
,,Mūzika manā dzīvē 
& 

mūzikas skola manā 
dzīvē...” 

 



Ko par to domā 

 mūsu audzēkņi? 





,,Mūzika sasaista cilvēkus kopā,  
tā attīsta atmiņu, noder 

pasākumiem, ballēm. 
Var paklausīties, ja ir garlaicīgi.” 

 
 ,,Mūzika man uzlabo garastāvokli, 

bet dziedāšana uzlabo balsi.”   
 

Rimants un Amanda- 4.klase 



,,Bez mūzikas dzīve ir garlaicīga! 
Kad esmu mājās viens pats, 
noteikti spēlēju klavieres vai 

klausos radio.” 
 

 Pēteris, 5.klase 



,,Mūzika manā dzīvē ir svarīga jau 
no dzimšanas, jo visa mana ģimene 
ir ļoti muzikāla, tas ir kaut kas, bez 

kā ne es, ne mana ģimene nevarētu 
iztikt! Mūzika vieno visu radu 

saimi- dziedot dod kopības izjūtu.’’ 
Adele, 8.klase 



,,Mūziku vērtēju uz ,,10’’- jo 
mūzika ir mana dzīve un tā ir viss, 

kas man ir vajadzīgs šīs dzīves 
laikā.’’ 

  
Elīze, 6.klase 





Tagad paskatīsimies, ko bērni saka 

par tēmu ,,Mūzikas skola 
manā dzīvē?’’ 



Mūzikas skola : 
Pozitīvais   

              
,,Daudz iemācos, iegūstu draugus, 
kad spēlēju savu instrumentu, tas 
labi izskatās  , tas man palīdzēs 

dzīvē- ka es protu ko spēlēt.’’ 
Gregors, 4.klase 



,,Jauni draugi, jauki skolotāji, laba 
izglītība.’’ Felicita, 4.klase  

 
,,Iemācos kaut ko jaunu,  

attīstu savu talantu, piedalos 
interesantos pasākumos.  Iegūtās 

zināšanas noder arī parastajā 
skolā.” 

Rimants, 4.klase 





,,Daži bērni tieši mūzikas skolā 
jūtas mierīgāk un labāk nekā 

parastajā skolā.’’ 
Ksenija, 9.klase 



,,Mūzikas skola manā dzīvē spēlē 
lielu lomu un es to uztveru kā 

patiešām nopietnu skolu, nevis kā 
pulciņu. Es domāju, ka mūzikas  

skola man kādreiz noderēs dzīvē.” 
 

Elīza, 6.klase 





,,Ja nebūtu solfedžo, tad es 
nevarētu dažām dziesmām pielikt 
pavadījumu – varbūt kādreiz tas 

noderēs?! 
Man ļoooti patīk mācīties mūzikas 

skolā!!!’’ 
Pēteris, 5.klase 



,,Godīgi sakot- par mūzikas skolas 
nozīmi nevaru pateikt neko sliktu! 
Tā man devusi daudz zināšanu un 
milzīgu ieskatu mūzikas pasaulē. 

Vienīgā problēma ir tā, ka 
skolotājas ātri sadusmojas, bet tur 

es pati esmu vainīga- man ir 
slinkums mācīties... 



Protams, mācīties ir nogurdinoši un 
apnicīgi, vakaros vispār nepatīk 
sēdēt mūzikas skolā, ja vari būt 

mājās, bet dzīvē nekas nenāk par 
velti! Lai kaut ko iegūtu, tev jādod 
kas pretī...  Ja man dotu izvēli, es 
tik un tā šīs zināšanas nevienam 

neatdotu! “Adele, 8.klase 





Skolēnu saskatītie mīnusi, 
mācoties mūzikas skolā:  

 
,,Šeit jāpavada ļoti daudz laika,  

daudz un brīžiem sarežģītu 
mājasdarbu, daudz jāmācās, atņem 

laiku citiem pulciņiem, mākslas skolai, 
ne visi cilvēki šeit ir patīkami, daži 

vakari ir ļoti aizņemti, aizņem daudz 
laiku un pūles, jau tā ir nogurums pēc 

skolas.” 



,,Mūzikas skola ir ļoti liels 
apgrūtinājums manā dzīvē, tā traucē 
arī normālās skolas atzīmēm un manai 

personīgajai dzīvei.’’  
 Elīze, 6.klase 

,,Mūzikas skolā stundas vēlu sākas un 
vēlu beidzas, neviens, ko es zinu, 

negrasās savu dzīvi saistīt ar mūziku, 
uzskata, ka šī ir liela laika šķiešana..’’  

Līga, 6.klase  



Vēl vien jautājums: 
 

Ja es būtu mūzikas 
skolas direktors (-e): 



 
,,Es paplašinātu skolu, izdomātu 

interesantus pasākumus, kuri notiek 
katru gadu, uztaisītu jauniešiem un 

skolotājām speciālu zonu, kur visi var 
mierīgi atpūsties. Vēl es uzrīkotu 

skolēnu konkursu, kur var brīvprātīgi 
pieteikties , piem., sacensības starp 

čellistiem/ čellistēm.’’  Rimants, 
4.klase 

 





,,Es neuzdotu daudz mājasdarbu, 
jo skolā jau uzdod daudz 

mājasdarbu un tos visus ir grūti 
izpildīt.” 

 
Elīze , 6.klase 



,,Uztaisītu solfedžo programmu 
interesantāku,  

ierīkotu kaut ko, ko bērni varētu darīt 
saistībā ar mūziku, gaidot savu mācību 
stundu, nevis spēlēt telefonu. Rīkotu 
vairāk pasākumus, kur bērni parāda- 

ko apguvuši saviem draugiem, 
vecākiem, citiem cilvēkiem.” Linda, 

6.klase 



,,Ja es būtu mūzikas skolas direktore, 
tad es katrā gaitenī ieliktu klavieres, 

ierīkotu spēļu istabu, 
pagarinātu stundas līdz 1 h, ierīkotu 
bufeti, uzzīmētu uz sienas mūzikas 
instrumentus, katru mēnesi rīkotu 

dziedāšanas konkursus, katrā gaitenī 
skanētu klasiskā mūzika un krēslu 
vietā būtu puffi.”    Marta, 4.klase 





,,Lai mācību gads ne tikai sāktos, 
bet arī beigtos ar koncertu. Taisītu 

vēl vairāk koncertlekcijas.”  
Paula, 4.klase 



,,Ja es būtu mūzikas skolas 
direktore, es ierīkotu zvanus- 

piemēram, pirms stundas. Uz telpu 
sienas uzzīmētu mūzikas 

instrumentus, piem., klavieru telpā 
uz sienas taustiņus. Vēl es ierīkotu 
telpu, kur bērniem pēc stundām 
palikt un visos gaiteņos puffus.” 

Amanda, 4.klase 



,,Es pārtaisītu mūzikas skolas klašu 
dizainu. Katrai klasei ,,piederētu’’ 
viens komponists un tā klase būtu 
ierīkota kā tā komponista dzimtā 

pilsēta. Uz sienām būtu tās pilsētas 
attēli. Protams, klasē būtu arī viss 

nepieciešamais mācībām.’’ Felicita, 
4.klase 





,,Ja es būtu mūzikas skolas direktors,  
es nodrošinātu visus mūzikas 

instrumentus,  
izdomātu savus likumus, lai skolā 

skolēni būtu labāki.  
Es organizētu visādus koncertus, kuros 
piedalās audzēkņi un pārbaudītu, kā 
skolotāji māca skolēnus. Es iekārtotu 

savu kabinetu.’’  Kristaps, 6.klase  



,,Ja es būtu mūzikas skolas direktors,  
rīkotu vairāk koncertu , izrāžu un kino. 
Pagarinātu stundas- vismaz 1h, rādītu 

filmiņas par mūzikas vēsturi un 
interesantas spēles par mūziku.  

Izveidotu labākas sienas- lai nedzird 
cauri, kas notiek blakus telpā.’’ 

Gregors, 4.klase  
 





,,Ja es būtu mūzikas skolas 
direktore, es jau sen būtu ierīkojusi 

skolēniem brīvo atpūtas stūri.  
 

Manuprāt, šo problēmu var risināt 
tikai ar pašu skolēnu iesaistīšanos.  



Brīvajā stūrītī vai klasē varētu 
ierīkot kādas aktivitātes. 

Bet, galvenais, lai gan pianistiem, 
gan citu nodaļu pārstāvjiem vismaz 

vienreiz gadā būtu iespēja 
izvēlēties mācīties spēlēt 

skaņdarbu, kurš pašam audzēknim 
ļoooti patīk!!! 



Tad, pēc manām domām, 
audzēknim patiktu spēlēt 

instrumentu savā specialitātē.” 
 

Elizabete Ance, 6.klase  





,,Ja es būtu mūzikas skolas direktore,  
es pārplānotu stundu laikus, 

staigātu neformālā apģērbā ar kedām, 
katru dienu apciemotu ,,Mazo mūzikas 

skoliņu’’, sveicinātu skolēnus ar 
,,Čaviņas, bērniņi!’’ un ,,Hi!’’ 

Katru klasi 1x mēnesī vestu uz atpūtas 
ekskursiju 

un arī  katru klasi 1x mēnesī uz 
izzinošu un aktīvu mācību ekskursiju. 



Es uzbūvētu jaunu bērnu mūzikas 
skolas ēku, kas kļūtu par Cēsu 
lepnumu un mākslas darbu. 

Šajā ēkā bērniem būtu iespējams 
arī paēst. 

Noteikti uzstādītu ūdens bunduli, 
lai bērniem būtu iespēja 

padzerties. 



Uzbūvētu lasītavu jeb spēļu istabu, 
kur skolēniem izpausties, 

draudzēties, klausīties pop mūziku 
un spēlēt spēles. “ 

Līga , 6.klase 





,,Ja es būtu mūzikas skolas 
direktore, es vēlētos uz mūzikas 
skolu katru dienu nākt saskaņotā 

un elegantā tērpā.  
Es komunicētu ar skolotājiem un 
skolēniem tā, lai neradītu bailes 

citos. 



Es pret visiem censtos izturēties laipni 
un draudzīgi, jo man patīk, ja cilvēki 

jūtas labi manā klātbūtnē. 
Es noteikti neizvēlētos ļaunās un 

nosodošās direktores lomu, bet gan 
saprastu un nenosodītu cilvēkus, kuri 
nav rīkojušies pareizi. Protams, ja kāds 
rīkotos pret noteikumiem, viņam būtu 
jāatbild par savu rīcību un jāuzņemas 

vaina.  



Es censtos uzlabot apkārtējo 
ikdienu ar jautru un pretimnākošu 

smaidu. 
Rīkotu pēc iespējas vairāk 

konkursus un mūzikas festivālu. 
Mūzikas festivāls būtu vesela 
nedēļa, kurā bērni un jaunieši 
varētu atrast kādu mūsdienu 

komponista skaņdarbu. 



Vēl nākošās nedēļas sākumā būtu 
neliels koncerts, kurā skolēni 

nospēlētu šos skaņdarbus ( no 
galvas vai no notīm). Žūrija 

izvēlētos labākos spēlētājus. 
Kā direktore es mēģinātu atrisināt 

visas problēmas un radušās 
nesaprašanās. “  

Elīza, 6.klase 



Skolēniem jautājumus uzdeva un 
atbildes apkopoja 
 sk.Anitra Rause 

2019. 





Papildinājums!         


