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70 gadu jubilejā!

Ir  pārdzīvots aukstākais gada mēnesis 
un visi mazpamazām esam pieraduši 
pie savas fi nansiālās situācijas. Paldies 
visiem, kuri atbildēja uz asociācijas 
uzdotajiem jautājumiem. Šajā numurā 
lasīsiet dažādus viedokļus pēc 
notikušā Foruma 27.janvārī un ceru, 
ka izraisīsies diskusijas. Mēģināju arī 
apkopot skolu organizēto notikumu 
aprakstus, kā arī informāciju 
par nākamajiem konkursiem un 
festivāliem. Atliek secināt, ka 
radošo garu nevar apslāpēt nekādi 
naudas trūkumi. Mēs varam pozitīvi 
iedvesmot viens otru, smelties jaunas 
idejas. Katrā skolā ir savas tradīcijas, 
bet mēs viens par otru tā nemaz īsti 
nezinām. Lai viss nebūtu tik nopietni, 
pierakstīju jocīgus gadījumus no 
dzīves, kurus   viens otram stāstīja 
direktori Somijas braucienā. Arī 
šeit aicinu turpināt «jokus, jociņus», 
jo dzīve taču ir pilna ar kurioziem. 
Smiesimies kopā, saņemsim vitamīnus 
un ilgāk dzīvosim....Gaidīšu jūsu 
domas līdz 10.martam uz e-pastu ilze.
dave@gmail.com.

Ilze Dāve
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Par LMIIA rīkoto forumu
Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu 

asociācija 2012.gada 27.janvārī rīkoja 
2.atklāto darba Forumu „Mūzikas 
izglītība, mūzikas nozare. Nākotnes 
vīzijas.” 

 
Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu 

asociācija (turpmāk - LMIIA) aicināja 
forumā runāt par mūzikas izglītību kā 
kreativitātes un intelekta garantu, kā 
mūzikas amatiermākslas nozares balstu. 
Kāda šodien ir mūzikas nozare? Vai tā 
ir valsts atbalstīta un vai tā ir vajadzīga 
Latvijai? Kāda vieta ir profesionālās 
ievirzes mūzikas izglītībai Latvijas 
Nacionālās attīstības plānā? 

Uz Forumu tika aicināti LMIIA un 
visu pārējo mūzikas skolu pārstāvji, kā 
arī  dažādu nozīmīgu, ar mūzikas dzīvi 
Latvijā saistītu, organizāciju pārstāvji. 

Forumā piedalījās Saeimas deputātes 
Ingūna Rībena un Vineta Poriņa, 
Kultūras un nemateriālā mantojuma 
centra direktore Dace Melbārde, Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
rektors Artis Sīmanis, Latvijas Klavieru 
skolotāju asociācijas sekretāre Irēne 
Štrause, Latvijas Brass asociācijas 
priekšsēdētājs Jānis Retenais, Latvijas 
Nacionālās mūzikas padomes valdes 
locekle, Latvijas Vokālo ansambļu 
asociācijas priekšsēdētāja Mārīte Puriņa, 
Dziesmusvētku biedrības priekšsēdētāja 
Antra Purviņa. Turpmāk rakstā ieskats 
par forumā runāto. 

Forumu atklāja LMIIA priekšsēdētājs 
Aivars Broks ar uzrunu visiem 
klātesošajiem un novēlēja sekmīgu darba 
dienu. A. Broks izvirzīja domu par 
trim visai sabiedrībai nepieciešamiem 
mūzikas izglītības vērtības faktoriem. 
Pirmkārt, 

mūzikas nozares pamats ir mūzikas 
izglītība, tādēļ svarīgi ir akcentēt, ka tā 
veicina cilvēka intelekta, kreativitātes  
attīstību, un tas ir vajadzīgs visiem 
Latvijas cilvēkiem. Otrkārt, mūzikas 
skolas gatavo nākamos amatiermākslas 
kolektīvu vadītājus un dalībniekus, 
tātad ir tiešā saistībā ar Dziesmu svētku 
tradīcijas uzturēšanu Latvijā. Treškārt, 
Latvijas mūzikas skolas ir profesionālās 
izglītības pamats – mūsu unikālās 
trīspakāpju izglītības sistēmas – mūzikas 
skola, mūzikas vidusskola, mūzikas 
augstskola, galvenā platforma. 

Jautājums par skolu fi nansējumu ir 
īpaši sāpīgs, skolas nevar nodrošināt 
pilnu apmācību programmu. Ieviestās 
programmas 10V ir neatbilstošas 

profesionālajai ievirzei, ir jāpanāk 10V 
programmu atcelšanu. 

Nākamais solis izglītībā – mūzikas 
vidusskolas. Tās ir profesionālās mūzikas 
izglītības mugurkauls. Ir dzirdētas 
runas, ka Latvijā jāsamazina mūzikas 
vidusskolu skaits, tagad arī vairākas 
mūzikas skolas realizē vidējās izglītības 
programmas 30V ar 12 klasēm.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija ir vienīgā mūzikas augstskola 
Latvijā, kas sagatavo profesionālus 
izpildītājmāksliniekus, un tai ir 
nepieciešama Latvijas trīs pakāpju 
mūzikas izglītības sistēma. 

Nepietiekama fi nansējuma apstākļos 
ir vajadzīgas arī strukturālas reformas. 
Kultūras ministrijas ierēdņi jāatbrīvo 
no pienākumiem, kurus var deleģēt 
profesionālajām asociācijām. 

Diemžēl arī mūzikas skolu pedagogu 
skaits samazinās, atalgojums par 
pedagoģisko darbu ir zemākais 
pedagoga darba atalgojums valstī. 
Kā tādos apstākļos piesaistīt jaunos 
speciālistus darbam mūzikas skolās? 
Varbūt, lūkojoties uz Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmiju, jādomā par 
mūzikas izglītību kā labu eksporta preci, 
piesaistot ārvalstu studentus? 

Aivars Broks runāja par orķestru 
stāvokli vispār Latvijā, par stīgu 
orķestriem, kas pilda amatiermākslas 
funkciju. Mūzikas vidusskolām ir 
nepieciešams valstisks plānojums 
audzēkņu uzņemšanai. Pašlaik Latvijā 
darbojas 3 līdz 4 profesionāli orķestri, 
bet jāveido jauni simfoniskie orķestri 
visās Latvijas lielākajās pilsētās, vislabāk 
izmantot mūzikas vidusskolu resursus 
un veidot orķestrus uz to bāzes. 

Aivars Broks norāda, ka jābūt 
valstiskai attieksmei pret mūzikas 
dzīves procesiem, gan ceļot jaunas 
koncertzāles, gan dziesmu svētku 
kustībai jāpiešķir ikgadējs fi nansējums, 
gan pret mūzikas jaunradi. Piemēram, 
agrāk bija konkursi komponistiem, kas 
veicināja arī izpildītājmākslas izaugsmi. 
Parādās nepieciešamība pēc nopietna 
mūzikas menedžmenta. Latvijā darbojas 
dažādas ar mūziku saistītas nevalstiskās 
organizācijas, arī tām ir būtiska loma 
mūzikas dzīves attīstībā. Mums visiem ir 
jāsadarbojas un mūzikas nozare jāvirza 
tālāk. 

Latvijas Brass asociācijas 
priekšsēdētājs Jānis Retenais nebija 
saskaņojis savu viedokli ar asociāciju, 
tādēļ savā uzrunā vēlējās būt kā kolēģis, 

kas saistīts ar mūzikas dzīvi Latvijā. 
Viņš atzīmēja, ka samazinās audzēkņu 
skaits skolās, arī mūzikas akadēmijā. 
Pēc gadiem varēsim runāt, lai Latvijas 
Nacionālo simfonisko orķestri pārdēvē 
par fi lharmonijas orķestri, Latvijas 
Nacionālo operu par Latvijas Krājbankas 
operu, ironizēja J.Retenais. Piemēram, 
Luksemburgas orķestrī ir tikai trīs 
vietējie mūziķi. Mazas nācijas var 
pastāvēt ar kultūru, tādēļ tajā ir jāiegulda 
lieli līdzekļi.

Mūzikas izglītības nozarē ir vajadzība 
pēc konkurences, tā veicina izaugsmi. 
J.Retenais runāja par novecojošo 
pedagogu sastāvu mūzikas skolās 
un zemo pedagogu atalgojumu, kas 
jaunajam speciālistam ir aptuveni 180 
latu mēnesī. Kaut arī mūsu mūzikas 
izglītības sistēma ir fenomenāla un to 
vajadzētu saglabāt, tad nepietiekošā 
fi nansējuma dēļ tā nevarēs tāda turpmāk 
pastāvēt. Vai saņemsim no valsts klāt vēl 
10 miljonu latu? Valsts varētu fi nansēt 
dārgu un retu mūzikas instrumentu 
iegādi skolām, kā fagots vai oboja. Arī 
metāla pūšaminstrumentu specialitātē 
situācija ir diezgan dramatiska, jo 
samazinājies programmā apgūstamo 
skaņdarbu apjoms un līmenis. Kāpēc 
daudzi mūzikas skolu absolventi 
neturpina spēlēt? J.Retenajam ir 
pārliecība, ka viņus neapmierina sava 
instrumenta skaņa, vai vēl vairāk, tā 
atbaida no spēlēšanas! J.Retenais izsaka 
viedokli par nozares pārraudzību - ir 
saradušies pietiekoši daudz ierēdņu, kas 
māk rakstīt Eiropas Savienības fi nansētos 
projektus, bet neprot pārraudzīt mūzikas 
nozari. 

Latvijas Klavieru skolotāju 
asociācijas sekretāre Irēne Štrause 
pārstāv visvecāko un vislielāko asociāciju 
– pianistus un foruma dalībniekiem 
pauda arī darba kolēģu domas. Pastāv 
jautājums, ko darīt pašreizējos apstākļos, 
kad nauda ir tik, cik ir? Pārāk bieži 
galvenais sarunu temats – naudas ir 
par maz. I.Štrause izteica interesantu 
un pārdrošu domu, kā būtu, ja varētu 
dabūt naudu, cik grib. Pārsteidzoši, bet 
diemžēl arī tad daudz nekas nemainītos. 
Arī senākos laikos klavierspēles līmenis 
bija dažāds, arī tad bija gan čakli, gan 
slinki audzēkņi. Šobrīd var redzēt, kā 
katrs pedagogs strādā ar audzēkņiem. 
I.Štrause ir izskatījusi konkursu laureātu 
uzvārdus 25 gadu garumā, un šie uzvārdi 
nav atrodami šodienas mūziķu vidū. 
Pedagoģe atzina, ka nedrīkst mazināt 

stundu skaitu 1.klasē, jo pēc pirmā 
apmācības gada daudz kas ir skaidrs, 
kāda ir vecāku attieksme pret bērna 
izglītošanu mūzikas skolā, vai bērns 
ir nodrošināts ar instrumentu, kādā 
kārtībā tas ir, vai ģimene rēķinās ar bērna 
mācībām mūzikas skolā, kāda ir kārtība 
mājās, vai ir regulārs darbs. To visu ir 
ļoti svarīgi ievērot, uzsākot mācības 
mūzikas skolā. Pedagogam ir vispusīgi 
jāiepazīst bērna dotības. Neskatoties uz 
nepieciešamību visiem iegūt augstāko 
izglītību un pedagogu profesionālās 
izglītības pilnveidi, līmenis skolās ir 
diezgan raibs. 

I.Štrause runāja par pedagogu 
personālijām mūzikas augstskolā, 
šobrīd ne visās specialitātēs ir augstas 
klases pasniedzēji, un tas mudina daļu 
audzēkņu doties mācīties uz ārzemēm 
pie konkrētiem mācībspēkiem. I.Štrause 
īsumā iepazīstināja ar mūzikas izglītības 
līmeņu sistēmu Lielbritānijā, ko ieviesa 
1923.gadā. Mūsu mūzikas skolās klavieru 
specialitātē ir nepieciešams saglabāt 
standartu sistēmu kā labu kontrolējošo 
līdzekli. Mūzikas vidusskolās jābūt 
metodiķim, un tas valstij maksātu lētāk. 
Jādomā arī, kā kvalifi cētam pedagogam 
apmaksāt ceļu uz attālāku skolu, vai kā 
savam topošajam speciālistam pašvaldība 
apmaksātu studijas augstskolā. Vajadzētu 
domāt par profesionalitāti, tikai ar augstu 
profesionālu līmeni mēs varam klauvēt 
pie valsts vai pašvaldības. Es aģitēju par 
kvalitāti, tā I.Štrause, un viņai var tikai 
piekrist. 

Kultūras un nemateriālā mantojuma 
centra direktore Dace Melbārde 
iepazīstināja ar sagatavoto prezentāciju 
„Mūzika, mūzikas izglītība un nacionālā 
attīstība”. Kultūras un nemateriālā 
mantojuma centrs ir politikas īstenotājs 
un D.Melbārde atzina, ka nepastāv 
pretrunas starp asociācijas darbu un 
centra darbu. Latvijas sabiedrība ir ļoti 
dažāda un nedrīkstam aizmirst par 
citiem. Nepieciešama plašāka saruna par 
mūzikas jēgu cilvēka dzīvē. Ir jādiskutē, 
kādai mūzikai ir vieta valsts politikā. 
Kultūrpolitikā fi gurē mūzika kā projekts 
un mūzika kā pētniecības objekts, 
mūzika kā radoša industrija, mūzika kā 
specialitāte. Tā ir politikas īstenošana, 
uz kurieni mūzika virzās, mūzikas 
izglītība, mūzika tautas mākslas žanros 
un tradicionālo muzicēšanas prasmju 
saglabāšanā. D.Melbārde izvirzīja 
uzdevumus profesionālajā mūzikas 
izglītībā, pirmkārt, talantu apzināšanās 
iespējas, otrkārt, profesionālās 
ievirzes izglītības reformas pilnveide 
un pabeigšana. Treškārt, nacionālo 

kompetenču centru izveide un ceturtkārt, 
augstākās izglītības modernizācija – 
elastība un sasaiste ar darba tirgu. 

Latvijas Nacionālās mūzikas 
padomes valdes locekle, Latvijas 
Vokālo ansambļu asociācijas 
priekšsēdētāja Mārīte Puriņa sākumā 
iepazīstināja ar padomes priekšvēsturi, 
tās darbības pamatprincipiem un 
tiesībām. Pagājušajā gadā Tallinā notika 
starptautisks forums „Mūzika un 
sociālās pārmaiņas”, kurā piedalījās arī 
Latvijas pārstāvji. Nacionālā mūzikas 
padome iesaka respektēt un nodrošināt 
valsts atbalstu. M.Puriņa atzīmēja, ka 
pasaules attīstītajās bagātajās valstīs, ir 
liels radošuma defi cīts. Valstij jāturpina 
fi nansēt mūzikas skolas, identifi cēt 
talantīgos bērnus. Ir jāstrādā pie 
regulāras mūzikas izglītības sistēmas 
pilnveides un tālākas attīstības.  

Dziesmusvētku biedrības 
priekšsēdētāja Antra Purviņa par 
Dziesmu svētkiem Latvijā ar lepnumu 
teica, ka tā ir nācijas kopā sanākšanas 
augstākā zīme. Vai Dziesmu svētki ir 
vajadzīgi Latvijas nākotnei? Mums ir 
jārunā par Dziesmu svētku nākotni, par 
misiju, ko tie veic. A.Purviņa jautāja - 
kas nākotnē sauks kopā cilvēkus dziedāt? 
Mēs alkstam pēc tā, kas bija, bet tā vairs 
nebūs nekad, to jāapzinās. 2009.gadā 
tika noņemts fi nansējums arī Dziesmu 
svētku sistēmai, jutām apdraudējumu 
svētku pēctecībai. Šajā laikā arī dibinājās 
dziesmu svētku biedrība, lai meklētu 
dažādas sadarbības formas. Piemēram, 
skolās obligāti jābūt koriem, arī 
mērķdotācijas kolektīvu vadītāju algām 
ir jānodrošina, bet tā nav. Izrādās, visa 
atbildība Dziesmu svētku īstenošanā, 
kolektīvu sagatavošanā, uzvelta 
pašvaldībām. Dziesmu svētku procesā 
jābūt ilgtermiņa stratēģijai, jāapvieno arī 
nevalstiskās organizācijas. 

Saeimas deputāte Ingūna Rībena savā 
uzstāšanās runā atcerējās dramatiskos 
2009.gada jūnija notikumus, kad vienā 
naktī no valsts budžeta tika izstrīpots visu 
Latvijas mūzikas skolu simtprocentīgs 
gada fi nansējums! I.Rībena atstāstīja, 
kā risinājās tālāk šis jautājums Saeimā. 
Cepuri nost mūzikas skolu priekšā, ka 
skolas krīzi ir izdzīvojušas, tā I.Rībena. 
Tajā pašā laikā kultūras sistēmā ir lietas, 
kas pārsteidz, piemēram, 2014.gadā Rīga 
būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, bet 
jau šogad šim mērķim no budžeta tiek 
piešķirts 280 tūkstošu liels fi nansējums. 
Savukārt Dziesmu svētku vajadzībām 
atvēlēti vien 80 tūkstoši latu gadā. 
Kultūras ministrijai jāizvirza savas 
nostādnes, pirmkārt, dzīvā kultūras 

procesa funkcionēšanas nodrošināšana 
– tie ir Dziesmu svētki, mūzikas skolas. 
Tai jāizvirza kultūras mantojuma 
saglabāšana un kopšana, un, treškārt, 
būvniecības nodrošināšana.

Vineta Poriņa, Saeimas deputāte, 
pastāstīja par darbu Saeimas komisijā 
kopā ar mūzikas skolu pārstāvjiem, par 
to, ka Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-
Grende tiek informēta par novitātēm. 
Ja skolas pierādīs savu neatlaidību, 
situācija uzlabosies. Mūzikas izglītību ir 
jāpasludina par kultūras virsvērtību un 
Latviju varētu dēvēt par mūzikas valsti, 
tā V.Poriņa.

 
Pēc pārtraukuma sekoja foruma 

dalībnieku debates. Debatēs uzstājās 
Andris Megnis (Smiltenes mūzikas 
skolas direktors), Jānis Kivils (Rojas 
mūzikas un mākslas skolas direktors), 
Vineta Poriņa (Saeimas deputāte), 
Inguna Rībena (Saeimas deputāte), 
Roberts Liepiņš (Jāzepa Mediņa mūzikas 
vidusskolas direktors), Mārtiņš Bergs 
(Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas 
direktors), Rasma Petmane (Ugāles 
mūzikas un mākslas skolas direktore), 
Irēna Zaharēviča (Jāzepa Mediņa Rīgas 
1.mūzikas skolas skolotāja), Dace 
Štrodaha (Mārupes mūzikas un mākslas 
skolas direktore), Ineta Pilverte (Iecavas 
mūzikas skolas direktore) un Ilze Dāve 
(Gaujienas mūzikas un mākslas skolas 
direktore). Mēģināju apkopot galvenos 
debašu tematus.

Foruma debatēs izskanēja vairāki 
satraukti viedokļi, ka mūzikas skolas 
varot pievienot vispārizglītojošajām 
skolām. Savukārt pirms vairākiem 
gadiem asociācijā (LMIIA) tika runāts, ka 
nepieciešams konkrēts likums mūzikas 
un mākslas skolām. Debatēs runātāji 
pauda viedokli par programmu 10V 
likvidēšanu, atzīstot tās par nepilnīgām. 
Piemēram, no Jāzepa Mediņa Mūzikas 
vidusskolas 15 reģiona mūzikas skolām, 
neviena nerealizē programmu 10V ar 
tajā paredzēto mācību stundu skaitu 
nedēļā. Izskanēja priekšlikums, ka 
Kultūras ministrijai vairāk jāņem vērā 
asociāciju viedoklis, tām jāpiešķir lielāka 
nozīme skolu darbībā. 

Tika norādīts, ka mums pašiem 
ir vairāk jāaktivizē un jāpopularizē 
sabiedrībā mūzikas izglītības pozitīvā 
ietekme uz bērna vispusīgu harmonisku 
attīstību. Jau senie grieķi atzinuši trīs 
svarīgākās izglītības jomas cilvēka 
attīstībai – matemātiku, mūziku un 
sportu. 

Skolām pašām vairāk jāaktivizējas, ļoti 
žēl, ka forumā nav pašvaldības pārstāvju, 
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VĒRTĪBU IZPRATNE LATVIJĀ

TAUTAS IDENTITĀTI NOSAKA VALODA UN KULTŪRA

Pēc 20 gadiem, kopš Latvijas 
valstiskās neatkarības atjaunošanas, at-
kal aktuāli ir jautājumi par mūsu valsts 
pamatvērtībām. Laikā, kad apšaubītas 
tiek tiesības uz latviešu valodu kā 
vienīgo valsts valodu teritorijā, ko sauc 
par Latviju. Laikā, kad apšaubīts tiek 
viss, kam bijām jau pieraduši ticēt kā 
pašsaprotamām vērtībām Latvijā. Viena 
no tām ir muzikālās izglītības sistēma, 
kā pamats Dziesmu svētku kustībai un 
profesionālās mūzikas balstam. Par to  
un daudz ko citu tika runāts Latvijas 
Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas 
2. atklātajā darba Forumā 27. janvārī , 
kas notika J. Mediņa Rīgas 1. Mūzikas 
skolā. Beidzot kopā tikās ne tikai Lat-
vijas mūzikas skolu pārstāvji, bet arī 
Latvijas saeimas deputātes, Dziesmu 
svētku biedrības pārstāve, Latvijas Kla-
vieru skolotāju asociācijas, Latvijas Brass 
asociācijas pārstāvji un citi mūzikas 
un mākslas izglītības organizēšanas 
procesā cieši iesaistītas personas un 
organizācijas. Kopā bija sanākuši un savu 
redzējumu no dažādiem skatu punktiem 
izteica vienā virzienā domājošie, cilvēki, 
kuriem rūp mūsu Latvijas kultūra, kuri 

tajā kā neatņemamu sastāvdaļu redz arī 
mūzikas izglītību.

Foruma Pamatjautājums: ,,Vai mūzikas 
izglītība iederas Latvijas Nacionālajā 
attīstības plānā?’’. Tā patiesībā ir valdības 
uzmanības vēršana uz Latvijā jau 
esošo vērtību, bet pamazām uzmanību 
zaudējošo, aizmirstot, ka ,,katrs stāds 
prasa nepārtrauktas rūpes, citādi tas ātri 
aizies bojā un nekas neliecinās par tā jeb-
kad esamību’’. Esošā situācijā ir tāda, ka 
jāatgriežas pie savu pamatu – mūzikas 
un mākslas skolu izglītības svarīgās lo-
mas jaunās paaudzes attīstības procesā, 
nostiprināšanas caur likumdošanu. Tas, 
protams, ir solis atpakaļ, bet patreizējā 
situācija prasa šādu rīcību.

Forumā beidzot atklāti izskanēja 
apstiprinājums, ka sakarā ar krīzes 
apstākļiem valstī ir iedragāta mūzikas un 
mākslas izglītības sistēmas pastāvēšana. 
Tomēr sistēmā strādājošajiem būtu 
bijis daudz vieglāk uztvert ziņu par 
fi nansējuma samazinājumu, ja tam 
nesekotu absurdie reformu piedāvājumi 
no cilvēkiem ( kā dālderi un šēferi), ku-
riem uzticējās valdība, bet kuri nebija 
iemantojuši uzticību Latvijas mūzikas 

izglītības profesionāļu vidū . Ir zaudēti 
gadi cīnoties ar ļaunprātību. Diemžēl 
vēsturē tas nav pirmais gadījums, kad 
vēlme sevi pierādīt ir grāvusi, nevis 
uzlabojusi procesus.

Šai laikā jau ir notikuši vairāki neat-
griezeniski procesi: zaudēti izglītoti 
kadri, zaudēta talantīgu mūzikas izglītībā 
izglītoties gribošu, bet perspektīvi 
neredzošu jauniešu uzticība, zaudēta 
enerģija un veselība cīnoties ar absurdu 
reformām. 

Līdzekļu krasā samazinājuma 
apstākļos, kad  vajadzētu  risināt 
daudz citu ar mūzikas izglītības pro-
cesa pilnveidošanu saistītu jautājumu 
un jādiskutē par daudzveidīgu mācību 
formu izmantošanas iespējām, papil-
dus līdzekļu piesaistes iespējām u.c. 
jautājumiem, mēs tikām ierauti cīņā par 
mūzikas izglītības pamatu saglabāšanu. 

Jācer, ka daudzas lietas vēl ir iespējams 
vērst par labu un valsts pārvaldē par 
kultūru atbildīgie beidzot sadzirdēs, 
par ko ir runa un kļūs par īsteniem 
vidutājiem starp ,,apakšām un augšu’’.

Birzgales mūzikas skolas skolotāja 
Līga Paukšte

arī nozīmīgajam 2011.gadā Tallinā 
notikušajam forumam, kurā piedalījās 
Latvijas pārstāvji, nav rezonanse masu 
mēdijos, tātad arī mūsu sabiedrībā. 

Tika pausts viedoklis, ka kultūras 
ministra darbībai iztrūkst pēctecības, 
katrs ministrs nāk ar savu redzējumu un 
darba prioritātēm. 

Arī pedagogu darbs būtu pelnījis 
lielāku novērtējumu. Viens piemērs, 
iepriekšējā gadā Kultūras ministrija 
apbalvoja audzēkņus par sasniegumiem 
Starptautiskos konkursos ar naudas 
balvām. Piemēram, audzēknis saņēma 
255 latus prēmiju, bet pedagogs vienu 
biļeti 5 latu vērtībā uz Jauno Rīgas teātri 
priekšpēdējā rindā!

Skolām vairāk jāreklamē savas labās 
prakses piemēri, vai tie būtu skolas 
koncerti, vai talantīgo audzēkņu 
sasniegumi, vai darbs ar vecākiem. 

Mūzikas izglītības sistēma Latvijā ir 
unikāla un to nedrīkst izjaukt. Tātad – tā 
jāsaglabā.

Rezolūcijas pieņemšana. Foruma 
noslēguma daļā sekoja rezolūcijas daži 
redakcionāli labojumi, tad apspriešana 
un pieņemšana. Par mūzikas skolām 
tik svarīgā dokumenta pieņemšanu 
nobalsoja visi foruma klātesošie 
dalībnieki. Tika nolemts Latvijas 
Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas 
rīkotā foruma „Mūzikas izglītība, 
mūzikas nozare. Nākotnes vīzijas” 
rezolūciju nosūtīt Ministru kabineta 
prezidentam Valdim Dombrovskim, 
Pārresoru koordinācijas centra vadītājam 
Mārtiņam Krieviņam, Kultūras ministrei 
Žanetai Jaunzemei – Grendei, Izglītības 
un zinātnes ministram Robertam Ķīlim, 
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisijas priekšsēdētājai Inai Druvietei 
un medijiem.

Ar gandarījumu varu teikt, ka forums 
izvērtās interesants un saistošs, paldies 
visiem runātājiem par ieinteresētību 
foruma darbā. Varbūt Latvijas apstākļiem 
neierasti lielais sals atturēja no brauciena 
uz Rīgu, gaidīti bija pārstāvji no visām 
Latvijas mūzikas skolām. 

Cienījamie kolēģi, ja lasāt „Partitu”, 
tiek gaidīts arī Jūsu viedoklis, izsakiet 
savu viedokli gan par forumu, gan 
mūzikas izglītību Latvijā, gan savā skolā! 

Ligita Zemniece

Lūkojoties uz to, cik metodiski pēdējos 
gados Latvijā tiek grautas tradicionālās 
vērtības, prātā nāk fragments 
no Reinharda Gēlena grāmatas 
“Izlūkdienestu karš”, kurā tiek citēts Sun-
czi (dzīvojis 500 gadus pirms Kristus): 
„Lielākā māksla ir salauzt pretinieku 
bez kara darbības. Tāpēc noārdiet 
visu labo un vērtīgo pretinieka valstī. 
Iesaistiet valdošās aprindas nelikumīgās 
darbībās, graujiet viņu pozīcijas un 
reputāciju, pakļaujiet publiskām ķengām 
pavalstnieku acīs. Izmantojiet sadarbību 
pat ar neliešiem. Visiem līdzekļiem 
traucējiet valdības darbībai. Izplatiet 
konfl iktus un nesaskaņas pretinieka 
zemē. Sanaidojiet jaunatni ar vecākiem. 
Visiem iespējamiem līdzekļiem ārdiet 
kārtību. Diskreditējiet vecās tradīcijas un 
Dievus...” vai arī „Valstis tiek pakļautas 4 
posmos: 1) degradācija (demoralizācija); 
2) destabilizācija; 3) krīze; 4) 
normalizācija (valsts zaudē neatkarību).” 

2009. gada jūnijā, vienas nakts laikā, 
veicot valsts budžeta konsolidāciju 
par 500 miljoniem latu, tika noņemts 
ikgadējais fi nansējums Dziesmu 
svētkiem 670  000 latu apmērā (visai 
Latvijai visa gada garumā!) līdz 2012. 
gada 31. decembrim (nākamie Dziesmu 
svētki ir 2013. gadā), pārvilkta svītra 
reģionālo kultūras inspektoru darbam.

Tad pat tika pilnībā noņemta valsts 
mērķdotācija visām Latvijas 145 mākslas 
un mūzikas skolām, neatkarīgi no tā, ka 
valdības deklarācijas Kultūras sadaļā 1. 
punktā biju ierakstījusi: “Kultūrizglītību 
kā Latvijas identitātes nozīmīgu 
sastāvdaļu noteiksim par kultūras jomas 
galveno prioritāti.”

Mākslas un mūzikas skolas tomēr 
tika glābtas, to vajadzībām no Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas celtniecībai 
paredzētajiem līdzekļiem paņemot 
nedaudz vairāk par 1 miljonu latu 
(trūkstošo 5,7 miljonu latu vietā). Skolas 
izdzīvoja. 

2010. gada budžetā valsts 
mērķdotāciju apjoms mākslas un 
mūzikas skolām bija 8 miljoni latu – puse 
no 2009. gada sākumā paredzētajiem 16 
miljoniem latu, un bezgalīgi stāsti par 
optimizēšanu, sakārtošanu, uzlabošanu, 
strukturālu reformēšanu.

2011. gads. Visa tā rezultātā pie kopējā 
145 mākslas un mūzikas skolu valsts 
fi nansējuma katla vēl tika piesēdinātas 
privātās skolas, izveidots fi nansējuma 
modelis, kas sanaido un pretnostata 
laukus un lielās pilsētas, mākslu un 
mūziku. 

2012. gads. No Valsts Kultūrkapitāla 
fondam papildus piešķirtajiem 800  000 
latu tradicionālajai kultūrai, kultūras 
mantojumam un literatūrai nav atvēlēts 
ne lats. Valsts fi nansējums grāmatu 
iepirkumiem 2012. gadā bibliotēkās 
Igaunijā atvēlēts 1,17 milj. latu apmērā, 
Lietuvā - 0,8 milj. latu, Latvijā – 4000 
lati. Un tas viss laikā, kad diendienā tiek 
runāts par valsts valodu un identitāti kā 
nacionālas valsts stūrakmeņiem.

„Rīga - Eiropas kultūras galvaspilsēta” 
projektam šogad piešķirts fi nansējums 
280 000 latu apmērā, kaut gan pasākums 
notiks 2014. gadā, savukārt Dziesmu 
svētkiem, kuriem jānotiek jau 2013. gada 
vasarā, ar lielu cīņu vien 80 000 lati.

Ingūna Rībena,
11. Saeimas deputāte
www.ingunaribena.lv

Šis raksts domāts tiem, kam patiesi 
rūp Latvijas nākotne un mūsu tautas 
tālākie likteņi. Domāju, ka neviens kaut 
cik izglītots cilvēks (šī raksta kontekstā 
domātas vēstures zināšanas par dažādu 
tautu, nāciju, kultūru uzplaukuma vai 
bojāejas likumsakarībām) neapšaubīs 
faktu, ka tautas identitāti nosaka tās 
valoda un kultūra. Mūsu mazajai 
tautai visai bieži ir nācies cīnīties par 
izdzīvošanu. Arī šis gads iezīmējas ar 
kārtējo referendumu, kas nejēdzīgā kārtā 
aizskar nācijas pamattiesības un atgādina 
par to, ka nedrīkst snaust. Tālavas 
taurētāja laiki nav beigušies, taču skaļās 
referenduma taures, kas regulāri un skaļi 
izskan informatīvajā telpā, šobrīd aizsedz 
un noslāpē citus signālus, kas varbūt nav 
uzreiz pamanāmi, bet ir tikpat aktuāli. 

Tieši tādēļ 27. janvārī Rīgā notika 
Latvijas Mūzikas izglītību iestāžu 
asociācijas (LMIIA) organizēts forums 
ar mērķi radīt REZOLŪCIJU, tādējādi 
piesaistot plašu sabiedrības uzmanību 
ilgstošā laika periodā sasāpējušām 
problēmām. 

Mums pieder viena no vecākajām 
valodām un tā nu „sagadījies”, ka 
tieši dziesmā auklēta tā atradusi savu 
identitātes kodolu un caur dziesmu 
modinājusi tautas apziņu. Vēsturiski 
un pēc būtības Dziesmu svētki bija 
kustība, caur ko latviešu tauta modās, 
lai izcīnītu neatkarīgu valsti ne tikai tās 
pirmsākumos, bet arī otrajā neatkarības 
atgūšanā caur dziesmoto revolūciju. Šo 
visiem zināmo faktu pieminu tikai, lai 
atzīmētu, cik svarīga un arī raksturīga 
iezīme mūsu tautai, tātad arī tās attīstībai 
un izdzīvošanai, ir mūzika.  

2009.gadā uz pusi samazinātais 
fi nansējums Latvijas mūzikas un mākslas 
skolām joprojām tiek samazināts, un 
šī bīstamā konsekvence iezīmējas arī 
turpmākajos gados. „Reformu”, ko šobrīd 
precīzāk varētu nosaukt kā augstvērtīgas 
un ļoti spēcīgas izglītības sistēmas 
pakāpenisku, sistemātisku graušanu 
un degradēšanu (un šai gadījumā nav 
saprotams, vai tas ir apzināts process 
vai nezināšana), ir nepieciešams 
apturēt. Valdības līmenī šo fi nansējuma 

samazinājumu pavada nevēlēšanās 
iedziļināties un neizpratne, kas liecina 
par varasvīru tuvredzību. Turklāt 
ekonomiskie argumenti (sistēmas 
dārdzība u.tml.) neiztur nekādu kritiku, 
jo tie balstīti tikai uz izdevumiem, 
bet neņem vērā ieguvumu. Mūzikas 
izglītības sistēma pēc būtības vistiešākajā 
veidā atbalsta valsts ekonomiku, darba 
tirgum radot konkurētspējīgu cilvēku, 
kas pēc tam valstij dod vistiešāko 
ekonomisko pienesumu. Šī raksta mērķis 
nav pierādīt, bet gan atgādināt to, ko 
pierādījusi modernā mūsdienu zinātne, 
respektīvi, mūzikas nodarbību vistiešāko 
un visefektīvāko iedarbību uz cilvēka 
attīstību, radošumu, reakciju, jaunradi 
un daudzām īpašībām, kas visnotaļ 
noderīgas arī citās profesijās.

Diemžēl esošās situācijas neizpratne ir 
vērojama ne tikai valdības gaiteņos, bet 
arī dažu mūziķa profesijas pārstāvju vidū, 
kas, pieņemot un slavinot samazināto un 
atviegloto izglītības programmu, tādējādi 
maldina bērnus un viņu vecākus, radot 
ilūziju par pilnvērtīgu mūzikas izglītību. 

Turpinājums no 3. lpp
VĀRDI UN DARBI

Turpinājums 6. lpp
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REZOLŪCIJA

Nemāciet programmas, māciet bērnus...

Aktualitātes klavierspēles pedagoģijā
Ceturtdien, 9. februārī Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē 
notika Latvijas Klavierspēles pedagogu 
asociācijas pilnsapulce, kuru vadīja 
asociācijas prezidents, profesors Juris 
Kalnciems. Kopsapulcē asociācijas biedri 
apsprieda klavierspēles pedagoģijas 
aktualitātes. 

Juris Kalnciems un citi vadošie Latvijas 
klavierspēles pedagogi atzina – pianisti 
visā Latvijā darbojas ļoti aktīvi, notiek 
daudz konkursi, festivāli un koncerti. 
Nenoliedzami, dalība tajos sekmē jauno  
mūziķu izaugsmi, tomēr profesors  
aicināja pedagogus izvērtēt, vai ir 
lietderīgi ar vienu un to pašu programmu 
piedalīties vairākos konkursos.

Pieredzējusī klavierspēles pedagoģe un 
metodiķe, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas 
direktora vietniece izglītības jomā Irēne 
Štrause uzsvēra, ka patreizējos apstākļos 

ļoti svarīga ir katra pedagoga darba 
kvalitāte. Lūdzu Irēni Štrausi dalīties savā 
pieredzē par klavierspēles apmācību. 
Viņas atziņas:

Klavierspēles apmācībā ļoti svarīgi ir 
sekojoši komponenti:

· pedagoga darba profesionalitāte; 
· vecāku atbalsts un ieinteresētība - 

mūzikas instrumenta iegāde un atbildība 
par bērna mājas darbu;

· audzēkņa dotības - uztveres ātrums, 
atmiņa, ritms, muzikalitāte, dzirde un 
kustību koordinācija. 

Ja ir visi iepriekš minētie faktori, 
audzēknis klavierspēlē sasniegs labus 
rezultātus. Patreiz galvenais sarunu 
temats – naudas par maz. Arī agrāk, kad 
stundu skaits bija lielāks, līmenis visās 
mūzikas skolās nebija vienāds. Tagad 
tikai skaidrāk redzams, kurš pedagogs grib 
un var labi strādāt! Manuprāt, sliktam 

darbam naudu arī nemaz nevajag. 
Jaunajiem mūziķiem sava un pedagoga 

varēšana jāapliecina konkursos, 
festivālos un koncertos. Iesaku turpināt 
arī vienoto prasību noklausīšanos 7. 
klases audzēkņiem. Mums jāsaprot, ka 
tikai ar kvalitatīvu darbu un labiem 
sasniegumiem varam „klauvēt” pie 
valsts un pašvaldību sirdsapziņas un 
pretendēt uz vietu Latvijas Nacionālās 
attīstības plānā.

Latvijas Klavierspēles pedagogu 
asociācijas kopsapulces noslēgumā 
izskanēja mūzikas vidusskolu pēdējo 
kursu audzēkņu koncerts.

Valmieras Mūzikas skolas 
metodiskās komisijas Klavierspēle 

vadītāja Ritma Pētersone

Šis teiciens iespiedies atmiņā, kuru pirmo reizi 
kādā lekcijā dzirdēju ap 1997. gadu. Sāku pārvērtēt 
savu pieredzi. Taču vēl pagāja daudz gadu, līdz reāli 
par to varam nopietni runāt plašākā lokā un ikdienā 
rīkoties pēc būtības.

Jau 2009. gadā, kad „nāca gaismā” reālā valsts 
fi nansiālā situācija un par to tika informēta visa 
sabiedrība, sākām rūpīgi sekot notikumu attīstībai, 
analizēt situāciju, prognozēt nākotni, lai veiksmīgāk 
veiktu neizbēgamās izmaiņas mācību procesā 
Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā. Regulāri 
sekojot notikumiem valstī un analizējot skolu reālo 
darbību pēdējo 20 gadu laikā, varēja nojaust lielas 
pārmaiņas. Nebija viegli  piedzīvot tik lielu fi nansiālo 
kritumu. Taču ir arī pēdējais laiks skolu vadītājiem 
un pedagogiem nopietni uztvert un rūpēties par 
nemitīgām pārmaiņām un atbilstoši  vadīt procesu.  
Vienmēr atgādināju skolotājiem, ka paļauties tikai uz 
darbu vienā mazā mazpilsētas mūzikas un mākslas 
skolā nekādā gadījumā nevar. Skolotāji to arī nopietni 
uztvēra. Ir skaidrs, ka valsts ar apmēram 2 miljoniem 
iedzīvotāju un vairāk kā 140 skolām no valsts budžeta 
var fi nansēt tikai tādas skolotāju algas, kuras pēc 
būtības nav adekvātas. Ceļš, ka saglabā skolotāju 
algas uz stundu rēķina ir negodīgs. Pakāpeniski 
jāmeklē cits ceļš.

Aizvadīti jau trīs krīzes gadi. Varam apkopot 
sasniegumus, izvērtēt  neveiksmes un  kļūdas, 
pārskatīt nākotnes ilgtermiņa un īstermiņa plānus, 
izvērtēt visa veida reālo resursu racionālu un 
optimālu izlietojumu. 

Šajā periodā nācām pie jauniem secinājumiem, 
guvām jaunas iemaņas un pamazām veidojam 
jaunu attieksmi  pret notiekošo. Tika pārvērtētas un 
stiprinātas attiecības ar pašvaldību un vecākiem. 
Pārdalīta un proprcionālāk sadalīta atbildība. Process 

notiek ļoti pākāpeniski.  Pašvaldība piešķir līdzekļus 
trūkstošo stundu apmaksai, kuru nepieciešamību 
argumetātēti paskaidroju pašvaldībai. Ir nodrošināta 
arī direktores alga, taču direktore uzņemas arī 
vietnieka pienākumus, dažādi optimezējot  mācību 
procesa vadību.  Kā vienu no svarīgākajiem reformas 
nosacījumiem, pašvaldība atbalstīja minimālās 
skolotāju algas likmes paaugstināšanu.  Kāpums 
nav liels, taču ar 15 latiem pie slodzes pašvaldība 
demonstrē savu izpratni un atbalstu mūsu centieniem 
pēc būtības veikt pārmaiņas. Vecāki iemācījušies 
nopirkt papildus nodarbības, ja to uzskata par 
nepieciešamu. Pedagogu pievērš lielāku uzmanību 
programmas plānošanai un darba metodēm.

Lielu ieguldījumu veikušas  KNMC  un KM atbildīgās 
personas, nodrošinot pedagogiem tālākizglītības 
kursus. Ja skolu vadība to prata novērtēt un izmantot, 
tas tiešām grūto pārmaiņu procesu darīja patīkamāku 
un vieglāku, radot izpratni par lietām, kurām iepriekš 
pievērsām mazāku uzmanību. Nozīmīga bija iespēja 
savu saniegumu izvērtēšanai un apkopošanai, iegūt 
ES stipendijas, ko pilnībā izmantojām. 

Pēdējo trīs gadu laikā skolā visiem audzēkņiem 
ir nodrošināta tāda kolektīvās muzicēšanas iespēja, 
kas  ir pamanāma un lietojama ģimenē un novadā 
kopumā. Mākslas nodaļas audzēkņu darbu skates  un 
izstāžu sasniegumu izvērtējums pakāpeniski iegūst  
nopietnāku jēgu.

Reizi gadā visi audzēkņi skolotāja vadībā sniedz 
klausītājiem pārdomātu, emocionāli pamatotu 
un apzinātu muzikālo priekšnesumu, kas nav 
tikai prorammā paredzēto skaņdarbu atspēlēšana 
jebkuriem līdzekļiem, bet tiešām atbilst audzēkņa 
un ģimenes interesēm un spējām un veicina izpratni 
par mūziku plašākā nozīmē. Bērni prot pastāstīt  
par atskaņojamā skaņbdarba komponistu un viņa 

ieceri. Koncertā tiek pievērsta klausītāju uzmanība 
interpretācijai un emocionālajam pārdzīvojumumam, 
ko bērns demonstrē ar savu uzstāšanos. Lai to 
veiktu, pedagogam jāuzņemas atbildība un 
nedrīkst pārspīlēt ar skaņdarba teksta sarežģītību. 
Akcentējam un nodrošinām mazāk apdāvināto bērnu 
sasniegumus.

Pievēršam pastiprinātu uzmanību koncertu un 
izstāžu apmeklēšanas nozīmīgumam programmas 
kvalitatīvā apguvē. Tas nodrošina mūzikas un mākslas 
plāšāku izpratni un iedrošina audzēkņus pašiem 
organizēt koncertu vai izstādi.

Adzēkņi, kuru ģimene to vēlas, sekmīgi turpina 
mācības vidējās izglītības iestādēs un piedalās 
konkursos, taču tā nav prioritāte mūsu skolā. Par to 
atbildību var uzņemties  galvenokārt ģimene.

Nākotnē jāturpina  akcentēt  un sadalīt   vecāku, 
skolotāju un audzēkņu atbildība, lai sasniegtu dziļāku  
izpratni par veidiem, kā sasniedzams kvalitatīvs 
rezultāts .

Šķiet, veicot pārmaiņas  savā domāšanā, ir 
visas iespējas mūsdienu situācijā sasniegt visiem 
pieņemamus un manāmus rezultātus. Tikai 
jāpārskata akcenti, prioritātes un attiecības ar reālo 
dzīvi.

Domāju, ka mūsu skolā un pašvaldība kopumā ir 
izprasti galvenie reformas atbalsta punkti – nemācīt 
programmu, bet mācīt bērnu. Domāt par skolotāju 
darba adekvātu atalgojumu.  

Visi, kuri paši muzicē ar prieku, būs galvenie 
Dziesmu svētku dalībnieki un koncertu apmeklētāji.  

Vēlot visiem grūtāko – patiesu izpratni par visa 
veida pārmaiņām, Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolas direktore Inta Stiene

Es to skaidrotu ar rīcību, kas raksturīga 
vāja rakstura sīkiem gariņiem, kuri, 
gļēvi padodoties, šādi realizē instinktu 
pašsaglabāties un tādējādi dzied slavas 
dziesmas jaunai kārtībai.  Un kažoks tiek 
mests uz otru pusi katru reizi, kad nāk 
jauns kungs. 

Apzinos, ka, izsakot šos asos 
vārdus, es riskēju sanīsties ar kādu no 
saviem amata brāļiem/māsām. Taču 
es aicinātu neļauties emocionāliem 
aizskārumiem, bet godīgi paraudzīties 
katram savā dārziņā un atbildēt pašam 
sev uz jautājumiem – vai tiešām es 
ticu, ka, piemēram, ar vienu/pusotru 
specialitāti nedēļā vai vēl labāk – 
kolektīvu instrumenta apmācību vai 
tamlīdzīgām veselo saprātu un loģiku 
neizturošām parādībām, ir iespējams 
pretendēt uz profesionālas izglītības 
saglabāšanu? Vai tomēr uzticēties sevi 
apliecinājušai muzikālai sistēmai, kuras 
pierādījums ir mūsu mākslinieku lielās 
veiksmes pasaules mūzikas arēnā? Vai 
ticēt savai iedomai, ilūzijai vai tomēr 
noticēt izciliem profesionāļiem un 
māksliniekiem, kas ir pārliecināti, ka 
„reforma” pavisam droši izsvītros Latviju 
no pasaules mūzikas arēnas un tikai 
vēstures annālēs varēsim atsaukties uz to, 
ka kādreiz bijām mūzikas lielvalsts? Vai 
šobrīd nav pienācis īstais brīdis, lai lauztu 
latviešiem piemītošo tradīciju dalīties 
partijās, cīnīties pretējās frontēs, bet gan 
likt visus spēkus kopā, lai saglabātu izcilu 
muzikālās izglītības sistēmu?

Šeit vietā nocitēt ilggadējo Madonas 
mūzikas skolas direktoru Arti Kumsāru: 
„Ļoti gribas sapurināt tos nedaudzos 
mūzikas skolu direktorus, kas vairāku 
gadu laikā nav paspējuši iestāties LMIIA 
, tā radot robus skolu direktoru ciešajā 
ierindā aizstāvot nācijas intereses. Šī „ne 
mana cūka, ne mana druva” domāšana ir 
atklāta nodevība un parazītisms, lai tikai 
baudītu citu izcīnītos labumus pašiem 
plecu, rokas un sirdi tiem neziedojot”

Raksta noslēgumā vēlos atzīmēt, 
ka kritiskos vārdus, kurus esmu teicis 
par valsts stratēģijas nekompetenci 
kultūrpolitikā , es noteikti nevarētu 
attiecināt uz Madonas novada domi. 
Sedzot  valsts noņemto, tādējādi 
iztrūkstošo fi nansējumu pilnvērtīgas 
mūzikas apmācības realizēšanai, deputāti 
pierāda, ka viņiem rūp cilvēku attīstība 
Madonas novadā.  Es nešaubos, ka šis 
process ir garants, lai ar dziļām kultūras 
tradīcijām apvītais  novads arī nākotnē 
zeltu un plauktu.

Madonas mūzikas skolas direktors 
Mārtiņš Bergs

Ministru kabineta prezidentam 
Valdim Dombrovskim

Pārresoru koordinācijas centra vadītājam 
Mārtiņam Krieviņam

Kultūras ministrei 
Žanetai Jaunzemei – Grendei

Izglītības un zinātnes ministram 
Robertam Ķīlim  

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisijas priekšsēdētājai Inai Druvietei  

Medijiem

Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu 
asociācijas rīkotā foruma

Mūzikas izglītība, mūzikas nozare. 
Nākotnes vīzijas
REZOLŪCIJA

Ir uzsākts darbs pie Latvijas Nacionālā 
attīstības plāna 2014. – 2020.gadam 
izstrādes.

Latvijai būs jāizvēlas valsts attīstības 
vīzija – redzējums par vēlamo valsts virzību 
2014. – 2020.gadā, kā arī prioritātes, rīcības 
virzieni, atbilstoši uzdevumi noteiktās 
politikas ieviešanai, nozaru un teritoriju 
attīstības pamatvirzieni. Šis plāns ir saistīts 
ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
līdz 2030.gadam īstenošanu; būtībā tas 
ir stratēģijas “Latvija 2030” īstenošanas 
rīcības plāns.

Šobrīd pieejamos valdības dokumentos 
lasām, ka Nacionālā attīstības plāna 
izstrādes mērķis ir sociālekonomiskās 
politikas vidēja termiņa prioritāšu, 
kā arī rīcības virzienu un uzdevumu 
noteikšana.  Mūsos raisa bažas šis skopais 
formulējums, kurš, mūsuprāt, akcentē tikai 
diezgan šauro sociālekonomisko aspektu.

Mēs uzskatām, ka valstij savā attīstībā 
ir laiks veikt būtisku pagriezienu 
no materiālresursu pārvaldības uz 
cilvēkresursu attīstību. Esam pārliecināti, 
ka Latvijas izaugsme var būt saistīta tikai ar 
kvalitatīvu cilvēkresursu attīstību; balstīta 
uz gudriem, izglītotiem, inteliģentiem, 
kreatīviem pilsoņiem, kuri nākotnē var 
radīt produktus ar augstu pievienoto 
vērtību jebkurā nozarē.

Nozare, kura veic gan šo misiju, 
veidojot augstākminētos pilsoņus (kuri 
var radoši un augsti profesionāli darboties 
visdažādākajās jomās), gan profesionālā 
ziņā ir viskonkurētspējīgākā Latvijā, 
ir mūzikas nozare. Tās profesionāļu 
sasniegumi neskaitāmas reizes devuši 
mūsu valstij ārkārtīgi pozitīvu publicitāti 
pasaules mērogā.

Mūzikas nozares ārkārtīgi plašais 
spektrs – profesionālās ievirzes mūzikas 
izglītība un profesionālās mūzikas 
izglītība; mūzikas amatiermāksla ar 

koriem, orķestriem, ansambļiem, 
tautas kolektīviem; Dziesmusvētki; 
profesionālā mūzika ar individuāliem 
atskaņotājmāksliniekiem, koriem, 
orķestriem; mūzikas jaunrade, ierakstu 
producēšana; mūzikas atskaņošanas 
vietas un formas; mūzikas menedžments; 
nozares nevalstiskās institūcijas – nosaka 
tās nozīmību, kvalitāti, konkurētspēju un 
iespējas.

No vienas puses, vārdos mēs lepojamies 
ar mūsu mūzikas izglītības sistēmu, 
audzēkņu sasniegumiem starptautiskajos 
konkursos, lieliskajiem koriem, unikālajiem 
Dziesmusvētkiem, komponistu Pēteri 
Vasku, diriģentiem Marisu Jansonu un 
Andri Nelsonu, vijolniekiem Gidonu 
Krēmeru un Baibu Skridi, dziedātājiem 
Elīnu Garanču un Aleksandru Antoņenko, 
pianistu Vestardu Šimkus, un vēl daudziem 
daudziem mūziķiem; no otras puses – 
patreizējās ekonomiskās krīzes apstākļos 
nespējam apvienot spēkus un resursus, 
lai saglabātu un izkoptu Latvijas mūzikas 
vērtības. 

Ir pienācis laiks apvienoties un veidot 
kopīgu redzējumu un darbības Latvijas 
mūzikas nozares uzplaukuma panākšanai. 
Mūzikas nozares iekļaušana Latvijas 
Nacionālā attīstības plānā varētu būt 
gan politisks lēmums, gan līdz ar to 
tehnisks veids nozares attīstības atbilstošā 
fi nansējuma apjoma nodrošināšanai. 
Šobrīd mēs esam izvērtējuši gan nozares 
attīstības priekšnoteikumus, gan 
nepieciešamo fi nansējumu, un esam gatavi 
sniegt savu ieguldījumu šajos jautājumos.

Neatkarīgi no šās Rezolūcijas virzības 
mēs turpināsim darbu gan pie mūzikas 
nozares kopumā, gan arī konkrētāk – 
mūzikas izglītības un citiem jautājumiem, 
kas prasa izlēmīgu politisku rīcību. Šos 
konkrētos jautājumus, priekšlikumus, 
risinājumus, ieskaitot fi nanšu aprēķinus, 
pēc atbilstoša noformējuma iesniegsim 
vai nu Kultūras ministrijā, vai Ministru 
kabinetā, vai Saeimā – atbilstoši piekritībai.           

Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu 
asociācija – Aivars BROKS                                 

Kultūrizglītības un nemateriālā 
mantojuma centrs – Dace MELBĀRDE  

Latvijas Klavieru skolotāju asociācija – 
Irēne ŠTRAUSE 

Latvijas Brass asociācija – Jānis RETENAIS 
Dziesmu svētku biedrība – Antra 

PURVIŅA  
Latvijas Nacionālās mūzikas padome, 
Latvijas Vokālo ansambļu asociācija – 

Mārīte PURIŅA 
Latvijas Mākslas skolu asociācija – 

Ieva LAZDAUSKA  
Rīgā, 2012.gada 27.janvārī  
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Turpinājums no 7. lpp

No 27.līdz 29.janvārim Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 
notika XVII Latvijas mūzikas skolu 
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 
izpildītāju konkurss, kurā piedalījās 192 
jaunie mūziķi no 55 mūzikas skolām.

Starptautiskā žūrijas komisija, 
kuras sastāvā bija ne tikai Latvijas 
profesionālie mūziķi un pedagogi, bet 
arī mūzikas speciālisti no Norvēģijas, 
ASV, Lietuvas un Igaunijas trīs dienās 
noklausījās 51 fl autu, 12 klarnetes, 
5 obojas, 4 fagotus, 44 saksofonus, 8 
mežragus, 16 trompetes, 7 trombonus, 
5 tubas un 30 sitaminstrumentus. 
Katrs dalībnieks konkursā piedalījās ar 
diviem skaņdarbiem - vienu obligāto 
(šogad visās instrumentu grupās tā 
bija norvēģu komponistu mūzika), un 
izvēles skaņdarbu. Žūrijas komisija 
piešķīra 14 pirmās, 21 otro, 22 trešās 
vietas, 36 diplomus un 5 speciālbalvas. 
Žūrijas komisijas priekšsēdētājs Jānis 
Puriņš konkursu nodēvēja par trīs dienu 
mūzikas maratonu:

Skaņas kvalitāte, tehniskās iespējas, 
ansamblis kopā ar koncertmeistariem un 
muzikalitāte ir tikai daži no kritērijiem, 
ko stingri vērtēja žūrija. Konkursa 
biogrāfi jā blakus jau zināmajiem 
vārdiem arī šogad ir ierakstīti jauni. 

Un, ja vecākajiem konkursa laureātiem 
ir pilni astoņpadsmit, tad jaunākajiem, 
kā fl autistei Terēzai Tīrmanei no 
Ventspils un sitaminstrumentu mūziķim 
Mārtiņam Rihardam Mazuram no 
Valkas tikai 10 gadi Lai sasniegtais ir 
stimuls veidot profesionālo karjeru, bet 
iesākumā vienkārši spēlēt- individuāli, 
ansambļos, orķestros. Latvijas mūzikas 
nākotne ir mūsu pašu rokās!

Konkursa uzvarētāju godā šogad 
ir Ketija Ringa Karahona (Jelgavas 
mūzikas vidusskola, fl auta; skolotāja - 
Ginta Zīģele) Elīna Saveļjeva (Augusta 
Dombrovska mūzikas skola, fl auta; 
skolotājs - Mareks Romanovskis), Maija 
Fogele (Juglas mūzikas skola, fl auta; 
skolotāja - Iveta Lāriņa), Andrejs Reinis 
Zitmanis (Pāvula Jurjāna mūzikas skola, 
klarnete; skolotājs - Juris Vanags), 
Kristīne Kiete (Pārdaugavas mūzikas 
un mākslas skola, klarnete; skolotāja - 
Maija Majacka), Paulīna Piteņko (Juglas 
mūzikas skola, soprāna un alta saksofons, 
skolotāja - Ieva Saliņa), Aigars Raumanis 
(Juglas mūzikas skola, alta saksofons, 
skolotāja - Ieva Saliņa ), Elvis Vizulis 
(Pārdaugavas mūzikas un mākslas skola, 
alta saksofons; skolotāja - Eva Folkberga), 
Kārlis Rencis (Siguldas Mākslu skola 
„Baltais fl īģelis”, mežrags, skolotājs - 
Jānis Kronītis), Mārtiņš Zujs (Saldus 

mūzikas skola, trompete, skolotājs - Tālis 
Zujs), Artūrs Bite (Saldus mūzikas skola, 
eifonijs, skolotājs - Artūrs Maculēvičs), 
Matīss Jānis Berzinskis un Edvards 
Paulis Muzikants (Jāzepa Mediņa Rīgas 
1.mūzikas skola, sitaminstrumenti; 
skolotājs - Jānis Vaivods).

2012. gada 18. februārī plkst. 15.00 
Latvijas Universitātes Lielajā aulā notiks 
XVII Latvijas mūzikas skolu Izpildītāju 
konkursa laureātu apbalvošana un 
koncerts Bravo - bravissimo! Koncertā 
piedalās arī Latvijas Universitātes pūtēju 
orķestris, diriģenti Jānis Puriņš un 
Aleksandrs Kūpss /ASV. Konkursu un 
koncertu rīko biedrība Latvijas Jauniešu 
pūtēju orķestris, to atbalsta Rīgas 
domes Izglītības, kultūras un sporta 
departaments, Norvēģijas vēstniecība 
Latvijā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija, Kultūrkapitāla fonds, 
Latvijas Universitātes jaunrades biedrība 
Juventus, Mūzikas centrs, Latvijas 
Universitātes Botāniskais dārzs, mūzikas 
veikals NartissLV.

Ieeja koncertā bez maksas.
Informāciju sagatavoja 

Astrīda Ķēniņa
tel.29453043, 

e pasts - astrida.kenina@gmail.com

2012.gada 2. – 3.februārī Daugavpils 
Mūzikas vidusskolas koncertzālē notika 
V Starptautiskais Kameransambļu 
konkurss NOVA MUSICA, kuru 
organizēja Daugavpils kultūras atbalsta 
biedrība sadarbībā ar Daugavpils Mūzikas 
vidusskolu ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu.

Konkursā varēja piedalīties jebkura 
sastāva akustisko instrumentu kamer-
ansambļi ar klavierēm (dalībnieku skaits – 
no 3 līdz 9), kā arī 4 – rocīgi, 6 – rocīgi 
un 8 – rocīgi klavieru ansambļi. Laika 
apstākļi gan šoreiz ietekmēja konkursa 
dalībnieku skaitu, taču arī šoreiz visi 
13 konkursa ansambļi priecēja gan 
klausītājus, gan dalībniekus un žūriju ar 
savu oriģinālo sniegumu.

Žūriju konkursā pārstāvēja Aldis 
Liepiņš (Rīga, Latvija), Vaiva Purlyte 
(Klaipēda, Lietuva) un Aivars Broks 
(Daugavpils, Latvija). 

Konkursa rezultātā godalgotās vietas un 
naudas balvas ieguva:

A grupā – 
 I vietu – I.Šiaudvytyte, A.Tarasova, 
G.Šiaudvytyte (Klaipēda),
 II vietu – J.Sļesareva, V.Timofejeva 
(Daugavpils);
B grupā – I vietu – M.Freimanis, 
K.M.Šīmanis, V.Kļevickis (Rīga),
 II vietu – O.Goloveckis, V.Markova, 
M.Istratija (Daugavpils),
 III vietu – B.Ščoloka, R.Vanaga 
(Daugavpils);
C grupā – 
 II vietu – A.Tāraude, V.Trofi mova 
(Daugavpils),
 III vietu – M.Adijāne, J.Piskunovs, 
M.Vadišute, J.Baņkova, T.Čornija 
(Daugavpils),
 III vietu – D.A.Zaharova, J.Baulina, 
V.Stalīdzāne (Daugavpils).

Ansambļiem tika piešķirti arī Atzinības 
raksti un speciālās balvas:

· par labāko ārzemju komponista 
skaņdarba atskaņojumu 
B grupā – M.Freimanis, K.M.Šīmanis, 
V.Kļevickis (Rīga),
· par labāko nacionālā komponista 
skaņdarba atskaņojumu 
A grupā – I.Šiaudvytyte, A.Tarasova, 
G.Šiaudvytyte (Klaipēda),
· par labāko obligātā skaņdarba 
atskaņojumu 
B grupā – O.Goloveckis, V.Markova, 
M.Istratija (Daugavpils),
· par labāko latgaliešu tautas-
dziesmas apdari 
C grupā D.Krasnovskim, ansamblis – 
D.A.Zaharova, J.Baulina, V.Stalidzāne 
(Daugavpils).

Aivars Broks
Žūrijas komisijas loceklis

De vi ņi da žā da sa tu ra un rak stu ra kon-
cer ti čet rās die nās – tā sko pos skait ļos 
iz ska tās XXI starp tau tis kā Zie mas mū-
zi kas fes ti vā la bi lan ce. Par šī pa sā ku ma 
ie de rī bu sir mās Val mie ras jau nek lī ga jos 
vaib stos ne viens jau sen vairs ne šau bās – 
lai sveik tu fes ti vā la ro si nā tā jus un rī ko tā-
jus, at klā ša nas kon cer tu ce turt die nas va-
ka rā per so nis ki bi ja pa go di nā jis pil sē tas 
paš val dī bas do mes priekš sē dē tājs Ine sis 
Bo ķis.

Attēlā: Aivars Cepītis un Hermanis 
Mercs

Vai rā ki klau sī tā ju ie cie nī ti iz pil dī tā ji 
fes ti vā lā pie da lās jau kopš tā pirm sā ku-
miem, ta ču ik ga du pub li ka ie pa zīst kā-
du de bi tan tu — šo reiz viens no tiem bi ja 
mež ra gu an sam blis no Igau ni jas ar Tar tu 
1. mū zi kas sko las di rek to ru Kai do Ot sin-
gu sa stā vā:

„Pir mo rei zi pie da lo ties fes ti vā lā, ju tos 
pār steigts, ka tik ne lie lā vie tā kā Val mie-
ra, ie spē jams pul ci nāt tik daudz pro fe si-
o nā lu mū zi ķu.”

Pēc tri ju stun du no slē gu ma kon cer ta 
ap mie ri nāts rā dī jās arī mū zi kas sko las 
di rek tors Ai vars Ce pī tis:

„Do mā ju, ka div des mit pir mais fes ti-
vāls iz de vies ļo ti la bi. Piln ga dī ba pie šķir 
pa ma tī gu mu un no piet nī bu gan pro-
gram mām, gan mū zi ķiem, pie mē ram, 
Dže za nak tī šo gad tie šām ska nē ja ti kai 
džezs bez po pu lā ras vieg lās mū zi kas pie-
jau ku ma. Vi sas ie ce res re a li zēt ne kad 
nav ie spē jams, jo mū zi kā ne kad ne var 
būt tik iz ci li, lai ne vē lē tos vēl la bāk, vien-
mēr at ra dī sies kā da frā ze vai ni an se, ko 
pie la bot.”

Savukārt  Gaujienas mūzikas un 
mākslas skolai tā ir tradīcija jau daudzus 
gadus (izņemot trakos krīzes). Braucam 
uz vienu dienu, bet tad „uz visu banku”  
- uz  sestdienas koncertiem, ieskaitot 
slaveno sestdienas Džeza naktskoncertu, 

kurš tradicionāli sākas 10 vakarā. 
Festivālā piedalās visāda kaluma un 
vecuma mūziķi. Šī kopā būšana mūzikā 
ir kaut kas ļoti nepieciešams gan vecajiem 
un pieredzējušajiem gan jaunajiem un 
drosmīgajiem. Mūzika rodas un pastāv, 
kamēr skan instruments, taču vai tā 
pazūd…

Pirmais koncerts plkst. 14, piedalās arī 
mūsu skolas  2 dalībnieces- skolotājas 
Silvas Eidemanes audzēknes Karīna 
Harkina un Airita Rubīna.

Spēlē dažādu mūzikas skolu dažādu 
vecumu audzēkņi. Valmieras, Limbažu, 
Gaujienas, Jūrmalas, Alfrēda Kalniņa 
Cēsu mūzikas skola, Rīgas 6.vidusskola.

No šī koncerta prātā palicis Aivara 
Cepīša un Hermaņa Merca fagotu 
duets, meistarīgie Limbažu akordeonisti 
un Reiņa Tomiņa pilnskanīgais 
priekšnesums, spēlējot marimbu.

Taču tas tikai pirmais koncerts. Priekšā 
vēl  trīs …

Vai ir viegli to izturēt un vai vērts 
vis pār tā mocīties? Tas protams ir 
jāizspriež katram pašam. Koncerti ir 
lieliski organizēti, ieeja par brīvprātīgiem 
ziedojumiem,  izņemot džeza 
naktskoncertu. Uz klasiskās mūzikas 
koncertiem 5. vidusskolā skatītāju ir 
pietiekami, bet nav arī pārpildīts. Var 
saprast ka tā ir publika, kura zina, kāpēc 
te atrodas.

No koncerta 16.00 spilgtākie iespaidi  
par senās mūzikas ansambli Lirum 
(vadītāja Oksana Gotlube) no Latvijas 
Mākslas akadēmijas, kurš izpilda spāņu 
renesanses laicīgo mūziku.  Lauta, 
specifi ska neliela ģitāra ar 12 stīgām, 
dažāda kalibra blokfl autas, tamburīns un  
protams,  burvīgs dziedājums un asprātīgi 
komentāri,  stāstot par dziedātā saturu. 
Ansamblis arī tērpies tā laika apģērbā. 
Šinī pašā koncertā  spēlē arī J. Norviļa 
Madonas mūzikas skolas saksofonu 
kvartets (Roberts Gotlaufs, Ilze Leve, 
Zane Ozolniece, Lauma Putniņa-vadītājs 
Andrejs Cepītis). Ja 14-16 gadu vecumā 
var tā spēlēt, tad kā teiktu Jāzeps Vītols 
„Polija vēl nav zaudēta”...

19.00 -  nākošais koncerts.
Šeit jau viss ir ļoti nopietni. Jautrīte 

Putniņa spēlē Bahu.(Latviešu pianisma 
leģenda, saņēmusi Lielo Mūzikas Balvu 
par mūža ieguldījumu, nesen nosvinēja 
80. dzimšanas dienu un turpina 
spēlēt.) Helēna Laukmane (klavieres), 
Arta Tarasova (čells), Biruta Vaivode 
(vijole), Jurģis Andersons (klavieres), 

Dainis Tarasovs (mežrags), Anita 
Balčuna(vijole)Inga Ozoliņa(alts), Laima 
Kunkule (čells).Gan individuāli gan  
duetos-klavieres un čells, klavieres un 
vijole, klavieres un mežrags mākslinieki 
dzīvo mūzikā

un ļauj tai nonākt arī līdz mums. 
Koncerta izskaņā stīgu kvartets A. 
Balčuna, B. Vaivode, I. Ozoliņa, L. 
Kunkule spēlē A. Korelli Sonāti un V. A. 
Mocarta stīgu kvartetu. Bravissimo!

Bet 22.00 pēdējais koncerts.
Šoreiz tiešām ļoti daudz džeza. Agrāk  

vienā otrā redzētajā naktskoncertā  bija 
interesanti improvizēti priekšnesumi, bet 
varbūt tas nebija džezs. Šķiet, ka šoreiz 
ir savādāk. Sāk valmierieši- bigbends 
Valmieras puikas. Sajūsmas svilpieni un 
aplausi.

Tad ciemiņi Šauļu pirmā mūzikas 
skola-saksofonukvartets. Kvalitatīvi 
un jauki. Bet aiz saksofonu kvarteta 
noslēpies vēl kāds ansamblis. Kā teiktu 
profesionāļi - ”sitēji”. Sit viņi (4-5) gan 
salocītus metāla spaiņus, plastmasas 
ūdens traukus, visādas bungas.

Publika viņiem velta vētrainus 
aplausus un sajūsmas svilpienus.

Rīgas Doma Kora skolas džeza nodaļas 
2. kurss-vadītājs Tālis Gžibovskis un 
JVLMA

 Džeza katedras Jazz Combo (vad. 
Indriķis Veitners) – profesionāli, bet 
atšķirīgi.  

Kad pulkstenis bija 20 minūtes pāri 
pusnaktij,  mūsu resursi bija izsmelti un 
mēs koncertu pieklājīgi pametām. Starp 
citu , vēl bija jāuzstājas 2 kolektīviem, bet 
cilvēks ir tikai cilvēks !

Jānis Krišjānis

BRAVO–BRAVISSIMO JAUNAJIEM MŪZIĶIEM XXI  Starptautiskajā Ziemas mūzikas festivālā Valmierā

V Starptautiskā Kameransambļu konkursa NOVA MUSICA rezultāti

Pianiste Jautrīte Putniņa
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25. janvārī Valmierā notika XVII 
Starptautiskais jauno pianistu konkurss. 
Konkurss noritēja veiksmīgi un sasniedza 
izvirzīto mērķi – veicināt un attīstīt 
jauno pianistu radošo un profesionālo 
izaugsmi, pilnveidot jauno mākslinieku 
uzstāšanās prasmi un pieredzi, veicināt 
apmācības procesa kvalitāti mūzikas 
skolās, kā arī sniegt iespēju pedagogiem 
apmainīties pieredzē ar Latvijas un citu 
valstu kolēģiem. 

Konkursu ievadīja žūrijas komisijas 
priekšsēdētāja - šoreiz Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
klavieru katedras vadītāja profesora 
Jura Kalnciema   atskaņotās Georga 
Gurdžijeva Divas himnas. Arī šogad, 
tāpat kā iepriekšējos gados, konkursa 
atklāšanā Valmieras Mūzikas skolas 
direktors Aivars Cepītis sveica konkursa 
veterānus, kuri   konkursā piedalās jau 
vairāk kā desmito reizi. 

Konkursā piedalījās 56 dalībnieki 
no 30 Latvijas, Lietuvas un Krievijas 
mūzikas skolām. Šogad konkursa 
ģeogrāfi ja paplašinājusies – pirmoreiz 
Valmierā muzicēja jaunie pianisti no 
J. Žilinska Jēkabpils MS, Jelgavas 4. vsk., 
Ludzas Mūzikas pamatskolas, J. Karoso 
Klaipēdas MS, R. Gliera Kaļiņingradas 
MS, E.T.A. Hofmaņa Kaļiņingradas 
MS un Talsu MS. Turklāt, salīdzinot ar 
pirmo konkursa gadu, dalībnieku skaits 
gandrīz dubultots.

Jaunie pianisti četrās vecuma grupās 
atskaņoja divus skaņdarbus – brīvas 
izvēles skaņdarbu, kas komponēts 17. vai 
18. gs. un dalībnieka pārstāvētās valsts 
komponista virtuozu skaņdarbu. Kopā ar 
Juri Kalnciemu jauno pianistu sniegumu 
vērtēja Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas 
vidusskolas klavieru nodaļas vadītāja 
Gunta Boža, pianiste un pedagoģe Anita 
Pāže.  

Konkursa žūrijas komisija pozitīvi 
novērtēja konkursa norisi, tomēr 
izteica vēlējumu turpmāk pedagogiem 
lielāku uzmanību veltīt jauno pianistu 
tehniskajam līmenim. 

Konkursu noslēdza Jura Kalnciema 
uzruna: Liels paldies visiem, kas 
atbraukuši, neatkarīgi no rezultātiem, 
jo, manuprāt, tas vienmēr katra jaunā 
mākslinieka dzīvē ir labs notikums, kam 
jāgatavojas, jātērē laiks, jātērē nervi, bet 
tas gandarījums, ko dod uzstāšanās katrā 
jaunā konkursa vietā, palīdz turpināt. 
Man liels prieks bija strādāt ar kolēģiem 
žūrijā, mēs centāmies izvērtēt tiešām pēc 

labākās sirdsapziņas un domas gandrīz 
vienmēr sakrita. Kā vienmēr, šeit viss bija 
ļoti labi organizēts – paldies direktoram, 
paldies Valmierai un kultūras centram, 
bet vislielākais paldies katram no Jums, jo 
bez Jums tāds pasākums nevarētu notikt. 
Konkursa laureāti tika sveikti ar naudas 
balvām un piemiņas suvenīriem.

Ritma Pētersone, 
konkursa organizatore, 

Klavierspēles metodiskās komisijas 
vadītāja

Konkursa laureāti:
A grupa
1.vieta

Ņikita Afanasjevs 
Ludzas Mūzikas pamatskola, 

ped. Irina Kigitoviča
Pēteris Eduards Kalniņš 

Valmieras MS,  ped. Ritma Pētersone 

Valters Vēģelis
Pārdaugavas MMS, ped. Signe Docīte

2. vieta
Gabors Goldmanis

Rīgas Doma kora skola, 
ped. Dina Liepiņa

Paula Saržante
Bolderājas MMS, ped. Ineta Šīmane

Artūrs Siņicins
Jelgavas 4. vsk., ped. Irina Osipova

3. vieta
Patriks Pauls Kalējs

J. Mediņa Rīgas 1. MS, 
ped Zane Mežgaile

Līva Šahno
J. Norviļa Madonas MS, 

ped. Līga Cepīte
 

Atzinība
Alise Lāce

J. Mediņa Rīgas 1. MS, 
ped. Ingrīda Vecumniece

Markuss Rūtentāls
Rīgas Doma kora skola, 

ped. Sarmīte Ārenta

Bgrupa 
1.vieta

Marks Kristians Babris
Salaspils MMS, ped. Natālija Karpova

Maksims Taņičevs, 
Latgales priekšpilsētas MS, 

ped. Violeta Karpova

2. vieta
Arta Elizabete Dimante

Siguldas MS Baltais fl īģelis
Katrīna Rokena

Valmieras MS, ped. Irina Grīnberga

3. vieta
Dana Krūmiņa

Salaspils MMS, ped. Natālija Karpova
Aleksandra Nazarova

A.Dombrovska MS, ped. Ieva Sāre

Atzinība
Kārlis Bošs

Gulbenes MS, ped. Iveta Putniņa
Evelīna Homčenko

Gulbenes MS, ped. Iveta Putniņa

Cgrupa
1.vieta

Nadežda Fufajeva
 R. Gliera Kaļiņingradas MS, ped. 

Irina Ridel

2. vieta
Kirils Rjabcevs

Latgales priekšpilsētas MS, 
ped. Violeta Karpova

3. vieta
Aleksejs Nazarovs

A.Dombrovska MS, ped. Ieva Sāre

Atzinība
Vladimirs Grebenčikovs

P.Jurjāna MS, ped. Vija Rumpāne
Lāsma Liepiņa

Vidzemes jūrmalas MMS, 
ped. Tamāra Āriņa

Dgrupa
1.vieta

Zuzanna Rita Miķelsone
Talsu MS, ped. Gita Amoliņa

2. vieta
Iļja Maraks

E.T.A.Hofmaņa Kaļiņingradas MS, 
ped. Jeļena Simoņenko

3. vieta
Ieva Kristiāna Bleive

Kuldīgas MS, ped. Ingrīda Krieviņa

Atzinība
Klāvs Ābols

Valmieras MS, ped. Ritma Pētersone

Somija smaržo pēc mūzikas un kardamonaValmierā noslēdzies XVII Starptautiskais jauno pianistu konkurss 
2011.gada novembra sākumā Piltenes 

mūzikas skola saņēma uzaicinājumu 
piedalīties Piltenes pilsētas bibliotēkas 
Stāstu vakarā (ciklā UNESCO Latvijas 
Nacionālās komisijas iniciatīva- 
„Stāstu bibliotēkas”). Tā kā tikko biju 
atgriezusies no skaistā, interesantā 
un iespaidiem bagātā pieredzes 
apmaiņas brauciena ,tad radās ideja 
izveidot stāstījumu par ceļojumu uz 
Somijas galvaspilsētu, ilustrējot to ar 
daudzpusīgu foto materiālu, muzikālām 
noskaņām un kulinārisku asociāciju. 
Visinteresantākais sagatavošanās darbs 
notika tieši pie muzikālo numuru 
iestudēšanas. Šajā projektā iesaistīju tos 
audzēkņus, kuri bija ieinteresēti radoši 
izpausties un atraktīvi uzstāties (Dāvids 
Liepiņš, Lauris Lerhs, Inga un Linda 
Stromanes). Kopīgi domājām, kā labāk 
parādīt klausītājiem dažāda rakstura 
somu tautas melodijas-dziesmas, 
dejas, kanonus gan instrumentālajā, 
gan vokālajā sniegumā kopā ar fl autu, 
melodionu, balsi un visdažādākajiem 
sitamajiem instrumentiem. Lai 

muzicēšana izveidotos skanīgāka 
un krāšņāka, audzēkņi saspēlējās 
un sadziedājās kopā ar fl autas spēles 
skolotāju Līgu Štrausu un klavierspēles 
skolotāju Antru Šķēli.

Pasākuma norises dienai bija 
pataupīti arī divi pārsteiguma momenti- 
Ingunas Grantas literārais lasījums 
par Somijas dabu, fonā  skanot J. 
Sibeliusa „Klaviersonātes” op. 12 I 
daļai un smaržīgais cienasts- gardās 
kardamonmaizītes visiem čaklajiem 
dalībniekiem. Ideja par šādu kulināru 
noformējumu radās tāpēc, ka, esot 
Somijā, mūs ar šādiem gardumiem 
sagaidīja Somijas mūzikas skolas 
direktore.

Man ir ļoti liels prieks par atsaucīgajiem 
atmiņu vakara dalībniekiem, kā arī 
par jauko un jaunas pieredzes pildīto 
braucienu, iespēju būt skaistajā 
Helsinku pilsētā. Uzzinot, ka šogad tā ir 

ieguvusi Pasaules dizaina galvaspilsētas 
godu, piesaistot ar radošu risinājumu 
meklēšanu ikdienā aktuālām un 
funkcionalitāti pieprasošām lietām, savā 
dizainā pievēršoties nevis samākslotām, 
bet vienkāršām un noderīgām detaļām, 
īpaši priecājos, jo iespējams tādējādi 
par šo burvīgo valsti un galvaspilsētu 
uzzinās vēl daudzi! Aizbrauks un sajutīs 
Helsinku harmonisko gaisotni.

Domāju, ka šis sarunu, stāstu un 
iespaidu vakars bija interesants gan 
dalībniekiem- audzēkņiem, gan arī 
klausītājiem. Tā ir burvīga iespēja 
dalīties ar to, kas tev pašam ir licies elpu 
aizraujošs un stundu pusotru ievest citā 
dzīves realitātē paceļot.

Lai arī turpmāk mums pārsteidzoši, 
aizraujoši iespaidi un jaunatklātas 
ceļojumu vietas!

Antra Šķēle 
(Piltenes mūzikas skola).
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Mēneša jautājums
Šā gada mērķdotācija noteikti ir 

ietekmējusi jūsu skolas darbu, jo 1)
fi nansējums vairs nav paredzēts 
administrācijai, 

2) tā kopējais apjoms, salīdzinot 
ar pagājušā gada jau  nepietiekamo 
fi nansējumu, ir samazinājies, 

3) tas tika piešķirts pēc jauniem 
kritērijiem, balstītiem uz audzēkņu 
skaitu skolās konkrētā laika periodā.

Asociācija vēlējās uzzināt 
katras skolas situāciju īsumā 
un  iepazīstināt ar to Partitas lasītājus - 
gan visus mūs pašus, gan pārējos 
interesentus. Jautājumi ir sekojoši:
1.  Kādas izmaiņas skolā radīja šā gada 

mērķdotācija? Vai, salīdzinājumā ar 
iepriekšējo mācību gadu, ir kļuvis 
labāk vai sliktāk?

2.  Vai ir pašvaldības atbalsts? Ja ir, 
kādā mērā? Vai pašvaldība piešķir 
līdzekļus  skolas administrācijai 
un  iztrūkstošo summu izglītības 
programmu nodrošinājumam?

3.  Kādas izglītības programmas skola 
realizē - 20V, 10V vai kādas citas? 

Saņemtās atbildes:

Ropažu mūzikas un mākslas skola 
“Rodenpois”,  D.Jankovska:

1. Valsts fi nansējums ir samazināts 
attiecīgi par to daļu,  kāda bija piešķirta 
skolas administrācijai un fi nansējuma 
apjoms ir pieejams  budžeta dotācijas 
sadalījuma dok.

2. Ropažu novada pašvaldība skolu 
atbalsta jau no fi nansējuma 
samazinājuma brīža, apmaksājot 
jau tad 0,5 slodzes mākslas nod.
vadītājam, tāpat tagad fi nansē pilnu 
administrāciju- direktoru un divus 
vietniekus, kā arī piešķir nepieciešamo 
fi nansējumu izglītības programmu 
fi nansēšanai pilnā apjomā. 

3. Skola īsteno tikai 20V programmas.

Indras Mākslas un mūzikas skola,  
Ērika Zarovska:  
1.  Mācību programmu īstenošanai 

fi nansiālo līdzekļu šogad pietiek.  
2.  2012 gadā direktora amata alga tiek 

fi nansēta no pašvaldības budžeta, 
0,5 slodzes vietniekam mācību darbā 
netiek fi nansēta

3.  Skola realizē izglītības programmas 
20V21210 Dejas pamati un20V21100 
Vizuāli plastiska māksla

Strenču mūzikas skola, Ralda 
Ziemule:
1.  Saņemtais fi nansējums Strenču 

mūzikas skolai, protams, ir mazāks. 
Ja līdz šim valsts atļāva apmācīt 73 
audzēkņus, tad no 2012.01. - 68. 
(Šajā brīdī īsti nesaprotu deklarēto - 
“paplašināt profesionālās ievirzes 
izglītības pieejamību”). Pateicoties 
Strenču novada pašvaldībai un 
fi nansēm, sliktāk nav kļuvis. 

2.  No pašvaldības atbalsts tika 
saņemts jau sākot ar 2009.gada 
“pārsteigumiem”. Ar savu (mūzikas 
skolas) darbību esam pārliecinājuši 
pašvaldību, ka bez mūsu skolas novada 
kultūras un izglītības dzīve  nebūtu tik 
bagāta un pilnvērtīga, ka pārtraucot 
vai ierobežojot tās darbību zaudētāji, 
pirmkārt, būtu novada iedzīvotāji. 
Trūkstošo fi nansējumu, lai realizētu 
20V (kaut ar nelielu samazinājumu) 
un atalgotu skolas administrāciju 
saņēmām gan iepriekšējos gadus, gan 
šogad. 

3.  Skola pamatā strādā ar 20V 
programmām. 10V programmā, lai 
nepārkāptu līguma nosacījumus, 
2010.un2011.gadā uzņēmām 1.klasē. 
Sākot ar 2.klasi audzēkņi apgūst 20V.

Preiļu Mūzikas un mākslas skola, 
Alberts Vucāns:
1.  Skolu būtiskas izmaiņas nav skārušas, 

viss ir palicis iepriekšējā gada ietvaros.
2.  Pašvaldību atbalsts ir ļoti būtisks. 

Pašvaldība apmaksā direktora, 
vietnieka, bibliotekāra, 1,5 likmes 
pedagogu algas.

3.  Skola realizē tikai 20V izglītības 
programmu.

 
Valmieras Mūzikas skola, 

L.Palkavniece:
Skolā mācās 330 audzēkņi(dati 

uz 2011. gada 31.decembri), bet 
valsts fi nansējums tika piešķirts 297 
audzēkņiem. Secinājumus izdariet paši.

Skola realizē 10V izglītības 
programmas.

Aglonas   bazilikas   kora   skola, Ieva   
Lazdāne:

Šī  gada  mērķdotācija ir  ietekmējusi -  
protams ne labā   nozīmē - skolas   
darbu. Finansējums  ir   iedots krietni 
mazākam  audzēkņu   skaitam.Vienīgi - 
paldies Aglonas novada domei par   
sapratni - tika piešķirts fi nansējums   
trūkstošajām algām skolotājiem un   
administrācijai. Protams, stundu  skaitu   

samazinājām, bet iekļaujamies 20v 
programmā. 

Ugāles Mūzikas un mākslas skola, 
Rasma Petmane:
1.  Kopš mērķdotācijas samazinājuma, 

t.i., 2009.gada vidus, ir ļoti saspringta 
situācija katra semestra sākumā 
–  septembrī tāpēc, ka ir mainījies 
audzēkņu skaits (mūsu skolā tas 
pieaug), jāveido jauna tarifi kācija, 
mācību plāns un bez papildu 
līdzekļiem neiztikt; janvārī savukārt 
sākas budžeta gads, direktoram ir 
jāpanāk papildfi nansējuma iekļaušana 
pašvaldības budžetā. Direktors paliek 
kā ķīlnieks starp ministriju un saviem 
pedagogiem. Sevišķi nejēdzīga 
situācija bija šī gada sākumā, jo 
ministrija mērķdotācijas sadalījumu 
darīja zināmu tikai 18.janvārī. Mūsu 
skolai fi nansējums ir par sešarpus 
tūkstošiem mazāks kā iepriekšējā 
gadā. 

2.  Saņemam papildfi nansējumu no 
Ventspils novada pašvaldības. Ir gan 
grūti paskaidrot novadam, kāpēc 
Kultūras ministrija iepriekš pauda, 
ka fi nansējuma apjoms saglabāsies 
ar nosacījumu, ka tas izlietojams 
stundu apmaksai. Sākām jau sapņot, 
ka tādā gadījumā skolotājiem 
varēs paaugstināt samaksu par 
likmi... Iznāk, ka esmu maldinājusi 
pašvaldību, jo viņiem ir jāmaksā ne 
tikai direktora alga, bet, lai varētu 
izpildīt mācību plānu, arī nepilnas 
divas pedagoģiskās likmes. Diemžēl 
joprojām nevaram normāli apmaksāt 
metodisko komisiju vadītāju darbu, 
aranžēšanu, bibliotekāra pienākumu 
veikšanu. Nekādu piemaksu nav, 
likmes ir zemākās. Bet priecājamies, 
ka pietiek stundām!

3.  Realizējam 20V. Ir audzēkņi, 
kuriem tomēr dodam tikai pusotru 
specialitātes stundu. Arī Vispārējās 
klavierspēles stundas nevaram 
iedot gluži visiem. Koncertmeistaru 
nodarbinām ar pārtraukumiem, 
vārdu sakot, rēķinām, cik un kur 
varam ietaupīt. Dzīve šādā režīmā 
nogurdina. Skolotājiem pietrūkst 
enerģijas radošiem projektiem un 
ārpusstundu aktivitātēm. Cenšamies 
mobilizēties; mākslas un mūzikas 
programmu sadarbībā decembrī 
mūsu skolā tapa muzikāls uzvedums 
„Sniegpārsliņas ceļojums”. Tomēr, 
kad beidzas šie pašu sagādātie svētki, 
ikdienas gaitu pavadoņi diemžēl 

ir rūgtums  un neizpratne par 
diskriminējošo valsts attieksmi pret  
kultūrizglītību.

Bēnes Mūzikas un mākslas skolā, 
Auces novads, Gita Aleksejeva:
1. 2012.gadā KM nodrošina 

90% pedagogu algas mūzikas 
programmām un 66% mākslas skolas 
audzēkņu apmācībai. Skolā mācās 
40 mūziķi, dotēti tiek 36 un mākslas 
nodaļā mācās 56, bet KM naudiņu 
dod tikai 37 bērniem. Līdz ar to – 
2012.gadā no KM mūzikai iedalīts Ls 
14 014,80, pietrūkst Ls 1 560,60 (bez 
nodokļiem). Mākslas programmas 
dotē Ls 6  793,20, trūkst Ls 3  488,40. 
Administrācijai no KM – 0, pietrūkst 
Ls 7  404. 2011.gadā pašvaldība 
fi nansēja 33,6% vai Ls 13  143 
(nodrošinot papildus piemaksu Ls 
20,00 pie pedagogu likmes.) No KM 
dotācija bija Ls 25  945, t.i. 66,4%. 
2012.gadā no pašvaldības pedagogu 
algām paredzēti 38%, bez jel kādas 
piemaksas pie pedagogu minimālās 
likmes.

2. Auces novada pašvaldība ļoti 
saprotoša, bet nikna uz KM, jo ar 
katru nākamo gadu koefi cients 
tiek samazināts, tātad atkal būs uz 
pašvaldības pleciem. 

3. Skola realizē 20V programmas. Varētu 
piebilst, ka skolā ir jauna Datordizaina 
programma, kuru jāapgūst 5 gados. 
Šogad rit tikai trešais, arī to, ka esam 
augoši, pie mērķdotāciju sadales 
neņēma vērā.

Talsu mūzikas skola, Raitis Rērihs:
1. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir kļuvis 

sliktāk.
2. Pašvaldība sniedz atbalstu, taču tas ir 

mazāks, nekā reāli nepieciešams skolā 
esošo audzēkņu stundu apmaksai.

3. Skola realizē gan 10V, gan 20V 
programmas, tomēr pilnībā 
nepieciešamais stundu skaits netiek 
nodrošināts.

Novada skolu administrācijas 
izdevumu samazināšanai tiek 
izskatīts jautājums par novada skolu 
reorganizāciju, kā rezultātā 4 skolu vietā 
varētu palikt viena ar 3 fi liālēm. Šis 
jautājums vēl tiks diskutēts, bet pašlaik 
tas ir dienas kārtībā.

 
Ilūkstes mūzikas skola, Edvīns 

Megnis:
Atbildot uz Jūsu uzdotajiem 

jautājumiem Ilūkstes mūzikas 
skolas vārdā ir ļoti viegli – jo visiem 
jautājumiem ir negatīva atbilde „nē”, 
„nav” vai „sliktāk”.

Ja stāsts par pašvaldību, tad pedagogu 

algu līdzfi nansējumam līdzekļi nekad 
nav tikuši atrasti-arī šis gads nav 
izņēmums.

Jautājumā par administrāciju 0,75 
likmes direktora, 0,75 amata likmes 
direktora vietniekam.

Gaujienas mūzikas un mākslas skola, 
Ilze Dāve:
1.  Šā gada valsts piešķirtā mērķdotācija 

nepietiek nepieciešamajam stundu 
skaitam. Cieš mākslas programma, 
jo tur fi nansējumu piešķīra un daudz 
mazāku audzēkņu skaitu. Mums 
nav koncertmeistaru, to darām 
uz brīvprātības principa. Tomēr 
gatavojam bērnu uz konkursiem, un 
tas, protams, arī tikai uz entuziasma, 
jo ir labi zināms, ka tam vajadzīgas 
papildstundas. 

2.  Pašvaldība atbalsta ar fi nansējumu 
nepieciešamajam stundu skaitam 
un administrācijai, tomēr tas radīja 
lielas problēmas pagasta budžeta 
sastādīšanā. Bet ir sapratne un 
atbalsts.

3.  Mācam 20V. Tikai viena programma 
skaitās 10V, bet stundas nodrošinām 
kā 20 V.

Sabiles Mūzikas un mākslas skola, 
Zita Ošenberga:

2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gada 
fi nansējumu no valsts mērķdotācijas, 
samazināts par 39%. Pirmā reakcija 
bija šoks. Tika taču solīts, ka noņemot 
administrācijas algu, tā tiks pievienota 
pedagogu atalgojumam. Gods kam 
gods, Talsu novada pašvaldība piešķīra 
fi nansējumu administrācijas, t.i. 
manam direktora atalgojumam un 
vēl gandrīz visu trūkstošo pedagogu 
likmju atalgojumu. Nācās samazināt 0,6 
pedagoģiskās likmes. Realizējam 20V 
programmas gandrīz pilnā apmērā. Tā ir 
labā ziņa. Ne tik labā ir tā, ka 8.02. Talsu 
novada Izglītības, kultūras un sporta 
komitejas sēdē tika pieņemts lēmums 
izveidot darba grupu Talsu novada 
profesionālās ievirzes skolu mūzikā un 
mākslā pārvaldības izvērtēšanai. Lai arī 
katrā no skolām  ir tikai 1 direktora štata 
vieta, ir vēlēšanās vai nu veidot Talsu 
apvienotās Mūzikas un mākslas skolas 
fi liāles Sabilē un Valdemārpilī vai arī 
pievienot tās vidusskolām.

Ludzas Mūzikas pamatskola,  Lolita 
Greitāne:
1. Mūsu skolā šī gada mērķdotācija 

neradīja nekāds izmaiņas mācību 
procesā, jo iztrūkstošā naudas 
summa pedagogu atalgojumam 
tiek kompensēta no pašvaldības 

līdzekļiem, t.i., direktora, direktora 
vietnieka un bibliotekāra atalgojums, 
kā arī 0,7 likmes pedagogu atalgojums.

2. Vēlos uzsvērt, ka no valsts 
mērķdotācijas un pašvaldības 
apmaksātās pedagoģiskās likmes 
pilnībā nenodrošina izglītības 
programmas 20V realizēšanu.

3. Mūsu skolā jau otro mācību gadu 
tiek īstenota arī izglītības programma 
10V, tomēr ar nākamo mācību 
gadu plānojam realizēt tikai 20V, jo 
neredzam jēgu un tālāko turpinājumu 
programmai 10V. Vēl jo vairāk, 
uzskatām to par profesionālās ievirzes 
mūzikas izglītības sistēmas graušanas 
programmu.

Viļakas Mūzikas un mākslas skola, 
Aldis Prancāns:
1.  Finansējums ir palielinājies 

salīdzinājumā ar pagājušo gadu, 
situācija, protams, ir labāka. 

2.  Pagājušajā gadā pašvaldība fi nansēja 
divas skolotāju likmes, šogad tikai 
administrācijai (1 likme direktors un 
0,5 likmes mācību daļai). Papildus 
stundu atmaksai pašvaldība nevar 
atļauties, paldies par to pašu. 

3.  Skola realizē 20V programmu.

Birzgales mūzikas skola, Laimonis 
Paukšte:
1.  Mērķdotācija 2012. gadam 

mūsu skolai ir mazāka nekā 
2011. gadā par apmēram  7,7%.
2.  Pašvaldība izprotot situāciju, 
piešķīra algām vairāk kā iepriekšējā 
gadā, tā mūsu kopējais algu fonds 
2012. gadam nemainīsies. 

3.  Strādājam vidēji ar 2,83 stundām 
uz audzēkni. Uzskatām, ka šis 
skaitlis ļauj strādāt pēc 20V 
licencēm (ko  norādījām arī Kultūras 
kartē), bet, protams, ir par maz, lai 
nodrošinātu pilnvērtīgu darbu. 

Varakļānu Mūzikas un mākslas 
skola, Ieva Melne – Mežajeva:
1. 2012.g. mērķdotācija ir ienesusi 

kārtējās korekcijas pedagogu, skolas 
vadības atalgojumā. Protams, 
darbinieki to neizjūt, jo ir saglabājies 
iepriekšējā gada atalgojums. 

2. Neskatoties uz KM “izdevīgo” 
samazinājumu mūs atbalsta Varakļānu 
novada pašvaldība, nedaudz palielinot 
pedagoģisko likmju skaitu. Paldies, 
Dievam, mūs saprot. Bet cik ilgi, jo arī 
pašvaldības maciņš nav bezizmēra.

3. Mēs īstenojam 20V programmu un 
10V( jo tā taču ir noteikts līgumā!!!) 
:))

Atbildes uz jautājumiem
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Kokneses Mūzikas skola,  Silvija 
Cīrule:

2011. 2012. māc.gadā  strauji izmainījās 
nepieciešamo stundu skaits: 
1. katastrofāli trūkst vispārējo klavieru 

stundas. Mācīt klavierspēli tikai no 
3. klases ir absurds, jo daudziem 
Pūšaminstrumentu, Akordeona 
spēles, Kora klases audzēkņiem mājās 
nav klavieru! Tikšanās ar pedagogu 
klavierstundā ir ne tikai mācību 
stunda, bet arī vienīgā vingrināšanās 
iespēja! Ko var iemācīties  20 minūtēs 
reizi nedēļā?! Par kādām ieskaitēm un 
eksāmeniem šajā mācību priekšmetā 
var būt runa? Kādu zināšanu un 
prasmju līmeni var sasniegt šajās 20 
minūtēs?     Tādēļ lūdzām pašvaldību 
dotēt katram audzēknim vēl 20 
minūtes nedēļā. Tā iegūstam vismaz 1 
stundu, kuras laikā apgūt klavierspēles 
pamatus. 

2.  koncertmeistaru stundu trūkums 
atspoguļojas skolēnu dalībā valsts un 
starptautiskajos konkursos. To dažu 
minūšu laikā, kuras tiek apmaksātas 
koncertmeistaram, vecāko klašu 
audzēkņu skaņdarbus pat nevar 
izspēlēt līdz galam, nerunājot par 
rūpīgu solista un koncertmeistara 
kopējā snieguma slīpēšanu! Cik 
daudz un cik ilgi koncertmeistari 
mācīsies vecāko klašu audzēkņu  
skaņdarbu pavadījumu partitūras 
sabiedriskā kārtā?! Vispārizglītojošo 
skolu pedagogiem tiek apmaksātas 
skolēnu mājasdarbu labošanai 
paredzētās stundas - tad kāpēc 
koncertmeistaram netiek apmaksātas 
darbam veltītās brīvā laika stundas 
partitūru apgūšanai?

Pašvaldība iespēju robežās piešķir 
līdzekļus skolas administrācijas 
algošanai un daļēji izglītības programmu 
nodrošinājumam, bet arī pašvaldības 
iespējas nav bezgalīgas. 
3. realizējam 20V programmu. Kā 

eksperimentu 2011. gada 1. septembrī  
uzsākām darbu 1. klasē ar 10V 
programmu. Pagājis I semestris, 
kurš pierāda, cik nožēlojama ir šī 
10V programma, kurai atvēlēto 
stundu skaits dod iespēju strādāt 
ar audzēkņiem pulciņu līmenī. Ar 
profesionālās ievirzes izglītību tai nav 
nekāda sakara!

Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola,  
Aiga Tiltiņa: 
1.  Apmēram tāpat
2.  Administrāciju apmksā   0,6 slodzi,   

bet 0,4 slodzi sedz vecāku dalības 
maksa. Izglītības programmas 
papildus nefi nansē.

3.  Skola realizē izglītības programmas 
10V.

Maltas mūzikas skola, Normunds 
Štekels:
1.  Mūsu mūzikas skolā šā gada 

mērķdotācija radīja izmaiņas 
pagājušā gada mērķdotācijai sakarā 
ar to, ka netika paredzēts fi nansējums 
administrācijai, tomēr salīdzinājumā 
ar iepriekšējo mācību gadu kopējā 
pedagogu darba slodze palielinājās 
par 0.77.

2.  Pašvaldība piešķir līdzekļus tikai 
skolas administrācijai, tomēr 
iztrūkstošo summu izglītības 
programmu nodrošināšanai līdzekļu 
nav.

3.  Skola realizē 20V un jaunās 10V 
izglītības programmas.

J.Norviļa Madonas mūzikas skola, 
Mārtiņš Bergs: 
1 2011. gads – Ls 118  059 (279 

audzēkņiem), 2012. gads – Ls 125 876 
(261 audzēknim). Skolā kopš 2011. 
gada 1. septembra un šobrīd ir 290 
audzēkņi.

2 Tikai pateicoties lielam pašvaldības 
atbalstam skolas darbība tiek saglabāta 
aptuveni iepriekšējā gada līmenī un 
var uzskatīt, ka nav notikušas būtiskas 
izmaiņas:

2011. gads – Ls 50 080 (tikai pedagogu 
darba algām)

2012. gads - Ls 49 750 (pedagogu darba 
algām + skolas administrācijai)

3 Skola realizē 20V

Vaiņodes mūzikas skola, Miranda  
Ulberte:
1. Īpašas izmaiņas skolā šī gada 

fi nansējums neradīja. Situācija 
apmēram vienāda, salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu. Esam samazinājuši 
stundu skaitu jau tad, kas sākās 
visas problēmas. Kora klasei 
klavieres varam atļauties 20V 
programmā -1 st. 10v - kā paredzēts - 
0.5 st. Solfedžo ir visiem 2 stundas, 
mūz. lit. - tikai 1 st. Specialitātes šajā 
semestrī  varējām visus nodrošināt ar 
2 st.

2. Pašvaldība divus mācību gadus dotēja 
vienu pedagoģisko slodzi.   No 1. 
janvāra novada dome maksā direktora 
algu. Līdz ar to no mērķdotācijas bija 
iespēja mazliet lielāku stundu skaitu 
atļauties pedagogu darba apmaksai. 
Toties skolā nav ne direktora palīga, 
ne vietnieku, ne lietvedes - visu vienā 
personā dara direktors. 

3. Skolā realizē 20V programmas,   bet 
1. un 2.klase īsteno 10V programmas. 
Nav mums citu iespēju. 

Viļānu Mūzikas un mākslas skola, 
Inta Brence:
1. Protams, ka kļūst arvien sliktākā. 

Pašvaldība piešķir trūkstošos 
līdzekļus no janvāra līdz augustam 
un tad no septembra līdz decembrim. 
Vienmēr esam nezināmā priekšā, kā 
arī tik ļoti atkarīgi no audzēkņu skaita 
skolā.

2. Ir pašvaldības atbalsts, saglabātas 
direktora un 0,5 direktora vietnieka 
vietas.

3. Skola realizē 20V programmas. Dažās 
programmās ir atkāpe līdz 20% no 
kopējā stundu skaita.

Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas 
skola, Aija Petrovska:
1. Pagaidām uzskatu, ka mūsu skola 

atrodas tādā pašā situācijā kā 
pagājušo gadu – tas nozīmē, ka 20 V 
programmu nevaram īstenot pilnā 
apjomā, protams, fi nanšu trūkuma 
dēļ.

2. Jā, mums ir pašvaldības atbalsts. 
Pašvaldība piešķīra naudu direktore, 
direktore v.i. un bibliotekāra algām, 
bet pašvaldībai nav līdzekļu, lai 
atbalstītu arī izglītības programmām 
iztrūkstošo līdzekļu fi nansēšanu, 
jo esam viena no tām retajām 
pašvaldībām, kuras ir mazākās Latvijā 
un būtiski – mūsu pašvaldībai VISI 
līdzekļi bija AS Latvijas Krājbankā.

3. Jaunākajās klasēs realizējam 10 V 
programmas (1., 2. kl.), pārējās klasēs 
strādājam pēc 20 V.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skola, 
Irita Merga:
1.  Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā 

nekādas būtiskas izmaiņas šā gada 
mērķdotācija neradīja, viss būtiskais 
jau ir noticis iepriekšējos gados. 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
nav ne labāk, ne sliktāk. Protams, 
līdz ar dotācijas samazināšanos 
nepieciešams lielāks pašvaldības 
atbalsts - lielāka daļa pašvaldības 
piešķirtā budžeta jātērē izglītības 
programmu realizācijai, mazāk 
līdzekļu paliek materiāli tehniskajam 
nodrošinājumam, telpu remontiem 
u.c. saimnieciskajām vajadzībām.

2.  Jā, ir pašvaldības atbalsts. Līgatnes 
novada dome vispirms jau ir 
formulējusi, ka mūzikas un 
mākslas skola novadā ir vajadzīga 
un atbalstāma, tas vien jau ir 
pozitīvi, jo novads ir ļoti mazs un 
pašvaldības budžets līdz nav liels. 
Tas nenoliedzami ietekmē arī skolai 
piešķirtā budžeta apjomu, taču visus 
šos gadus ar pašvaldības atbalstu esam 
varējuši īstenot izglītības programmas 

gandrīz pilnā apjomā. Ar šā gada 
1.janvāri pašvaldība piešķīra līdzekļus 
skolas direktora algai, taču nekāda 
cita veida administrācijas (piemēram, 
direktora vietnieku vai bibliotekāra) 
skolā nav jau 3 gadus, nav arī lietveža, 
direktors dara visus nepieciešamos 
darbus bez jebkādām papildus 
piemaksām. Lai varētu apmaksāt 
direktora algu un trūkstošo summu 
izglītības programmu realizēšanai, 
pašvaldība izlēma paaugstināt vecāku 
līdzfi nansējumu no Ls 6 uz Ls 10 
mēnesī. Kā šis lēmums ietekmēs 
audzēkņu piesaisti skolai turpmāk, 
šobrīd nav prognozējams, atliek arī 
cerēt, ka jau esošos audzēkņus šī 
iemesla dēļ vecāki neņems no skolas 
ārā. Cik ilgi pašvaldība spēs apmaksāt 
visu nepieciešamo, nav prognozējams, 
jo pašvaldībai naudas ir tik, cik ir un 
nekādi palielinājumi nav paredzami.

3.  Ofi ciāli esam licencējuši 10V 
programmas un 1.,2.klases audzēkņi 
it kā tajās arī uzņemti, taču faktiski 
viņi saņem visu to pašu, ko vajadzētu 
20V programmās, izņemot 1.klasē 
Instrumenta spēle ir 1,5 st. nedēļā, nevis 
2, kā vajadzētu 20V. No 3.klases ir 20V 
programmas, ar izmaiņu pianistiem - 
nav klavieru ansambļu, audzēkņi 
dzied korī un labākie no 7.klases 
tiek piesaistīti kā koncertmeistari 
uz pasākumiem stīgu un fl autu 
ansamblim, korim. Mākslā realizējam 
20V, dejā 20V.

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola, 
Leone Pauniņa: 

Pagaidām strādājam pēc vecajām 
(20V) programmām.

Administrācijas algas fi nansē pilsētas 
dome.

Direktora vietniekam mācību darbā 
atstātas 0,5 likmes. 

Iztrūkstošās stundas kompensējam no 
vecāku līdzfi nansējuma.

Ar jaunajām (10V)  programmām 
plānojam sākt strādāt ar š.g. septembri.

Sējas Mūzikas un mākslas skola, 
Dace Gžibovska:
1.  Ņemot vērā, ka fi nansējums ir 

samazināts, protams, ka tas ir sliktāk. 
Ja nebūtu papildus atbalsts no 
pašvaldības, situācija būtu kritiskāka.

2.  Pašvaldība skolu atbalsta varētu pat 
teikt ļoti labi. Tā piešķīra iztrūkstošo 
summu izglītības programmu 
nodrošināšanai, kā arī interešu 
izglītības programmu fi nansē 
pašvaldība. Protams, arī direktores 
atalgojums no šā gada janvāra tiek 
maksāts no pašvaldības.

3.  Skolā īstenojam 20V  programmas. 

Mūsu skolā ir interešu izglītības 
programmas 4-6 gadus veciem 
bērniem mūzikas un mākslas 
specialitātēs, kuras fi nansē pašvaldība.

Piltenes mūzikas skola, Antra Šķēle:
1.  Šī gada mērķdotācija radīja izmaiņas - 

fi nansējums mazāks un netiek 
fi nansēts direktors. Labāk nav kļuvis.

2.  Pašvaldības atbalsts ir. Jā, pašvaldība 
piešķir līdzekļus skolas administrācijai - 
direktoram un iztrūkstošo 
summu izglītības programmu 
nodrošinājumam - 1 pedagoģisko 
likmi.

3.  Skola realizē pamatā 20V un mazliet 
10V.

Jumpravas mūzikas un mākslas 
skola, Inese Medne:

Pirms atbildu uz konkrētiem 
jautājumiem, īss rezumējums: mums 
kā mazai lauku skoliņai šis fi nansējuma 
sadalījums bija ļoti smags trieciens. 
Klausoties S.Ēlertes septembra uzrunu 
par to, ka galvenais princips būs 
pieejamība, īpaši tiks atbalstītas mazās 
skolas utt., šobrīd ir pilnīgi pretēja sajūta 
- ka no mums ļoti vēlas atbrīvoties.... 
Skumji, protams. 

Tātad atbildes:
1.  Finansējums no valsts šogad mums 

tika samazināts apmēram par 8000 
Ls. Salīdzinot ar pagājušo gadu, tas ir 
turpat 30% mazāk. Katastrofāli. 

2.  Protams,  un jāsaka, paldies Dievam, 
ka pašvaldības atbalsts ir, un 
pietiekami liels. Jāsaka gan, ka šogad 
nācās lūgt pašvaldībai attiecīgi daudz 
lielāku naudu algām, sarunas bija 
smagas. Šobrīd ir tā, ka valsts mums 
apmaksā apmēram tikai 53% no šinī 
gadā vajadzīgās naudas, visu pārējo 
sedz pašvaldība. Piešķirtā nauda 
nodrošina iztrūkstošo fi nansējumu - 
gan administrāciju, gan stundas, bet 
tikai līdz mācību gada beigām, jau 
tagad vienojāmies, ka ar septembri 
tiks stipri samazināta direktora 
vietnieka slodze (nācās pacīnīties 
par to, lai nenoņemtu pavisam), un 
arī attīstība audzēkņu skaita ziņā ir 
praktiski nereāla. To nāksies veikt uz 
stundu samazinājuma rēķina.

3.  Šobrīd skola realizē 20V programmas. 
“Vilkām”, cik vien ilgi varējām, lai 
skolotājiem kaut cik saglabātu slodzes 
un uz šejieni vispār kāds brauktu. 
Bet ar septembri sāksim īstenot 
arī 10V - uz to “spiež” gan valsts 
fi nansējuma apmēri, gan pašvaldība, 
kuras vadība saprotamu iemeslu dēļ 
nav ieinteresēta apmaksāt vairāk, ja ir 
iespēja dot mazāk. 

Pļaviņu mūzikas skola,  Jānis 
Ludbergs:

Kā jau visi zinām, problēmas sākās  
2009. gada  septembrī. Ja  gada sākumā  
KM  mērķdotācijā piešķīra Ls. 4612,11  
mēnesī / bez sociālā nodokļa /, tad ar  
oktobri (septembrī palikām bez algas)  
mērķdotācija  sastādīja  tikai  Ls. 1175, 
69. Tajā rudenī pārstāju skaņot klavieres, 
nepirku neko un visus līdzekļus, kas  vēl 
bija palikuši budžetā novirzīju pedagogu  
darba  samaksai. Pašvaldība šo ideju  
atbalstīja un divus mēnešus piemaksāja  
Ls. 1144,37 un strādājām 30 mācību  
stundas. Pēc skaitļiem redzam, ka tas  ir 
tik pat, cik „dāsna” bija ministrija. Ar 
novembri pašvaldība iedeva jau  Ls. 2096, 
96. Turpinājām strādāt kā  normālā skolā  
un ne brīdi nepiekritām absurdajam 10 
V. 

2010. fi nansu gadu iesākām un arī  
pabeidzām ar KM mērķdotāciju  

Ls. 2017, 86 un pašvaldības  Ls. 1109, 
15 

2011. mācību gadā mums krasi  
samazinājās audzēkņu skaits, bet 
turpinājām darbu ar KM Ls. 2018,19  un  
pašvaldības Ls. 864,29.

Ar 2012. gada 1. janvāri KM  
mērķdotācija samazināta par gandrīz  
600 latiem un palikuši atkal tikai LS. 
1445,=. Līgumā ir audzēkņu skaita  
mistiska samazināšana, ko vēl neviens  
nav izskaidrojis, bet Līgumu jau  nevarēja  
neparakstīt, jo esmu  saņēmis atbildi: 
„Neparakstiet, mums nebūs nekas Jums  
jādod”. Pašvaldība vēl nav atteikusies  
palīdzēt un piešķīra vēl gandrīz tikpat -  
Ls. 1139, lai mēs varētu turpināt strādāt  
ar mazajām likmēm, bet vismaz vienu  
reizi mēnesī - algas dienā, jūtamies arī  
kā pedagogi.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skola, Saulkrastu novads 
ar fi liāli Carnikavas novadā,  Ieva 
Lazdauska:
1.  Izmaiņu labāk/sliktāk praktiski nav, 

ir mainīts pašvaldības fi nansējums 
pa pozīcijām. Pedagogiem lielāks 
valsts apmaksāto stundu skaits, 
attiecīgi mazāks atbalsts pedagogiem 
ir nepieciešamas no pašvaldībām. No 
2012. gada atalgojums no Saulkrastu 
un Carnikavas pašvaldībām 
administrācijai u.c. skolas darbinieku 
vienībām (skat. 2 jautājumu).

2.  Saulkrastu un Carnikavas pašvaldību 
atbalsts ir labs, pašvaldības saprotošas. 
2012. gadam piešķirti līdzekļi/
atalgojums. 
1) administrācijai (direktors, 
vietnieks, pilnas slodzes), 
2) bibliotekāram (t.sk. 0,3 slodzes 
mākslas bibliotekārs, 0,2 slodzes 
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mūzikas bibliotekārs), 
3) metodisko komisiju vadītājiem;
4) iztrūkstošā summa pedagogu 
atalgojumam, lai visi skolas 
audzēkņi varētu apgūt mūzikas 20V 
programmu pilnā apjomā un mākslas 
20V programmu (2455 stundas).

3.  Realizējam 20V un sagatavošanas 
klases programmas mūzikā 
(individuālās un grupas nodarbības) 
un mākslā (grupas nodarbības) (no 5 
g.v., pašapmaksas).

Carnikavas novada Carnikavas fi liālē 
algas likme pedagogiem ir 305 Ls, 
Saulkrastu novadā vidēji 280 Ls. No sirds - 
milzīgs paldies abām saprotošajām 
pašvaldībām!!!

Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas 
skola, Maruta Rozīte
1.  Radīja izmaiņas audzēkņu skaitā, līdz 

ar to skola it kā ir mazāk pieejama 
visiem bērniem.

2.  Pašvaldība mūs atbalsta.
3.  Pamatā - 20V, tikai 1.klasei - 10V.

Inčukalna mūzikas skola,  Ieva 
Ķikuste:

Protams, jaunais fi nansēšanas līgums 
mūs galīgi neiepriecināja, bet, tā kā 
atrodamies pamatskolas un vidusskolas 
telpās, no mūsu pleciem ir novelta 
saimniecisko izdevumu sadaļa, tāpēc 
pašvaldība joprojām mūs čakli atbalsta 
un palīdz īstenot programmas- kaut 
ko starp 10 un 20 V pa vidu, tātad- 
15 V. Vecāku līdzfi nansējums sastāda 
lielu daļu naudas, no kuras tad arī 
es izlūdzos, lai skolotājiem tiktu 
piemaksāts pie valsts noteiktās likmes. 
Arī manu un direktora vietnieku algu 
sedz pašvaldība. Mūsu novadā pilnīgi 
darbojas trīspusējais fi nansēšanas 
modelis- valsts, pašvaldība, vecāki. Bez 
vecāku līdzfi nansējuma mums klātos 
daudz sliktāk- mūzikas programmā 
vecāki maksā Ls 10, mākslā Ls 12. 
2009. gadā apvienojot mākslīgi pagastus, 
mūsu skolas jau apvienoja un izveidoja 
vienu, respektīvi, palika viens direktors 
ar divām skolām un vienu algu. 
Pagaidām pašvaldība mūs tiešām atbalsta 
gan ar materiālās bāzes pilnveidošanu, 
gan ar transportu un citām sadzīviskām 
lietām. Cik ilgi tā būs, nezinu, pašlaik 
dzīvoju šodienai. Ja valsts naudu 
turpinās samazināt, būsim spiesti pāriet 
uz interešu izglītību un mācīties naudu 
nopelnīt paši. Ar pagastveci jau esmu par 
to runājusi, viņš neteica nē.

Es domāju, ka par vēlu brēkt, kad 
karavāna jau aizgājusi, nauda ir tik 
cik ir un vairāk to šajā gadā mums 
neviens neiedos, ar laiku visu novels uz 
pašvaldībām un viss. Skolotāji lai jau 

laicīgi kārto pašnodarbināto statusu un 
paši par sevi maksā nodokļus, mums 
vadītājiem jādara tāpat :)

Limbažu mūzikas skola, Viktors 
Ņikandrovs:
1.  Būtiskas izmaiņas nav.
2.  Pašvaldības fi nansējums ir iepriekšējā 

gada apmērā. No pašvaldības ir 
fi nansējums arī administrācijai.

3.  Skolā mēs realizējam programmu 
V20.

Dagdas mūzikas skola, Jāzeps 
Tomaševskis: 
1.  Jaunais fi nansējums deva iespēju 

kopējo mācību stundu skaitu 
palielināt tikai par 9 stundām nedēļā, 
kas ļāva vismaz izlaiduma klašu 
audzēkņiem iedot 2 mācību stundas 
nedēļā specialitātē. Pārējās klasēs 
paliek pa vecam - 1,5 specialitātes 
stundas nedēļā. 

2.  Pašvaldība piešķīrusi līdzekļus tikai 
administrācijas darba apmaksai.

3.  Skola realizē 20V izglītības 
programmas, kā arī no tekošā mācību 
gada sākuma 10V programmu 1. 
klasei.

Alūksnes Mūzikas skola, Gunta 
Boša:

Alūksnes novadā ir viena mūzikas 
skola, viena mākslas skola un viena 
mūzikas un mākslas skola, kuras līdz šim 
ir saglabātas.
1.  Šī gada mērķdotācijas sadalījums 

pedagogu darba algām Alūksnes 
Mūzikas skolā ir devis jūtamu 
pieaugumu pedagogu darba algu 
fi nansēšanā attiecībā pret iepriekšējo 
gadu, kas sastāda 2,56 likmes. 

2.  Pašvaldība ir sniegusi atbalstu 
administratīvo algu līdzfi nansēšanai 
1,8 likmju apmērā. Pārējā daļa – 
0,45 tiek līdzfi nansēta no vecāku 
iemaksām, tajā skaitā bibliotekārs 
0,25 likmes daļas .

3.  Skola realizē programmas gan 10V, 
gan 20V. Tomēr programmās ar 
kodu 10V mācās pagaidām tikai 1., 
2. klašu audzēkņi, kas procentuāli ir 
ļoti neliela daļa no kopējā audzēkņu 
skaita. Liela daļa vecāku līdzfi nansē 
starpību programmām ar kodu 20V 
un tādējādi šie audzēkņi pēc mācību 
plāna saņem nepieciešamo stundu 
skaitu atbilstoši paplašinātajām 
programmām. Audzēkņi, kuru 
vecāki pagaidām nespēj nodrošināt 
nepieciešamo līdzfi nansējumu, tiek 
apmācīti nepilnajās programmās ar 
kodu 10V. Tomēr jācer, ka audzēkņi 
šajās programmās tiks apmācīti 
īslaicīgi, un arī viņi varēs pāriet uz 

pilnu apmācības kursu.

Dzērbenes mūzikas skola, Ilga Ozola:
Skola jau 3 gadus īsteno 10V 

programmas, jo pašvaldības redzējums 
bija, ka programmas var īstenot arī bez 
pašvaldības atbalsta. No pagājuša gada ir 
iedotas no pašvaldības fi nansējuma klāt 
15 stundas vispārējām klavierēm. Tas arī 
viss. 

ar direktora algām. Jau gadu atpakaļ 
novada priekšsēdētāja uzskatīja, ka 
mūzikas skolā direktors ir jālikvidē un 
viņa alga jāsadala skolotājiem, kaut 
kā nesanāca. Tika gaidīti šie jaunie 
noteikumi, kad direktora alga būs 
jāmaksā no pašvaldības budžeta. Tika 
izdots deputātu lēmums noteikt direktora 
algu 300Ls par slodzi, kurai piemērojams 
koefi cients 0,5 ( pēc MK not. kā interešu 
izglītībai). Šādam lēmumam nepiekritu 
un prasīju, lai tas tiek sakārtots atbilstoši 
MK not. , tas  ir 0.67 slodze direktors. Nu 
apmēram tā turamies, es jau saprotu, ka 
valstī nu grib likvidēt tās mūzikas skolas, 
bet tā lēnām, lai nav liela brēka. Vismaz 
mūsu Vecpiebalgas novadā visām 
piecām pamatskolām, kurām skolēnu 
skaits ir tikpat kā mums mūzikas skolā 
direktorēm. lai sanāktu tie paši 447 lati 
ir noteikta piemaksa, bet mūzikas skola 
jau nav obligāta, tā var strādāt tāpat, jo 
viņiem jau neko nevajag, ja nu vienīgi 
“tualetes papīru”. Vispār uzskatu, ka 
šo triju gadu laikā nemitīgi ir veiktas 
izmaiņas, lai mūzikas skolas   būtu   
beztiesiskas, lai mūzikas  skolotāju darbs 
būtu neprestižs, neatalgots, lai patiešām 
tā būtu tikai interešu pulciņa līmeņa 
izglītība kā to izprot gan KM ierēdņi, 
gan mūsu pašvaldība. Un protams, 
ja pat skolā nav direktora, nevaram 
runāt par skolu kā veselu institūciju, 
bet tas jau ietilpst plānā, ko saucam par 
“optimizāciju”. Vienīgais, ko patiešām 
esam pierādījuši, ka varam maksimāli 
optimizēt. 

Nīcas Mūzikas skola, Ilze Rītiņa
1.  Šī gada mērķdotācija nekādas  

būtiskas izmaiņas salīdzinājumā  ar 
iepriekšējo gadu nav radījusi.  Nevaru 
teikt, ka ir sliktāk. Apmēram  tāpat kā 
iepriekšējā gadā.

2.  Pašvaldības atbalsts ir. Tiek  piešķirti 
līdzekļi gan administrācijai,  gan 
iztrūkstošās summas izglītības  
programmu nodrošinājumam. Mūsu  
skolai ir ne tikai pašvaldības, bet arī  
vecāku atbalsts.

3.  Pamatā realizējam 20V, bet ir daži  
audzēkņi, kuri mācā  10V programmā.

Olaines Mūzikas un mākslas skola, 
Ailita Vidauska

1.  Papildinājām stundu skaitu solfedžo, 
kolektīvā muzicēšanā.  Sanāk, ka ir 
kļuvis mazliet labāk.

2.  2012. gadam pašvaldības piešķirtais 
budžets mūsu skolai ir samazināts. 
Izdevumus par ēkas apsaimniekošanu 
(apkure, ūdens, elektrība, 
atkritumu izvešana) maksājam no 
pašu ieņēmumiem-audz. skolas 
maksas. Turpmākās iespējas skolas 
materiālās bāzes vairošanai, vai 
atjaunināšanai ir krietni mazinājušās. 
Jā, arī Koncertmeistaram, nedaudz 
kolektīvai muzicēšanai.

3. Mūzikas  nodaļā 1.klases-10V; 2.-8.
kl.-20V(izņemot Visp. klavieres-
sekmīgiem, centīgiem audzēkņiem, 
Mūz. lit. stundu  samazināts variants). 
Mākslas nodaļā 10V-1460st.-5 
apmācību gadi.

Audzēkņu mācību maksa mūsu skolā 
5 Ls mēnesī, apgādājam audz. ar mūz.
instrumentiem, instrumentu nomas 
maksa nepastāv. Pēc visa tā, vecāki 
maksājumus par skolu veic ļoti gausi, 
pastāv liela cīņa. Varu iedomāties, kas 
būtu, ja mācību maksa būtu augstāka.

Vecumnieku mūzikas un mākslas 
skola, Iveta Lavrinoviča 
1.  Tā kā nelielu fi nansējumu dod 

pašvaldība, tad šī gada dotācija 
neko lielu neizmainīja. Vienkārši 
samainījām vietām pozīcijas. 
Administrācijas algas no novada 
fi nansējuma, pedagogu - no valsts. 
Lielāks samazinājums mākslas 
programmās, bet tur var atrast izeju 

apvienojot mazāk piepildītās grupas. 
Jāatzīst, ka pieņemtais variants par 
mērķdotācijām mūsu skolai bija 
apmierinošs.

2.  Pašvaldības atbalsts ir apm. 40% no 
kopējā izgl.progr.fi nsējuma. Tā kā 
realizējām arī 10 V programmas un 
piedāvājam pietiekami apjomīgas 
kolektīvās muzicēšanas iespējas, 
kas attiecas uz abām programmām, 
tad mācību plānu nodrošinām 
apmierinoši.

3.  Skola realizē mūzika 10V un 20V, 
mākslā - 20V

Kalētu Mūzikas un mākslas skola, 
Olita Mauerzaka
1.  Šajā   gadā situācija būtiski uzlabojas, 

dotācija ir par 2703 Ls lielāka. 
Visu laiku trūkstošo fi nansējumu 
piemaksāja pašvaldība, t.i. nepilnas 
divas skolotāju   slodzes. Pašreiz 
fi nansiāls atbalsts pedagogiem nav 
nepieciešams.

2.  Kalētu pagasta pārvaldes budžetā tika 
ierēķināta arī direktora alga - 447.Ls, 
bet Priekules novada dome izlēma, ka 
direktoram ir jāsamazina slodze uz 
0,9 likmēm, līdz ar to alga 402.Ls.Šādu 
rīcību pamato ar to, ka mūzikas 
un mākslas skolas direktoram ir 
mazs darba apjoms,(skolā mācās 
72audzēkņi), pielīdzinot kultūras 
nama vadītājam. Deputāti ir ļoti 
nekompetenti, nosaucot profesionālās 
ievirzes izglītību par profesionālās 
ievirzes interešu izglītību.

3.  Skola realizē 20V un arī 10V   
programmas. Lai papildus varētu 
saņemt fi nansējumu   kolektīvajai 
muzicēšanai, esam uzrakstījuši arī 
programmu interešu izglītībā.

Smiltenes mūzikas skola, Andris 
Megnis
1.  Smiltenes mūzikas skolai fi nansējums 

ir samazināts par 2,5 tūkstošiem, kas,  
protams, ietekmē darba kvalitāti.

2.  Smiltenes pašvaldība piedalās ar 
fi nansējumu, lai varētu īstenot 20V 
programmas, proti  24 tūkstoši, 
saglabājot direktoru uz slodzi un 
mācību daļu uz 0,5 slodzi.

3.  Mūzikas skolā īsteno 20.V programmu 
un TIKAI....

Iecavas Mūzikas skola, Laimdota 
Udalova

Šī gada mērķdotācija ir palielinājusies 
par 16%. Vienīgais, ka fi nansējums nav 
paredzēts administrācijai. Finansējums 
piešķirts pēc audzēkņu skaita  konkrētajā 
laika periodā, kaut gan faktiski 
uz2011./12.mācība gada sākumu skolā ir 
par 11 audzēkņiem vairāk.

Praktiski ar šo fi nansējumu skolā 
nav kļuvis nedz labāk, nedz sliktāk, jo 
pašvaldība turpina piešķirt iztrūkstošos 
līdzekļus administrācijas fi nansēšanai, 
iztrūkstošo summu izglītības 
programmu 20V fi nansēšanai un skolas 
saimniecisko funkciju veikšanai. 

Mērķdotācija 2012.gadā sastāda 
summu - Ls 41503,-,pašvaldības 
fi nansējums sastāda - Ls 66500,-.

Vidzemes jauniešu kamerorķestru festivāls
2012.gada 3. martā  Valkas kultūras 

namā plkst. 16:00 notiks 12. Vidzemes 
jauniešu kamerorķestru festivāls. Šis 
festivāls ir “ceļojošs” un notiek tajās 
pilsētās, no kurām ir orķestri. Līdz šim 
festivāls ir noticis Cēsīs, Madonā, Ogrē, 
Valmierā, Siguldā un Lēdurgā- vairākās 
pilsētās jau divas reizes. Valkā gan nav 
orķestra, bet festivālā plāno piedalīties 
Valkas mūzikas skolas vijolnieku 
ansamblis un, iespējams, šis festivāls kļūs 
par pamudinājumu orķestra izveidei 
Valkā, kā tas jau ir noticis vairākās citās 
skolās. 

Festivāls aizsākās 2000.gadā Cēsīs, kur 
piedalījās Cēsu, Valmieras, Madonas 
un Ogres orķestri. Vairāki orķestri ir 
festivālam pievienojušies vienu vai 
vairākus gadus. 2011. gadā festivālā 
piedalījās 6 orķestri. No kādreizējā Rīgas 
rajona orķestra ir izveidojušies vairāki 
patstāvīgi orķestri.

12. Vidzemes jauniešu kamerorķestru 
festivālā katrs orķestris atskaņos 
15 minūšu programmu atsevišķi, 
bet festivāla galvenais notikums 
būs apvienotais orķestris koncerta 
noslēgumā. Programmā skanēs 

gan klasiķu, gan mūsdienu autoru 
skaņdarbi. Piedalīsies orķestri no Cēsīm, 
Valmieras, Madonas, Ogres, Siguldas, 
apvienotais Krimuldas – Limbažu, kā arī 
Valkas vijolnieku ansamblis.

Vidzemes jauniešu kamerorķestru 
festivāls kļuvis par tradicionālu 
pasākumu un ir vienīgais šāda veida 
pasākums Latvijā, tāpēc visi interesenti 
tiek laipni aicināti izbaudīt grandioza 
jauniešu simfoniskā orķestra sniegumu.

Festivāla organizators  Aivars Tomiņš, 
Tel.: 29439420, e-pasts: aivars@akcmv.
gov.lv
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Latvijas Brass Asociācijas konkurss
mūzikas skolu un mūzikas 

vidusskolu audzēkņiem

Tubu un Eifoniju/Tenoru grupā
  2012. gada 2.aprīlis 

Rīga

Konkursa rīkotājs:
Latvijas Brass Asociācija, reģ. 
Nr.40008155953, Berzu iela 7—16, 
Baloži, Ķekavas nov., LV-2112, 

tālr. 29408752, fax , e-pasts: janis.
retenaisgmail.com; http://www.brass.lv

1. Konkursā var piedalīties Baltijas 
valstu mūzikas skolu un mūzikas 
vidusskolu audzēkņi.

2. Konkurss notiek divās vecuma 
grupās.

· Pirmā grupa - Mūzikas skolu 
audzēkņi, kuri dzimuši līdz 1996. 
gada 2.aprīlim

·  Otrā grupa 
- Mūzikas 
vidusskolu 
audzēkņi, kuri 
dzimuši līdz 
1992.gada 
2.aprīlim

3.  Pirmās grupas 
dalībnieki var 
startēt otrajā 
grupā.

4.  Otrās grupas 
dalībniekiem 
ir liegts startēt 
pirmajā 
grupā.

5.  Konkursa 
programma 
jāatskaņo no 
galvas, izņemt 
lielas formas 
skaņdarbus. 
Skaņdarbi 
nedrīkst 
atkārtoties.

6.  Konkursa 
programma 
jaunākajai 
grupai: divi 
vai vairāki 
dažādu 
raksturu 
skaņdarbi pēc 
brīvas izvēles, 
skaņdarbu 
kopējā 
hronometrāža 
no 5-8 min.

7. Konkursa programma vecākajai 
grupai divi vai vairāki dažādu 
raksturu skaņdarbi pēc brīvas 
izvēles, skaņdarbu kopējā 
hronometrāža no 12-15 min.

8. Konkurss notiek vienā kārtā. 
Konkurss ir publisks.

9. Uzstāšanās kārtības izloze notiek 
pēc konkursa atklāšanas. Ja 
dalībnieks vai viņa pārstāvis 
savlaicīgi neierodas uz izlozi, 
viņš tiek svītrots no konkursa 
dalībnieku skaita.

10. Konkursu vērtē starptautiska 
žūrija. Trompete - Igor Cecocho, 
Mežrags - Lisa Ford, Trombons 
- Christopher Houlding, Eifonijs - 
Steven Mead, Tuba Raivis Māgurs 

11. Visi žūrijas lēmumi ir galīgi un 
nepārsūdzami.

12. Dalībnieki tūlīt pēc konkursa 
rezultātu paziņošanas saņem 

 Atzinības rakstu par piedalīšanos 
Latvijas Brass Asociācijas rīkotajā 
konkursā. 

13. Pieteikumu (skat. pielikumā) 
pieņemšana Latvijas Brass 
Asociācijā beidzas 2012. gada 
27. Martā (pasta zīmogs). Vai 
elektroniski janis.retenais@gmail.
com Kad pieteikuma iesniedzējs 
saņem paziņojumu par ieskaitīšanu 
konkursā, viņš līdz 2012. gada 
30.martam iemaksā dalības 
maksu - Ls 20 Latvijas Brass 
asociācijas Bankas DNB Banka 
kontā LV58RIKO0002013182554, 
bankas kods RIKO LV2X

14. Konkursā tiek piešķirts pirmās, 
otrās un trešās vietas laureātu 
nosaukumi, pirmās, otrās un 
trešās pakāpes diplomi katrā 
vecuma grupā. Katras vietas 
laureāta nosaukums var tikt 
piešķirts vairākiem dalībniekiem. 
Pēc konkursa noslēguma tiek 
pasludināts Galvenās balvas 
ieguvējs. 

15. Žūrijai ir tiesības Galveno balvu 
nepiešķirt. 

16. Konkursa rīkotāji un atbalstītāji 
var piešķirt arī speciālbalvas. 
Galvenā balva tiek pešķirta 
vienam izpildītājam.

17. Laureātu apbalvošana notiek 
noslēguma koncertā, 5.aprīlī, 
kurā uzstājas Galvenās balvas 
ieguvējs. Šis žūrijas lēmums 
ir saistošs dalībniekiem. Ja 
konkursa dalībnieks neierodas 
uz apbalvojuma saņemšanu, tad 
šis apbalvojums pāriet konkursa 
rīkotāju rīcībā.

18. Galvenā balva - mūzikas 
instruments attiecīgās specialitātes 
uzvarētājam. 

Balvu nodrošina „Bufet Groop”

19. Ceļa, uzturēšanās un naktsmītnes 
izdevumus sedz paši konkursa 
dalībnieki.

20. Ar konkursa rīkotāju atļauju var 
veikt audio un videoierakstus, 
par kuriem dalībnieki atlīdzību 
nesaņem.

21. Uz visiem jūsu jautājumiem 
konkursa rīkotāji labprāt sniegs 
izsmeļošas atbildes.

Latvijas Brass Asociācijas konkurss
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Latvijas Brass Asociācijas konkurss Festivāla nolikums

Pieteikuma paraugs
__________________________________________________________________

_____
(mācību iestādes nosaukums)

Dalībnieka
vārds, uzvārds

Dzimšanas 
dati

Vecuma 
grupa

Pedagoga 
vārds, 

uzvārds
Programma Hronometrāža

Izglītības programmas  Taustiņinstrumentu spēle – 
Klavierspēle vadītājs        
(paraksts)

Skolas direktors         
(paraksts)   

Kurzemes reģiona mūzikas skolu 
klavierspēles audzēkņu festivāla

Deju mozaīka

Nolikums

Festivāla organizētāji
Festivālu rīko Liepājas pilsētas 2. 
mūzikas skola.

Vieta un laiks 
Festivāls notiks  2012. gada 30.martā  
Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolā, 
Imantas ielā 8.

Festivāla mērķi un uzdevumi
 Veicināt bērnu interesi 

muzicēšanā;
 Atklāt un atbalstīt jaunos 

atskaņotājmāksliniekus;
 Veidot jaunus radošus 

kontaktus Kurzemes reģionā;
 Papildināt pedagoģisko 

repertuāru.

Festivāla noteikumi
Festivālā var piedalīties Kurzemes 
reģiona mūzikas skolu profesionālās 
ievirzes izglītības programmas 
Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle 
audzēkņi:
 A -  2. – 4. klase
 B -  5. – 6. klase
 C - 7. – 9. klase

Festivāla programma
Dalībniekiem jāatskaņo divas dažāda 
rakstura dejas

Atskaņojamās programma 
hronometrāža
 A -  līdz 4 minūtēm;
 B -  līdz 7 minūtēm;
 C -  līdz 9 minūtēm;

Vērtēšana
Festivāla dalībniekus vērtēs  Liepājas 
pilsētas 2. mūzikas skolas direktora ar 
rīkojumu apstiprināta žūrijas komisija. 
Žūrijas lēmums ir galīgs un nav 
apstrīdams. 

Pieteikšanās kārtība
Pieteikties var elektroniski 
2muzikasskola@inbox.lv. vai  pa tel. 634 
57351  līdz 2012. gada 
1. martam. 
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 Joki no mūsu dzīves
Bija saulaina vasaras diena, 
vīrs aicina aiziet līdz dīķim un 
pabarot pīles. Skatos, tiešām, 
manas mājas dīķī nolaidušās 4 
skaistas pīles. Sāku tās barot, 
pametot maizi. Tā es pīles gāju 
barot 4 dienas, bet tad vaicāju 
vīram, kāpēc, uzmetot pīlei uz 
galvas maizi, viņa nereaģē. Vīrs 
atbild, ka pīle  guļ, Es, protams, 
savā naivumā noticu, bet tas 
sāka atkārtoties arī nākošā 
dienā, un tad gan abi gardi 
smējāmies, jo izrādās  - vīrs 
dīķī bija izlicis mākslīgās pīles 
(tos  saucamos pīļu mānekļus, 
ko lieto pīļu medībās). Tā nu 
es pabaroju mākslīgās pīles, 
bet viņas taču izskatījās 
kā dzīvas.... Vīram joks bija 
izdevies.
(Inita Pūķe)

Pie mūzikas skolas direktora 
ierodas sadusmojies tēvs:
«Ar ko Jums skolā še 
nodarbojās?!»
Direktors: «Mācam apgūt 
dažādus mūzikas instrumentus»
Tēvs paceltā balsī rāda 
dienasgrāmatu: «Un kas šeit 
rakstīts?!»
Direktors lasa: «...Un 
skaņdarba «Serenāde» beigās 
izturēt četrus sitienus» ... 
(Guntis Freibergs)

Mamma un tētis - 
kordiriģenti Terēze un 
Staņislavs - mani vienreiz 
bija aizmirsuši izņemt no 
bērnudārza. Nāk vakarā pēc 
kora mēģinājuma uz mājām un 
jūt, ka kaut kas pietrūkst...
(Aivars Broks) 

Šajā sakarā maza pārfrazēta 
anekdote.   
Sieva vīram muzikantam: – 
Redzi šo cilvēku fotogrāfi jā? 
-Jā. - Sešos vakarā tev viņš 
jāizņem no bērnudārza!

1. Koncerta programmu piesaka 
mūzikas skolas audzēkne. 
Programmā rakstīts Pauls 
«Putniņš uz zara». Audzēkne 
piesaka : Jūs dzirdēsiet Paula 
Putniņa dziesmu «Uz zara». 
2. Audzēknei mācību koncertā 
skolotāja jautā : « Kā sauc 
skaņdarbu , kuru tu nupat 
izpildīji? « Meitene drusku 
samulsusi paņem nošu lapu un 
saka - «Atrāviens». Skolotāji 
brīnās.  Izrādās,  viņa 
centusies tulkot no krievu 
valodas- otrivok iz ....
(Zinta Ošenberga) 

Braucot uz Somiju. Kad izkāpu 
no autobusa,  meklēju, kur 
ir  kuģis. Jautāju šoferim:
 -  Kur visi aizgāja ?
- Uz Helsinkiem... 
(Māra Rozentāle)
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