzikas 
skolas audzēkņi un pedagogi atvadījās no 
vecās skolas un atstāja savu ierasto mājvietu, 
lai drīz atkal atgrieztos jaunās telpās. Taču 
gāja laiks, un īstie būvniecības darbi sākās tikai 
apmēram pirms gada.

Savu darbību skola, protams, nepārtrauca. 
Šajā laikā mācības notika četrās dažādās 
pilsētas vietās: Rimi veikala 4.stāvā (šeit skola i
īrēja telpas jau no 1995.gada), Talsu novada 
domes ēkā, veikala Elvi otrajā stāvā, kā arī Talsu 
pūtēju orķestra telpās. Skolas direktors Raitis 
Rērihs stāsta gluži vai anekdotisku, kaut arī 
patiesu gadījumu. Katru pavasari Talsu mūzikas 
skolā notiek jaunu audzēkņu uzņemšana. 
Lai iestātos mūzikas skolā, ir jānokārto 
iestājpārbaudījums. Reiz direktors saticis kādu 
zēnu, kurš bija izteicis vēlmi mācīties mūzikas 
skolā, bet neieradās uz iestājpārbaudījumiem. 
Uz jautājumu, kāpēc viņš nav atnācis uz 
iestājeksāmeniem, zēns esot pilnā nopietnībā 
atbildējis: „Talsos jau ir četras mūzikas skolas. Es 
nezināju, uz kuru nākt!”. Jā, šis laiks ieies vēsturē 
arī ar to, ka Talsos bija četras mūzikas skolas!

Talsu Mūzikas skola atkal ir atgriezusies savā 
vecajā vietā, taču pavisam jaunās, skaistās 
un modernās telpās. Visās klasēs ir jaunas 
mēbeles un mūsdienīgs tehniskais aprīkojums: 
mūzikas atskaņošanas aparatūra un dators ar 
interneta pieslēgumu, bet teorijas klasēs ir arī 
mājas kinozāle un digitālās klavieres. Savus 
apmeklētājus gaida arī moderna bibliotēka, 
kurā iespējams ne vien saņemt notis, bet arī 
klausīties mūziku un darboties internetā. 

9.februārī Talsu Tautas namā skolas direktors 
Raitis Rērihs un skolotāji teica lielu paldies 
Talsu novada domei un visiem, kas ieguldīja 
savu darbu un zināšanas, lai mūzikas skolas 
audzēkņi varētu mācīties tik gaišās, siltās, 
modernās un gaumīgās telpās! 

Savu paldies mēs, protams, sacījām arī ar 
mūzikas skaņām, aicinot visus interesentus 
uz „sālsmaizes” koncertu. Koncertā piedalījās 
Talsu Mūzikas skolas bijušie audzēkņi: viena no 
pirmajām skolas absolventēm, Latvijas Mūzikas 
akadēmijas koncertmeistare Ilze Dzērve, 
profesors Jānis Matulis, sitaminstrumentu 
spēles pasniedzējs, Latvijas Nacionālā 
simfoniskā orķestra solists un komponists 
Rihards Zaļupe un koncertmeistare Dzintra 
Vīcupe. Pasākumu kuplināja arī LNO soliste 
Dana Bramane, trompetists Armands Svinsters, 
Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti Krišjānis 
Rērihs, Jolanta Strikaite, Nadīna Zapacka, 
mūzikas vidusskolu audzēkņi Matīss Cinis un 
Anete Pociusa (Ventspils mūzikas vidusskola), 
Roberts Donis (Jāz.Mediņa mūzikas vidusskola), 
Artūrs Liepiņš un Helvijs Sebris (Jāzepa Mediņa 
Rīgas 1.mūzikas skola), kā arī akordeonists 
Vilhelms Taips un vokālists Kaspars Ulmanis. 
Koncertu vadīja Latvijas Kultūras akadēmijas 
students Reinis Boters.

Inta Udodova
Talsu Mūzikas skolas skolotāja

bijis sens, Birzgales Mūzikas skolas direktora 
kopš dibināšanas, Laimoņa Paukštes sapnis. 
Šī mērķa sasniegšanu ir veicinājis arī fakts, 
ka tas veikts visu mūsu skolas pedagogu 
ciešā sadarbībā. Lielākā daļa mūsu skolas 
pirmklasnieku, savu muzikālo izglītību 
ir sākuši ar Klavierspēli. Sasniedzot 3. vai 
4. Klasi, kad ir vispiemērotākais vecums 
uzsākt spēlēt pūšamos instrumentus 
mēs izvērtējam viņu piemērotību tālākai 
Klavierspēlei vai pāriešanai uz kāda pūšamā 
instrumenta apguvi ( ja tāda jau nav bijusi 
izteikta ar skolā iestāšanās brīdi). Arī pāreja 
no viena uz citu pūšamo instrumentu 
pie mums nav nekāds retums. Kopīgos 
meklējumos izkristalizējas katra būtībai 
piemērotākais variants. Tā audzēkņi atrod 
savu instrumentu, bet reizē iepazīstas arī 
ar citu pūšamo un pat sitamo instrumentu 
spēles principiem.

Vairāki audzēkņi ir pabeiguši gan klavieru 
nodaļu, gan pūšamo instrumentu nodaļu, 
bijuši orķestra un arī kora dalībnieki. 
(Pirmskrīzes laikā).

Šajā mācību gadā mūsu skolā Laimoņa 
Paukštes (metāla pūšamie instrumenti) 
vadībā strādā Sandra Siliņa (klavieres), 
Agita Lagzdiņa (teorija, koncertmeistare), 
Līga Paukšte (fl auta), Antra Cukermane 
(mežrags), Aleksandrs Dribass (klavieres, 
koncertmeistars), Dimitrijs Grozovs 
(pūšamie instrumenti), Kārlis Paukšte (mūsu 
skolas absolvents, šobrīd māca sitamos 
instrumentus).

Joprojām, pateicoties tradīcijām un 
uzņēmībai, Klaviernodaļas audzēkņi 
regulāri piedalās jauno pianistu konkursos 
Koknesē, Līvānos, Siguldā, Dobelē, Rīgā. 
Pūšamo un sitamo instrumentu nodaļas 
audzēkņi, bez piedalīšanās dažādos 
konkursos Rīgā Jelgavā, Ogrē daudz 
koncertē gan individuāli, gan orķestra 
sastāvā un ir bijuši vairāku Latvijas Dziesmu 
un Deju svētku dalībnieki. 

Birzgales Mūzikas skolas beigšanas 
apliecību līdz šim ir saņēmuši 92 audzēkņi.

Šobrīd Jāzepa Mediņa Mūzikas 
vidusskolā mācas 2 no tiem. Arī viņus 
aicināsim kuplināt skolas svētku koncertu, 
kurš izskanēs Birzgales tautas namā 15. 
martā plkst. 16.00. 

Skaņu pasaule, kuru rada muzicēšana, ir 
visīsākais ceļš uz prieku savā sirdī un tuvākā 
apkārtnē.

Birzgales Mūzikas skolas skolotāja 
Līga Paukšte

Laiks ir neapturams, un arī Birzgales 
Mūzikas skola jau var atskatīties uz 20 
darbības gadiem. Grūti rakstīt par savu 
skolu, kura ar milzīgām cerībām ir dibināta 
Atmodas pirmajos gados, laikā, kad 
Birzgale bija ļaužu pilna, vietējā pamatskolā 
mācījās 220 bērnu, piedzīvot pakāpenisku, 
bet noteiktu ģimeņu pārcelšanos uz 
saimnieciski aktīvākām dzīvesvietām vai 
pat ārzemēm, pārdzīvot reģionālo reformu 
un visbeidzot krīzi, kad pašvaldības 
fi nansējums bija vitāli svarīgs mūzikas 
skolas izdzīvošanai. Šodien mūsu audzēkņi 
ir no Birzgales, Ķeguma, Valles. Nodarbības 
un regulāri koncerti notiek gan Birzgalē, 
gan Ķegumā. Laba sadarbība joprojām 
turpinās ar Ogres Mūzikas skolu.

Mūsu pirmsākumi meklējami jau 
1991./1992. mācību gadā, kad kļuvām 
par Ogres Mūzikas skolas fi liāli, uzņēmām 
pirmos audzēkņus mācībām Birzgalē. 
Bērniem jau toreiz bija iespēja apgūt 
Klavierspēli un Pūšamo instrumentu spēli. 
Pēc pašvaldības rosinājuma un atbalsta 
1994. gada 1. janvārī tika atvērta patstāvīga 
skola. Mūzikas skolas un pagasta vecākā 
domas vienmēr ir sakritušas viedoklī, ka 
instrumentiem skolā jābūt pieejamiem 
tādā skaitā un kvalitātē, lai vecākiem to 

trūkuma dēļ nebūtu jāatsakās no savu 
bērnu muzikālās izglītošanas. Tieši otrādi, šī 
iespēja – mācīties kādu instrumentu, būtu 
visiem, kas to vēlas.

No vienas puses esam tipiska Mazā Lauku 
Mūzikas skola (65 audzēkņi), bet no otras 

puses netipiska, jo mūsu skolas audzēkņiem 
ir iespēja spēlēt pašiem savā orķestrī – 
pūtēju orķestrī. Pūtēju orķestra izveide, kurā 
pamatu veido metāla pūšamie un sitamie 
instrumenti un kā krāsas tiek izmantoti 
fl autu, klarnešu, saksofonu tembri, 

Foto: Birzgales mūzikas skolas audzēkņi pūtēju orķestra ,,Birzgale’’ dalībnieki 
pēc 2013. gada Dziesmu un Deju svētku gājiena.
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Muzikāla pēcpusdiena 
„Veltījums Šopēnam”

Karpovas organizētais 
koncerts un meistarklase

Juglas Mūzikas skolas 30–to jubileju gaidot – saruna ar komponistu 
un mūzikas teorijas pedagogu Vilni Šmīdbergu.

24. janvāra pēcpusdienā Pļaviņu mūzikas 
skolā norisinājās Juglas mūzikas skolas 
pedagoģes Agneses Krastenbergas un 
Pļaviņu mūzikas skolas audzēkņu kopējais 
radošais projekts – muzikālā pēcpusdiena 
„Veltījums Šopēnam”. 

Pirms koncerta Pļaviņu mūzikas skolas 
audzēknes īsā prezentācijā iepazīstināja 
klātesošos ar Frederika Šopēna personību 
un daiļradi. Kāpēc tieši sadarbība ar Juglas 
mūzikas skolu? Tāpēc, ka Juglas mūzikas 
skolā jau daudzus gadus jaunos pianistus 
māca Pļaviņu mūzikas skolas absolvente 
Agnese Krastenberga. Vienmēr ir liels 
prieks par ikvienu absolventu, kurš pēc 
skolas beigšanas apciemo savu skolu. Un 
vēl jo lielāks gandarījums, ka šajā reizē 
apciemojums bija muzikāls pārsteigums un 
īsts baudījums ikvienam mūzikas mīļotājam.

Kā koncerta ievadā teica Agnese 
Krastenberga :„Ne katrs uzdrošinās spēlēt 
Šopēnu. Tas ir liels izaicinājums ikvienam 
pianistam!” Ar šo izaicinājumu lieliski tika 
galā Agneses Krastenbergas audzēknes 
Poļina Šapurova un Anna Elīze Rozenberga. 
Agneses Krastenbergas audzēknēm šis 
koncerts būs kā ģenerālmēģinājums, 
gatavojoties 10. internacionālajam 
Frederika Šopēna pianistu konkursam, kura 
norise no 2. – 9. februārim Narvā, Igaunijā. 
Koncerta klausītāju vidū bija gan mūzikas 
skolas audzēkņi, gan audzēkņu vecāki, gan 
pilsētas iedzīvotāji. Par to, ka F. Šopēna 
mūzika spēj aizkustināt ikviena klausītāja 
sirdi, liecināja nerimstošie publikas aplausi.

Abu skolu kopējais projekts ir izdevies un 
jau šodien zināms, ka nākotnē turpināsies – 
nākamā gada janvārī atkal gaidīsim ciemos 
Agneses Krastenbergas audzēkņus ar jaunu 
koncertprogrammu!

Pļaviņu mūzikas skolas direktore 
Dita Ārgule

16. janvārī Karostas mūzikas skolā bija gaiša 
tikšanās ar šīs skolas kādreizējo absolventi, 
tagad Rīgas Latgales priekšpilsētas mūzikas 
un mākslas skolas skolotāju un klavierspēles 
programmas vadītāju Violetu Karpovu. 
Tikšanās sākumā koncertu sniedza Violetas 
Karpovas 8. klases audzēkne, starptautisko 
konkursu laureāte Natālija Gaņina. 

Priecīgu un interesantu pasākumu skolas 
dzīvē nekad nevar būt par daudz. Karostas 
mūzikas skolā 31. janvārī notika karnevāls 
Muzikālais serpantīns. Audzēkņi un skolotāji 

Komponists Vilnis Šmīdbergs Juglas 
Mūzikas skolā par pedagogu strādā kopš 
1992. gada. 1964. gadā beidzis Ventspils 
Mūzikas skolu, kur mācījies kordiriģēšanu, 
bet 1975. gadā absolvējis Latvijas Valsts 
konservatoriju. Viņš mācījies leģendārā 
latviešu komponista Ādolfa Skultes 
kompozīcijas klasē.

Šogad Vilnim jubileja – viņš svin 
savu 70–to dzimšanas dienu un vēl – 
komponists Šmīdbergs ir nominēts „Lielajai
Mūzikas balvai 2013” kategorijā „Gada 
jaundarbs” par Koncertu alta saksofonam 
un orķestrim (pirmatskaņojums notika 
3.  maijā Lielajā ģildē. Izpildītāji: Oskars 
Petrauskis, profesionālais pūtēju orķestris 
„Rīga”, diriģents Mārtiņš Ozoliņš).

Kādā ziemai nepiemēroti siltā un slapjā 
svētdienā mēs ar Vilni tiekamies draudzīgā 
sarunā par skolu, mūziku un dzīvi.

L. P.: Kāpēc Tu strādā skolā?
V. Š.: Kad sāku strādāt skolā, bija tā 

saucamie „juku laiki” – 90–to gadu sākums. 
Tajos gados biju Valsts deju ansambļa 
„Daile” orķestra vadītājs, bet nostrādājis 
vienu gadu, aizgāju projām. Tad nelielu 
laiku strādāju kādā fi rmā Pārdaugavā.

L. P.: Ko Tu darīji fi rmā? (esmu izbrīnīta)
V. Š.: Strādāju par kurinātāju (smejas). Un 

tad mani iepazīstināja ar Juglas Mūzikas 
skolas, toreiz Rīgas 5. mūzikas skolas 
dibinātāju un direktori Viju Stahovsku. Vijai 
bija svarīgi skolā atvērt kompozīcijas klasi. 
Viņa bija laba direktore – sava posteņa 
cienīga. Sākumā skolā strādāju tikai ar 
kompozīciju. Mana pirmā skolniece bija 
neredzīga meitene Vlada Hmeļevska 
– brīnumbērns, ar absolūto dzirdi un 
fenomenālu atmiņu. Vienmēr visos 
konkursos un festivālos viņai bija pirmās 
vietas. Vlada spēlēja klavieres un fantastiski 
improvizēja. Toreiz Mūzikas akadēmijā bija 
„0” kurss kompozīcijā, Vlada izgāja to un 
uzreiz pēc mūzikas skolas absolvēšanas, 
bez mācīšanās mūzikas vidusskolā, iestājās 
Mūzikas akadēmijā.

L. P.: Un kā ar kompozīciju skolā ir 
tagad?

V. Š.: Tagad situācija mainījusies – no 
katra bērna „ar stangām” jāvelk ārā, man nav 
vēlmes ar kompozīciju vairs strādāt.

L. P.: Ir dažādas dzīves situācijas, kāpēc 
mēs katrs nokļūstam skolā, bet man 
šķiet, ka ilgstoši strādāt skolā var tad, 
ja mīl bērnus un šo darbu. Kāpēc Tu vēl 
aizvien esi skolā?

V. Š.: Es skolā sāku strādāt tikai 47 gadu 
vecumā (smaida).

L. P.: Un kā Tu komentē šo faktu? J
V. Š.: Vienu gadu pēc Konservatorijas 

beigšanas es strādāju skolā Tukumā, bet ar 
to man tolaik pietika (smaida). Tad man ļoti 
svarīgs bija un mani interesēja roks, pārējais 
bija traucēklis. Man bija labas mūzikas 
grupas Ķemeros, Bauskā un Tukumā. 
Tukumā bija „Sīpoli”, kuros, uzaicinot spēlēt 
Mārtiņu Braunu, pats aizgāju, jo man bija 
nepieņemams „laika diktāts” – nāca modē 
disko. Tas virziens man nav tuvs. Man patīk 
Pink Floyd, d Led Zeppelin. Lūk tā ir tīra mūzika 
– pārējais man šķiet atvasinājums. Katram 
savs (smaida). Mūziku nevajadzētu kopēt, 
vajag radīt savu orģinālmūziku. „Katedrālei” 
(aut.: Viļņa vadīta ārtroka grupa (1967–
1971)) bija orģinālmūzika. Bet ar to bija grūti 
konkurēt. Mārtiņam arī teicu, ka svarīga ir 
sava mūzika. Un viņam ir sava – muzikālā 
teātra mūzika, ja tā var teikt – teātra roks. 
Mārtiņa mūzikas virzienā svarīga nozīme 
tekstam, kā „Mauglis” vai „Alberts”. 

L. P.: Un tomēr, mani pārsteidz, ka Tu 
tik ilgi strādā skolā. J

V. Š.: Sākumā domāju, ka pastrādāšu 
laiciņu. Bet nekad nesaki nekad (smaida). 
Man bija labs kontakts ar pirmo skolas 
direktori Viju Stahovsku. Viņa „spieda” 
uz kompozīciju. Kad sāku strādāt skolā, 
kompozīcijā man bija 8 audzēkņi. Pāris 
gadus vēlāk sāku mācīt arī solfedžo.

L.P.: Tevi skolā respektēja?
V. Š.: Es nezinu, varbūt, bet es neesmu pēc 

tā tīkojis. Man nav godkārības sindroma, 
esmu vienkāršs cilvēks. Man nepatīk, ka 
cildina un nepatīk, ka pārmērīgi „zāģē” 
tur, kur to nevajadzētu darīt. 1993. gadā 
skolā sākām organizēt jauno komponistu 
festivālu. Uz festivālu brauca bērni no 
gandrīz visām Latvijas mūzikas skolām: no 
Smiltenes, Valmieras, liela daļa no Rīgas.

L. P.: Varbūt festivāls jāatjauno?
V. Š.: Negribu atjaunot. Šobrīd skolā 

strādāju tikai par mūzikas teorijas skolotāju. 
Kompozīcijas klasē skolnieku nav. Prakse 
rāda, ka audzēkņi noturas līdz 3.–4. klasei 
un pēc tam, kad paliek grūtāk un vairāk 
jāstrādā ar nošu pierakstu – aiziet. Mans 
skolnieks bija arī mūsu skolas mūzikas 
teorijas skolotājs Platons Buravickis, kurš 
vēlāk Dārziņos mācījās pie Pētera Vaska. 

L. P.: Kā pedagoģija sadzīvo ar radošo – 
komponēšanu?

V. Š.: 90–tajos gados nekomponēju. 
Paralēli darbam mūzikas skolā, 11 gadus 
strādāju Iekšlietu ministrijas Valsts policijas 
pūtēju orķestrī. Spēlēju baritonu un 
dažādus sitaminstrumentus. To darbu, kas 
sastāvēja ne tikai no spēlēšanas orķestrī, 
izturēt nebija viegli, man palīdzēja savulaik 
izietais obligātais karadienests. Bet tas bija 
interesants laiks. Man bieži bija jāaranžē 
skaņdarbi. Atceros, kā steidzami vajadzēja 
spēlēt velsiešu himnu, bet mēs nezinājām, 
kā tā skan, kur nu vēl – kā to spēlēt. Un es 
to noaranžēju mūsu orķestra sastāvam. 
Izdevās labi! (smaida) Lai aranžētu ir 
jāpārzina orķestris. Es „par biezu” rakstu.

L. P.: Kāpēc Tu tā domā? Tev kāds to ir 
teicis?

V. Š.: To esmu pats konstatējis (smaida). 
Ļoti jūtīgam jābūt. Jāsajūt, kādai jābūt 
partitūrai kad orķestris, piemēram, spēlē 
kopā ar vokālistu. 

L. P.: Savulaik daudz brauci uz Krieviju 
un strādāji, komponēji jaunrades namos.

V. Š.: Jā, tas bija skaists laiks. Jaunrades 
nami disciplinēja. Esmu daudzas reizes bijis 
Ivanovā, vienreiz Repinā kopā ar Marģeri 
Zariņu. Ivanovā iepazinos ar Dmitrija 
Šostakoviča bijušo asistentu – Rihardu 
Finkelšteinu. Ļoti laba un vērtīga pieredze.

L. P.: Bet vēl par darbu ar bērniem…
V. Š.: Tagad uz skolu braucu, jo man patīk 

kontaktēties ar bērniem. Patīk tā enerģijas 
apmaiņa, kas ir starp mums, kad mācu un 
man patīk bērnu dvēseles. Kurā brīdī tās 

Programmā bija ietvertas J.S.Baha, 
F.Šopēna, D.Skarlatti daiļrades pērles. Īpaša 
tehnika, artistiskums liecināja par izcilām 
darbaspējām un talantu.
Pēc koncerta V.Karpova sniedza meistarklasi 
klavierspēles pedagogiem. Pedagoģe 
strādāja ar Karostas mūzikas skolas jaunāko 
un vecāko klašu audzēkņiem. Ieguvēji bija 
gan audzēkņi, gan klausītāji.

masku tērpos gāja rotaļās, piedalījās 
dažādās atrakcijās, dziedāja, spēlēja. Ar 
balsu vairākumu galvenā balva Lielais 
ananass tika piešķirta maskai Austrumu 
princese! 

Karnevāls

98
PARTITA  NR. 145  2014PARTITA  NR. 145  2014

INTERVIJANOTIKUMS



sagandējas? (kļūst domīgs) Es vienmēr 
bērnus aicinu palikt Latvijā, esmu Latvijas 
patriots.

L. P.: Un tagad Tev pedagoģija netraucē 
komponēt? J

V. Š.: Netraucē, pedagoģija un 
komponēšana ir kontrasts. Pirmais ar ko 
sāku – kontakts ar vecākiem. Pastāstu viņiem 
ko es daru un kāpēc. Skolotāja kontakts 
ar vecākiem ir īpaši svarīgs 1. un 2. klasē. 
Pirmā stunda pie manis vienmēr ir kopā ar 
vecākiem. Bet mācību procesā es vecākiem 
neļauju palīdzēt. Lai bērni dara paši! Vecāki 
kontrolē, bet nedrīkst rakstīt bērna vietā. Es 
parasti saku: „Jūs zināt – bērns nezina, bet 
viņam ir jāsaprot! Tas ir mācību process.” Vēl 
būtiska lieta: ar bērniem strādājot, nedrīkst 
turēt sevī dusmas. Bērni visu ļoti labi jūt!

L.P.: Jā, man šķiet, ka skolā strādāšana 
ir ziedošanās.

V. Š.: Katrs darbs ir ziedošanās. Ir „grābēji” 
un ir devēji. Mums diemžēl tiek veidota 
patērētāju sabiedrība. Notiek sava veida 
garīgā degradācija. Jūtu, ka 20 gadu laikā 
pamazāk tiek likvidēta inteliģence.

L. P.: Ir labi, ja cilvēki sevi pazīst, atrod 
un garīgi pilnveido.

V. Š.: Es vēl sevi meklēju. Vienmēr brīnos 
un nesaprotu, kāpēc cilvēki ir alkatīgi un 

varaskāri? Tas nav priekš manis… Mēs 
tagadnē neredzam kopsakarības.

L. P.: Kaut kur lasīju Tevis teikto, ka „tas, 
kas nāk no Dieva, tas ir īsts un patiess”…

V. Š.: Komponējot jūt, ka tas nāk no Dieva. 
Dievs ir mīlestība un man šķiet, ka Dievs 
ir arī laiks. Laiks, kādu mēs to pazīstam, 
eksistē tikai mūsu domāšanā. Kad beidzas 
šī dzīve, viss saplūst vienkop, laiks neeksistē. 
2001. gadā uzrakstīju Slavinājumu Dievam, 
lielu darbu – Laudator (Slavinājumi), r
psalmu simfoniju korim, solistiem un 
simfoniskajam orķestrim. Kad rakstīju Trešo 
simfoniju, veltīju to Komunisma režīma 
upuru piemiņai. Atskaņota tika 2010. gada 
14. jūnijā Rīgas Domā. Par to 2010. gadā 
dabūju Lielo mūzikas balvu (smaida). Man 
komponējot nāk ārā muzikālais nihilisms. 
Netieku vaļā no sarkasma. Piemēram – 
Trešajā simfonijā ir kariķēta PSRS himna, 
kuru tur nevar dzirdēt, bet tā tur ir…

L. P.: Tavi darbi dziļi, nopietni, 
izgaismo problēmas …

V. Š.: Jā, kara šausmas ir manī iekšā. Visu 
jūtu, tas iezīsts ar mātes pienu. Dzimu 
1944. gadā Ventspilī, vācu laikā. Tad bija 
Kurzemes katls, Ventspils tika bombardēta, 
pilns ar bēgļiem...

L. P.: Bet ja atgriežamies šodienā – kā 
Tu svinēsi savu 70–gadu jubileju?

V. Š.: Nekā īpaši. Man jau tagad ir svētki 
(smaida). Esmu nominēts Lielajai mūzikas 
balvai, šobrīd rakstu Vijoļkoncertu. 
Pirmatskaņojums būs 2014. gada rudenī 
Liepājā. To spēlēs vijolniece Ilze Zariņa un 
Liepājas simfoniskais orķestris. Šovasar 
Liepājas Latviešu biedrības namā būs 
mans autorkoncerts. Piedalīsies Liepājas 
simfoniskais orķestris u.c.

L. P.: Vai raksti vēl kādu darbu paralēli?
V. Š.: Nē, paralēli komponēt nevar, bet 

aranžēt gan var…
Vilnis savu 70–gadu jubileju svinēs 

2014. gada 14. jūnijā. Dzimšanas datums 
tāds „zīmīgs” un liek man aizdomāties, cik 
viss ir saistīts: kāda mūsu vēsture un kāda 
mūsu valsts šodien; kāda katra cilvēka dzīve 
pagātnē, tagadnē un nākotnē. Un mūsu 
kopējie darbi, pārdzīvojumi, vilšanās un 
piedošanas, grimšanas un atdzimšanas.

VILNI! – daudz laimes dzimšanas dienā! 
Lai radošums komponējot un spēks 
audzinot jauno paaudzi! J

Liene Paukšēna
Juglas Mūzikas skolas Ārpusklases darba 

vadītāja, vijoles skolotāja

Godājamie klausītāji!

Es esmu ielauzies jūsu branžā un vienam 
otram varbūt varētu likties – vai tiešām 
psihologs labāk apskatīs visas mūzikas 
mākslas formas un veidus? Vai jūs kā 
speciālisti to labāk neizdarītu?

Un tomēr mums, psihologiem, ir lieli 
iebildumi pret jūsu mūzikas iedalījumiem, 
pret jūsu sadalījumiem, jūsu mūzikas 
analīzes paņēmieniem. Lūk, kāpēc arī 
par to es gribētu ar jums parunāt, – ka 
nemaz nebūtu par ļaunu ar psiholoģiju 
pakonsultēties arī šajos jautājumos.

Lai arī jūsu specialitāte ir visai šaura un 
kā jūs paši domājat – specifi ska, lai par viņu 
runātu, tikai mūziķi profesionāļi, mums 
– psihologiem, ir zināms pamats iebilst 
pret šādu viedokli. Jūs savā darbā veidojat 
cilvēka psihi, cilvēka garu. Lūk, kas ir tas, kas 
mūs apvieno.

Tieši jūsu specialitāte ir tā, kura, tieši 
ietekmē cilvēka psihi. Neviens mākslas 
veids tā neietekmē cilvēka psihisko dzīvi 
kā mūzika. Mēs, psihologi, zinām, kas 

notiek cilvēkā, ja viņš pārdzīvo. Jūs varat to 
tikai konstatēt vispār, bet mēs, psihologi, 
izanalizējam šo pārdzīvojumu daždažādos 
veidos.

Ja jūs runājat par estētisko pārdzīvojumu 
mūzikas ietekmē, tad jūs runājat par 
tipizētu estētisku pārdzīvojumu. Šī 
tipizētā estētiskā pārdzīvojuma priekšstats 
tomēr ir ārkārtīgi subjektīvs un individuāls.

Ar to es negribētu teikt, ka jums nebūtu 
tiesības runāt par to. Katrā ziņā vajag runāt 
par estētisko pārdzīvojumu. Pazīt katru 
cilvēku pilnīgi individuāli – tā ir mūsu 
specialitāte. Arī jūs taču tas interesē – kāds 
ir šis individuālais estētiskais pārdzīvojums. 
Katram cilvēkam tas var būt pilnīgi dažāds, 
pat diametrāli pretējs! Mūs interesē 
klausītājs kā zinātnisks objekts.

Mēs šeit neinteresējamies, vai tas saskan 
ar mūsu personīgo pārdzīvojumu vai 
nesaskan. Mums ir jāvērtē pilnīgi objektīvi, 
aizmetot savu uzskatu projām. Tāds ir 
cilvēka galvenais uzdevums – sevi nekad 
neieslēgt vērtējumā! Šādu domāšanas, 
vērtēšanas un uztveres stilu mēs gribētu 

ieteikt arī jums.
Ja jūs vērtējat kādu darbu vai kādu 

parādību, aizmetiet visu to projām, ko jūs 
esat ieguvuši savā izaugsmes ceļā. Šis ceļš 
ir bijis ļoti garš un sarežģīts. Viņš ir atkarīgs 
no tās informācijas, ko jūs esat uztvēruši no 
pirmās piedzimšanas dienas. Tāpēc viņš ir 
ārkārtīgi subjektīvs.

Par tik, cik mākslinieka devums ir ārkārtīgi 
subjektīvs, mums jāvērtē pēc iespējas 
objektīvi, zinātniski. Tas būtu ārkārtīgi 
jāievēro muzikologiem. Ārkārtīgi jāievēro.

Esmu pārliecināts, ka tieši muzikologiem 
konservatorijā vēlāk vajadzētu klausīties 
visus psiholoģiskos pētīšanas līdzekļus, 
paņēmienus, domāšanas stilu, pētīšanas 
stilu, lai viņi pilnīgi izslēgtos ārā no savas 
subjektivitātes un varētu vērtēt objektīvi 
absolūti visus mākslas darbus, neraugoties 
uz to, kāds viņam ir personīgs ieskats. 
Zinātne ir tā, kas personīgo aizmet projām.

Un, ja kādreiz arī man gribētos pateikt 
tā, kā es jūtu, es tomēr to nedrīkstu. Mēs, 
psihologi, esam rūdīti šinī virzienā, mēs 
nevaram citādi strādāt, jo mums daudzreiz 

jāvērtē un jāanalizē lietas un parādības, 
kuras mums ir pavisam subjektīvi svešas 
un pat pretīgas, kuras mums personīgi it 
kā pat neinteresētu. Tomēr mums ir jāmāk 
būt maksimāli objektīviem, pareiziem. 
Kamdēļ tas vajadzīgs? Tas ir vajadzīgs 
patiesības, īstenības un taisnības dēļ. Ja 
kāda koncepcija vai kāds uzskats neatzīst 
patiesību, tad tā koncepcija nekam neder, 
jo tikai sociālie ideāli ir tie, kas virza 
cilvēci uz priekšu. Kam mums vajag 
tādas kultūras parādības, kas nevirza 
cilvēci uz priekšu, kas velk viņu atpakaļ? 
Lūk, tāpēc zinātne grib būt maksimāli 
objektīva, patiesa, nest tikai patiesību 
un taisnību. Arī jums kā audzinātājiem ir 
uzdevums – šos ideālus padarīt svētus 
katram audzēknim, katram cilvēkam. Ja 
mēs šos ideālus spētu un varētu ieaudzināt, 
ticat man, visas tās negatīvās parādības, par 
kurām mēs katru dienu runājam, rakstam 
un diskutējam, izzustu. Jūs varbūt teiksiet, 
ka mēs psihologi esam maksimāli optimisti. 
Nē. Mēs neesam ne optimisti, ne pesimisti. 
Arī par pesimismu un optimismu man 
gribētos dažus vārdus teikt. 

Optimismu mēs pētām kā psiholoģisku 
kategoriju. No psiholoģiskā viedokļa 
optimisms ir tāds ieskats un tāds pasaules 
vērtējums, kas atrod to laika periodu, kurā 
optimisms dzīvo, par vislabāko. Labāk nevar 
būt. Arī tad, kad teiksim, optimisms kritizēs 
visas parādības, viņš pieņem, ka labāk 
patreiz nevar.

Lūk, tas ir psiholoģiskais optimisma 
kategorijas vērtējums – nekā fi lozofi sks 
vērtējums, bet kā psiholoģisks vērtējums. 
To jāprot atšķirt. Optimisms kā fi lozofi ska 
sistēma ir pavisam cits kaut kas, bet 
optimismam kā psiholoģiskam 
pārdzīvojumam ir pavisam cits vērtējums. 
Vieni un tie paši jēdzieni ir tik plaši un 
dažādi, vajag šos jēdzienus pazīt.

Nepārprotat mani. Es nerunāju par 
optimismu un pesimismu kā par fi lozofi jas 
sistēmām. Tas ir pavisam kaut kas cits. Es 
runāju par cilvēka iekšējo pārliecību, sajūtu. 
Kā es to varētu paskaidrot? Cilvēks, kuram 
ir optimistiska fi lozofi ska pārliecība, var būt 
būtībā ļoti dziļš pesimists. Jūs brīnīsieties. 
Vai tiešām šādi paradoksi ir? Ir.

Es jau mazliet esmu minējis citā sakarībā 
dažas lielas cilvēku personības, kuru 
fi lozofi skā pārliecība bija dziļi optimistiska 
un tomēr viņi izdarīja pašnāvību. Redzat 
no psiholoģiskā viedokļa mēs to saprotam. 
Mēs nebūt nedomājam, ka tur ir kaut kāda 
nesaskaņa. Mēs pēdējā laikā runājam arī 
par pasaules uzskata un dzīves uzskata 

psiholoģiju. Tātad mēs vērtējam visas 
kategorijas.

Turpretī, pesimisms ir tāds noskaņojums, 
kad cilvēks patreizējo situāciju uzskata par 
vissliktāko.

Filozofi skais optimisms, zināmā brīdī 
pārdzīvojot tīri pesimistisku izjūtu, aizmirst 
savu optimistisko pasaules uzskatu un 
pārliecību un rīkojas subjektīvi.

Jūdz redzat, ka mēs esam lieli optimisti 
tanī ziņā, ka meklējam paņēmienus, 
kā varētu izaudzināt cilvēku maksimāli 
vērtīgāku. 

Lai mēs to spētu izdarīt, mums 
nepieciešams šos taisnības, patiesības 
ideālus jauniešiem padarīt kā galvenos 
ideālus. Ja mums to izdotos izdarīt, mums 
atkristu ārkārtīgi daudz negatīvo parādību. 
Tāpēc mēs, psihologi, vadāmies pēc 
šiem ideāliem. Un tā tas ir visās zinātnēs 
vispār. Subjektīvi varbūt mēs parādību vēl 
nesaprotams un neatzīstam, bet tomēr 
mums ir jāiziet no šīm mērķu ideālām 
ievirzēm. Mūsu galvenais uzdevums ir 
atrast patiesību, taisnību, īstenību.

Lūk, kāpēc būtu ļoti labi ja jūs, 
visabstraktākās mākslas – mūzikas pārstāvji, 
es gribētu teikt, vissubjektīvākās mākslas – 
mūzikas pārstāvji iemācītos vērtēt arī savu 
mākslu zinātniski objektīvi.

Atkristu ārkārtīgi daudz lieku, 
nevajadzīgu strīdu. Vai tas nozīmē, kamēr 
nevarētu censties atrast jaunas parādības, 
tādas, kuras mēs vēl patreiz nespējam 
saprast? Gluži otrādi. Patiesība, taisnība 
nav kāda sastingusi, īpatnēja dogma. Tā ir 
mūžīgā attīstība un mūžīgā virzīšanās uz 
priekšu un uz augšu. 

Mums jāiemācās vērtēt, aizmirstot 
sevi. Cilvēks, sākot vērtēt, var arī savu 
subjektīvo ieskatu pamazām pārstrādāt, 
pārveidot. Atziņas gaismā jādzimst ir 
patiesībai, tādēļ mēs, kas pētām visu 
dvēseles dzīvi, skatāmies droši patiesībai 
acīs, vērtējam, analizējam. Tātad katras 
profesijas pārstāvjiem vajag vadīties no 
šiem ideāliem – patiesības, taisnības, 
īstenības.

Mēs diskutēsim, bet nestrīdēsimies! 
Bez naida, bez negatīvām kaislībām, 
tikai analizēsim. Kāpēc mēs vēl arvien 
atkārtojam, ka strīdos dzimstot patiesība? 
Tas ir psiholoģiski aplams pieņēmums. 
Patiesība dzimst tikai diskutā.

Diskuts ir pierādījuma tendence. Diskutā 
nepieciešams pamatot, objektīvi pamatot 
savus uzskatus, nevis konstatēt – „man tā 
liekas”. Mēs zinātnē ļoti reti lietojam vārdus 
„man tā liekas”, „man šķiet”, „tas ir mans 

personīgais ieskats” vai arī „manuprāt”. 
Tomēr jūs jau paši lasāt visur un dzirdat, ka 
šos vārdus daudz lieto kritiķi, muzikologi 
runājot par mūzikas parādībām. To vajag 
pilnīgi atmest. Ja es saku „manuprāt”, tad 
es nedrīkstu uzstādīt savu tēzi kā patiesību, 
kā kategoriju! Es tikai varu teikt, ka „man 
tā liekas”. Kāpēc visiem, kuri uzklausa 
tevi un lasa tavu darbu, jāinteresējas par 
tavu personīgo ieskatu? To tu vari savos 
draugos izdarīt, izdiskutēt un pārbaudīt, 
cik tur taisnības un cik nav. Ja tu pretendē 
analizēt parādību kā speciālists, aizmet sevi 
projām, un runā pamatojot, argumentēt! 
Šinī ziņā mēs psihologi gribētu daudz ko 
savādāk. Vai tad nav daudzreiz komiski 
lasīt divos dažādos laikrakstos vai žurnālos 
pilnīgi pretējus ieskatus?Cik tālu mēs tiksim 
ar šiem diametrāli pretējiem ieskatiem? 
Vai tad mums ir jāiestāsta mākslas darbs? 
Vai tā ir tik slikta prece vai, ka tā, tā sakot 
„jāiesmērē” klausītāju apziņā? 

Cilvēki ar vienādu izglītību, ar vienādu 
informācijas masu, kā mēs tagad sakām 
psiholoģijā, tomēr nonākuši pie pretējiem 
ieskatiem!

Lai arī mūzika būtu vissubjektīvākā 
māksla, viņas vērtējumi ir jāobjektivizē. 
Mēs nevaram pieiet subjektīvi. Jāatrod viņā 
ir sava vērtība, savs raksturs, sava būtība, 
sava jēga, savs uzdevums. Šī dažādā ieskatu 
gamma, šis absurdais vērtējumu dažādums 
nav izskaidrojums dažādos muzikologu, 
kritiķu darbos arī literatūras kritiķu darbos 
ar subjektīvu ieskatu vien. Daudzreiz tā 
ir personīga izrēķināšanās ar vienu vai 
otru mūziķi vai literātu. Tā ir emocionālā 
negatīvā domāšana. No tās mums ir 
jāizvairās kā no nāves.

Ko tad mēs ar to darām? Mēs sevi 
demonstrējam kā nederīgu personu, 
kā nederīgu raksturu. Pretīgi, nederīgu 
raksturu. Lūk, kāpēc šeit arī ir vajadzīga 
šī pati nostādne – ideāls, – vajadzīgs būt 
patiesam, taisnīgam cik vien iespējams. Ja 
es šinī brīdī arī neesmu varējis būt tāds, tad 
man ir sevi jāpēta un sevi jāveido tik ilgi un 
tik pamatīgi, ka mēs nokļūstam līdz patiesa 
vērtējuma stāvoklim.

Ko tas nozīmē? Pirmkārt, tas nozīmē ne 
vairāk ne mazāk, ka vajag saprast ne tikai 
savu darbu, kuru mēs strādājam. Savu 
darbu vajag pamatīgi zināt līdz beidzamai 
pakāpei, virtuozam speciālistam vajag būt, 
par to nav šaubu.

Bet, izvirzās vēl otrs ārkārtīgi svarīgs 
uzdevums – pašam veidot sevi. Vai to 
var bez zināšanām? Nē! Kura zinātne 
to palīdzēs darīt? Taču tikai smadzeņu 

(5.turpinājums) Doc. R. Krūmiņa LEKCIJA Nr. 3
UZTVERES TIPI (Lekcija ierakstīta magnetafona lentā 1973. gada 12. Decembrī))ī)ī)rī)bb ī)
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zinātne, psiholoģija to var palīdzēt. Mums 
jākļūst virtuoziem savā specialitātē un šī 
virtuozitāte jāpilnveido visu mūžu.

Otrs paralēlais uzdevums – mums 
veidot pašiem sevi. Pašiem sevi veidot 
kā personību, kā raksturu. Jūs jau redzējāt, 
kāpēc tas jādara. Citādi mēs nesasniegsim 
šo ideālu. Tad arī jūsu profesija pieņems 
pavisam citu jēgu, citu raksturu, citu 
uzdevumu. Un arī mākslā jūs prasīsiet 
to pašu, to pašu arī dzīvē un sadzīvē – 
patiesību. Jūs redzat, ka jāraugās ir uz 
cilvēka darbu ētiski, morāliski.

Kā jūs domājat, kāpēc mūsu tauta 
tik ilgi ir izturēsjusi simtiem gadu vācu 
jūgā? Kamdēļ? Lasiet tautas folkloru 
un jūs redzēsit, ka tā ir darba ētika. Un 
personības psiholoģijā, rakstura psiholoģijā 
ir visnozīmīgākā no nodaļām. Jūs redzat, 
ka šis ideāls ir mūsu tautā it kā iedzimis. 
Mēs tikai viņu atrodam. Redzat, kāds tas ir 
varens spēks, varens stiprums!

Vai mēs drīkstam viņu pazemot? 
Nicināt? Vai mēs drīkstam viņu reducēt? 
Ja salīdzinātu mūsu tēvu tēvu izglītību ar 
mūsu izglītību, ar mūsu milzīgo informācijas 
masu! Viņi paši to ieguva. Ar kādu ārkārtīgi 
augstu ētisku pakāpi ir apgarota viņu 
niecīgā informācijas masa! Tā darījusi visu 
tautu spēcīgu.

Jūs redzat, ka ikvienam no mums, vai mēs 
esam darba izpildītāji, vai mēs esam darba 
analizētāji – vienalga mums šis ētiskais 
ideāls ir jātur acu priekšā – patiesības 
un taisnība. Jūs tagad sapratīsiet, kāpēc 
jāaizmet visi šie personīgie ieskati, uzskati, 
„man liekas” un „man šķiet” jāatmet šie 
neauglīgie strīdi. Mēs, psihologi, gribētu 
to atgādināt, atgādināt katra cilvēka 
sirdsapziņai.

Tas palīdzēs veidot arī mākslu lielu. Plašie 
ideāli, vadošie, galvenie. Mēs meklēsim 
arī tādu mākslu, kas tos rada. Tāpēc es 
arī pirmajās lekcijās runāju par dažādām 
mūzikas kategorijām. Kāpēc es tik nežēlīgi 
sadalīju? Ne jau tāpēc, ka es būtu tādas vai 
citādas mūzikas piekritējs vai pārstāvis, bet 
izejot no šī ideāla, par kuru mēs runājam. 
Mēs varam spriest objektīvi, varam spriest 
pareizi, ja mums ir pareizs vadītājs mērķis, 
uzdevums un ideāls.

Runājot par cilvēka ideāliem, to mums 
nekad nevajag aizmirst.

Cilvēkam arvien ideāls un mērķis atrodas 
uz vienas un tās pašas līnijas. Un tā arī 
mums vajag saskaņot šo mērķa un ideāla 
harmoniju. Mūsu ideāli nedrīkst atšķirties 
no mūsu mērķiem. Lai tikai distance izšķir 
mūsu ideālu no mērķa.

Pa lielākai daļai cilvēks domā, ka viņš 
ideālu uzstāda tāpēc, lai viņam būtu 
vieglāk dzīvot, jo bez ideāla dzīvojot visa 
pasaule, šķiet, tik pelēka, neinteresanta, 
nepievilcīga, reizēm netīra. Tas nav 
pareizi. Ideāls ir tas pats, kas mērķis, tikai 
tālāk atvirzīts, varenāks, lielāks. Cilvēkam 
pašam vajag just, ka, viņam pašam kļūstot 
lielākam, viņš tuvojas ideālam, viņš aiziet no 
mērķa un tuvojas ideālam. Tāpēc modernā 
pedagoģijā mēs arī tā mācam pedagogus. 
Bērniem ir pārāk neizprotama šī distance un 
tomēr mēs arī viņos audzinām ideālu. Ir labi 
audzināt viņos reālu ideālu, pakāpeniski 
dot viņam mērķi, lai viņš uz šo ideālu 
virzītos. Tas ir pedagoģijas augstākais 
sasniegums.

Ja mēs esam tik dažādi, tik saskaldīti 
un tik pretrunu pilni, tad tas daudzreiz ir 
mūsu nepilnīgas audzināšanas dēļ. Katram 
cilvēkam, vienalga kādu darbu viņš arī 
nestrādātu – visiem jāvadās no šiem 
ideāliem. Jāiet no mērķa uz ideālu. Māksla 
ir cilvēka attīstības lielākais stimulētājs – 
ideāls. Tā ir vislielākais stimulētājs. Lūk, 
kāpēc mums vajag tādas mākslas, kas 
tuvina cilvēku šim ideālam. Tātad mums 
vajag lielu mākslu. Tādu, kas aizrauj 
visu cilvēku, visu cilvēka dvēseli. Tātad 
pakāpeniski mēs tuvosimies priekšstatam, 
kādai mākslai vajag būt. Kā lai mēs mākslu 
uztveram, vērtējam, kā mākslas darbs 
iedarbosies uz cilvēku?

Pirmā un otrā lekcija manos klausītājos 
radīja dažādas domas un dažādus ieskatus. 
Viens teica – „viņš laikam ir tāds konservatīvs, 
viņš nesaprot nekā no estrādes mūzikas, 
bet, ko var darīt, jaunatnei patīk”.

Atceraties, tāds raidījums – apspriešana 
bija pēc Imanta Kalniņa 4. simfonijas 
raidījuma. Mamma tā uzskata...un meita tā 
uzskata...

Viens otrs no jums klausītājiem arī 
nodomāja – „lūk, viņš tāds konservatīvs 
psihologs, kas arī grib nolādēt estrādes 
mūziku, bet man viņa patīk”. Lūk, redzat. 
Es neesmu teicis, kas man patīk. Ja man 
estrādes mūzika patiktu un es to uzskatītu 
par tādu, kura ir vajadzīga audzināšanā, 
tad es apmēram 5 gadus nerunātu un sevi 
pilnīgi pāraudzinātu, jo man ir nepieciešams 
pilnīgi skaidrs, zinātniski augsts ieskats 
par to, ko es daru ar savu darbu. Ko es 
gribu panākt? Lūk, kāpēc es vispirms jums 
devu fi zioloģisku pamatojumu saviem 
vārdiem, nevis subjektīvu pamatojumu. 
Ko mēs gribam panākt ar mūziku? Kādai 
ir jābūt muzikālai audzināšanai? Vai te 
var nobalsot? Vai vairākums ir tas, kas 

izšķirs šo jautājumu? Nē! Vai tad arī par 
alkohola lietošanu ļausim izlemt pašiem 
alkoholiķiem nobalsojot? Taču nē! Jūs taču 
zināt, ka tas nekur neder. Jūs taču nedodat 
saviem bērniem pornogrāfi skus attēlus 
rokās! Kaut arī viņi kādreiz pēc tā tiecas kā 
mušas pēc medus. Jums vajag zināt, ko ar 
to var panākt.

Un ja nu mūsu uzdevums ir audzināt, tad 
vajag pilnīgi skaidri apzināties, ko tad mēs 
muzikālajā audzināšanā sasniedzam pie 
bērniem.

Tātad vispirms ir jārunā par formu un 
saturu.Teicu, ka tādas un tādas formas 
mūzikas darbs atstāj iespaidu uz smadzeņu 
garozu, tāds – uz zemgarozu, ka zemgarozā 
arī ne katrreiz viss ir absolūti nicināms. Bet 
jums ir arī skaidrs priekšstats, ka ne visu 
var smelt no zemgarozas. Un arī smadzeņu 
garozā ne viss ir vienmēr tā kā vajadzīgs. 
Kāpēc? Mūsu atziņas taču ir smadzeņu 
garozā, bet tomēr mēs esam dažādos 
uzskatos – pareizos un nepareizos. Mums 
pilnīgi aukstasinīgi objektīvi jāapzinās, 
ko mēs darām un ko mēs panākam ar 
tādas vai citādas formas mūziku. Tagad 
mēs zinām, kur viņa iedarbojas, kā viņa 
iedarbojas. Ja mēs aizstāvam vienu vai otru 
pozīciju, izejot no sava subjektīvā ieskata, 
tad atcerēsimies to, ka mums ir jāiemācās 
no sava subjektīvisma atteikties cik vien 
ātri tas iespējams un veidot sevī tādas 
vērtēšanas metodes, kas nav subjektīvas. 
Tas nozīmē, ka mums jāpārveido pašiem 
savi.

Jūs saprotat, kāpēc es pagājušo reizi 
iesāku runāt par tā saucamo uztveres 
tipu.Visgrūtākais ir šis darbs – objektivizēt 
cilvēku, objektivizēt pedagogu. Radīt viņā 
tādu vērtējumu, kas atbilst patiesībai un 
taisnībai ir samērā grūti. Samērā viegli tas 
ir ar matemātiķiem, biologiem. Biologi 
saprot, kas ir smadzenes, kā apmēram 
viņas darbojās. Ar šīm specialitātēm 
mums, psihologiem, neiznāk nekādas 
lielas sadursmes, nekādi lieli diskuti. Viņi ir 
pieraduši pie tā, ka, ja jau reiz ir izpētīts, tad 
tas ir jāpieņem.

Bet tieši mākslinieku pasaulē mums vēl 
būs jāizcīna milzīgas cīņas. Saprotams, tas 
atkarājas arī no mums, psihologiem, par 
cik mēs spējam pārliecināt, kā mēs spējam 
pastāstīt par šiem atradumiem zinātnē.

Lūk, tāpēc, es arī pavisam nedusmojas, 
kad man runājot par mākslas un mūzikas 
parādībām, nākas saņemt diezgan 
daudz vēstuļu ar rājieniem, ar lamām. Es 
nedusmojos. Es zinu, ka tie ir mākslinieki, 
kas sūta man šādas vēstules un šādus 

norādījumus. Un es tikai varu nožēlot, cik 
viņi subjektīvi nodzīvos visu savu dzīvi. 
Viņi nodzīvos nevis virzoties šīs patiesības, 
taisnības ideāla virzienā, par kuru es runāju, 
bet gan ar savu subjektīvo uzskatu.

Starp citu, man jāsaka, ka mēs, 
psihologi, ļoti daudz pašreiz pētām ētikas, 
morāles, pasaules uzskata, dzīves uzskata 
psiholoģiju. Un mēs gribam, lai bērniem to 
izveidotu ar visiem audzināšanas līdzekļiem. 
Mūzika, kaut arī subjektīvs audzināšanas 
līdzeklis, tomēr tā ir universāls audzināšanas 
līdzeklis. Ar to jūs varat iedarboties uz 
bērna smadzenēm, jūs aktivizējat cilvēka 
smadzenes.

Šo tēzi izvirzot, es gribu jūs nosaukt 
par visspēcīgākiem un visatbildīgākiem 
pedagogiem. Ja mēs tā sakām, tad jūs 
saprotat, kāds milzīgs uzdevums jums 
ir uzvelts un kāpēc jums jāpieliek ir 
maksimālas pūles, lai jūs aizmestu visu savu 
negatīvo projām.

Jūs esat atbildīgi nākotnes priekšā!
(Turpinājums sekos)

Festivāla pirmssākumi meklējami 
1996. gadā, kad toreizējais Akordeonistu 
asociācijas prezidents Rimantas Kaulinas 
organizēja to Rīgas 2. Mūzikas skolā 
(tagadējā Augusta Dombrovska Mūzikas 
skola) ar domu, ka katrs nākamais festivāls 
varētu notikt citā mūzikas skolā. Tādējādi 
tiktu dota iespēja visām Latvijas mūzikas 
skolām organizēt šo festivālu. Kā pirmie 
pieteicās Ogres Mūzikas skolas Akordeona 
nodaļas pedagogi. 

Un tā, 1998. gada pavasarī visi Latvijas 
akordeonisti satikās Ogres Mūzikas skolā. 
Toreiz festivālā piedalījās 16 skolas un 40 
dalībnieki. Visiem tik ļoti iepatikās pati 
pilsēta, tās ģeogrāfiski izdevīgais stāvoklis, 
mūzikas skola – ar lielu zāli, plašām telpām 
un radoši draudzīgu atmosfēru, kuru spēja 
izveidot Akordeona nodaļas pedagogi, 
ka vienbalsīgi tika nolemts arī turpmākos 
festivālus organizēt Ogres Mūzikas skolā. 

Šo gadu laikā festivālā ir piedalījušās 47 
Latvijas Mūzikas un mākslas skolas, kā arī 
viesi no Lietuvas – Plungas Mūzikas skolas 
audzēkņi, kopumā 350 dalībnieki, no kuriem 
16 par savu profesiju ir izvēlējušies mūziku. 
Tie ir: Artūrs Noviks, Ksenija Sidorova, Liene 

Dravniece, Natālija Meļņikoviča, Viktorija 
Skubeniča, Jūlija Skipore, Hermanis Čuriļins, 
Artūrs Augstmanis, Māra Peiseniece, Raivis 
Ginters, Kristaps Ginters, Antons Gračkovs, 
Eduards Rutkovskis, Gita Gaiduka, Liāna 
Stankeviča un Madara Ecētāja. Daži no 
viņiem vēl mācās Mūzikas augstskolās, 
bet daži jau kļuvuši par Latvijā un pasaulē 
slaveniem izpildītājiem–akordeonistiem un 
pedagogiem. 

Nu jau desmitais – jubilejas Akordeonistu 
festivāls Labam garastāvoklim notiks 
15.martā Ogres Mūzikas skolā, kurā 
piedalīsies arī lielākā daļa profesionāļu. 
Ogres pilsētai un Ogres Mūzikas skolai ir 
liels prieks un gods uzņemt savās mājās tik 
augsta līmeņa izpildītājus! 

Tiek aicināti un gaidīti visi akordeona 
mūzikas mīļotāji uz X Akordeonistu festivālu 
Labam garastāvoklim. 

Ogres Mūzikas skolas Akordeona 
nodaļas pedagogi

Natālija Čuriļina un Daina Laizāne 

Akordeonistu festivāls Labam garastāvoklim

Ieskats vēsturē
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28. janvārī Karostas mūzikas skolas 
koridorā atskanēja daudzu jautru bērnu 
čalas, kurās bija jaušams prieks, interese 
par ko jaunu un pat neliels satraukums. 
Mūsu skolā bija ieradušies ciemiņi no 
nesen dibinātās Grobiņas mūzikas skolas. 
Atbrauca 1. un 2. klašu ģitāristi ar skolotāju 
Antru Arnoldi. 

Sākumā jaunajiem draugiem tika izrādīta 
skola. Kā jau kārtīgiem saimniekiem, arī 
mums, gribējās parādīt ko īpašu – mūsu zālē 
atrodas fl īģelis uz kura ir spēlējis un savu 
parakstu atstājis pats Maestro Raimonds 
Pauls.

Tikšanās reizes kulminācija bija koncerts, 
kurā piedalījās abu skolu ģitārspēles 
audzēkņi. Draudzīgajā tikšanās reizē 
radās dziļa pārliecība par nepieciešamību 
organizēt šādas tikšanās un radīt bērniem 
iespēju uzstāties, jo pieredze viņos vairos 
drosmi. Drosmi un pārliecību, ka ar mūziku 
viņi spēj (spēs) iepriecināt cilvēkus. 

No draudzības dzimst drosme un pārliecība! Konkursi

Noslēdzies Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu

izglītības programmas „Vokālā mūzika – Kora klase” 

audzēkņu valsts konkurss Dziedāšanā
Piektdien, 24.janvārī Rīgas Doma kora skolā 

norisinājās Latvijas profesionālās ievirzes un 
profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu 
izglītības programmas “Vokālā mūzika – Kora 
klase” audzēkņu valsts konkursa Dziedāšanā 
fi nāls, ko rīkoja Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs.

Finālā četrās vecuma grupās sacentās 
vairāk nekā 60 labākie Latvijas mūzikas skolu 
kora klases dziedātāji, tos vērtēja profesionālā 
žūrija: Zigrīda Krīgere – Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas Vokālās katedras vadītāja, 
Laila Holmberga –Latvijas Nacionālās operas 
koncertmeistare un Viesturs Gailis – Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Vokālās 
katedras Operdziedāšanas klases vadītājs.

Laureātu vidū ir audzēkņi no Ludzas 
Mūzikas pamatskolas, Valmieras Mūzikas 
skolas, Rīgas Doma kora skolas, Jāzepa Mediņa 
Rīgas 1.mūzikas skolas, E.Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolas, J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas 
vidusskolas, Ķekavas Mūzikas skolas, Jelgavas 
Mūzikas vidusskolas, Augusta Dombrovska 
mūzikas skolas, Aizputes Mūzikas skolas, 
Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas, 
Saldus mūzikas skolas un Rīgas Latgales 
priekšpilsētas Mūzikas un mākslas skolas.

Valsts konkurss ir viens no mūzikas, mākslas 
skolu un vidusskolu izglītības kvalitātes 
monitoringa veidiem. Tas norisinās trīs kārtās, 
no kurām pirmajā piedalās visas skolas, kuras 
īsteno noteiktu izglītības programmu, otrajā 
kārtā reģiona līmenī sacenšas skolu izvirzītie 
labākie audzēkņi. Konkursa fi nālā piedalās 
labākie Latvijas topošie mūziķi, un tā ir iespēja 
salīdzināt savu varēšanu ar citiem labākajiem 
audzēkņiem, kas ir būtisks arguments 
audzēkņa tālākā izaugsmē un pašanalīzē.

Latvijas Nacionālais kultūras centrs šajā 
mācību gadā plāno vēl četrus valsts konkursus 
gan mūzikas, gan mākslas skolu un vidusskolu 
audzēkņiem. Tie būs: Valsts konkurss Latvijas 
profesionālās ievirzes un profesionālās 

vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības 
programmas „Stīgu instrumentu spēle” 
(vijole, alts, čells, kontrabass) audzēkņiem, 
Valsts konkurss Latvijas profesionālās vidējās 
mūzikas izglītības programmas „Mūzika” 
audzēkņiem, Valsts konkurss Latvijas izglītības 
iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas 
un dizaina jomas programmu audzēkņiem 
un Valsts konkurss Latvijas izglītības iestāžu 
profesionālās vidējās izglītības mākslas un 
dizaina izglītības programmu audzēkņiem.

Plašāka informācija par konkursa 
rezultātiem skatāma http://kriic.lv/faili/VK_
Vokals_Rezultati_4.pdf

Konkursu pilni nolikumi lasāmi 
www.lmiia.lv

Aglonas bazilikas Kora skola aicina 
piedalīties XI Jauno vokālistu konkursā 
“Dziedu Dievmātei”. Konkurss notiks – 
Aglonā, bazilikas Baltajā zālē 2014. gada 
14.maijā. Konkursā piedalās bērni 3 vecuma 
grupās: 

 A grupā – no 8 – 10 gadiem (ieskaitot)t
 B grupā – no 11 – 13 gadiem (ieskaitot)t
 C grupā – no 14 – 15 gadiem (ieskaitot)t

Pieteikšanās līdz 2014.gada 14.aprīlim.
Dalības maksa – 8 Ls.

Adrese – Ciriša ielā 8, Aglona, Aglonas 
novads, LV-5304

Tālr.– fax– 6 53–24386, 2 6596244

PRIEKULES IKARS

Konkurss tiek rīkots par godu Kurzemes 
mazpilsētai Priekulei. Konkursa dalībniekus 
aicinām iepazīties ar Priekules pilsētas 
leģendu par kalēju, kurš izkala spārnus un 
lidoja. ((www.priekulesnovads.lv/turismsp(((  – 
Priekules novada tūrisma ceļvedis)
KONKURSA TĒMA: Ko Ikars domāja, kad 
lidoja?
KONKURSA MĒRĶIS: Veicināt dalībniekus 
radoši izpausties dažādos mākslas žanros !
KONKURSA DALĪBNIEKI: Konkursā var 
piedalīties ikviens bērns un jaunietis 
vecumā no 4 līdz 16 gadiem Latvijā un 
Priekules Novada sadraudzības pilsētās.
ADRESE : Priekules Mūzikas un mākslas 
skola, Skolas iela 12, Priekule, Priekules 
novads, LV 3434
PAPILDUS INFORMĀCIJA: Konkursa 
koordinatore: Kristīne CUKURA, mobilais 
tālrunis – 26421205, 
e–pasts: kristic@inbox.lv@

Profesionālās ievirzes izglītības 
programmas Taustiņinstrumentu spēle – 
Akordeona spēle IV mūzikas skolu 
audzēkņu ansambļu un kameransambļu 
konkurss

Konkurss notiks Kārļa Kažociņa Madlienas 
mūzikas un mākslas skola 2014. gada 
6.decembrī „Skola”, Madliena, Madlienas 
pag., Ogres nov.. Konkursa ietvaros notiks 
Latvijas mūzikas skolu akordeonistu duetu 
un trio atlase Starptautiskajam akordeonistu 
ansambļu konkursam, kura norise plānota 
2015.gadā no 12.–14. martam Limbažos 
(13. Starptautiskā akordeonistu festivāla 
laikā)

Dalībnieki:
* Latvijas mūzikas skolu akordeona 

spēles audzēkņi;
* Visu profesionālās ievirzes izglītības 

programmu mūzikas instrumentu spēles 
audzēkņi kopā ar vismaz vienu akordeona 
spēles audzēkni.

Pieteikums konkursam uz skolas 
veidlapas un skolas rekvizīti jāiesūta līdz 15. 
novembrim uz e pasta adresi: mmmskola@
ogresnovads.lv; konkursa dalības maksa 
EUR 6.00 no dalībnieka, maksa dalībnieku 
un pedagogu ēdināšanai EUR 3.00 no 
personas.
Konkursa organizatori: Vita Ervalde, 
mob. tel. (+371) 28323898; 65039075, 
e–mail: mmmskola@ogresnovads.lv

V Starptautiskais Jauno mūziķu 
konkurss VIVA LA MUSICA mūzikas skolu 
un mūzikas vidusskolu jaunajiem solistiem – 
instrumentālistiem un vokālistiem notiks 
2014.gada 8. – 11.aprīlī Daugavpils Mūzikas 
vidusskolā.
Konkurss ir veltīts Fēliksa Mendelsona 
Bartoldi 205 gadu jubilejai.
Adrese un kontaktinformācija – Kandavas 
iela 2a, Daugavpils, LV–5401, Latvija; 
telefons/fakss – 654 07900, 
e–pasta adrese – dmv@dmv.lv@ , v
vivalamusica@inbox.lv@ . 

Meistardarbnīca jaunajiem 
komponistiem 

Madonā, 2014.gada 24.jūlijs – 
3.augusts 

Informācija ar aktīvām saitēm pieejama 
interneta vietnē: 

www.madmuzskola.lv; Latviešu mūzikas 
svētki; Jauno komponistu meistardarbnīca 

Radio Klasika arhīvs: 
http://klasika.latvijasradio.lv/lv/raksts/

latvijas–koncertzales/jaunie–komponisti–
latvieshu–muzikas–svetkos–madona.
a31248/ 

(Šeit var noklausīties radio raidījumu 
par jauno komponistu meistarbnīcu 
Madonā un 2013. gada 2. augusta koncerta 
“Jaunrade” ierakstu no 16. Latviešu mūzikas 
svētkiem)

Dalībnieki: mūzikas vidusskolu audzēkņi, 
JVLMA studenti, citi dalībnieki līdz 30 gadu 
vecumam, kas pēc atlases kritērijiem atbilst 
meistardarbnīcas nosacījumiem. 

Atlases noteikumi: Līdz 2014. gada 1. 
aprīlim tiek iesūtīts iepriekš komponēts 
skaņdarbs jebkādam sastāvam. Līdz 2014. 
gada 15. aprīlim Gundega Šmite un Mārtiņš 
Viļums izvērtē iesūtītās kompozīcijas un 
izvēlas astoņus aktīvos meistardarbnīcas 
dalībniekus. Pārējiem komponistiem 
ir iespēja piedalīties Latviešu mūzikas 
svētkos kā pasīvajiem meistardarbnīcas 
dalībniekiem. 

Šī tikai viena sadaļa no Latviešu mūzikas 
svētkiem un pārējiem dalībniekiem 
pieteikšanās tiks izsludināta atsevišķi.

X Starptautiskā Pētera Čaikovska 
klaviermūzikas izpildītāju konkurss 
notiks Kokneses novada Mūzikas skolas 
zālē Lāčplēša ielā –7, Kokneses novadā, 
Kokneses pagastā 2014.gada 6.,7. 
decembrī. Pieteikumus iesūtīt pa e– pastu 
līdz 2014.gada 15. novembrim tikai uz 
skolas veidlapasp  pēc dotā parauga.
Kontaktinformācija : Tālruņi: 65161292; 
mob. 29159071. Fax 65161292 
Kokneses mājas lapa : www.koknese.lv , 
sadaļa IZGLĪTĪBA 

15
PARTITA  NR. 145  2014

14
PARTITA  NR. 145  2014

KONKURSSNOTIKUMS



Izdevējs: Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija. Redaktore: Ilze Dāve
Izdevums elektroniski pieejams www.lmiia.lv 

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

BRĪVAM BRĪDIM
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– Tētis teica, ka tādas skolotājas
kā jūs otras pasaulē vairs nav!

–  Ja? Cik jauki! Un ko viņš vēl teica?
–  Ka tā esot Dieva laime.

– Vai skolotājs pamanīja, ka esmu
palīdzējis tev skolas uzdevumos?

– Man liekas gan, tēt, jo viņš teica,
ka man vienam nemaz neesot
iespējams sataisīt tik daudz
kļūdu.

Sievietes intuīcija izpaužas prasmē
izvēlēties vispiemērotāko brīdi, lai
paziņotu: „Es taču teicu, ka tā būs!”

Laulātais pāris vijoļkoncertā. Pēkšņi
vīrs čukstus jautā sievai: „Vai tu
jau aiznesi mūsu zāģi asinātājam?”

Divi vīri spēlē četrrocīgi klavieres.
Pēkšņi viens no viņiem vēršas pie
otra: ”Es spēlēju Brāmsu, bet ko
tu?”

Sarunājas mātes.
– Vai jūsu bērns jau prot runāt?
– Un kā vēl! Tagad jau mācām viņu 

arī paklusēt.

Skolotājs saka skolēnam: –Lai rīt 
atnāk uz skolu tavs vectēvs!

– Jūs gribējāt teikt – tēvs?!
– Nē, tieši vectēvs! Es gribu viņam 

parādīt, kādas kļūdas taisa viņa 
dēls tavos mājasdarbos!

Pasmaidīsim!
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