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Tieši pirms gada - 150 numurā tika publicēti 
raksti no iepriekšējo gadu izdevumiem un arī 
šoreiz būs mazliet no vēstures. Lai gan – tikai
ieskatoties gada skaitlī, ir pamanāma atšķirība.
Jo daudzas lietas nav mainījušās – gan labās,
gan ne tik labās. Līdzsvaru vajag, jo bez lietus
jau nezinātu, cik labi ir tad, kad spīd saule.
Pāršķirstot izdevumus no 2000.gada, lasu, ka 
2003.gadā Rīgas Doma kora skola atklāj jaunu
izglītības programmu – Mūsdienu ritma
mūzika, Madonā durvis vēra jaunā mūzikas
skolas ēka ar trīs koncertzālēm, iegādāti divi 
jauni Stenway&Son fl īģeļi P.Jurjāna MS un
toreizējās Rīgas 2.MS (2004.gads). 

Ir redzams, ka daudzi notikumi ir nemainīgi 
saglabājušies līdz pat šim laikam – jaunrades
dziesmu konkurss bērnu korim „Kas mēs 
bijām, būsim, esam” Alojā, starptautiskais
bērnu kameransambļu festivāls – konkurss
„Muzicējam kopā ar draugiem” Mārupē,
Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu
un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss
Rīgā, akordeonistu festivāls Limbažos, 
starptautiskais P.Čaikovska klaviermūzikas
konkurss Koknesē, Senās mūzikas festivāls 
Valmierā, latviešu mūzikas svētki Madonā, 
nometne Vītolēni Gaujienā un daudzi citi,
kuri pamazām nostiprinājušies kā tradīcija. 
Pa šo laiku izzuda Baltijas valstu mūzikas un 
mākslas skolotāju festivāls, bet atjaunojās
kā Latvijas mūzikas skolotāju festivāls. Ar 
lielu interesi pārlasu domes organizētos 
ceļojuma iespaidus uz Somiju, Poliju un
citām valstīm. Un tā jau ir mūsu vēsture, kuru
veidojam mēs – mūzikas skolas. Vēl ievēroju 
interesantu tendenci – tieši novembra 
mēnesī ir vismazākais lappušu skaits,
vismazāk informācijas. Tātad – vismazāk 
iesūtīto materiālu no skolām. Varbūt jūs ziniet
tam izskaidrojumu? Uzdrošinieties un ziniet,
ka no mazajām lietām sastāv visa dzīve un 
lielie notikumi nāk tikai pēc mazajiem. Gaidu
mazos notikumus un lielos, protams, arī!

Ilze Dāve, Partitas redaktore

Būsiet mīļi gaidīti 2015.gada 6.decembrī plkst.14.00
Limbažu kultūras namā Rīgas iela 9 
mūzikas skolas 70.gadu JUBILEJAS KONCERTĀ
Koncertā piedalīsies mūzikas skolas audzēkņi,
skolotāji un absolventi.
IEEJA BEZ MAKSAS.

Mūzikas skolas kolektīva vārdā
direktors Viktors Ņikandrovs

Limbažu mūzikas skolai 70
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VASARAS EPICENTRĀARVĪDAM ŽILINSKIM - 110

Šogad komponistam Arvīdam 
Žilinskim 110.dzimšanas diena. 
Pavasarī Amatas novada mūzikas un 
mākslas skolas kora klases audzēkņi, 
jaunatvērtajā mūzikas un mākslas 
skolas namā Ieriķos, ieskandināja 
ar komponista dziesmiņām, bet 
12.septembrī, noslēdzot šo jubilejas 
gadu, izmantojām ielūgumu - 
ekskursiju uz komponista Arvīda 
Žilinska mājām ‘’Lejas Arendzāni’’, kurā 
mēs varējām sniegt nelielu koncertiņu 
un spēlēt komponista klavieres.

Dažas atsauksmes pēc ekskursijas no 
audzēkņiem: ‘’Komponista mājās bija 
daudz lelles un ļoti daudz plakātu. Vienā 
no istabām bija ļoti liels un ļoti skaists 
kamīns.Man paliks atmiņā skapis, kura 
vispusē ir milzīgi daudz sakaltušu rožu.
Man ļoti patika’’(Elīna, 11.g.).

‘’Mēs bijām komponista A.Žilinska 
mājās. Ejot mājās, ieraudzīju lielo skapi 
ar rozēm. Komponista darba istabā, 
mēs dziedājām komponista dziesmiņas 
un varēja spēlēt klavieres’’ (Paula, 8.g.).

‘’Sestdien braucām uz A.Žilinska 
mājām. Tur man uzreiz iepatikās – 
skaistā un klusā daba. Ieejot mājās, 
mani pārsteidza skapis, kura augšā 
bija liels sakaltētu rožu pušķis. Mājās 
bija skaisti viss izgreznots, tur bija 
vienreizēji!’’(Druvis, 11.g.).

‘’Patika A.Žilinska māja, lielā lampa, 
lielais ozols, ābeles un puķu dobes’’ 
(Vidvuds, 8.g.).

‘’Komponista Žilinska māja – man 
patika, kopā ar visiem padziedāt un 
uzspēlēt komponista klavieres. Laikam, 

ja nebūtu pamēģinājusi, tad to varbūt 
būtu nožēlojusi...’’ (Ērika, 13.g.).

Paldies skolotājai Inetai Lācei - 
Sējānei, kura mums noorganizēja 
tikšanos gan ar komponista dēlu 
Valtu un vedeklu, gan bija lieliska 
gide jaukajā ekskursijā uz komponista 
Arvīda Žilinska mājām ‘’Lejas Aredzāni’’.

Liels paldies skolotājai Ilzei Pullei 
par šo jauko projektu mūsu skoliņā – 
Arvīdam Žilinskim 110!

Skolotāji un audzēkņi

Pavadot vairākas stundas garajā ceļā 
no Rīgas uz Madonu un pa autobusa 
logu vērojot Vecpiebalgas paugurus, 
savrupos klajumus un reti izkaisītos cie-
matus un viensētas, neviļus rodas sajū-
ta, ka Latvija šajā debesu virzienā kļūst 
arvien klusāka un tukšāka. Ka norimuši 
visi pilsētu trokšņi, visa drūzma un mek-
lējošs nemiers, kuru rada tik daudz kā 
gribošie pilsētnieki. Šķiet, ka nu ceļotāju 
sagaidīs vien rimtas ziedošu pļavu un 
leknu mežu ainavas, kuras vedinās uz 
melanholiskām pārdomām un apceri 
par to, cik skumji, ka tiek pamesti Latvijas 
brīnišķīgie lauki. 

Taču tāluma, klusuma un tukšuma ie-
spaids pavisam drīz pārvēršas pats savā 
pretmetā. Jūlija pēdējās nedēļās – šogad 
un tā jau ilgus gadus - Madona kļūst par 
vienu no Latvijas mūzikas dzīves epicen-
triem, pilsētas Mūzikas skola skan, vibrē 
un reizēm arī dārd teju vai 24 stundas 
diennaktī. Kamēr tās jaunajā ēkā noris 
komponistu meistarklases, lekcijas un 
aktīvs komponēšanas process, vecajā 
(un nenoliedzami diezgan spokainajā) 
mūzikas skolas namā dzīvo, vingrinās un 
mēģina mūziķi, talantīgā un spožā Latvi-
jas jauno mūziķu paaudze. Šī gada Lat-
viešu Mūzikas svētku norises aptver pār-
steidzoši plašu spektru, parādot netica-
mi daudz no mūslaiku Latvijas mūzikas 
kultūras. Madonas Mūzikas svētku vien-
reizīguma pamatā noteikti ir veiksmīgais 
vairāku pasauļu savienojums- latviešu 
klasikas zelta fonds izcilu mūziķu izpildī-
jumā festivāla koncertos un radošie un 
mokošie jaunā meklējumi komponistu 
meistarklasēs. 

Mārtiņam Bergam lieliski un šķietami 
ar vieglu roku izdevies pārņemt un tur-
pināt Madonas reģionā leģendārā Ata 
Kumsāra iedibinātos Latviešu Mūzikas 
Svētkus un piešķirt tiem savu pavisam 
personīgo noti, svētku saturu izvēršot 
laikmetīgās mūzikas virzienā un tā ne-
ļaujot tiem ieslīgt nacionālā nostalģijā. 
Kompozīcijas meistarklases pulcēja 8 
astoņus jaunus komponistus, pārsva-
rā Mūzikas Akadēmijas studentus, kuri 
ļāvās diezgan lielam izaicinājumam – 
rakstīt skaņdarbus nelieliem sastāviem 
kokpūšamo instrumentu kvinteta ietva-
ros. Sarežģīts, studiju laikā nereti nepie-
tiekami iztirzāts instrumentu kopums, 
kurā, no vienas puses, jāmācās izprast tik 

daudzējādās un vienlaikus tik specifi skās 
kokpūšamo tehniskās iespējas, un, no 
otras puses, jāmēģina atrast savs tembrs, 
eksperimentējot ar līdzīgo un atšķirīgo 
kokpūšamo instrumenta ansambļa ska-
nējumā. Meistarklašu noslēguma kon-
certs, ļoti iespējams, bija izaicinājums 
arī publikai. Par spīti ekstravagantajiem 
tembriem tā tomēr nepameta koncertu 
priekšlaicīgi un kopīgi izvēlējās savu fa-
vorītu – Oļesjas Kozlovskas kompozīciju 
“Jūras Dzīvnieki”, kurā pūšamie instru-
menti meistarīgi spēja izvairīties no ik-
vienas konvenciālas nots.

Negribētos šī festivāla ietvaros izcelt 
kādu vienu koncertu kā visu svētku 
kulmināciju- jau tāpēc vien, ka atskaņo-
juma kvalitāte visos no tiem bija izcila. 
Savukārt, programmu saturs vienmēr ir 
gaumes lieta un par, gaumi, protams, ir 
jāstrīdas! Taču neaizmirstot, ka latviešu 
klasiskās mūzikas repertuārs nav pārāk 
plašs, jo tās pirmsākumi ir visai vēli. Tur-
klāt zirņus no pelavām izvētī laiks - un, lai 
tas būtu iespējams, mūzikai ir jāskan un 
jātiek spēlētai.

Pianists Reinis Zariņš ir viens no kon-
sekventākajiem latviešu mūzikas in-
terpretiem uz pasaules skatuvēm; Ma-
donas Mūzikas svētku atklāšanas kon-
certam viņš - paralēli Santas Ratnieces 
opusam “Muquarnas”, Imanta Zemzara 
“Sonātei” un Pētera Vaska kompozīcijai 
“Gadalaiki”- izvēlējies Jāz. Vītola variāci-
jas par “Ej, saulīte, drīz pie dieva” tēmu. 
Šo apjomīgo ciklu viņš interpretē ar tik 
dabisku laika izjūtu, ka pilnīgi aizmirstas 
šim skaņdarbam piemītošā smagnējība, 

kura varbūt slēpjas arī pašā tik klasiskajā 
variāciju žanrā. Interpretācijas loģiskums 
un dziļums norāda, ka Reinis Zariņš ir ne 
tikai intuitīvs, bet arī intelektuāls mūzi-
ķis, kurš analizē un pēta darba uzbūvi un 
kopsakarības. Tas imponē un iedvesmo.

Citā festivāla vakarā muzicēja “Spīķe-
ru kvartets”, kura pirmās vijoles Martas 
Spārniņas muzikālā biogrāfi ja sākusies 
tieši Madonas Mūzikas skolā. Program-
mā ļoti veiksmīgi izvēlēta stilistiski visai 
dažāda latviešu mūzika sākot no pār-
steidzošas un virtuozi elegantas Hel-
mera Pavasara kompozīcijas līdz Rutas 
Paideres kvartetam “Debesis Dažādi”, 
kura kompozicionālā risinājumā centrā 
ir vācu mākslinieka Anselma Kīfera ko-
lāžas.

Savukārt klavieru kvartets “Quadra” 
atstāja paliekošu iespaidu ar savu neat-
kārtojamo muzikālo temperamentu un 
perfekti koordinēto saspēli starp mūzi-
ķiem, atstājot otrajā plānā šaubas par 
to, vai atskaņotais Tālivalža Ķeniņa darbs 
pieder pie labākajiem viņa opusiem jeb 
arī gribētais free-jazz skanējums tomēr ir z
un paliek tikai virtuozs. 

Svētku noslēgums paša Mārtiņa Ber-
ga rokās. Īsā laikā ar festivāla orķestri 
tik kvalitatīvi iestudētā programma met 
plašu tiltu pāri dažādu stilu un laiku lat-
viešu mūzikai, atgādinot arī to, ka mūs, 
latviešus, vieno kopīga vēsture, kultūra 
un valoda. Bet mūsu saknes un perspek-
tīvas tālu pārkāpj Latvijas robežas. Labi, 
ka tā. 

Ruta Paidere,
komponiste
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Vēsture. Pārpublicēts no 2000.gada Partitas 33.numura Pūka skola
Parasti augustā un septembrī daudz 

tiek runāts un rakstīts par pedagoģis-
kām tēmām – saistībā ar mācību gada 
sākumu aktualizējas skolu jautājumi. 
Šogad varēja gaidīt sevišķi interesan-
tus ministrijas ziņojumus un ieteiku-
mus, jo pāris pēdējos gados pedago-
ģijas un tai tuvu zinātņu – neiroloģijas 
un psiholoģijas – atklājumu raža ir tik 
bagāta un pārsteidzoša, ka speciālisti 
runā par maigo revolūciju pedagoģijā, 
jaunas ēras sākumu skolā vispār utt. 
Diemžēl izglītības darbinieku konfe-
rencē šie jaunumi skatīti netika. Grūti 
saprast, kāds tam iemesls – neinfor-
mētība, nespēja zinātnes atziņas trans-
formēt pedagoģijā, bailes no jauna vai 
vēl kas cits. Tomēr ir skaidrs, ka pareizi 
tas nav. Agrāk vai vēlāk pie jaunumiem 
nonāksim tik un tā ( tāpat kā pie dato-
riem, mobilajiem telefoniem utt.). Tikai 
tad būsim nevis citiem priekšā, bet - 
otrā galā. 

Kas tie par jaunumiem, par kuriem 
obligāti bija jārunā?

Pirmais ir neirologu un psihologu 
uzskats, ka jēga dzīt skolēnu galvās 
zināšanas ir tikai tad, ja vienlaikus, pa-
ralēli tiek attīstītas viņu intelektuālās 
spējas, īpaši augstāka līmeņa domā-
šanas prasmes, antipācija, simultānuz-
tvere, īslaicīgās atmiņas apjoms u.c. Lai 
kādas ir zināšanas, bez minētajām spē-
jām tās ir tikai un vienīgi pasīvs poten-
ciāls. Diemžēl ar mūsdienu apmācības 
satura un mācību metodēm augstākās 
domāšanas prasmes, kā vērtē speciā-
listi, attīstās tikai trijos līdz piecos pro-
centos skolēnu! Vai citādi kā par traģis-
ku šādu situāciju var nosaukt?

Lai ātrāk labotu situāciju, speciālisti 
šodien visvairāk strādā tieši pie spēju 
un domāšanas prasmju attīstīšanas 
jautājumiem. Šo neredzamo, dziļi in-
tīmo prāta mehānismu attīstītāji ir jā-
atrod par katru cenu, jo citādi skolas 
turpinās savu katastrofālo klibošanu. 
Pārbaudot iespējamos smadzeņu ak-
tivizētājus, neirologi nonākuši pie pār-
steidzoša secinājuma, proti, atklājas, ka 
vislielāko un plašāko bioelektrisko akti-
vitāti smadzenēs izraisa mūzikas instru-
mentu spēle! Tātad mūzika – vislabākais 
smadzeņu attīstītājlīdzeklis! Neiedziļi-
noties detaļās, jāatzīmē, ka šajā sakarībā 
ASV neirologi iesaka visiem vecākiem 
pieteikt bērnus uz mūzikas stundām, jo 
tā viņi iegūšot labu smadzeņu anatomi-

ju. Vai tas nav negaidīts pavērsiens skolu 
dzīvē, vai tā nav sava veida revolūcija? 
Cita starpā, Vācijas izglītības ministrija, 
kas pati nolēma visu pārbaudīt, funda-
mentālajā pētījuma Muzikāla audzinā-uu
šana un tas ietekme secina to pašu un 
tagad ir gatava bezkompromisa cīņai, lai 
no pirmās līdz pēdējai, trīspadsmitajai 
klasei, visi skolēni spēlētu kādu mūzi-
kas instrumentu. Vācieši konstatējuši, ka 
instrumentālā muzicēšana patiešām vis-
labāk attīsta daudzas intelektuālās spē-
jas un domāšanas prasmes, sekmē abu 
smadzeņu pusložu sadarbību, veicina 
koncentrēšanos, emocionālo attīstību 
un uzlabo pat sociālo uzvedību. Šādai 
apmācībai, protams, nav jāiet profesio-
nālā gultnē, taču tas jau ir cits jautājums.

Ko mēs gaidām?
Kāpēc izglītības ministrs par šo tik 

svarīgo zinātnes atklājumu – mūzikas 
īpašo nozīmi – pat neieminējās? Ir taču 
skaidrs, ja negribam atpalikt no citām 
tautām, modernās zinātnes ieteikumos 
jāieklausās. (Varbūt kādam neērti, ka 
Latvijā patiesībā viss notiek otrādi, ka 
muzicēšana tiek apcirpta un tāpēc tāda 
neatsaucība?) Turklāt par mūzikas attīs-
tošajām potencēm patiesībā ir jāprie-
cājas visiem, tai skaitā arī matemātikas, 
fi zikas, valodu un citu priekšmetu sko-
lotājiem. Jo pretējā gadījumā viņiem 
daļa savu stundu laika būtu jāatrauj no 
zināšanu sniegšanas un jāvelta attiecīgo 
spēju attīstīšanai, kas katrā ziņā ir daudz 
grūtāks uzdevums, nekā tikai sausu fak-
tu sniegšana. Tagad to viņu vietā izdarīs 
mūzika. Vai tas nav izdevīgi?

Arī ar otru novitāti, tā saucamās emo-
cionālās inteliģences jautājumu bija jā-
runā visnotaļ nopietni. Jo tas attiecas ne 
tikai uz zināšanām un to izmantošanu, 
bet skar vēl svarīgākas lietas – skolēnu 
mūža kvalitāti. Tajā, kā atzīst neirologi, 
izšķiroša nozīme ir cilvēku emocionāla-
jai kompetencei – savu un citu emociju 
pazīšanai, emociju disciplīnai, empātijai, 
emocionālajam repertuāram. Šodien 
emocionālās inteliģences jautājums 
saistībā ar pieaugošo alkoholismu, nar-
kotikām, seksuālajam perversitātem un 
terorismu faktiski kļuvis par civilizācijas 
pastāvēšanas jautājumu. Diemžēl par 
apmācāmo emocionālo dzīvi, jūtām un 
to mērķtiecīgu attīstīšanu skolā nekad 
nav domāts, tas bijis atstāts pašu bērnu 
ziņā, pašplūsmai. ASV neirologi tagad 
kritizē pedagogus, ka tie pārdzīvo, vai 

skolēns prot lasīt un rakstīt, bet, ka vi-
ņus maz uztrauc, vai skolēni rīt vispār 
būs dzīvi (ASV skolēnu emocionālie 
konfl ikti dažkārt beidzas ar ieroču ci-
lāšanu...). Neirologu atklājumam, ka 
cilvēkiem patiesībā ir divi prāti – racio-
nālais un emocionālais un ka pēdējam 
ir iespēja vadīt cilvēku vienam pašam, 
ir nepārvērtējama nozīme. Jo nav grū-
ti iedomāties, kas notiek, ja attiecīgā 
indivīda emocijas nav attīstītas, ja ir 
sazēlis tikai negatīvais – vientulība, aiz-
vainojums, naids, dusmas, agresivitāte. 
Lūk, kāpēc ASV skolās tagad skolēnu 
emocionālās kompetences jautājumi 
ir tik ārkārtīgi aktuāli un aizvien vairāk 
piekritēju rodas uzskatam, ka mācību 
darbs vispār nav atraujams no skolēnu 
emociju dzīves jautājumiem, īsi sakot, 
skolēnu emociju sakārtošanu, emocio-
nālās kompetences celšanu zinātnieki 
uzskata par obligātu 21. gadsimta sko-
las pienākumu.

Vai mums šim emocionālās inteli-
ģences jautājumam nav jāpievērš vis-
lielākā uzmanība?

Vai mums ir kādi citi, iedarbīgāki lī-
dzekļi, ar ko karot pret tautas dzeršanu, 
narkotikām, noziedzību? Ko panāksim 
ar šļirču un prezervatīvu izsniegšanu, 
cita veida pretimnākšanām grēcinie-
kiem? Pat vēsture pierāda, ka ar poli-
ciju un sodiem, izlaidības civilizēšanu 
neko jūtamu pret pagrimumu izdarīt 
nevar. Labākais pretlīdzeklis ir radīt cil-
vēkos imunitāti pret izlaidību, tā sacīt, 
iekšējo sargu. Tad, lūk – kā iedarbīgus 
pozitīvu emociju raisītājus un attiecīgi 
sabiedriskās tikumības un kārtības le-
gitimētājus zinātnieki ieteic fi lozofi ju, 
reliģiju, mākslu un nacionālismu. Kāpēc 
to visu nelaist cīņā par mūsu bērniem? 
Ja par fi lozofi ju un mākslas spēku viss 
ir skaidrs, tad šodien īpaši klātos runāt 
par reliģiju pedagoģijā. Neiedziļinoties 
detaļās, jāatzīmē, ka tikai pēdējā laikā 
zinātnieku uzmanības lokā īpašu vietu 
ieņēmusi reliģija, konkrēti, lūgšanas. 
Secinājums ir nepārprotams: lūgšanas 
dziedē cilvēku gan psihiski (noņem 
stresu, vieš optimismu un mieru, attīsta 
labsirdību, komunikabilitāti utt.), gan fi -
ziski (labāk dzīst ievainojumi, regulējas 
sirdsdarbība un asinsspiediens, uzlabo-
jas imunitāte utt.). Zinātnieki, protams, 
nesaka, ka viņi var pierādīt – Dievs ārstē 
cilvēkus, viņi apgalvo, ka to veic cilvē-
ka ticība Dievam. Vai mums šī nianse 

tik svarīga? Ir saprotams, ka mēs pret 
Dievnamiem joprojām izturamies ar 
aizdomām, neticam to iespējām utt. 
Tās ir komunisma sekas mūsu apziņā. 
Bet vai tad ir cita izeja no tā dziļā ne-
tikumu un noziedzības muklāja, kurā 
mūsu tauta šodien ir līdz ausīm? Agrāk 
vai vēlāk nāksies izšķirties – vai nu, stīvā 
lepnībā paliekot, ļaut bērniem iet bojā 
no alkohola un narkotikām, vai vest tos 
uz Dievnamu mācīties mākslu dzīvot. 
Kā rāda jaunākie pētījumi, ir tikai trīs 
jauniešu grupas, kuras ir imūnas pret 
ļaunumu, proti, intelektuāli spējīgie, 
ticīgie un emocionāli attīstītie. Vai šai 
atziņai nav jābūt ari mūsu 21. gadsimta 
izglītības un audzināšanas koncepcijas 
pamatā?

Lai cik bailīgi un nacionālo pašcieņu 
zaudējuši esam, tomēr jaunatnes dēļ 
būtu atklāti jāizrunājas arī par veselī-
ga tautas nacionālisma kopšanu. Tas 
ir īpaši svarīgi tagad, kad pēc pusgad-
simtu ilgas okupācijas tauta ir bezga-
la vārga savā nacionālajā pašcieņā. 
Zinātnieki apgalvo, ka nacionālisms 
spēj daudz darīt indivīda emocionā-
lajā un tikumiskajā sakārtošanā. Kā 
atzīmējis angļu socioloģijas profesors 
Entonijs D. Smits, «nacionālā identitā-
te un nacionālisms ir absolūti svarīgi 
un būtiski faktori mūsdienu cilvēku 
lielākajai daļai». Tad kādēļ nacionālis-
mu, nacionālos svētkus, senču rituālus, 
okupāciju un represiju piemiņas dienu 
notikumus, represētos un nacionālos 
brīvības cīnītājus aktīvi neizmantojam 
jaunatnes emocionālajā un patriotiska-
jā audzināšanā? Baidāmies, ka kādiem 
atkal kaut kas nepatiks? Starp citu, var 
tikai apbrīnot Kārļa Ulmaņa laika pe-
dagogus, kas prata gan izglītot, gan 
audzināt latviešu jauno paaudzi tā, ka 
veidojās gudra, nacionāla un kārtīga 
tauta. Kāpēc to nevaram šodien? Kā-
pēc tagad tik daudz brāķa skolas dar-
bā, žūpas, narkomāni, pedofi li? Kāpēc 
šodien pedagoģija, audzināšana ir tik 
kliedzoši nevarīga? Varbūt okupācijas 
nodarījumi ir tik neatgriezeniski?

Manuprāt, tādi ir galvenie jautājumi, 
par kuriem ministriem bija jārunā ar 
skolotājiem. Jo ne jau skolotāju algas 
vai skolu remonti ir galvenais, tādas lie-
tas vienkārši jānokārto bez liekas pļā-
pāšanas un ažiotāžas.

Skolu reformas meklējamas citur – 
mūsdienu modernajā zinātnē.

Taisnību sakot, ir vēl jautājumi, kuri 
pelna uzmanību. Piemēram, par vīriešu 
un sieviešu kārtas šķirtu mācīšanu. Kā 

Izdevniecība Musica Baltica laidusi 
klajā Intas Udodovas mācību grāmatu 
„Pūka skola”. Tā ir jau trešā grāmata, 
kas iznāk sērijā „Mūzikas ābece”, un ir 
paredzēta solfedžo (mūzikas mācības) 
priekšmeta apguvei mūzikas skolu 
3.klasē. Mācību līdzeklis ir izstrādāts 70 
mācību stundām (2 mācību stundām 
nedēļā). Tajā ietvertais saturs atbilst 
mūsu vadošo speciālistu izstrādātajām 
mācību priekšmeta „Mūzikas mācība” 
vadlīnijām (I.Grauzdiņa, V.Bernhofs „Mū-
zikas mācība. Mūzikas literatūras un Sol-
fedžo integrētais kurss”, 2011). 

Kā jau minēts, „Pūka skola” ir trešā 
„Mūzikas ābeces” grāmata, un tajā  tur-
pinās abās iepriekšējās grāmatās („Rūķu 
skola” un „Sprīdīša skola”) aizsāktās me-
todiskās iestrādnes. Atbilstoši mācību 
programmai, mācību grāmata sniedz 
audzēkņiem nepieciešamo informāci-
ju. Šīs zināšanas audzēkņiem ir noderī-
gas ne vien mūzikas mācības priekšme-
ta apguvē, bet arī mūzikas instrumenta 
spēles stundās. Savukārt daudzveidīgie 
uzdevumi attīsta mācību priekšmeta 
sekmīgai apguvei nepieciešamās pras-
mes un iemaņas. Tie rosina audzēkņus 
muzicēt un praktiski darboties (dziedāt, 
spēlēt, saklausīt, ritmizēt, improvizēt, 
sacerēt), līdz ar to tie attīsta audzēkņu 
muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu. 

Strādājot ar mācību grāmatu „Pūka 
skola”, veidojas arī audzēkņu vecum-
posmam atbilstoša radošās darbības
pieredze. Uzdevumos ir ietverti dažādi 
radošās darbības veidi:  
• radoši izziņas jeb radoši pētnieciskie 

uzdevumi (atrodi, padomā, noskaidro, 
izvēlies utt., daudzi „mākonīšu” uzde-
vumi);

• radošas iztēles uzdevumi (iztēlojies, 
izdomā stāstiņu, uzzīmē u.tml.);

• radoši uzdevumi (i improvizē ar balsi 
vai uz instrumenta, saceri ritmu vai me-
lodiju, turpini melodiju pēc dota impul-
sa). 
Mācību grāmatai „Pūka skola” saga-

tavots arī materiāls skolotājiem, kurš iz-
nāks CD formātā, un atvieglos skolotāja 
darbu klasē. Skolotāju burtnīcas sadaļā 
„Uzdevumi” atradīsiet diktātu melodijas 
„ar visām notīm”, kā arī pārējo uzdevu-
mu pareizās atbildes. Savukārt sadaļā 
„Nošu pielikums” ir pievienots mūzikas 
klausīšanās skaņdarbu nošu materiāls, 
ko varēsiet izmantot pēc saviem ieska-
tiem. 

Lai jums veicas Pūka skolā!
Inta Udodova

secinājuši speciālisti, 14 gadu vecumā 
zēnu prāts un emocijas caurmēra par 
trīs gadiem atpaliek no meiteņu prā-
ta un emocionālas attīstības. Tāpēc 
no kopējas mācīšanās cieš abas pu-
ses – zēni uz meiteņu fona izskatās 
gaužām nevarīgi un saņem nepelnī-
ti zemas atzīmes, savukārt sieviešu 
dzimums garlaikojas, jo vielu varētu 
apgūt straujāk. Turklāt abām pusēm 
traucē neiztrūkstošais amizieris un iz-
rādīšanās, kas veltīti pretējam dzimu-
mam un kuri pēdējā laikā pieņēmuši 
īpaši vulgāras formas (rupju krievu la-
muvārdu lietošana, sapīpešana u. c.). 
Kopmācīšanās ļaunums tiek vērtēts 
par tik lielu, ka vairākās valstīs jau pār-
iet uz šķirtām klasēm. Kāpēc klusējam 
par šo jautājumu? Mūsu skolās nekas 
tāds nav manāms?

Vēl viens jautājums – skolēnu sma-
dzeņu atšķirīgo pusložu lietotāju 
problēmas. Ir taču zināms, ka apmē-
ram 85 procenti skolēnu lieto sma-
dzeņu kreiso (pakāpeniskie, sukcesī-
vie domātāji), bet 15 procenti – labo 
puslodi (simultānās uztveres pārstāv-
ji). Atšķirības domāšanā ir milzīgas, 
un tas būtu jāņem vērā. Kāpēc šis jau-
tājums netiek risināts? Vai ir droši, ka 
mums visi domā vienādi kā padomju 
laika zaldāti? Turklāt labajiem ir kāda 
īpašība – uzmanības defi cīts. ASV, kur 
šīs atšķirības tiek respektētas, sma-
dzeņu labās puses lietotājiem ir savas 
skolas ar īsinātu stundu laiku.

Pēdējais. Varbūt pienācis laiks pa-
vērst skolu ar seju pret jogu? Jo joga 
taču ir par to pašu, par ko šodien ie-
stājas modernā zinātne, proti, cilvēka 
mentālo enerģiju, domas spēku, saka-
rīgu dzīvesveidu. Vai nav tā, ka mūsu 
skolēniem lielākā daļa enerģijas aiziet 
nevis mācībās, bet klaigāšanā, tenko-
šanā, strīdiņos, dīkā klaiņošanā, visā-
dās bezsatura izklaidēs? Senie latvieši 
teica – ko sēsi, to pļausi. Vai tagad ne-
pļaujam pašu sēto?

Ja sabiedrība pret skolas reformām 
izturēsies tikpat bezatbildīgi kā līdz 
šim, būs katastrofa. Pat Eiropa un 
NATO mūs neglābs. Jo nelielā gudro 
un disciplinēto jauniešu kopa Latvijā 
nākotnē maz ko iespēs pret latvijis-
koto alkoholiķu, pedofi lu un noziedz-
nieku pūli, kas viņiem stāvēs pretī.

Vai tiešām par šo visu ministram ne-
bija jārunā!

Jānis Birzkops,
Liepājas pedagoģiskā institūta 

pedagoģisko zinātņu doktors
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Šajā mācību gadā, janvārī, notiks 
jau XXI Latvijas Mūzikas skolu pūšamo 
un sitamo instrumentu izpildītāju 
konkurss. Konkurss gadu gaitā ir 
ieguvis plašu atpazīstamību pūšamo 
un sitamo instrumentu pedagogu 
un jauno instrumentālistu  vidū. Tā ir 
ikgadēja iespēja  audzēkņiem iegūt 
konkursa pieredzi, piedaloties pašmāju 
konkursā bez vairāku kārtu atlases. Tas 
sevī slēpj arī grūtības. Konkurss notiek 
vairākas dienas, jo vienīgais kritērijs 
ir audzēkņu spēja atskaņot obligāto 
skaņdarbu.  To  katru gadu citu izvēlas 
konkursa rīkotāji. Vislielāko dalībnieku 
skaitu veido fl autisti, saksafonisti un arī 
sitamo instrumentu spēlētāji. Kāpēc? 
Jo šie ir vispopulārākie instrumenti 
pūšamo un sitamo instrumentu 
nodaļās. Kā jau minēju, obligātos 
skaņdarbus izvēlas rīkotāji. Patiesībā 
tie tiek noteikti ar Latvijas Nacionālā 
Kultūras Centra pūtēju nozares 
vadītāju akceptu, jo viņi ir konkursa 
rīkotāji.  Katrs zina, ka piedaloties 
konkursos, obligātais skaņdarbs 
ir  jāizpilda  izplatītās partitūras 
redakcijā. Ieskatoties šī gada marimbas 
obligātā skaņdarba redakcijā, atklājās, 
ka no 65 takšu garā skaņdarba 12 taktis 
nav izmantojamas darba  procesā. 
Pārsvarā tas attiecas uz solo partiju, 
bet būtiskas kļūdas sastopamas arī 
klavieru pavadījumā. Sašutums rodas 

arī tāpēc, ka izvēlētais skaņdarbs ir 
tik ļoti populārā ,,Toreodora ārija‘‘ 
no Žorža Bizē operas ,,Karmena‘‘, 
kur katra nepareiza nots uzreiz ir 
pamanāma.  Kad man par šo absurda 
situāciju stāstīja Ogres Mūzikas skolas 
sitamo instrumentu spēles  pasniedzējs 
Modris Krūmiņš, pirmajā brīdī likās, 
ka praksē sastaptās  nošu kļūdas, 
ko regulāri gadās sastapt Latvijas 
Nacionālā Kultūras Centra izplatītajās 
pūtēju orķestru  partitūrās, nevar būt 
nekas nopietns. Bet redzot šo ārprātu, 
kad  patiesībā nošu eksemplāri  ir 
jāpārraksta, rodas jautājums. Vai 
tiešām izsūtot nošu eksemplārus 
potenciālajiem konkursa dalībniekiem, 
konkursa rīkotājiem nav 100% jāatbild 
par nošu kvalitāti? Vai tiešām pedagogi 
un audzēkņi nav pelnījuši kvalitatīvu 
nošu eksemplāru, kuru varētu izmantot 
ne tikai gatavojoties konkrētam 
konkursam, bet kurš  būtu arī  labs 
nošu bibliotēkas papildinājums? 
Vai tiešām, arvien plašāk izmantojot 
datora programmas  nošu rakstīšanā, 
mums arvien biežāk būtu jāsastopas ar 
ļoti nekvalitatīviem nošu izdevumiem, 
kad pedagogiem un arī diriģentiem 
būtu  partitūrās jālabo nejēdzīgas 
kļūdas?

Problēmā ieklausījās un pati ar to 
sastapusies Līga Paukšte

SAŠUTUMS

E S   E S M U   L A I M Ī G S,  KA  MAN  IR  IESPĒJA  BŪT  MŪZIĶIM 

E s   j o p r o j ā m   b r ī n o s  par to, ka 
uz šīs mazās, bet mums lielās zemes, ir 
neticama iespēja rasties M o c a r t a m 
(arī tam, kurš dzīvoja alu laikmetā), 
kas atradis veidu, likumsakarības un 
loģiku kā izrauties no pirmatnējā 
trokšņa un caur primitīvu vienbalsību 
atrast ceļu līdz fantastiskai mistērijai 
tūkstošbalsu simfonijā, strukturētā 
mūzikas arhitektonikā, kas ļauj skaņai 
iegūt spārnus, lidot, iegūt formu un 
saturu, tādējādi kļūstot par pasaules 
harmonijas visemocionālāko, tiešāko 
un skaistāko vēstnesi.

E s m u   p ā r l i e c i n ā t s – mūzika 
ir skaistākā no mākslām. Tā ir arī 
visizplatītākā māksla, tādēļ reizē arī 
visizmantotākā – visur skanoša un bieži 
bez cenzūras. Tas rada apstākļus lielai 
iespējai degradēties, kā to īpaši redzam 
mūsdienās.

Un šai brīdī lielu nozīmi iegūst 
S k o l a  un S k o l o t ā j s – ceļš uz 
izpratni, gaumes treniņš, lai c i l v ē k s 
iemācītos atšķirt graudus no sēnalām. 
Ja, piemēram, literatūras mācībā tas 

liekas pašsaprotami, ka lubenei ir sava i
vieta, tad vispārējā vērtību sistēma 
mūzikā ir ārkārtīgi piesārņota. Par to 
liecina sabiedrības gaumes degradācija 
šlāgera un eirovīzijas virzienā, to 
kultivējot valstiskā līmenī.

Šai kontekstā es lepojos ar m ū s u s 
k o l a s s k o l o t ā j i e m, kas, darot 
svētīgu darbu, dara to visaugstākajā 
līmenī. Par to liecina viņu darba augļi. 
Pateicoties Jums, skolotāji, esam viena 
no labākajām Latvijas mūzikas skolām 
un, atzīmējot pēdējo gadu izcilos 
rezultātus, saku paldies, ka Jūs veidojat 
spilgtus talantus, spēcīgus absolventus, 
gudrus cilvēkus. 

Svētku brīdī prieks dalās ar bažām, 
jo četru gadu laikā, kopš esmu Jāņa 
Norviļa Madonas mūzikas skolas 
direktors, redzu valsts nespēju un 
neieinteresētību turpināt izcilas 
mūzikas lielvalsts (viena no retajām 
jomām, kur esam pasaules lielvalsts) 
stratēģiju, fi nansiāli atņemot vairums 
mūzikas skolām iespēju realizēt pilnu 
profesionālas izglītības programmu. 

Tuvredzīgie reformisti, viņu pa-
domdevēji un citi kangari sevi jau i
nolēmuši tam melnajam sarakstam, 
kurā ierakstās tie, kas aktīvi vai pasīvi, 
apzināti vai neapzināti apdraud 
mūsu mazās tautas pastāvēšanu. 
Tautu izdzīvošanai vienmēr ir liekama 
milzīga vienlīdzības zīme ar kultūras 
pastāvēšanu. Profesionālās mūzikas 
izglītība un reizē kultūra šai laikmetā ir 
ļoti apdraudēta. Tomēr esmu optimists, 
un dižā kultūras darbinieka Arta 
Kumsāra, cīņas sparā galdā uzsistās 
dūres iedvesmots, ticu, ka mūsu tautas 
misija, kādu to parāda dižie sasniegumi 
mūzikā, mākslā, sportā, zinātnē, netiks 
apslāpēti tukšprātīšu diktatūrā.

Mārtiņš Bergs

PŪKA OPERA

Viedoklis
Aicinājums izteikt domas par 

mūsdienu tehnoloģiju ietekmi uz 
mūsu audzēkņiem liek atcerēties vienu 
otru mirkli, ko vērojam mūzikas skolā 
un citur. Iespējams, visur tā nav, bet 
mūsu skolas kolēģi jau ilgu laiku vēro 
tendenci skolas gaitenī. Kas notiek? 
Pilnīgi nekas! Katrs, kurš sēž un gaida 
nodarbību, mēmā nopietnībā attīsta 
īkšķu tehniku, tas ir, komunicē ar savu 
mobilo vai planšetnieku. Disciplīnas 
jautājumi, kuri agrāk starpbrīžos 
šur tur varbūt bija aktuāli, pierimst 
arvien vairāk. Pasakains klusums!  Vai 
pasakains? Arvien grūtāk audzēkņi 
mūzikas vēstures un citās stundās 
veido teikumus, ar mokām formulē 
domu, pauž viedokli. Tas skar visu 
sabiedrību, ne tikai mūsu sfēru. 
Vispārizglītojošajās skolās, domāju, 
vērojamas tādas pat tendences. 
Aicināsim stundās audzēkņus vairāk 
izteikties, arī individuālajās nodarbībās!

Aiga Tiltiņa,
Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas 

direktore

Mūsu skola, kā jau visas skolas, arī 
palēnām iet līdzi tehnoloģiju attīstībai 
un iespēju robežās tās izmantojam 
mācību procesā. Visbiežāk izmantojam 
CD pavadījumus vingrinājumu 
un skaņdarbu apguvē. Tas veicina 
pulsa izjūtas attīstību. Manuprāt, 
bieži vien  CD izvēlētie tempi un 
tonalitātes neatbilst labākajiem 
standartiem, bet mācību procesā ir 
izmantojami. Neatsverami mūsu skolā 
ir dažādi tehniskie palīglīdzekļi sitamo 
instrumentu apguvē, kas gan dažādo 
stundu, gan reizē palīdz  skolniekiem 
tikt pie vēlamā rezultāta. Skolā ir iespēja 
ne tikai klausīties mūziku, bet arī 
noskatīties to koncertierakstus. Teorijas 
stundās tiek izmantotas arī nošu 
datorspēles, tā  paverot spēlīšu 
spēlētājiem jaunas iespējas.  Ir 
pedagogi, kas savā darbā sekmīgi 
izmanto Sibeliusa datorprogrammas 
dotās iespējas.

Birzgales Mūzikas skolas 
skolotāja 

Līga Paukšte

14.oktobrī, brīnišķīgi saulainā rudens 
dienā, Karjeras nedēļas ietvaros, 
Valdemārpils Mūzikas un mākslas 
skolā viesojās bērni no Valdemārpils 
vidusskolas un Valdemārpils pirmskolas 
izglītības iestādes ”Saulstariņš”, lai 

iepazītos ar mūsu skolu, skolotājiem un 
piedāvātajām izglītības programmām.

Mūzikas skolas skolotāji bija 
sagatavojuši muzikālu izrādi pēc 
A.Milna pasaku grāmatas “Vinnijs Pūks” 

motīviem. Skolotājas ar aizrautību 
iejutās dažādajos pasaku tēlos. Vinniju 
Pūku atveidoja akordeona spēles un 
teorijas skolotāja Gunta Vecvagare, 
īstā Sivēna balsī spiedza teorijas 
skolotāja Elīna Paegle, drūmais I-ā bija 
fl autas skolotāja Ērika Grīva, Kristofera 
Robina lomā kā palīgs iejutās 9.kora 
klases audzēknis Pauls Grīnfogels. Par 
muzikālo pavadījumu rūpējās Trusītis – 
klavieru nodaļas skolotāja Baiba 
Petkeviča, bet visus pamācīja gudrā 
Pūce – mūsu direktore Ilze Rūsa. 

Skolotāji dziedāja dažādas populāras 
operu ārijas ar pašu sadomātu tekstu, 
kas atbilda izrādes sižetam. Visi kopā 
gāja meklēt Ziemeļpolu, skanot 
“Toreadora maršam” no Ž.Bizē operas 
“Karmena”, pusdienoja ar “Dona Žuana 
un Cerlīnas duetu” no V.A.Mocarta 
operas “Dons Žuans” un iepriecināja 
mazos klausītājus ar vēl daudzām 
jaukām melodijām. 

Šī bija lieliska iespēja parādīt 
mazajiem skatītājiem, ka skolotāji 
mūzikas skolā spēj būt arī aktieri un 
dziedātāji, kā arī pavisam nenopietna 
„tauta”, kas var pārģērbties un priecāties 
kopā ar bērniem. 

Valdemārpils MMS skolotāja 
Gunta Vecvagare
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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. 
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KONKURSI

PARTITA NR. 160 2015

KONKURSI

Lieliski skolotāji saprot, ka mācīšanas
centrā vispirms ir cilvēki, nevis tikai 
programmas vai stundas.

Lieliskiem skolotājiem ir pozitīvas
cerības/ gaidas - agri un bieži.

Lieliski skolotāji nosaka augstus
standartus saviem skolēniem un paši
parāda piemēru.

Lieliski skolotāji vienmēr meklē veidus,
kā pilnveidoties. Viņi nekad nepaliek pie 
tā, kas labi darbojās pagājušajā reizē.

XI akordeonistu festivāls Labam garastāvoklim

Rīkotāji: Ogres mūzikas skola sadarbībā ar Ogres novada domi.
Festivāla vieta un laiks: Festivāls notiks Ogres mūzikas skolā 

2016. gada 12. martā.
Dalībnieki: Festivālā piedalās Latvijas mūzikas skolu programmas

Akordeona spēle izglītojamie un festivāla viesi.
Dalības maksa: EUR 5,00 katram dalībniekam 

(maksā ietilpst pusdienas).
Adrese: Ogres mūzikas skola

Brīvības iela 50, Ogre, LV-5001
Tālr./fakss: 65024622

Mob.tālr.: 26520926 (Natālija Čuriļina)
natacapriccioso@apollo.lv

XXI LATVIJAS MŪZIKAS SKOLU PŪŠAMINSTRUMENTU UN 
SITAMINSTRUMENTU IZPILDĪTĀJU KONKURSS

Konkurss notiks no 2016. gada 29. līdz 31.janvārim Rīgā, Pāvula 
Jurjāna mūzikas skolas zālē, Baložu ielā 27. Konkursu rīko Biedrība

Latvijas Jauniešu pūtēju orķestris.
Konkursā var piedalīties visi mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un
sitaminstrumentu nodaļu audzēkņi līdz 7. klasei (ieskaitot) un līdz 
18 gadiem (ieskaitot), kuri apgūst profesionālās ievirzes izglītības 

programmu un sagatavo konkursā paredzētos skaņdarbus.
Dalības maksa 8,00 EUR jāsamaksā līdz 2015. gada 15. janvārim.

10. Konkursa dalībnieku apbalvošana un Laureātu koncerts 
Bravo – bravissimo notiks Latvijas Universitātes Lielajā Aulā

2016.gada 13. februārī.
Kontaktinformācija Konkursa direktore Astrīda Ķēniņa, tālrunis 

29453043, astrida.kenina@gmail.com

St. Broka Jauno kordiriģentu konkurss

Konkursa mērķis: Saglabāt un popularizēt latviešu kordiriģenta,
pedagoga un tautas melodiju aranžētāja Staņislava Broka

ieguldījumu latviešu kora mūzikā,
atzīmējot viņa 90.dzimšanas dienu.

Veicināt jauno kordiriģentu profesionālo izaugsmi.

Konkursā piedalās profesionālo vidējo mūzikas izglītības iestāžu
IP Diriģēšana audzēkņi. Konkurss notiek trīs kārtās.

Konkursa II un III kārtas notiek 2016.gada 12. – 13.janvārī SBDMV 
un Daugavpils Vienības nama koncertzālē:

Konkursa notis tiks izvietotas SBDMV mājas lapā www.sbdmv.lv; 
tās pēc pieprasījuma var arī tikt izsūtītas pa e-pastu.
Dalības maksa konkursā ir 20.00 EUR no personas.

Kontaktinformācija:
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

Kandavas 2a, Daugavpils, LV – 5401, Latvija
telefons +371 654 07900, e-pasts dmv@dmv.lv

Konkursu un festivālu
nolikumu pilnā versija

lasāma mājas lapā
www.lmiia.lv

Lieliski skolotāji tic, ka visi skolēni 
var mācīties - visizcilākais skolēns un 
neapķērīgākais skolēns.

Lieliski skolotāji nebaidās kļūdīties. 
Viņi mācās no kļūdām un māca saviem 
skolēniem darīt to pašu.

Lieliski skolotāji turpina koncentrēties 
uz svarīgo pat tad, kad ir pārbaudījumi 
un traucēkļi.

Lieliski skolotāji palīdz apkārtējiem 
cilvēkiem kļūt labākiem. Viņi vada. Viņi 
labprātīgi dalās ar labām idejām ar 
kolēģiem.

Lieliski skolotāji pilda šīs lietas 
pastāvīgi. Desmit dienas no desmit. Pat 
tad, ja viņiem nav uz to vēlmes.

Metjū Tečers – 
ASV, Oregona, 

vidusskolas direktors

KAS KOPĪGS LIELISKIEM SKOLOTĀJIEM?
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