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Aprīlis! Vējš galvā, saule sirdī gaisma
acīs. Pavasara nogurums? Noslēguma
akordi tuvojās un gads galā....Vai esat
piepildījuši savas ieceres? Paveikuši
iespējamo un neiespējamo? Cik
gandarījumu, cik sarūgtinājumu? Kaut
tie pirmie piepildītu sirdi, bet otrie –
aizmirstos un nesaēstu dvēseli....Un
prieka asaras? Saviļņojoši brīži. Mēs
katrs esam bagāti ar to, kas mūsu sirdīs.
Lai tā būtu pilna ar mīlestību un cerībām.
Citādi, man šķiet, ir grūti.....
Es priecājos, ka jūs stāstāt par savu
skolu notikumiem, tie ir tik dažādi un
interesanti. Un kādi rakstnieku talanti!
Man prātā Arta Kumsāra teiciens – „Mēs
nelielāmies, mēs stāstam, kā ir.” Stāstiet,
lepojaties, tā ir mūsu dzīve. Aicinu dot
iespēju ar izdevumu iepazīstināt arī savas
pašvaldības, izglītības speciālistus. Lai
viņi arī zina, kā mums iet un ka tas, ko
mēs darām, ir svarīgi. Varētu padomāt,
ka viņi to zina. Varbūt....
Kā jau esat pamanījuši, šo izdevumu
mēs veidojam kopā, es tikai apkopoju
informāciju. Uzdodu mēneša jautājumus,
pārsvarā domājot par to, kas varētu mūs
visus interesēt. Intervijās iepazīstam

viens otru vairāk. Arī jociņus droši variet
sūtīt, jo, ja kaut kas jūs sasmīdina, tad
pārējos arī.
Katru mēnesi skolām sūtu jautājumu.
Bet ar tehniku ir kā ar bitēm – vēstules
lido, kur grib, un ne vienmēr līdz
adresātam. Tādēļ maija mēneša
jautājumu uzdošu jau šobrīd, un tad
es droši zināšu, ka to ir saņēmuši visi.
Gaidīšu atbildes līdz 10.maijam uz
ilze.dave@gmail.com, lai līdz mēneša
beigām izdevums paspēj nonākt jūsu
rokās.
Mēneša jautājums. Tuvojās mācību
gada beigas un izvērtēšanas laiks.
Padalieties ar savām veiksmēm –
konkursiem, pasākumiem, koncertiem,
radošajām idejām. Un vasaras aktivitātes?
Rakstiet arī par tām. Maijs ir arī „cāļu
skaitīšanas” laiks. Tādēļ aicinu pastāstīt
par saviem šī gada absolventiem,
uzzināt un pastāstīt viņu domas par
skolu, skolotājiem, tur pavadīto laiku,
ieguvumiem un iemācītā izmantošanu
tālākajā dzīvē.
Tiekamies maijā.....
Ilze Dāve

Sveicieni jubilejā!

Sveicam
Emiļa Melngaiļa
Liepājas mūzikas
vidusskolas jubilārus:
Inta Tauriņa - 50
Inta Šestilovska - 50

Lielā
skaistā jubilejā
sveicam ilggadējo
Liepājas pilsētas
2. mūzikas skolas
klavierspēles
skolotāju
Valentīnu
Ušakovu!

Sējas mūzikas
un mākslas skolas
kolektīva vārdā
saulaini sveicieni
mūsu kokles spēles
skolotājai
Latvītei Podiņai
dzimšanas dienā!
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TIKŠANĀS

DZIMŠANAS DIENA

Tikšanās ar Kultūras ministri
28.martā LMIIA domes pārstāvji
ieradās Kultūras ministrijā uz pirmo
tikšanos ar patreizējo kultūras ministri
Žaneti Jaunzemi – Grendi.
Kultūras ministrijā bija ieradušies LMIIA domes asociācijas priekšsēdētājs
A.Broks un domes pārstāvji R.Liepiņš,
D.Štrodaha,
I.Dāve,
L.Zemniece,
A.Grigalis, lai iepazīstinātu ministri
Ž.Jaunemi-Grendi ar Latvijas mūzikas
skolu finansējuma problēmām un
piedāvātu risinājumam savus priekšlikumus, kā arī iepazīties ar ministres
viedokli.
Lai uzsāktu mūsu sarunu, LMIIA
priekšsēdētājs Aivars Broks atgādināja
mūzikas
nozares
nozīmību
un
profesionāla
mūziķa,
pedagoga
izglītošanās ceļa specifiku. Mūziķa
profesija ir jāsāk apgūt no bērnības,
tā ir ļoti laikietilpīga un ilgstoši
apgūstama. Mūzikas izglītība ir dārga,
taču tā atmaksājas ilgtermiņā. Mūzikas
skolu funkcija ir veidot un attīstīt
cilvēka intelektu, kreativitāti, inovatīvo
domāšanu, kas nepieciešama visu
profesiju pārstāvjiem, gan šodien, gan
īpaši nākotnē.
Latvijas mūzikas skolu galvenā
problēma – nepietiekošais finansējums.
Šogad mūzikas skolām ir iedalīti 7,35
miljoni latu, bet nepieciešams ir 12,1
miljons, tātad iztrūkst 6,7 miljoni latu.
Kultūras ministre skaidroja, ka visa

kultūrizglītības nozare tērē 20 miljonu
latu no kopējā 103 miljonu kultūras
ministrijas budžeta, un sabiedrībai
nepārtraukti jāstāsta, kur paliek mūsu
nauda.
Ar ministri pārrunājām mūzikas
skolu attiecības ar Kultūrizglītības un
nemateriālā centra Kultūras un radošās
industrijas izglītības nodaļu (KRIIN),
par valsts konkursu nepieciešamību un
organizēšanu.
LMIIA izteica priekšlikumu, ka
varētu uzņemties atbildību par izglītības
kvalitāti, iesaistot mūzikas vidusskolas
kā skolu reģionu centrus. Skolu
pārraudzību funkcijas, vērtēšanu, valsts
konkursu organizēšanu jānodod reģionu
centriem, bet skolām nav šādu juridisku
tiesību. Saprotam, ka mūzikas skolu
administrēšanā, izglītības stratēģijā
svarīga loma ir KRIIN, tādēļ jādomā, kādi
cilvēki vadīs šo nozari, tādi, kas saprot
un pārzina mūzikas skolu specifiku vai
no skolas tālu stāvoši ierēdņi.
Ministre Ž.Jaunzeme- Grende uzskata,
ka jāmeklē nišas, kur dabūt finansējumu.
Piemēram, Dziesmu svētki ir process,
kura organizēšanā un administrēšanā
jāskatās, lai nepazaudētu naudu.
Ministrei interesēja, kā pārzinām
skolu stratēģiju un likumdošanu un
aicināja direktorus būt zinošiem šajā
jomā. Šodien svarīgi zināt arī Eiropas
Savienības likumus un direktīvas.

Mēs – kopā Mūzikā…
Diskutējām par Latvijas Nacionālās
attīstības plānu, kurā noteikti jāietilpst
arī radošajām industrijām, par Latvijas
Kultūras attīstības programmu, par
Kultūras ministrijas kultūrpolitikas
plānošanas dokumentiem, jo kultūrizglītībā svarīgs ir Kultūras ministrijas
politisks atbalsts. Runājām arī par
dažādiem kultūras aspektiem un naudas
attiecībām, par to, ka kultūrai jābūt
pelnošai, ka jāmeklē oriģināli risinājumi
cilvēku piesaistei kultūras vērtībām.
Lai veiktu tālāku plānošanu, ir
jāizanalizē situācija – kur esam? Te
vajadzētu izvest vispusīgu pētījumu
mūzikas izglītības nozarē kopumā, kā arī
katrai skolai individuāli.
Otrkārt, izzināt – kur gribam būt.
Neapšaubāmi,
ka
kultūrpolitikas
stratēģijai vajag labu plānu! Sarunas
noslēgumā ministre ierosināja meklēt un
atrast spējīgus un ieinteresētus cilvēkus
vadības darbam, un, otrkārt, veidot
kultūrpolitikas stratēģiju.
LMIIA pārstāvju – skolu direktoru
saruna risinājās brīvā un atraisītā
gaisotnē, apmainoties ar viedokļiem.
Iespējams, ka arī LMIIA konkrētas
naudas summas prasīšanā jāpielieto
visādas politiskas „viltības”.
Ligita Zemniece,
Tukuma mūzikas skolas direktore

Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra informācija
Mainījusies vadība KNMC Kultūras
un radošās industrijas izglītības nodaļā kopš 3. aprīļa nodaļas vadītāja ir Jolanta
Klišāne (e-pasts: Jolanta.Klisane@knmc.
gov.lv; tel: 67322234).
Kultūras ministrijas Balvai par
jauniešu sasniegumiem starptautiskos
konkursos, skatēs un izstādēs mākslu
nozarēs saņemti 202 pieteikumi. Līdz
19. aprīlim pieteikumus izskata Balvas
žūrijas komisija, kuras sastāvā ir
Kultūras ministrijas, Kultūrizglītības un
nemateriālā mantojuma centra, Jāzepa

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un
Latvijas Mākslas akadēmijas pārstāvji.
Par Balvas konkursa rezultātiem
informēsim mājas lapā www.kriic.lv.
Balvas jauniešiem un viņu skolotājiem
7.maijā plkst. 12.00 J.Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas LMT kamerzālē
svinīgā ceremonijā pasniegs Kultūras
ministre Žaneta Jaunzeme-Grende.
Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
direktoru padome aprīlī un maijā
strādā pie mācību paraugplānu izveides
mūzikas programmās. Jūnija mēnesī

KNMC rīkos reģionālos seminārus,
kuros lūdzam piedalīties mūzikas skolu
vadību un pedagogus, lai iepazītos un
diskutētu par izstrādātajiem paraugplānu
variantiem.
Jūnijā plānoti pedagogu tālākizglītības
kursi sitaminstrumentu spēles un metāla
pūšaminstrumentu spēles pedagogiem.
Plašāka informācija ar precīzām kursu
norises vietām un laiku tiks nosūtīta uz
skolu e-pasta adresēm, kā arī publicēta
www.kriic.lv sadaļā ESF projekts/ Kursu
grafiks.

Auces
Mūzikas
skola
savu
55.dzimšanas dienu sagaida ar labiem
darbiem.
Par spīti tam, ka jau no pagājušā
gada decembra griestu remonta dēļ
iztiekam bez zāles, izmantojam iespējas
pieskandināt Auces kultūras centra
mājīgās telpas.
Par prieku sev un Auces iedzīvotājiem
ir izskanējis 4 koncertu cikls – „Stīgojam
stīgas”, „Pūtiet taures, sitiet bungas”, „Ir
taustiņš balts, ir taustiņš melns”, „Aijā,
manu skaņu balsu”.
Nu laiks svētku noslēguma koncertam 21.aprīlī plkst.17.00 tas kopā aicinās
skolas saimi - audzēkņus, absolventus
un skolotājus.
No dibināšanas brīža 1957.gadā līdz
pat šodienai Mūzikas skolai ir svarīga
loma Auces kultūras dzīvē un bērnu
izglītības iespēju paplašināšanā.
Skolai veidoties un augt ir palīdzējuši
lieliski pedagogi – 48 gadus savu dzīvi
ar skolu ir saistījusi Irina Hutornaja,
daudzu audzēkņu dzīvē svarīga loma ir
bijusi Janīnai Jaunzemei, ar labu vārdu
atceramies Krišjāni Voldemāru Āboliņu.
Šodien viņu iesākto turpina skolotāji Vija Kursiete (akordeona spēle, mūzikas
literatūra), Ingrīda Petrauska, Alla
Beļicka, Inga Siliņa (klavierspēle),
Ilze Āboliņa, Ilze Ērkšķe (kora klase,
mūzikas
teorētiskie
priekšmeti),
Ilmārs Bankevics (vijoļspēle), Sallija

Bankevica (čella spēle), Andris Egils
Āboliņš
(pūšaminstrumentu spēle),
Ilze Krūmiņa (flautas spēle), Vitālijs
Čakšs (sitaminstrumentu spēle) un Uģis
Muzikants (koncertmeistars). No 12
skolas mācību spēkiem 10 ir skolojušies
Auces Mūzikas skolā.
Skolas izmērāmais devums ir 539
absolventi, no kuriem daudzi ir
izvēlējušies turpināt izglītību mūzikā.
Arī pašlaik Latvijas Mūzikas izglītības
iestādēs mācās mūsu skolas absolventi:
JVLMA – Miks Bankevics, RPIVA –
Ilze Krūmiņa, Andis Āboliņš, Viesturs
Čunka, Elīna Čampere, Em.Dārziņa

Mūzikas vidusskolā – Artūrs Krūmiņš,
Jāz.Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā –
Kārlis Krapauskis, Sintija Kristiāna
Rupeika, Jelgavas Mūzikas vidusskolā –
Linda Stanhena, Vēsma Lazdiņa, Skaidris
Bričkus, Edgars Ermansons, Ilgmārs
Siliņš, Ventspils Mūzikas vidusskolā –
Sarma Gabrēna.
Pārmaiņu laiks un ekonomiskā
krīze ir skārusi arī mūs – no skolas
aizgājuši pieredzējuši skolotāji, daļēji ir
samazināts stundu skaits.
Pateicoties Auces novada pašvaldības
atbalstam, esam izturējuši šo grūto laiku,
maināmies un dzīvojam tālāk.
Mums ir veicies – pateicoties pašu
aktivitātei un partneriem no Lietuvas
esam realizējuši brīnišķīgu sadarbības
projektu. Ir iegādāti jauni instrumenti,
tehniskais aprīkojums, notis, mēbeles,
tautas tērpi korim. Esam uzveduši
operu,
spēlējuši
tautas
mūziku,
apvienojušies simfoniskajā orķestrī,
rīkojuši džeza festivālu, mācījuši mūziku
pieaugušajiem, svinējuši Latvijas un
Lietuvas dzimšanas dienas un citus
svētkus.
Ir prieks, ka projekts atzīts par
tik veiksmīgu, ka ir apstiprināts tā
turpinājums.
Kāda būs Mūzikas skola pēc 5 gadiem?
Gribas cerēt – nozīmīga Auces pilsētai
un nepieciešama audzēkņu ģimenēm.
Priecīgus svētkus!
Auces Mūzikas skolas direktore
Sallija Bankevica
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JUBILEJA

KONKURSS

„Melngailiešiem 90”
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas
vidusskolā šogad vērojama aktīva
rosīšanās. Kā nu ne, skola, kas ir viena no
vecākajām mūzikas izglītības iestādēm
Latvijā un atrodas pilsētā, kas bagāta
ar savām daudzveidīgajām mūzikas
tradīcijām, žanriem un spilgtām mūziķu
personībām, gatavojas savai 90 gadu
jubilejai. Viss aizsākās tajā tālajā 1922.
gadā ar Ādolfa Ābeles vadīto Liepājas
Tautas konservatoriju lepnajā Kūrmājas
prospektā. Vēstures līkloču un laika
gaitā skolas atrašanās vietas ir vairākkārt
mainījušās, līdz pēckara gados tā savu
mājvietu atrada un vēl joprojām turpina
skanēt Ausekļa ielā. Sākot no šī perioda
vidussskolu absolvējuši 1963 audzēkņi,
bet par skolas attīstību un topošo mūziķu
profesionālo izaugsmi liels paldies
sakāms trim nozīmīgām personībām direktoriem
Valdim
Vikmanim,
Agrim Engelmanim un patreizējai
skolas vadītājai - Zitai Karlsonei.
Ilgajos skolas darbības gados kupla un
spilgtām personībām bagāta bijusi un
vēl joprojām ir tās pedagogu saime.
Ir neiespējami atcerēties un godināt
visus, kas rūpējušies par Melngaiļskolas
jauno mūziķu kalvi, tomēr šajā
jubilejas reizē dziļā cieņā jāpateicas
tiem, kas savai skolai un audzēkņiem
atdevuši praktiski visu savu dzīvi. Tie
ir gan aizsaulē aizgājušie J. Dreimanis,
V. Kļaviņa, A. Vikmane, L. Bertovskis,
I. Mitjagina, A. Janēvica, K. Orna,
L. Leitis, M. Ķēniņa, gan pelnītā atpūtā
devušies K. Kreicbergs, S. Kuplā,
T. Romāns, Z. Bērtiņa, A. Šulmane,
E. Spinga, L. Tiltiņa, A. Ļebedevs,
M. Ziemelis, L. Trūbs, I. Kalniņa,
V. Bitāns, S. Aizbalta, T. Orna, gan vēl
joprojām praktizējošie A. Engelmane,
G. Jēkabsons, I. Trūba, R. Sviriņa un
daudzi citi.
Skola lepojas ar saviem absolventiem,
kuri darbojas gan akadēmiskās, gan
populārās mūzikas jomā. Melngailiešus
sastopam valsts vadošajos orķestros,
koros, Latvijas Radio un Televīzijā.
Skolas absolventi darbojas arī dažādos
ārvalstu simfoniskajos orķestros un
citos kolektīvos. Latvijas mūzikas dzīvē
skolas vārdu godam nes populārās un
rokmūzikas pārstāvji: Zigmars Liepiņš,

Aivars Hermanis, Jānis Lūsēns, Uldis
Marhilevičs, Rodrigo Fomins, Zigfrīds
Muktupāvels, Aivars Brīze, Jolanta
Gulbe, Ance Krauze, Andris Ērglis,
Jānis Strazds u.c. Savukārt akadēmiskās
mūzikas jomā veiksmīgi savu karjeru
īsteno Jēkabs Ozoliņš, Selga Mence, Zane
Gailīte, Ligita Ašme, Jurijs Savkins, Ivars
Bezprozvanovs, Andra Bigača - Jankava,
Lotars Džeriņš, Pēteris Endzelis,
Pauls Andersons, Rihards Buks u.c.
Daudzi melngailieši sekmīgi darbojas
skolvadības jomā: Maruta Rozīte, Ligita
Zemniece, Inta Stiene, Inita Rubeze,
Ilze Rītiņa, Inga Šnore, Arta Kangīzere,
Aiga Tiltiņa, Olita Mauerzaka, Miranda
Ulberte, Jānis Kivils u.c. Gan Liepājas,
gan visas Latvijas kultūras dzīvi
organizējošās un vadošās iestādēs strādā
skolas absolventi Lelde Vīksna, Valdis
Skujiņš, Baiba Kurpniece, Dace Bluķe,
Baiba Bože u.c.
Ilgajos pastāvēšanas gados skolai ir
izveidojušās tradīcijas, kas paaugstina
topošo mūziķu profesionālo meistarību.
Katru gadu skolas audzēkņi iepriecina
vecākus un pilsētas publiku ar
interesantiem koncertcikliem, kas gadu
gaitā ir mainījuši savus nosaukumus:
Mēs savai skolai, Tādi esam pavasarī u.c.
Vidusskolas audzēkņiem – topošajiem
orķestra mūziķiem un kora dziedātājiem –
katru gadu ir iespēja attīstīt savu
profesionālo meistarību, piedaloties
starptautiskos projektos: Vācu –
Skandināvu mūzikas nedēļā Šērsbergā
un Eiropas jauniešu orķestrī Darmštatē.
Viens no šo meistarklašu vadītājiem ir
mūsu skolas absolvents Pauls Andersons,
kurš māca marimbas spēli Nirnbergas
un Rostokas mūzikas augstskolās.
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas
vidusskolā darbojas vairāki muzikālie
kolektīvi - jauktais, divi meiteņu un zēnu
koris, kurus vada enerģiski, daudzsološi
diriģenti, melngaiļskolas absolventi Ilze
Balode un Andris Kontauts. Atzinīgi
vērtējami ir meiteņu kora un diriģenta
Andra Kontauta panākumi starptautiskos
konkursos Beļģijā un Lietuvā. Audzēkņu
simfoniskais orķestris diriģenta Dzintara
Jurgelaiša vadībā ļoti cītīgi veido un
sagatavo repertuāru, kas ir gan stilistiski,

gan žanriski ļoti daudzveidīgs - no
klasiskas simfonijas līdz popūrijiem, no
mūzikliem un muzikālām izrādēm.
Pēdējo gadu laikā sniegti koncerti
vairākās Kurzemes pilsētās - Saldū,
Skrundā, Vaiņodē, Kuldīgā, Aizputē, kā
arī Rīgā. Pēc vairāku gadu pārtraukuma,
aktīvi darbojoties diriģentam Valerijam
Šestilovskim, kopā ar Liepājas bērnu
un jaunatnes centru ir atjaunots arī
pūtēju orķestris. Viens no mūzikas
industrijā visvairāk pieprasītajiem skolas
kolektīviem ir Astras Ziemeles vadītais
zvanu ansamblis Campanella, kas veic
aktīvu koncertdarbību Latvijā, Lietuvā,
Zviedrijā un Polijā.
Turpmākie gadi skolas dzīvē un
attīstībā sola lielas pārmaiņas. Plānoti un,
cerams, ka tuvākā nākotnē tiks īstenoti
apjomīgi renovācijas darbi, kā arī daļa
no skolas iespējams pārcelsies uz jaunās
koncertzāles telpām. Papildus tam visam skolas vadības un pedagogu nemitīgās
rūpes par jaunu audzēkņu piesaistīšanu,
mācību procesa kvalitāti un atjaunošanu.
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas
vidusskolas 90. jubilejai tiks veltīts īpašs,
tematiski bagāts koncertcikls Melngaiļa
koncertzālē:
17.aprīlī plkst.18.00
„Zvaigznes kā smilšu graudi” - 1.- 9.
klases audzēkņu koncerts
18.aprīlī plkst.18.00
„Kā dzintara saule liedagā” vidusskolas audzēkņu koncerts
8.maijā plkst. 18.00
„Ar liepas saknēm debesīs” - jauktā
kora „Mare” un skolas simfoniskā
orķestra koncerts
9.maijā plkst. 18.00
„Liepājas laiku taktīs skaita” skolotāju un muzikālo ģimeņu koncerts
10.maijā plkst. 18.00
„Mēs nākam no savas skolas” - skolas
absolventu koncerts

Skolas jubileja noslēgsies 11.maijā
ar plašu un daudzveidīgu koncertu
Liepājas teātrī „Ar vēju un dzintaru
matos”. Koncerta programma veidota
divās
stilistiski
atšķirīgās
daļās.

Pirmā daļa iecerēta kā patreizējo
audzēkņu muzikāla tikšanās ar skolas
absolventiem. Melngaiļskolas labākie
audzēkņi muzicēs kopā ar Liepājas
simfonisko orķestri, kura sastāvā spēlē
daudzi skolas absolventi. Pie diriģenta
pults būs skolas pedagogs un audzēkņu
simfoniskā orķestra vadītājs Dzintars
Jurgelaitis. Koncertā piedalīsies arī
meiteņu koris diriģenta Andra Kontauta
vadībā un izskanēs skolas absolventa
Zigmara Liepiņa Vijoļkoncerta II daļa
Lielās Mūzikas balvas 2011 ieguvējas
Paulas Šūmanes un jaunā diriģenta
Jāņa Liepiņa interpretācijā. Savukārt,
koncerta otrajā daļā kopā ar Liepājas
simfonisko orķestri, instrumentālo
grupu un diriģentu Jēkabu Ozoliņu
uzstāsies Latvijā pazīstami mūziķi,
skolas absolventi - Uldis Marhilēvičs,
Aivars Hermanis, Vjačeslavs Mitrohins,
Rodrigo Fomins, Laimis Rācenājs, Juris
Pavītols, Valdis Skujiņš, Jolanta Gulbe,
Andris Ērglis, Ance Krauze, Zigfrīds
Muktupāvels, Ainars Virga u.c. Koncertu
filmēs Latvijas Televīzija.
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas
vidusskola jubilejas noslēguma koncertu
organizē ar lielu Liepājas pilsētas
domes un pašvaldības iestādes Kultūras
pārvalde atbalstu.
Iveta Vīksne
muzikoloģe

11.maijā plkst. 21.00
Emiļa Melngaiļa
Liepājas mūzikas
vidusskolas zālē notiks
absolventu balle.
Sīkāka informācija
pa tālr.: 63422330
vai
www.liepajasmuzikasvidusskola.lv

II Starptautiskais jauno pianistu konkurss
„Lūcijai Garūtai 110”
Jaunajiem pianistiem 14. martā bija
iespēja piedalīties Siguldas Mākslu
skolas ”Baltais Flīģelis” organizētajā II
Starptautiskajā jauno pianistu konkursā
„Lūcijai Garūtai 110”. Konkursā
piedalījās 67 audzēkņi no 31 Latvijas un
Lietuvas skolas.
Konkurss noritēja trijās vecuma
grupās un bija jāatskaņo divi vai vairāki
Lūcijas Garūtas obligātie skaņdarbi un
viens brīvas izvēles skaņdarbs pretējā
raksturā. Konkursu vērtēja profesionāla
žūrijas komisija trīs cilvēku sastāvā:
Žūrijas komisijas priekššēdētāja Ilze
Mazkalne - pianiste, Alfr.Kalniņa Cēsu
Mūzikas vidusskolas klavieru nodaļas
vadītāja.
Žūrijas komisijas locekļi:
Artūrs Cingujevs – daudzu Starptautisku konkursu laureāts ,koncertējošs
pianists,
Toms Ostrovskis - Jāz.Vītola LMA
Klavieru katedras lektors, pianists.
Konkursa rezultāti „A „grupā:
1. vieta – Oskars Komisarovs, P.Jurjāna
Mūzikas skola, ped. Jeļena Škvarova,
Justinas Pliskus, Mariampoles Mūzikas
skola, ped. Giedre Stanioniene.
2.vieta – Raivo Groza, Alfr.Kalniņa
Cēsu Mūzikas vidusskola, ped. Ilze
Mazkalne,
Sofija Viļenska, Jūrmalas Mūzikas
vidusskola, ped. Ieva Prince.
3.vieta – Evelīna Jēkabsone, Jūrmalas
Mūzikas vidusskola, ped. Ieva Prince,
Luīze Baķe, Ādažu Mākslas un mūzikas
skola, ped.Ruta Cīrule.
Vidējā vecuma „B „grupā:
1.vieta – Evita Grantiņa, Siguldas
Mākslu skola „Baltais Flīģelis”, ped. Liene
Circene.
2.vieta – Rugile Simutyte, Mariampoles
Mūzikas skola, ped. Giedre Stanioniene,
3.vieta – Svjatoslavs Ustenko, P.Jurjāna
Mūzikas skola, ped. Ludmila Kisiļenko,
Elīna Petrovska Rīgas 3. Mūzikas
skola, ped.Nataša Hozjainova.
Vecākā vecuma „C” grupa:
1.vieta – netika piešķirta,
2.vieta – Karlīna Romancēviča P.Jurjāna Mūzikas skola, ped. Ludmila
Kiseļenko.

3.vieta – Zigurds Teikmanis Birzgales
Mūzikas skola, ped. Sandra Siliņa,
Beāte Vanaga, Daugavpils Mūzikas
vidusskola, ped. Elīna Bambāne.
Atzinības diplomus „A” grupā
saņēma 7 audzēkņi – Elīza PaulaLenša Pārdaugavas Mūzikas skola, ped.
Signe Docīte, Toms Antons Lielvārdes
Mūzikas skola, ped. Māra Sirmā,
Elizabete Fedčenko - Olaines Mūzikas
un mākslas skola, ped. Olga Zujeviča,
Eva Blumberga - Tukuma Mūzikas
skola, ped. Mārīte Zute, Markuss Renārs
Everss - Siguldas Mākslu skola „Baltais
Flīģelis”, ped. Agra Dimante, Uldis
Puķītis - J.Norviļa Madonas Mūzikas
skola, ped. Ginta Ludberga, Vlada Šarko
Daugavpils Mūzikas vidusskola, ped.
Olga Artamonova.
Atzinības diplomus „B” grupā tika
piešķirti 5 dalībniekiem – Arta Elizabete
Dimante Siguldas Mākslu skola „Baltais
Flīģelis”, ped. A.Dimante, Ronalds Ore
Juglas Mūzikas skola, ped. Irēna Švāne,
Anete Kapteine - Pļaviņu Mūzikas skola,
ped. Sigita Vilkaplātere, Zane Generberga J.Norviļa Madonas Mūzikas skola, ped.
Līga Cepīte, Kate Alīsija Apse Smiltenes
Mūzikas skola, ped. Ingūna Balode.
Atzinības diploms „C”grupā – Laine
Helēna Bēriņa, Ādažu Mākslas un
mūzikas skola, ped. Ruta Cīrule.
Ar skatuvisku atraisītību un pārdzīvojuma patiesīgumu īpaši priecēja
Olaines Mūzikas skolas audzēknes
Elizabetes Siliņas, ped. Olga Zujeviča,
sniegums, izpildot L.Garūtas klavieru
miniatūru „Vilciņš zaķi aicināja”. Viņa
spēja tik vienkārši un izcili atklāt patieso
komponistes ieceri, tādēļ ieguva galveno
konkursa balvu „Gran Prix”.
Pievēršoties L.Garūtas klavierdarbiem,
jaunajiem pianistiem ir iespēja augt gan
tehniski, gan saturiski, jo vajag visu
iestudēt pamatīgi un līdz galam, katru
teksta sīkumu jāņem nopietni. Par laimi
daudzi jaunie mūziķi sevi attīsta rūpīgi
un neatlaidīgā darbā. Katra vissīkākā
komponistes miniatūra sevī ietver
dziļu mīlestību uz mūzikas mākslu.
Komponistes mūzikas valodai nav
raksturīgs pārspīlēti eksaltēts mūzikas
Turpinājums 6. lpp
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KONKURSS

stils un tehniskie līdzekļi ir ar mērķi
atklāt dziļas dvēseles izjūtas.
L.Garūtas II Starptautiskā jauno
pianistu konkursa žūrijas domas par
konkursu:
I l z e M a z k a l n e: ”Konkurss bija
izdevies. Ļoti laba, pārdomāta konkursa
organizācija. Prieks par kuplo dalībnieku
skaitu un labo, profesionālo spēles līmeni.
Priecēja, ka par konkursa laureātiem
un diplomandiem kļuva ne tikai Rīgas
mūzikas skolu audzēkņi, bet bērni arī no
citām mūzikas skolām. Žūrijai bija viegli
strādāt, jo mūsu uzskati sakrita un nebija
domstarpību. Vēlu veiksmi, organizējot
nākamo konkursu! ”
To m s O s t r o v s k i s : „Kā JVLMA
mācībspēkam man bija prieks klausīties
mazos un talantīgos mūziķus. Nešaubos,
ka daudzus no tiem mēs pēc dažiem
gadiem redzēsim arī Mūzikas akadēmijas
iestāju eksāmenos. Bija interesanti vērot,
cik dažādi tika interpretēti Lūcijas
Garūtas skaņdarbi, kā arī secināt, ka
šis repertuārs kā savdabīgs lakmusa
papīrs spēj gan atklāt jauno pianistu
mākslinieciskā brieduma pakāpi, gan
arī tehniskās klavierspēles iemaņas. Šī
konkursa neapšaubāmie un ievērojamie
plusi ir lieliskā Siguldas Mūzikas un
mākslas skolas zāle un augstas klases
Steinway instruments, kā arī efektīva
un pārdomāta organizatoriskā puse ,bez

KONKURSS

„Deju mozaīka”

kuras nevar pastāvēt neviens nopietns
konkurss. Gribētos cerēt, ka visi šie
pozitīvie aspekti gan konkursa laureātiem, gan visiem pārējiem dalībniekiem
ļaus konkursa dienu pieskaitīt pie
jaukajām bērnības atmiņām un motivēs bērnus turpmākiem radošiem
sasniegumiem.”
A r t ū r s C i n g u j e v s :”Paldies par
šo uzaicinājumu un iespēju būt otrā pusē
skatuvei! Īpašs paldies konkursantiem
un viņu skolotājiem kā arī vecākiem.
Bija prieks par konkursa augsto līmeni,

īpaši jaunākajās grupās. Konkursanti ne
tikai patīkami pārsteidza, bet arī pozitīvi
uzlādēja. Cerams, ka šādi konkursi
Latvijā varēs notikt biežāk!”
Konkursa noslēgumā Siguldas Mākslu
skolas „Baltais Flīģelis” direktors Guntars
Zvejnieks apsveica visus konkursa
dalībniekus un novēlēja gatavoties
nākamajam
III
Lūcijas
Garūtas
konkursam pēc diviem gadiem Siguldā.
Daina Samta,
Siguldas Mākslu skolas
„Baltais Flīģelis” klavieru skolotāja

„Vidzemes Cīrulītis” Cēsīs 30.03.2012
Līdz ar pavasara iestāšanos un putnu
atlidošanu 23. martā Cēsu mūzikas
skolā notika pirmais Vidzemes reģiona
mūzikas skolu kora klašu jauno
dziedātāju konkurss „Vidzemes Cīrulītis”.
No 13 Vidzemes reģiona mūzikas
skolām bija ieradušies 72 jaunie mūziķi.
Tika pārstāvēta Valmiera, Smiltene,
Valka, Lielvārde, Cēsis, Alūksne,
Dzērbene, Ogre, Gaujiena, Staicele,
Aloja, Sigulda un Strenči.
Konkursu atklāja ar speciāli šim
konkursam komponētu un tam veltītu
Andra Riekstiņa „Vidzemes Cīrulīša”
himnu. Direktora pienākumu izpildītāja
Ilze Vadze sveica konkursa dalībniekus,
novēlēja veiksmi, muzicēšanas prieku,
jaunas pedagoģiskas atziņas, pieredzi un
iepazīt talantīgākos novada dziedātājus.
Jauno konkursantu uzdevums bija
nodziedāt latviešu tautas dziesmu bez
pavadījuma un latviešu komponista
oriģināldziesmu. Dziedātāju uzstāšanās
prasmi, profesionālo izaugsmi vērtēja
Elga Tiltiņa – žūrijas priekšsēdētāja,

Alfrēda
Kalniņa
Cēsu
Mūzikas
vidusskolas Vokālās nodaļas vadītāja;
Dace Balode – Alfrēda Kalniņa Cēsu
Mūzikas vidusskolas vokālās nodaļas
pedagoģe, soliste, kā arī pārstāvji no
Vidzemes mūzikas skolu Kora klases
pedagogiem – šoreiz Baiba Zveja
(Smiltenes MS) un Solveiga Vītoliņa
(Siguldas MS). Pārrunās pēc konkursa
mūzikas skolu pedagogi atzinīgi
novērtēja šādu konkursa vērtēšanas
modeli, vērtēšanas komisijā iesaistot arī
Vidzemes mūzikas skolu pārstāvjus.
Lai gan daudzi konkursanti pārliecināja
ar spilgtu un artistisku dziesmas
interpretāciju, žūrijas ieteikums bija
lielāku uzmanību pievērst intonācijas
problēmām, kas traucēja dziedātājiem
iegūt visaugstāko vērtējumu. Vairākiem
solistiem
problēmas
sagādāja
nepiemērota dziesmas tonalitātes izvēle,
rezultātā – neprecīza dikcija un zemākā
tesitūrā balss zaudēja skanīgumu
nepietiekošas elpas balsta dēļ. Klausītājus
un pašus dalībniekus priecēja solistu

nopietnā attieksme pret skatuves kultūru.
Ne vienmēr attaisnojās paplašināts
dziesmas pavadījums – solistei spēlējot
instrumentu un tūlīt turpinot dziedāt,
grūti bija pārslēgties uz pilnskanīgu
vokālo iemaņu pielietošanu kopējā
dziesmas izpildījumā.
Ceram,
ka
objektīvāks
un
daudzpusīgāks katra konkursa dalībnieka snieguma izvērtējums sekmēs turpmāko jaunā dziedātāja māksliniecisko izaugsmi, veidos tā muzikālo
gaumi, iedvesmos jauniem mērķiem.
„Vidzemes Cīrulītis” šopavasar Cēsīs
atklāja daudz talantīgu dziedātāju.
Prieks par Vidzemes mūzikas skolu
pedagogiem un audzēkņiem, paldies
par ieguldīto darbu un prieku dziedātāju
acīs.
Uz tikšanos jauno dziedātāju
konkursā „Vidzemes Cīrulītis – 2”
nākošpavasar!
Elga Tiltiņa,
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskolas Vokālās nodaļas vadītāja
Turpinājums 7. lpp
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Liepājas pilsētas
l
2. mūzikas
k skolā
k l
izskanējis festivāls „Deju mozaīka”
30. martā izskanējis pirmais Kurzemes
reģiona mūzikas skolu klavierspēles
audzēkņu festivāls „Deju mozaīka”.
Gaiši un saposušies ciemiņi no astoņām
Kurzemes mūzikas skoliņām piepildīja it
visas klases. Alsunga, Aizpute, Pāvilosta,
Vaiņode, Kalēti, Nīca, Skrunda, Priekule
ar prieku bija atsaukušies Liepājas
pilsētas 2. mūzikas skolas aicinājumam
pulcēties Liepājā, lai muzicētu, lai
satiktos, lai sadraudzētos.
Visi, kas bija šai festivālā, pārliecinājās,
cik neparasti atbrīvoti un laimīgi ir
audzēkņi un viņu skolotāji, ja bardzība,
bailes neierobežo. Žūrija nominēja
daudzus bērnus dažādās nominācijās: par
emocionālāko priekšnesumu, par labāko
polifoniskā skaņdarba izpildījumu,
par interesantāko programmu, utt.,

utt. Visvairāk sajūsmas
izsauca skatītāju simpātijas
paziņošana, žūrijas simpātijas un spožākā priekšnesuma paziņošana. Prieks
neizsakāms!
LIP vadītājas Ludmilas
Molčanovas vēlējums, atklājot festivālu, bija, lai
festivālā visi būtu laimīgi un
rādītu savu labāko veikumu.
Tā arī notika.
Milzu kliņģeris mazajiem
māksliniekiem, 2. mūzikas
skolas skolotāju un audzēkņu sagatavotie
mīļie suvenīriņi visiem dalībniekiem,
piemiņas bukleti un mini diski par
Liepāju no Liepājas pilsētas domes viesu
skolām – viss tik sirsnīgi un nepārspīlēti!
Apzināti nenosaucam un neizceļam
nevienu uzvārdu īpaši, jo lielisku un

Konkursa “Vidzemes Cīrulītis” laureāti:
I grupa
2. vieta
Alma Caune
Valmieras MS
ped. Laima Krumholce

2. vieta
Rinalds Kazeks
Smiltenes MS
ped. Dzidra Jēkabsone

Amanda Farnaste
Valmieras MS
ped. Laima Krumholce
Paula Grundmane
Ogres MS
ped. Gunita Bičule
3. vieta
Annija Upeniece
Lielvārdes MS
ped. Baiba Klepere
Līga Luņeva
Alfrēda Kalniņa Cēsu MS
ped. Anitra Rause
Patrīcija Lielmane
Lielvārdes MS
ped. Baiba Klepere
Alise Čukure
Smiltenes MS
ped. Baiba Zveja
II grupa
1. vieta
Jēkabs Kristiāns Kindzulis
Ogres MS
ped. Gunita Bičule

3. vieta
Jānis Kubuliņš
Smiltenes MS
ped. Aija Elmane
Una Narnicka
Siguldas MS
ped. Solveiga Vītoliņa
Gerda Igaune
Ogres MS
ped. Gunita Bičule
Niks Sekalis
Smiltenes MS
ped. Aija Elmane
Kate Apse
Smiltenes MS
ped. Baiba Zveja
Dita Arkliņa
Lielvārdes MS
ped. Baiba Klepere
III grupa
2. vieta
Madara Krišjāne
Valmieras MS
ped. Laima Krumholce
Vitnija Rožāne
Lielvārdes MS
ped. Baiba Klepere

jauku bērnu bija ļoti daudz. Cerībā tikties
pēc laika atkal, vēlā novakarē viesi devās
mājup. Vecās skoliņas laimīgās sienas
noklusa, gaidot atkal jaunus notikumus
un tikšanās.
A.Tiltiņa,
Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas
direktore
Monta Amanta Mazure
J.Cimzes Valkas MS
ped. Tatjana Tīruma
3. vieta
Pauls Rudašs
Lielvārdes MS
ped. Baiba Klepere
IV grupa
1. vieta
Eduards Dzenis
Ogres MS
ped. Marika Austruma
Ieva Madara Tabure
Lielvārdes MS
ped. Baiba Klepere
2. vieta
Santija Laizāne
Siguldas MS
ped. Solveiga Vītoliņa
3. vieta
Elīna Peiseniece
Lielvārdes MS
ped. Ingrīda Strapcāne
Madara Bartulāne
Lielvārdes MS
ped. Ingrīda Strapcāne
Kristīne Kalniņa
Ogres MS
ped. Marika Austruma
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NOTIKUMS

Turpinājums no 7. lpp

Klaviermūzikas festivāls Dobelē

Koncerts pavasara noskaņās

30.martā Dobeles Mūzikas skolā notika klaviermūzikas festivāls. Neskatoties
uz šī brīža ekonomisko situāciju valstī
mūzikas skolās skan mūzika, notiek
mācību process pateicoties pašvaldību
atbalstam, turpina pilnveidoties mūzikas
tradīcijas.
Un ne tikai.
Nu jau vairākus gadus (no 2007.
gada)Dobeles Mūzikas skolā notiek
tradicionālais festivāls „Mans mīļākais
skaņdarbs skolu beidzot”. Festivāla
dalībnieki ir Jelgavas reģiona mūzikas
skolu beidzēju klases Klavierspēles
audzēkņi. Kopā ar audzēkņiem festivālā
piedalījās arī Jelgavas mūzikas vidusskolas
Profesionālās ievirzes izglītības programmas „Taustiņinstrumentu spēle”,
izglītības programmas „Klavierspēle”
vadītāja Silvija Audre: „Tā ir viena no
iespējām noklausīties reģiona mūzikas
skolu audzēkņu priekšnesumus. Būt kopā
ar specialitātes pedagogiem, pārrunāt
festivāla
programmas
profesionālos
jautājumus, dalīties pieredzē par dzirdēto.
Festivāla laikā ir iespēja iepazīt talantīgos
mūziķus, kuri vēlētos turpināt muzikāļo
izglītību vidējā pakāpē. Tomēr festivāla
lielākais ieguvums ir rosināt audzēkņus,
lai pēc skolas beigšanas mūzika kļūtu
par sirdslietu, brīvajā laikā pamuzicētu
apgūtos skaņdarbus.”
Mūsu skolas 65 gadu svētku jubilejas
gada festivālā pasākumā piedalījās
Jelgavas Mūzikas skolas audzēkņi, kurus
sagatavoja skolotāja Meldra Krūmiņa
un bijusī dobelniece, skolas absolvente,

Aprīļa sākumā Jāņa Norviļa Madonas
Mūzikas skolas Laimas zālē notika koka
pūšaminstrumentu ansambļu koncerts,
kuru sastāvā muzicēja Valmieras
Mūzikas skolas pedagogi Elita Ezermale
(tenora blokflauta, flauta), Vladimirs
Šuvarikovs (klarnete), Aivars Cepītis
(basa blokflauta, fagots), audzēkne Elīna
Bresle (alta blokflauta, flauta) un Aivara
Cepīša flautas klases absolvente Krista
Karīna Žaggere (soprāna blokflauta).
Koncertu papildināja jaunais pianists
valmierietis Klāvs Ābols un Madonas
Mūzikas skolas saksofonu kvartets Roberts Gotlaufs (1. alta saksofons), Ilze
Leve (2. alta saksofons), Zane Ozolniece
(tenora saksofons) un Lauma Putniņa
(baritona saksofons) Andreja Cepīša
vadībā.
Koncerta ievadvārdus klausītāju pilnā
zālē teica Madonas Mūzikas skolas
ilggadējais direktors Artis Kumsārs
(skolu vadīja no 1976. līdz 2011. gadam):
„Valmieras, Cēsu un Madonas Mūzikas
skolas, neapšaubāmi, ir Vidzemes
muzikālais centrs. Mēs ar prieku
muzicējam valmieriešu organizētajos
Ziemas mūzikas festivālos un jauno
pianistu konkursos, savukārt valmierieši

Foto – Jolanta Darginoviča

tagad klavierspēles skolotāja Natālija
Silova, audzēkņi no Tukuma, kurus
māca pieredzes bagātās skolotājas Ināra
Argale, Jeļena Bērziņa un Daina Dzene.
Interesanti bija klausīties Auces mūzikas
skolas skolotāju Ingrīdas Petrauskas un
Ingas Siliņas audzēkņu priekšnesumus
,kā arī skolotājas Ivetas Pelšes audzēkņus
no Iecavas mūzikas skolas. Vistālāko
ceļu mēroja skolotāja Rimma Pudāne
kopā ar savu audzēkni no Skrīveriem.
Festivāla gaisotni kuplināja mājnieki,
audzēkņi, kurus māca skolotājas Astrīda
Klāsone, Anžela Beļska un festivāla
dibinātāja un organizatore Jolanta
Darginoviča. Sarunājoties ar izglītības
programmas „Klavierspēle” vecāko klašu

nodaļas vadītāju Jolantu Darginoviču
atklāja savas pārdomas: „Viegli strādāt
ar atsaucīgājiem Klavierspēles nodaļu
vadītājiemi, kuri labprāt un ieinteresēti
atbalsta šo pasākumu. Patiess ir prieks un
gandarījums par audzēkņu izaugsmi un
apgūto spēles prasmi. Aug jaunie mūziķi,
nākamie koncertu klausītāji. Priecē tas,
ka jaunie mūziķi izvēlas sev saprotamos
skaņdarbus.”
Festivāla
noslēgumā
skolām, audzēkņiem pasniedza piemiņas
dāvanas, bet skolotājām dāvāja Pētera
Upīša dārznieku sarūpētos ābolus.

Valmieras Mūzikas skolas blokflautu kvartets - Elīna Bresle,
Aivars Cepītis, Elita Ezermale, Krista Karīna Žaggere
vienmēr ir gaidīti Madonā. Mūsu
skolas saista profesionāla draudzība,
šodien notiks kārtējais koncerts, kurā
kopā muzicēs pedagogi un audzēkņi.
Paldies valmieriešiem par iespēju
dzirdēt interesantu un daudzveidīgu
programmu.”

Māra Rozentāle,
Dobeles mūzikas skolas direktore

Pēc 12. Vidzemes jauniešu kamerorķestru festivāla
Izskanējis marta sākumā organizētais
Vidzemes kamerorķestru festivāls. Tas
bija pārdzīvojums gan Valkas mūzikas
mīļotājiem, gan festivāla dalībniekiem,
viņu pedagogiem un diriģentiem.
Tik daudz vienkopus jaunos vijolniekus, čellistus un pūšaminstrumentālistus nenākas bieži redzēt un arī
dzirdēt.
Koncertā atsevišķi uzstājās un pēc tam
apvienotajā orķestrī muzicēja audzēkņi
un pedagogi no A.Kalniņa Cēsu mūzikas
vidusskolas (diriģents Andris Riekstiņš),
Valmieras mūzikas skolas stīgu orķestris
(vadītāja Maija Ozola), J.Norviļa
Madonas mūzikas skolas kamerorķestris
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(diriģents Mārtiņš Bergs), Ogres mūzikas
skolas kamerorķestris (diriģents Guntis
Pļavnieks), Krimuldas un Limbažu
apvienotais kamerorķestris (diriģenti
Aivars Buņķis un Jānis Ansons)
un J.Cimzes Valkas mūzikas skolas
vijolnieku ansamblis (vadītāja Liesma
Freiberga).
Atzinība pienākas katram kolektīvam
par pārdomātu programmas izvēli, kas
koncertu padarīja sevišķi interesantu.
Interesanti bija klausīties jaunos solistus:
Cēsīm – Dzērbenes mūzikas skolas
čellistu Jēkabu Zommeru, vijolnieku
Justu Liepiņu, Madonai – vijolnieku
Ričardu Gurski, flautisti Kati Sabīni

Lasmani un saksofonistu Robertu
Gotlaufu.
Koncerts
kulmināciju
sasniedza
noslēgumā, kad uzstājās apvienotais
orķestris, ap 150 dalībnieku, atskaņojot
sešus skaņdarbus. Koporķestri diriģēja
diriģenti Guntis Pļavnieks, Mārtiņš
Bergs, Andris Riekstiņš, Aivars Buņķis
un Aivars Tomiņš.
Pēc koncerta orķestra dalībniekiem
bija iespēja noskatīties filmu par
Jāni Cimzi, bet skolotāji un diriģenti
vienojās, ka nākamais – 13. Vidzemes
kamerorķestru festivāls notiks Limbažos.
J.Cimzes Valkas mūzikas skolas
direktors Guntis Freibergs

Madonas Mūzikas skolas saksofonu kvartets - Roberts Gotlaufs, Ilze Leve,
Zane Ozolniece un Lauma Putniņa ar pedagogu Andreju Cepīti

Artis Kumsārs sveica koncerta īpašos
viesus – Aivara un Andreja Cepīšu
vecākus, kā arī ciemiņus no Vācijas –
Lipštates (Lippstadt) Mūzikas skolas
direktoru Volfgangu Štreblovu (Wolfgang
Streblow) ar kundzi.
Koncertā skanēja oriģināldarbi un
Aivara Cepīša aranžējumi no Džovanni
Pjerluidžī Palestrīnas (Giovanni Pierluigi
da Palestrina) (1525-1594) līdz Žakam
Ibēram (Jacques Ibert) (1890-1962),
no Jāzepa Vītola (1863-1948) līdz
Jurim Ābolam (1950), kā arī latviešu
tautasdziesmu
apdares.
Koncerts
izskanēja labā kvalitātē, uzmanību
piesaistīja pūšaminstrumentu tembru
un krāsu bagātība, atšķirīgie skanējumi
un dažādās saskaņas. Īpašu klausītāju
atzinību guva valmieriešu veltījums
Artim Kumsāram - Maza polka no
Emiļa Melngaiļa Latviešu mūzikas
folkloras
materiāliem.
Koncertu
bagātināja interesanti teatrālie akcenti,
muzikālā viktorīna un balvas viktorīnas
uzvarētājiem. Paldies madoniešiem par
sauli, ziediem un sirdssiltumu!
Ritma Pētersone,
Valmieras Mūzikas skolas skolotāja
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visdažādākajiem sastāviem.Tāpēc arī
mēs atļāvāmies blakus oriģinālversijām
atskaņot skaņdarbu pārlikumus saksofonam, ģitārai, akor-deonam.
Koncerta klausītāji tika iepazīstināti
ar dažādiem mūzikas žanriem simfoniju, koncertu, stīgu kvartetu (to
atskaņoja mūsu skolas absolventes Līva Tomiņa un Ginta Zariņa kopā ar
savām pašreizējām kursa biedrenēm
no Em.Dārziņa mūzikas vidusskolas).
Šķiet, īpaši spilgti izdevās klaviersonātes
uzvedums - sonāte tika ne vien atskaņota
uz klavierēm, bet arī teatrāli nospēlēta klausītāji varēja ar acīm izsekot līdz
galveno tēmu saspēlei uz skatuves.
Protams, noslēgumā tika atskaņots
fināls no „Atvadu simfonijas‘‘, ko sa-

„Balle Esterhazi pilī“ Limbažos
Nu jau par tradīciju
kļuvuši Limbažu mūzikas
skolas ikgadējie muzikālie
projekti,
ko
veidojam
kopīgi ar Limbažu mākslas
skolu. Mākslinieki veido
tematisku izstādi - gleznas,
instalācijas, palīdz ar skatuves noformējumu. Lai
koncertus padarītu interesantākus, veidojam tos kā
muzikālu izrādi, iesaistot
nereti pat dejotājus vai teātra
dalībniekus.Tēmas bijušas
dažādas - gan komponistu
cikli, ko mēģinām atskaņot
pilnā apjomā (R.Šūmaņa
„Karnevāls“, „Bērnu albums“, P.Čaikovska „Bērnu
albums“, K.Sen - Sansa
„Dzīvnieku karnevāls“), gan
komponistiem - jubilāriem
veltīti monogrāfiski koncerti. Šogad izvēlējāmies Jozefu Haidnu izcilo Vīnes klasiķi, kuram aprit 280
gadu. Gan V.A.Mocarta, gan L.van
Bēthovena jubilejas plaši tiek atzīmētas
ik pa 5 gadiem, turpretī J.Haidns šai ziņā
mazāk pieminēts, kaut viņa mūzika ir
ne mazāk nozīmīga, un mūzikas skolu
repertuārā var atrast pietiekoši daudz
viņa darbu.
Un tā - 2.aprīlī Limbažu kultūras nams
pārtapa firsta Esterhāzi pilī. J.Haidna

gatavoja skolas orķestra dalībnieki.
Domāju, ka Limbažu mūzikas skolas
audzēkņiem šis skaņdarbs tagad būs labi
pazīstams, jo mūzikas skaņas atsauks
atmiņā to, kā izdzisa sveces un mūziķi pa
vienam pamazām atstāja skatuvi, lai pēc
tam , jau aplausiem skanot, kopīgi vēlreiz
iznāktu publikas priekšā.
Koncerts bija plaši apmeklēts, un,
šķiet, arī publikai patika. Atsauksmes
pēc tam dzirdējām ļoti sajūsminātas.
Īpaši visiem patika krāšņie tērpi, par
ko varam pateikties Limbažu muzejam
un Limbažu Tautas teātrim.Tāpat ļoti
daudz palīdzēja vecāki, ģērbjot un
frizējot mazos māksliniekus. Mākslas
skolas izstāde šoreiz bija veltīta mūzikas
instrumentiem - attēlojot seno laikmetu

mūziķus greznos tērpos. Kā vienmēr,
atsaucīgi bija mūsu absolventi - blakus
jau minētajam stīgu kvartetam jāatzīmē
duets no Jāz.Mediņa mūzikas skolas Elīna Fridvalde (marimba) un Lauma
Vosa (klavieres), kā arī jaunā vokāliste
Kristiāna Vanaga ar tēti Gati Vanagu pie
klavierēm. Un kur tad diriģents frakā un
parūkā - Jānis Ansons un abas koncerta
vadītājas - lepnās dāmas Ieva Tomiņa
un Anna Spalviņa. Jā, Limbažos par šo
koncertu vēl ilgi runās. Tāpēc dalāmies
savā pieredzē ar kolēģiem - varbūt
varēsiet gūt kādu ierosmi turpmākajam
darbam.
Anna Spalviņa
Limbažu MS skolotāja

IX akordeonistu festivāls Labam garastāvoklim
menuetam skanot, iedegās sveces un
pilskundze sagaidīja viesus - koncerta
dalībniekus un klausītājus. Senlaicīgos
vakartērpos ģērbušās dāmas ar vijolēm
ieņēma kapelas mūziķu krēslus, bet
pēdējā Esterhāzi pils saimniece kopā ar
grāfieni Grencingeni no Vīnes aizsāka
atmiņu stāstu par lielisko Esterhāzi pils
kapelmeistaru Jozefu Haidnu.
Vispirms publika varēja kopā ar
mazo Haidnu atcerēties mācību stun-

das Hainburgas skolā un Sv.Stefana
Doma korī pavadītos gadus.Jaunāko
klašu audzēkņi artistiski iejutās mazo
skolnieku lomās, gan dziedot, gan
spēlējot mūzikas instrumentus. Speciāli
šim koncertam tika radīts mūsu skolā vēl
nebijis zēnu ansamblis un vijolnieku flautistu ansamblis, kurā braši līdzdarbojās pat 1.klases vijolnieki.Tad,
sekojot Haidna biogrāfijai, ceļš veda tālāk
uz Vīni, klausoties ģitāristu ansambļa,
stīgu orķestra un solistu
priekšnesumos.
Un tad jau „Ungāru rondo”
iezīmēja Esterhāzi pils laiku 30 gadus, ko Haidns pavadīja,
kalpodams firstam Esterhāzi .
Stīgu
orķestris
atsauca
atmiņā lieliskās balles, bet
mazie solisti - pianisti kopā
ar orķestri izpildīja Klavierkoncertu Do mažorā.Lai
būtu drošāk, solisti bija
divi - bet varbūt arī Haidna
laikā firsta dēlēns viens
pats nevarēja visu koncertu
sagatavot un draudzenei bija
jānāk palīgā? Haidns savā
mūziķa karjerā nevairījās ne
no viena mūzikas žanra vai
instrumenta - viņš sacerēja
gan dižas oratorijas un
simfonijas, gan deju mūziku

Jau tradicionāli, Ogres Mūzikas skolā
pavasari sagaida ar akordeona mūzikas
skaņām. Festivāls Labam garastāvoklim
kopā pulcēja ap 100 dalībniekus.
To organizēja Ogres Mūzikas skola
sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību.
Akordeona spēles programmas pedagogi
sagaidīja viesus no 16 Latvijas mūzikas
skolām.
Pirmo reizi šogad uz Ogri bija
atbraukuši dalībnieki no Alsungas
Mūzikas skolas (ped. Helēna Lazda),
Daugavpils Mūzikas vidusskolas (ped.
Tatjana Saratova), Rēzeknes Mūzikas
vidusskolas (ped. Tatjana Kricka, Inga
Runča, Tamāra Filippova, Vija Poikāne).
Īpaši tika sveikti pedagogi Inta Saulīte
(Lielvārdes Mūzikas skola) un Viktors
Ņikandrovs (Limbažu Mūzikas skola),
kuri ir piedalījušies pilnīgi visos festivālos
(Ogres mūzikas skolā šis festivāls notiek
kopš 1998. gada).

Koncerta programma bija ļoti
daudzveidīga, sākot ar solo numuriem,
dažādu sastāvu ansambļiem līdz pat
akordeonistu orķestrim. Festivāla
kklausītāji un pedagogi atzīst, ka visi
izpildītāji muzicēja augstā profesionālā līmenī.
Ir prieks un gandarījums, ka šis
p
pasākums joprojām ir saglabājis savu
nozīmīgumu un popularitāti, kas
p
pierāda to, ka akordeons ir tuvs cilvēku
sirdīm un dvēselēm.

Nākošais festivāls Labam garastāvoklim
notiks 2014. gada pavasarī, un tas būs X
jubilejas akordeona mūzikas festivāls.
Ogres Mūzikas skolas
Akordeona spēles programmas
pedagogi
Natālija Čuriļina
un Daina Laizāne

Turpinājums 11. lpp
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MĒNEŠA JAUTĀJUMS

Siguldas koncertzāle „Baltais flīģelis” jūlijā piedāvā:
Sestdien, 7.jūlijā plkst.19.00
Kamermūzikas maratons
FESTIVĀLA VIESI.KREMERATA
BALTICA SOLISTI
IX KREMERATA BALTICA
FESTIVĀLS ,,SERENATA JUBILATE”
5.JŪLIJS - 8.JŪLIJS SIGULDĀ
9.JŪLIJS - RĪGĀ
GIDONS KRĒMERS UN BALTIJAS
ORĶESTRIS KREMERATA BALTICA
Ceturtdien, 5 .jūlijā plkst.20:00
Siguldas Luterāņu baznīcā
Kremerata Baltica kameransambļu
koncerts
Piektdien, 6.jūlijā plkst.19.00
Siguldas koncertzālē,,Baltais flīģelis”
Atklāšanas koncerts
GIDONS KRĒMERS UN KREMERATA
BALTICA

Svētdien, 8.jūlijā plkst.19.00
Noslēguma koncerts
GIDONS KRĒMERS UN KREMERATA
BALTICA
Pirmdien, 9.jūlijā plkst.19.00
Rīgas Koncerts
GIDONS KRĒMERS UN KREMERATA
BALTICA
Vasaras kamermūzikas koncerti
Siguldas Jaunās pils dārzā
,,BĒTHOVENS UN SIGULDA”
Svētdien, 1.jūlijā plkst.11:00 Koncertu
cikla atklāšanas koncerts
Aktieris Juris Lisners /Bēthovena tēlā/
Spīķeru kvartets

Marta Jagmane /vijole/, Antti Kortelainen /vijole/,
Zane Kalniņa /alts/, Ēriks Kiršfelds /
čells/, Egīls Šēfers /klasicisma laika
klarnete/
Svētdien, 8.jūlijā plkst.11:00
Kremerata Baltica orķestra solisti
Svētdien, 15.jūlijā plkst.11:00
X Starptautisko latviešu jauno mūziķu
meistarkursu pasniedzēju koncerts
Svētdien,2 2.jūlijā plkst.11:00
X Starptautisko latviešu jauno mūziķu
meistarkursu dalībnieku koncerts
Svētdien, 29.jūlijā plkst.11:00
Bēthovena klaviermūzika
* Vasaras kamermūzikas koncertos ieeja
bez maksas

Lielvārdes Mūzikas skolas koris „Lielvārde”
uzvar starptautiskā koru konkursā
30.martā ceļā uz savu 10. Starptautisko
koru konkursu devās Lielvārdes Mūzikas
skolas koris „Lielvārde”.
No 1.-5.aprīlim Itālijas pilsētā Riva
del Gardā notika starptautisks koru
konkurss Concorso Corale Internazionale, kuru organizēja koru asociācija INTERKULTUR. Kopā konkursā piedalījās
41 koris no 15 pasaules valstīm.
Konkursa noslēgumā par I vietu
bērnu koru grupā koris „Lielvārde”
saņēma Zelta diplomu un Grand Prix
kā kategorijas uzvarētājs. Koris tika
uzaicināts piedalīties 8.pasaules koru
Olimpiādē, kura notiks 2014 gadā Rīgā.
Koris ir piedalījies pasaules koru
Olimpiādēs 2000.gadā Lincā, Austrijā,
2004.gadā Brēmenē, Vācijā un 2008.gadā
Grācā, Austrijā, ir vairākkārtējs dažādu
koru konkursu laureāts.
Paldies kora diriģentei Baibai Kleperei, visiem koristiem, koncertmeistarei Marinai Kravčenko, skolotājām Evitai Konušai un Ingrīdai Strapcānei par

ieguldīto darbu konkursa, kā arī koncertprogrammas sagatavošanā.
Paldies koristu vecākiem, kā arī
Lielvārdes novada pašvaldībai par atbalstu šim braucienam.

Lielvārdes Mūzikas skolas direktors
Antonijs Kleperis

Vaiņodes Mūzikas skola
Vaiņodes Mūzikas skolas audzēkņiem
un pedagogiem marts bija viens no
skanīgākajiem mēnešiem gadā.
8. martā mūs priecēja Klavieru duets Sana Villeruša un Francis Gaiļus!
Šajā mēnesī rīkojām atklātos Mācību
koncertus audzēkņu vecākiem. Katra
izglītības programma koncertēja atsevišķi un reizē tās bija pārrunas un
tikšanās ar vecākiem.
Piedalījāmies arī konkursos. Skolotājas
I. Rozentāles sagatavotā saksofona spēles
audzēkne ieguva 2. vietu Saldus mūzikas
skolas organizētajā konkursā. Skolotājas
A. Stirnas audzēknes pārveda 1. pakāpes
diplomus no Liepājas Em. Melngaiļa

mūzikas vidusskolas Akordeonistu
festivāla. Skolotāja I. Venena ar vienu
audzēkni piedalījās Liepājas 2. mūzikas
skolas rīkotajā Klavieru spēles koncertā
„Deju mozaīka”. Skolas 4. - 9. klašu kori
skolotājas G. Riežniece un M. Ulberte
sagatavoja koncertam Liepājas Em.
Melngaiļa mūzikas vidusskolas rīkotajam reģiona mūzikas skolu koncertam „Mēs, kas dzintara dziesmu dziedam”.
Lieldienu dāvanu saņēmām no sava
absolventa, Meltonas muzikālā teātra
koncertmeistara Edgara Čužinska, kurš
5. aprīlī mums spēlēja savu akordeona
spēles programmu, ar kuru viņš
piedalīsies Eiropas mūzikas konkursā

Itālijā.
Mūsu audzēkņi koncertēja arī
Lieldienu Dievkalpojumā Embūtes
draudzē un Vaiņodes draudzes rīkotajā
Lieldienu koncertā kultūras namā.
Vēl aprīlī 3 mūsu pūšaminstrumentu
spēles audzēkņiem būs iespēja koncertēt
kopā ar Priekules mūzikas skolas
orķestri, kuru izveidojis Mārtiņš Bergs.
Koncerts Ventspilī skanēs 20. 04. un
Rojā 21. 04. Par šo iespēju paldies sakām
skolotājai Ivonnai Rozentālei.

ar Smiltenes novada un citu novada
pašdarbības kolektīvu līdzdalību, kuros
darbojās Smiltenes mūzikas skolas
absolventi.
Kokneses Mūzikas skola, direktore
S. Cīrule
Marts Kokneses Mūzikas skolā ir kā
tramplīns uz lēcienu aktīvajā muzicēšanā
aprīlī, maijā un jūnijā. Tieši pēdējie
mācību gada mēneši ir vispiepildītākie
ar muzicēšanu ārpus skolas sienām, jo
sākam aģitācijas koncertus pirmsskolas
iestādēs, skolās, kurās sniedzam
koncertlekcijas – iepazīstinot klausītājus
ar mūzikas instrumentiem, demonstrējot
to skanējumu.
Kokneses Evaņģēliski Luteriskās
draudzes baznīca izsenis ir mūsu
koncertzāle, kurā ar lielu prieku
muzicējam paši un aicinām muzicēt arī
savus viesus. Šo iespēju izmantojam sākot
no rudens, kad dziedam un spēlējam
Latvijas proklamēšanas gadadienā. Seko
lielāki un mazāki koncerti Ziemassvētkus
gaidot, tad Lieldienu koncerti, Mātes
diena. Novada Kultūras nams labprāt
sadarbojas ar mūsu skolu un tiekam
aicināti koncertēt novadam svarīgākajos
pasākumos.
Visi skolas skolotāji ir kolektīvu
vadītāji : teorētiķi - skolotāja Aija Auziņa
un Lelde Kamzole- Gagaine vada korus,
akordeona skolotāja Iveta Bērziņa
izveidojusi kamerorķestri, kurā kopā
ar vijoles klases skolotāju Līgu Butāni
tiek saliedēti akordeonisti, vijolnieki un
pianisti. Pūšaminstrumentu skolotāji

Gundega Ermiča un Ziedonis Puķītis
darbojas pūtēju orķestrī, kurā spēlē visi
pūšaminstrumentu klases audzēkņi,
tiklīdz sasnieguši vajadzīgās prasmes
kolektīvai muzicēšanai. Šo orķestri ar
labiem panākumiem vada skolotājs
Ziedonis Puķītis.
Klavieru klases skolotājas Ilona
Makareni, Alla Puķīte, Oksana Smelnaka
veic koncertmeistara pienākumus. Skolas
direktore Silvija Cīrule vada senioru
jaukto kori „Labākie gadi”.
Darbs
skolā neaprobežojas ar darbu mācību
stundās. Kaut arī nav iespējas apmaksāt
visas ārpusstundu nodarbības, skolotāju
mūzikas mīlestība, bērnu mīlestība un
aizrautība ir apbrīnojama!
Audzēkņiem tiek piedāvātas plašas
kolektīvās muzicēšanas iespējas, kuras
viņi labprāt izmanto.
Šis ārpusstundu darbs vainagojas ar
kora un pūtēju orķestra dalību skolēnu
Dziesmu un deju svētkos, kamerorķestra
uzstāšanos Jāņa baznīcā Rīgā un citām
aktivitātēm.
Ugāles MMS akordeona skolotāja un
RSP akordeonistu ansambļa «Opuss»
vadītāja,
akordeoniste
Karolīne
Vancāne
Mūsu
akordeonistu
ārpusskolas
aktivitātes lasāmas afišā (20.lpp.), bet
vasarā: no 09.07. līdz 15.07.2012 Ugālē
notiks «Pūt un velc!» plenērs, kurš
domāts Ugāles MMS mācību orķestra
audzēkņiem un Rīgas Skolēnu pils
akordeonistu ansambļa dalībniekiem, lai
paaugstinātu profesionālo līmeni, jauki

Miranda Ulberte
Vaiņodes Mūzikas skolas direktore

Mēneša jautājums
Šoreiz Partitas mēneša jautājumā
vaicājam, kā skolu audzēkņi un pedagogi
iesaistās kultūras dzīvē ārpus skolas
organizētajiem pasākumiem, tātad - kā
savas profesionālās prasmes izmanto un
pielieto praktiski.
Smiltenes mūzikas skola, teorētisko
priekšmetu skolotāja un ev. lut.
draudzes ērģelniece Inga Rācene
Smiltenes mūzikas skolas audzēkņi
regulāri muzicē Smiltenes evaņģēliskā
luteriskajā baznīcā. Jau vairākus gadus
Adventes laikā gan atsevišķos koncertos,
gan dievkalpojumos tikuši sniegti dažāda
veida priekšnesumi. Jau trīs gadus pēc
1.Adventes svētdienas dievkalpojuma
sekojis mūsu skolas pūtēju orķestra
koncerts, bet jau divus gadus pēc 3.
Adventes dievkalpojuma bijis mūsu
skolas absolventu – tagadējo mūzikas
vidusskolu audzēkņu koncerts.
Pašreizējie skolas audzēkņi un
pedagogi aizvadītā gada 18. decembrī
sniedza Ziemassvētku ieskaņas koncertu,
kurā uzstājās gan kori, gan izpildītāji –
solisti.
Smiltenes ev. lut. baznīcā ir muzicējuši
arī citu mūzikas skolu audzēkņi un
pedagogi, kā piemēram, pārstāvji
no Ķekavas, Gaujienas, Strenčiem,
Gulbenes, Rīgas 4. Mūzikas skolas
audzēkņi – solisti, kā arī Rīgas Jauniešu
brāsbends (Boļeslava Voļaka vadībā),
Smiltenes ģimnāzijas koris „LIDO”
ar Rīgas universitātes jauniešu pūtēju
orķestri (Jāņa Puriņa vadībā) un ir
izskanējuši daudzi skanīgi koncerti
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atpūsties un apmainīties ar pieredzi.
Limbažu mūzikas skola, direktora
vietniece mācību darbā Vita Fiļipova
Limbažu mūzikas skolas audzēkņi
ļoti aktīvi iesaistās arī citās aktivitātēs.
Uzskaitījums būs garš: Limbažu Bērnu
un jauniešu centra bērnu kapelā “Eži”,
vokālajā grupā “Pogas”, deju kolektīvā
“Varavīksne”, bērnu teātrī “Kriksis”
un citos pulciņos. Limbažu kultūras
nama pūtēju orķestrī «Lemisele», deju
kolektīvos «Sakta», «Jampadracis».
Mūsējie muzicē Limbažu Novada
ģimnāzijas pūtēju orķestrī, Krimuldas
un Limbažu mūzikas skolu simfoniskajā
orķestrī. Limbažu mūzikas skolā mācās
arī bērni no citām novada skolām,
kurās darbojas savas skolas un pagasta
kolektīvos. Pilnīgi precīzu informāciju
grūti sniegt un tā ir nepilnīga, jo
speciāli šādas ziņas neesam apkopojuši.
Skolotāji, savukārt, ir koncertmeistari
ansambļiem, koriem, deju kolektīviem,
muzicē paši tautas mūzikas kapelā,
pūtēju orķestrī, vada ģitāristu pulciņu,
kori. Gan audzēkņi, gan skolotāji
iesaistās draudžu muzikālajā dzīvē kā
dalībinieki, un skolotāji arī kā vadītāji.
Arī mūsu absolventi redzami pilsētas
kolektīvu dalībnieku rindās. Vairāki
audzēkņi vienlaikus ir arī sporta skolas
un mākslas skolas audzēkņi. Kas grib, tas
var!
Gaujienas mūzikas un mākslas skola,
direktore Ilze Dāve
Mūsu skolas audzēkņi ar saviem
priekšnesumiem papildina gan vispārizglītojošās skolas koncertus, gan
tautas nama, gan draudzes svētku
dievkalpojumus. Savos pagastos mazākie
piedalās „Cāļa” konkursā, bet lielākie –
dažādos talantu konkursos.
Pedagogi. Jāteic, ka tikai trīs pedagogi
mūsu skolā strādā tikai vienā darbavietā,
pārējie – citās mūzikas skolās,
vispārizglītojošās skolās, pat pagasta
pārvaldē. Pedagogi J.Silakalns spēlē
grupā „Mākoņstūmēji”, P. Ignatjevs –
„Diskodrostaliņas”. J.Žagariņš kopā
ar dzejnieci M.Svīķi iepriecina klausītājus ar mūziku un dzeju un viņi ir
jau viesojušies daudzos tautas namos,
skolās, bibliotēkās. Z.Cepurnieks vada
Trapenes sieviešu kori, raksta mūsu
skolas audzēkņiem kompozīcijas, kādas
vajadzīgas tieši mūsu sastāvam. I.Dāve ir
kormeistare Apes novada jauktajā korī,
pēc vajadzības arī kā koncertmeistare.
B.Ozoliņa veido fonogrammas dzie-
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smām dažādiem izpildītājiem. Bet
Vītolēni – lielākā radošā ideja, kura jau
desmito vasaru pulcē kopā mūzikas
skolu audzēkņus no visas Latvijas, dodot
iespēju pedagogiem izpausties ārpus
skolas stundām.
Sējas mūzikas un mākslas skola
Sējas Mūzikas un mākslas skola
darbojas ne tikai kā izglītības iestāde, bet
arī kā kultūrvides veidotāja savā novadā.
Skolas pedagogi sniedz palīdzību novada
vispārizglītojošām skolām un kopā ar
audzēkņiem uzstājas novada kultūras
pasākumos.
Mūsu skolas skolotāji arī paši darbojas
kā profesionāli mākslinieki, komponējot,
koncertējot Latvijā, ārpus tās robežām,
piedaloties dažādās izstādēs, piemēram,
Vizuāli plastiskās mākslas pedagogs Jānis
Roberts Jansons 2009.gadā piedalījies
izstādē Valmieras muzejā, 2010. gadā
Cēsu izstāžu zālē, 2011.gadā kopā ar
Valmieras reģiona pedagogiem izstādē
Vācijā, kā arī Limbažu muzejā. Tas ir
lielisks stimuls audzēkņu motivācijai
radoši izpausties.
Skolas direktores v.i. un klavierspēles
skolotāja Dace Gžibovska:
Esmu Krimuldas vidusskolas 2. – 4.
klašu kora un jauktā kora koncertmeistare, kā arī Krimuldas vidusskolas
1. – 4. klašu un Krimuldas mūzikas
un mākslas skolas deju nodaļas un
vijoļspēles nodaļas koncertmeistare.
Klavierspēles skolotāja Agnese Prokofjeva:
Strādāju par koncertmeistari deju
kolektīvā „Sprigulis” Ādažu novada
Kultūras centrā. Darbs ir interesants un
radošs, jo pati veidoju savus pārlikumus
klavierēm, klausoties mūzikas ierakstus.
Vadu attīstības skoliņu mazuļiem no 1 –
3 gadu vecumam privātā PII „Pasaku
valstība”, kur kopā ar bērniem un viņu
vecākiem dziedam, ritmizējam un
darbojamies ar pašdarinātiem mūzikas
instrumentiem.
Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja
Ludmila Dovgobroda:
Strādāju arī PII un kopā ar bērniem
piedalāmies dažādos koncertos un
konkursos. Dziedu Rīgas pareizticīgo
kamerkorī „Blagovest” un dievkalpojumu
korī.
Vijoļspēles skolotāja Anna Zvejniece:
Kā es savas profesionālās prasmes
izmantoju un pielietoju praktiski? Esmu
vijoļspēles skolotāja gan Sējas Mūzikas
un mākslas skolā, gan Krimuldas

mūzikas un mākslas skolā, kā es līdz
tam nonācu ir ļoti garš un interesants
stāsts, bet ne tagad par to. Kopā ar citiem
skolas kolēģiem, palīdzu organizēt
skolēnu koncertus. Ārpus skolotājas
darba galvenokārt esmu RPIVA 2.kursa
studente (mācos par alta pedagogu).
Līdz ar to spēlēju arī savas akadēmijas
orķestrī „Gaudeamus orchestra”, līdz ar
to ir daudz dažādu koncertu un projektu
ar šo orķestri.
Muzicēju arī Ķekavas novada jauniešu
simfoniskajā orķestrī (agrāk Rīgas
rajona jauniešu simfoniskais orķestris),
kurā esmu jau kopš tā dibināšanas, ja
nemaldos, 9 gadus. Katru gadu vasarā
tiek rīkota orķestra nometne „Muzicēsim
kopā!”, kurā tiek iestudēta jaunās sezonas
koncertprogramma. Šogad es jau būšu
šīs nometnes vadītāja.
Spēlēju arī Krimuldas mūzikas un
mākslas skolas un Limbažu mūzikas
skolas apvienotajā orķestrī. Pa vasaru
kopā ar draugiem reizēm uzspēlējam
kādā projektiņā, pasākumā, kāzās,
piespēlēju grupai (piemēram, rudenī
tika izveidots „Disko drostaliņu estrādes
orķestris” ar kuru uzstājāmies mūzikas
un mākslas festivālā „Bildes 2011”).
Spēlēju un dziedu vokāli instrumentālajā
ansamblī. Organizēju koncertus.
Mūzika padara dzīvi krāsainu un
aizraujošu!
Ja ir vēlme, iedvesma, ideja un pozitīvs
skats uz dzīvi, kas reizēm mēdz nebūt
tik pozitīva, jāatrod sev līdzīgi domājoši
cilvēki, jāliek kopā galvas un jārada
burvīgas lietas. Vajag tikai uzdrošināties!
Kokles spēles skolotāja Latvīte Podiņa:
Savas profesionālās zināšanas pielietoju gan spēlējot ansamblī, grupā, gan
arī vadot ansambli.
Pati spēlēju koncertkokli kultūras
un atpūtas centra „Imanta” koklētāju
kvarteta „Kārta” studijā.
Esmu viens no trijiem dalībniekiem
fotoambienta grupā „Vētras saites” ar
etnogrāfisko elektrisko kokli. Vadu,
kā arī pati piedalos savā dibinātajā
koklētāju kvartetā „Arbor Artis”. Esmu
izveidojusi un nepārtraukti uzturu savu
interneta blogu -www.koklesrullee.com,
kur apskatāmi dažādi kokļu mūzikas
un radniecīgo instrumentu aktuālākā
informācija.
Iecavas Mūzikas skola, direktore
Ineta Pilverte
Vēlos pastāstīt par Iecavas Mūzikas
skolas kora un koklētāju ansambļa
Turpinājums 15. lpp
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sadarbību, veidojot nopietnu koncertprogrammu, iestudējot K. Sen-Sansa
„Ziemassvētku oratoriju”. Mācību gada sākumā kokles klases skolotāja
Alise Veisa un kora klases skolotāja
Kristīne Circene vienojās par kopīgas
koncertprogrammas iestudēšanu, sagaidot Ziemassvētkus.
„Ziemassvētku maratons”- tā šo
sadarbību nosauca kokles klases skolotāja
Alise Veisa. Un patiešām tā tas arī bija,
jo Ziemassvētku laikā koris un koklētāju
ansamblis „Uguntiņa” koncertēja gan
Iecavas novadā, gan Rīgā, gan Saldus
novadā. Pateicoties skolotāju Alises un
Kristīnes entuziasmam, K. Sen-Sansa
„Ziemassvētku oratorijas” partitūra
tika pārlikta koklētāju ansamblim un
bērnu kora sastāvam. Pirmais koncerts
notika Salgales luterāņu baznīcā, kur
koncerta dalībnieki izpelnījās neviltotu
atzinību no klausītājiem. Koris vēl
muzicēja Anglikāņu baznīcā, Saldus
katoļu baznīcā un Lēnu katoļu baznīcā.
Protams, koncerts tika sniegts arī
Iecavas luterāņu baznīcā. Koncertcikla
pēdējais koncerts tika sniegts Bruknas
muižā 31. janvārī. Jauniešiem ļoti
patika noslēpumainā, senatnīgā vide,
brīvā gaisotne un saimnieku viesmīlība.
Koncertu apmeklēja bērnu vecāki, Kalna
svētību kopienas iemītnieki, darbinieki.
Esmu pārliecināta, ka gan bērni,
gan skolotāji guva ļoti lielu baudu un
gandarījumu, atskaņojot šo brīnišķīgo
skaņdarbu. Paldies arī koncertmeistarēm
Kristīnei Vaičus un Ivetai Pelšei, bez
kurām šis priekšnesums nevarēja notikt!
Bet tas vēl nav viss!! 27. aprīlī Iecavas
Mūzikas skolā viesosies komponists
Valts Pūce, un arī tur koris un koklētāji
būs neatņemama sastāvdaļa. Viņi ir
iestudējuši komponista darbus – gan
solo izpildījumā ar kokļu pavadījumu,
gan kora ciklu „Par lapu”, gan koklētāju
ansambļa izpildījumā dažādus skaņdarbus. Paldies skolotājām Kristīnei
Circenei, Alisei Veisai, Kristīnei Vaičus
un Ivetai Pelšei par ieguldīto darbu šo
pasākumu tapšanā!
Un vēl vēlos pastāstīt par klavierspēles
skolotājas Ivetas Pelšes koncertiem Rīgas
Doma baznīcā, kurus regulāri viņa
sniedz kopā ar ērģelnieku Jāni Pelši un
vēl citiem ievērojamiem mūziķiem –
Rihardu Zaļupi (perkusijas), Ivaru
Kalniņu (perkusijas) u.c. Ir sagatavotas
dažādas koncertprogrammas: M. Ravēla
autorkoncerta programma ar tādiem

Iecavas Mūzikas skolas koris un koklētāju ansamblis „Uguntiņa”
Otrajā rindā pirmā no labās puses stāv kora klases skolotāja Kristīne Circene. Kokles spēles
skolotāja Alise Veisa – sēž pirmajā rindā 3. no labās puses.

pazīstamiem skaņdarbiem kā „Bolero”,
„Vecmāmiņas pasakas”, „Spāņu rapsodija”; Koncertprogramma ar J.S. Baha
ēŗģeļmūziku. Iveta Pelše zināšanas
ērģeļmūzikas spēlē ir papildinājusi pie
profesora Tjerī Mešlera (Thierry Mechler)
Ķelnes Mūzikas augstskolā.
Ropažu Mūzikas un mākslas skola,
direktore D.Jankovska
Ropažu novads ir slavens ar daudz
savdabīgiem un interesantiem pasākumiem, kuru organizatori galvenokārt
ir Ropažu Kultūras un izglītības centrs.
Pasākumi tiek organizēti gan Ropažos,
gan Zaķumuižā, Silakrogā un citur.
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ne
tikai spēlē, glezno, veido, bet arī dzied,
dejo, spēlē teātri un sporto.Tā kā ārpus
skolas pasākumos mūsu bērni ir redzami
visur.
Mūzikas nodaļa šajā ziemā un pavasarī
ir īpaši pievērsusies draudzībai. Veidojam
draudzības koncertus ar Berģu MMPS,
Vidzemes jūrmalas MMS. Vēlamies
draudzēties arī ar citām skolām. Tas ir
labs stimuls skolas audzēkņiem iepazīt
citus un tiekties pašiem būt vēl labākiem.
Savukārt es, kā direktore, un mans
skolotāju kolektīvs, sadarbībā ar
Kultūras un izglītības centru jau otro
gadu pēc kārtas organizē jauno vokālistu
konkursu «Ropažu cīrulis» (3-8 g.).Tas
ir interesants un apmeklēts pasākums,
kurā piedalās ne tikai dalībnieki un viesi
no Ropažu novada, bet arī no citiem
novadiem un pilsētām.

Strenču mūzikas skola, Ralda
Ziemule
Domāju, ka mazo mūzikas skolu
kolektīvu pati darbības būtība ir savā
novadā vai vietējā vidē uzturēt un
nodrošināt kultūras dzīves aktivitātes.
No mūsu 10 skolotājiem septiņi darbojas
dažādos pašdarbības kolektīvos gan
kā kormeistari, ansambļu vadītāji,
koncertmeistri, kā koru, pūtēju orķestru vai deju kolektīvu dalībnieki.
Un tā ir tikai normāla likumsakarība iemācīt mīlēt mūziku, dziedāt. Uzstāties
var, nevis runājot vai stāstot “kā būtu,
ja būtu”, bet gan ar skolotāja personīgo
piemēru, attieksmēm un rīcību. Ja
audzēknis redz, ka skolotājs spēlē,
dzied vai pat teātri spēlē un iesaistās
kultūras dzīvēs aktivitātēs, arī bērnam
pašsaprotama liksies dziedāšana korī
vai spēlēšana orķestrī. Mūsu skolas
audzēkņi gada laikā ļoti daudz piedalās
dažāda veida novada pasākumos - sākot
no novada svētkiem augustā un beidzot
ar vasaras muzicēšanu laivā uz Gaujas.
Tā kā mūsu skolai nav piemērotas
zāles, tad koncertiem izmantojam
kultūras nama telpas un šos pasākumus
arī reklamējam novada plašsaziņas
līdzekļos, lai iedzīvotājiem ir iespēja
baudīt bezmaksas koncertus.
Valkas mūzikas skola, direktors
Guntis Freibergs
Šī vairāk ir atbilde uz iepriekšējā
mēneša jautājumu. J.Cimzes Valkas
mūzikas skolā nu jau vairākus gadus
otrajā semestrī organizē Muzikālās
Turpinājums 16. lpp
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trešdienas. Tas nozīmē, ka, sākot ar
janvāri, katru trešdienas vakaru, plkst.
17.30 notiek koncerti. Tādā veidā tiek
dota iespēja visiem mūzikas skolas
audzēkņiem uzstāties kaut reizi mācību
gada laikā atklātos koncertos. Koncerti
notiek gan skolas zālē, gan Cimzes istabā,
atkarībā no prognozējamā apmeklētāju
skaita.
No 8. līdz 14.aprīlim Valkā izskanēs
33. Cimzes dienas. Tajās muzicēs gan
J.Cimzes Valkas mūzikas skolas audzēkņi
un pedagogi, gan arī mākslinieki no
Tallinas operteātra un pedagogi no
J.Vītola Mūzikas akadēmijas.
Birzgales mūzikas skola, Līga
Paukšte
Gribu padalīties ar dažiem vērojumiem.
1. Mēs no vienas puses gaužamies,
ka trūkst finansējums stundām, no
otras puses avīzītē, protams, pamatoti
lepojamies ar saviem labajiem darbiem
un piedalīšanos konkursos, festivālos.
Paradokss, ka skolotāji to visu dara
pārsvarā par velti, lai pierādītu savu
esību, vajadzību, lai būtu motivācija
labākajiem audzēkņiem. Bet, ja jau mēs
to darām šobrīd par velti, kāpēc mums
nākotnē maksāt vairāk?
2. Runājot par mūzikas skolas
bērnu piedalīšanos ne mūzikas skolas
organizētajos pasākumos, tad viņi
visbiežāk, vismaz laukos, visi vēl dejo,
dzied korī, piedalās ģimeņu koncertos,
gatavo tautas dziesmas ,,Lakstīgalu’’
konkursiem, spēlē pūtēju orķestrī un
apmeklē arī sporta treniņus.
3. Par pedagogu prasmēm un
to izmantošanu. Protams, ka bez
specialitātes mācīšanas visi izmanto savas plašās prasmes un diploma iespējas: mūsu pianisti ir koncertmeistari,
kormeistari, vada korus, ansambļus,
māca vispārizglītojošajās skolās, mūziku’’, skaņo klavieres, - pūtēji ir vēl
diriģenti pūtēju orķestriem un pūtēju
ansambļiem, un mūziķi orķestros,
remontē instrumentus, raksta instrumentācijas, pat māca defilēt un dejot.
Tas viss ir sastopams mūsu mazajā
skoliņā. Veidojas jautājums: Vai tas
ir normāli, ka vienam ,,kadram’’
ar augstāko muzikālo izglītību ir
jāstrādā pat 5 darba vietās, lai ģimenei
nopelnītu iztiku. Šajā brīdī atkal
izveidojas dilemma, kur tad lai strādā
jaunie kadri, un kāpēc kādam jāraujas
uz pusēm.
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Intervija ar Aivaru Broku
Šķiet, nu visi pazīstam Aivaru Broku –
mūsu asociācijas Domes priekšsēdētāju.
Pazīstam, bet vai zinām? Intervijā iepazīsimies ar Aivaru, viņa domām, darbu,
dzīves uzskatiem.
Tātad – Aivars Broks ir: Daugavpils
Mūzikas vidusskolas direktors, pedagogs,
koncertmeistars, kamerorķestra vadītājs;
Daugavpils Kamerorķestra vadītājs un
diriģents; Latvijas Mūzikas izglītības
iestāžu asociācijas domes priekšsēdētājs;
Daugavpils kultūras atbalsta biedrības
valdes priekšsēdētājs.
Un ne tikai. Aivaru var saukt īstajā vārdā
par Mūziķi - pianistu, koncertmeistaru,
diriģentu, aranžētāju, komponistu, kā
arī par mūzikas organizētāju (ieliekot
šajā vārdā visu, kas ir saistīts ar mūzikas
produkta nonākšanu pie patērētāja; arī
divu mūzikas CD producēšanu, ko ir
veicis, pats ieskaņojot arī klavieres).
Šķiet, ka svarīga ir tavu vecāku
ietekme uz tavu dzīves „novirzienu”.
Vai tev bija arī cita izvēle, nevis mūzika?
Nebūtu vecāku, protams, nebūtu arī
manis. Par to novirzienu runājot – man
nebija nekādu variantu izbēgt no mūzikas
apmācības, jo abi mani vecāki – Terēze
un Staņislavs bija mūziķi – kordiriģenti
(tēva nu jau nav starp dzīvajiem veselus
35 gadus). Domāju, ja man nebūtu
vecāku – mūziķu, tad es varētu kļūt arī
par kādas citas profesijas pārstāvi, jo
skolā man padevās labi praktiski visi
priekšmeti. Vienu brīdi (kā tas notiek
pārsvarā ar visiem normāliem 15 – 16
gadīgiem jauniešiem) man tik apriebās
tā mūzikas skola, ka ne par ko negribēju
iet tālāk mācīties uz vidusskolu. Bet pēc
tam, kad tēvs mani ar varu aizvilka uz
solfedžo eksāmenu un es galu galā iestājos
mūzikas vidusskolā, notika pavērsiens
uz mūzikas pusi. Jau 2.,3.kursā es sāku
kaut ko rakstīt, aranžēt, spēlēt nepareizo
mūziku. Mana māsa Daina arī pabeidza
gan mūzikas skolu, gan vidusskolu, gan
konservatoriju; diezgan ilgi strādāja savā
profesijā; šobrīd gan aizņemta citā jomā.
Starp citu, tas ir normāli, ka tikai
pabeidzot mūzikas skolu, sākas tas, ko
saucam par radošumu. Jo mēs iegūstam
bāzi, pamatus. Un tikai pēc pamatiem
sākas zināma radoša brīvība, nevis
otrādi, kā mums bieži vien mēģina
iestāstīt viens otrs ierēdnis: „Nemokiet
bērnus, iedodiet viņiem radošumu uzreiz
– no pirmās klases; lai viņiem ir jautri; lai
viņi nemokās; lai viņi spēlē kaut kā kaut

ko!” Muļķības. Pirmajos gados vajadzīga
bāze, pēc tam var gurķoties, ja grib. Bet
mēs jau zinām, kāpēc tādas idejas...
Kā ar taviem bērniem mūzikas jomā?
Mūziķu bērniem nav nekādu variantu
izvairīties no mūzikas apmācības;
turklāt manā ģimenē ne tikai mani
vecāki un es, bet arī mana pirmā sieva
bija un otrā sieva ir mūziķes. Līdz ar to
ar maniem bērniem ir sekojoši: meita
Baiba no pirmās laulības pabeidza
mūzikas skolu, bet negāja tālāk. Pats biju
laikam vainīgs, jo biju viņas pedagogs
un tā īsti nevarēju atrast gan laiku, gan
metodi viņas muzikālajai audzināšanai.
Pēc tam gan viņa dziedāja diezgan ilgi
džezam tuvā manierē, bet tad, aizbraucot
prom un iestājoties LU, tas viss pagāja
sāņus. Tomēr arī šodien, dzīvodama un
strādādama Ņujorkā, viņa palaikam grib
padarboties ar savu balsi.
Otrs mans bērns ( no otrās laulības)
– Roberts (pagaidām gan Robijs) savos
3 gados un 4 mēnešos gan dzied, gan
dejo Tūdaliņ, tāgadiņ. Kur viņš spruks,
būs vien viņam jāiet uz mūzikas skolu,
taču mans pienākums būs nepieļaut jau
pieminētās kļūdas un virzīt viņu taktiski
pareizi uz priekšu. Bet viņš ir Strēlnieks
(kā arī mana Baiba), un raksturiņš viņam
ir oioioi...
Tavi darba pienākumi, tava ikdiena,
tavi darba rezultāti?
Sāksim ar to, ka ir ļoti daudz darba – kā
vidusskolas direktoram, kura pakļautībā
ir skola, pamatskola un vidusskola (un
vidusskolu direktori zina, ko tas nozīmē
mūsu diezgan birokrātiskajā laikā) +
plus pedagoģiskais darbs (gan pavisam
nedaudz pašlaik) + vidusskolas un
Daugavpils Kamerorķestra vadīšana
(ieskaitot plānotos koncertus Daugavpils
iedzīvotājiem) + mūsu LMIIA vadīšana
(kur katru dienu kaut kas notiek, kas
nav pārāk dažreiz svarīgs vai redzams,
bet tomēr aizņem laiku; nerunājot
par svarīgām tikšanām) + Daugavpils
asociācijas vadīšana (kur pagaidām arī
nav pārāk saspringts laiks, bet nu jau
tuvojas mūsu izdomātais I Starptautiskais
Mūzikas un Mākslu festivāls Daugavpils
ReStArt 2012 viena mēneša garumā) +
neizbēgamā manā darbā - aranzēšana +
komponēšana (ar kuru praktiski ļoti maz
nodarbojos, bet tomēr...) + spēlēšana
(nu jau pavisam maz to daru) + mācības
Daugavpils Universitātē mākslas ma-

ģistros + Robijs, Ilona un Terēze (kā
redzi, viņiem atliek pavisam maz laika...).
Līdz ar to nav laika domāt par
rezultātiem Galvenais – kā izdzīvot, kā
paspēt?
Kā vidusskolas direktoram mans
uzdevums turpināt tēva darbu: saglabāt
vidusskolu Daugavpilī un attīstīt
to audzināt un uzlabot pedagogus;
atrast un noturēt pilsētas un reģiona
audzēkņus šajā grūtajā laikā, rūpējoties
gan par skaitu, gan kvalitāti; turēt labu
profesionālo līmeni; uzturēt un veidot
Daugavpilī muzikālu vidi, nemitīgi
spēlējot, dziedot, darot kaut ko. Pagaidām tas izdodas, neskatoties uz to,
ka mana dārgā ministrija man pārmet
pārlieku radošumu un periodiski krata
ar pirkstu – ne položeno*.
Tavi audzēkņi?
Audzēkņi, protams, ir tagad kur kurais
gan Latvijā, gan Francijā, gan Vācijā, gan
Anglijā. Pārsvarā visi strādā savā mūziķa
profesijā. Savā Daugavpils ReStArt 2012
festivālā gribam pasaukt mūsu mūziķus
no Francijas, Vācijas un Lietuvas, ja
izdosies. Runājot vēl par audzēkņiem,
domāju, ka pats svarīgākais ir izaudzināt
cilvēku + profesionāli, PIRMAJĀ vietā
liekot cilvēka audzināšanu. Katrs ir tiesīgs
uz uzmanību! KATRS, nevis potenciālā
izcilība. Kā tas notiek, piemēram,
Somijā. Esmu lasījis diezgan daudz par
šo zemi, un esmu pilnīgi vienisprātis ar
viņiem, kuri audzina un izglīto VISUS
VIENĀDI ar PILNU atdevi, nevis
bagātos vai skaistos vai kautkādus tur
potenciālos izcilniekus. Tāpēc tur ir
rezultāts. Vispār šis vārds – izcilība manī uzdzen zosādu, jo tie, kuri par to
runā, paši nezina, par ko iet runa un vai
tā runa vispār var būt. Mēs – pedagogi –
skolā veidojam cilvēka cilvēciskuma un
radošuma pamatus, vidusskolā tikai
ap 3.kursu parādās profesionālā un
cilvēciskā individualitāte, un tad PĒC
5 – 10 gadiem viņš kļūst kaut kas labs
vai ļoti labs vai, ja kāds grib mēģināt
pielietot šo vārdu – izcils. Un NEKAD
tu nevari zināt, kas ar viņu notiks.
NEKAD tu nevari pareģot, kad viņš
atplauks. Man ir bijuši desmitiem tādu
gadījumu, kad pilnīgi bezcerīgs cilvēciņs
pēkšņi piedzimst kā no jauna. Un mēs,
pedagogi, to visi labi zinām. Atšķirībā no
mūsu ierēdņiem, kuri grib jau mūzikas
skolas pirmajās klasēs ATSIJĀT izcilības
(graudus) no parastajiem mirstīgajiem
(pelavām), lai ....... Lai ko? Lai būtu lētāk.
Tur ir tā atbilde.
Es nedaudz aizsvilos ne par sevi, bet

par citiem, bet ko darīt – tāds darbs.
Bet, ja atgriežamies pie audzēkņiem,
tad šo 2 gadu laikā mēs pilsētā un reģionā
esam piedzīvojuši drausmīgu emigrācijas
vilni uz ārzemēm un, ja valsts neko
nedarīs tuvākā pusgada laikā, tad būs
slikti. Ļoti slikti.
Radošais darbs?
Par radošo darbu jau pieminēju iepriekš. Švaki iet, jo nav galīgi laika. Neformāli esmu mūziķis, nevis administratīvais vai sabiedriskais darbinieks.
Tas administratīvais un sabiedriskais
parādījās tad, kad vajadzēja kaut ko darīt
lietas labā. Apstākļi piespieda.
Bet man ir doma pamazām piebremzēt
ar papīriem un nodoties radošajai
pasaulei. Jo ideju jau ir ļoti daudz. Visu
laiku galvā kaut kas džinkst (ne vienmēr
no noguruma), ko gribas vai pierakstīt
vai uzspēlēt.
Pec mana CD Upurēšana (pēc
A.Tarkovska filmu motīviem) bija doma
ierakstīt improvizācijas par Marka Rotko
gleznām; arī materiāls praktiski bija
gatavs; bet laiks, laiks, laiks + nauda Arī
komponēšanas jomā ir idejas; diezgan
LIELAS idejas, bet neteikšu, ka nenojūk.
Arī administratīvajā darbā jābūt
radošam (jau pieminēju ministriju);
sevišķi, mūsu profesijā. Esmu pilnīgi
pārliecināts, ka mūsu profesijas
administratīvajiem darbiniekiem – vienkāršāk runājot, skolu un vidusskolu
direktoriem OBLIGĀTI jābūt radošiem
profesionāļiem. Citādi nebūs skolā
rezultāta. Nebūs. Žēl, ka viens otrs
kolēģis ministrijā to NESAPROT. Ja
saprastu, varbūt tad kādu reizi 10 gados
uzdāvinātu mums, radošajiem, kādu
pildspalvu, ja naudas nav...
Ārzemju sadarbība? Zinu, ka aprīlī
biji Vācijā?
Vācijā skatījos klavieres pilsētas
labākajai un lielākajai zālei. Ir četras
vadošās firmas, kuru jauno produkciju
varēju aplūkot Berlīnē un Hamburgā.
Firmu nosaukumus neteikšu, lai lieki
nereklamētu, jo pilsētā tiks izsludināts
iepirkuma konkurss.
Par citu ārzemju sadarbību runājot –
var jau ļoti daudz un dikti sadarboties,
bet nav laika. Laiks dzen un dzen kaut
kādā bezjēgā ...
Cik svarīga tev ir ģimene?
Smags un vienlaikus viegls jautājums.
Ja tu man uzdotu šo jautājumu gadus 20
atpakaļ, es tev teiktu, ka vīrietim darbs ir
VIENMĒR pirmajā vietā, bet ģimene –
otrajā. Un tā tas arī bija. Bet ŠODIEN
es varu pateikt, ka pirmajā vietā man ir

mans mazais Robijs, mana sieva Ilona,
mana mamma Terēze, mana meita Baiba,
mana māsa Daina.
Vai tas nozīmē, ka viņiem šodien
atvēlu vairāk laika? Te nu ir tas smagums.
Cenšos. Bet kas sanāk? Sanāk dažādi. Bet
es cenšos. Godīgi.
Taču zinu, ka mans direktora darbs,
neskatoties uz visām radošām un
neradošām idejām un plāniem (kuri
man ir) nebūs tas, par ko es drausmīgi
raudāšu, ja to zaudēšu.
Jo man ir ģimene, man ir citi radoši
darbi, man ir jauni plāni, cenšos būt
vienmēr kustībā. Tur jau ir tas knifs (kad
mēs pagājušajā gada oktobrī viesojāmies
Somijas mūzikas izglītības iestādēs,
vakarā, pārrunājot pie kafijas tases
redzēto, konstatējām, ka mēs visi esam
jauni un skaisti. Un tajā brīdī bijām arī)
Kas tevi šobrīd satrauc?
Pirmais satraukums par Latviju. Man
ir kauns, ka mēs zaudējam. Cilvēkus,
saistītus ar mūziku ar nozari, kura ir
viskonkurētspējīgākā Latvijā (lai man
piedod farmaceiti un kokrūpnieki un
pārējie darboņi) – mūzikas amatierus,
profesionāļus, pedagogus, mīļotājus,
audzēkņus utt. Mums to nevajag. Mums
vienalga. Mūs tas neuztrauc. Mums
nospļauties. Mums nav naudas. Tas
ir dārgi. Mēs nevaram palīdzēt. Mēs
nedrīkstam. Mums neesam pilnvaroti.
Tas neietilpst mūsu pienākumos. Kāpēc
tas tā ir? Vai tiešām esam tik aprobežoti?
Mūzikas skolu un vidusskolu pedagogi
turas uz pēdējām entuziasma drupām.
Nevar turēt mūzikas skolas pusbadā,
cerot uz brīnumu. Brīnumu nebūs. Vai
nu mācām bērnus pēc plāniem, pēc
kuriem ir jāmāca, un maksājam par to
darbu pedagogiem kaut vai tos nabaga
250 Ls uz papīra, vai nē. Neizliekamies.
Otrs, par ko ne tik daudz satraucos,
bet rūpējos ir – paspēt. Būt kustībā,
būt priekšā, būt radošam (atkal šis
nodeldētais vārds). Paspēt vēl daudz ko
izdarīt.

Paldies par stāstīto. Ir teiciens –
katram ir uzlikts tik daudz, cik viņš
spēj panest. Tu to spēj. Novēlu, lai tavas
ģimenes mīlestība uztur tevi, pildot
visus pienākumus.
* - nedrīkst, nav atļauts (krievu
valodā; PSRS laika populārs izteiciens)
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KONKURSS

XIII starptautiskais akadēmiskais mūzikas konkurss „Jūrmala2012”

Konkurss
Profesionālās ievirzes izglītības
programmas Taustiņinstrumentu
spēle – Akordeona spēle III mūzikas
skolu audzēkņu ansambļu un
kameransambļu konkursa
NOLIKUMS
Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un
mākslas skola 2012. gada 24. novembrī
rīko
III mūzikas skolu audzēkņu akordeonistu ansambļu un kameransambļu
konkursu.
Konkursa mērķi:
• sekmēt jauno mūziķu profesionālo
izaugsmi;
• veicināt
atskaņojuma
kultūras,
mākslinieciskās gaumes izkopšanu;
• atbalstīt mūzikas skolu audzēkņu
un pedagogu pievēršanos kameransamblim kā kolektīvās muzicēšanas
formai;
• popularizēt akordeona spēli;
• veicināt pedagogu profesionālās pilnveides celšanu skaņdarbu pārlikumu
un aranžējumu veidošanā;
• veicināt pieredzes apmaiņu kolektīvajā
muzicēšanā.
Dalībnieki:
• Latvijas mūzikas skolu akordeona
specialitātes audzēkņi;
• akordeonistu ansambļi (viendabīgie)
sekojošās kategorijās:
Kategorija Programmas ilgums
A – 1.- 4. klašu dueti Līdz 6 min.
B – 3.- 6. klašu dueti Līdz 8 min.

C – 5.- 8. klašu dueti Līdz 10 min.
D – 1.- 4. klašu trio Līdz 6 min.
E – 3.- 6. klašu trio Līdz 8 min.
F – 5.- 8. klašu trio Līdz 10 min.
G – 1.- 5. klašu kvarteti un kvinteti
Līdz 8 min.
H – 4.- 8. klašu kvarteti un kvinteti
Līdz 10 min.
I – kameransambļi Līdz 10 min.
• kameransambļu kategorijā piedalās
ansambļi, kuru sastāvā ir viens vai
vairāki akordeoni.
Programma:
• konkursa dalībnieki atskaņo divus
dažāda stila un rakstura skaņdarbus;
• viendabīgie ansambļi konkursa programmu atskaņo no galvas, kameransambļi – no notīm;
• pieteikumā
iesniegtā
uzstāšanās
programma nevar tikt mainīta.
Vieta un laiks:
• konkurss notiks Kārļa Kažociņa
Madlienas mūzikas un mākslas skolā
2012. gada 24. novembrī plkst. 1100;
• dalībnieku reģistrācija no plkst.
1000.
Dalības noteikumi:
• pieteikums konkursam uz skolas
veidlapas un skolas rekvizīti jāiesūta
līdz 1. novembrim uz e-pastu
mmmskola@e-apollo.lv;
• dalībnieku un pedagogu ēdināšanai
Ls 2.00 no personas, konkursa dalības
maksa Ls 4.00 no dalībnieka;
• pēc pieteikuma saņemšanas tiks
nosūtīts rēķins elektroniski dalības

maksas kārtošanai ar pārskaitījumu.
(Rēķina oriģinālu varēs saņemt
konkursa dienā);
• neierašanās gadījumā dalības maksu
neatmaksā.
Vērtēšana un apbalvošana:
• konkursu vērtē žūrija, kuras sastāvu
apstiprina Kārļa Kažociņa Madlienas
mūzikas un mākslas skolas direktors;
• konkursā tiek piešķirtas I, II un III
vietas, kuru ieguvēji saņem diplomus
un balvas;
• konkursa dalībnieku sniegumu vērtē
pēc 25 ballu sistēmas. Vērtē: skaņdarbu
tēla, formas un stila atklāsmi, ansambļa
saspēli, artistiskumu u.tml.;
• par labāko latviešu komponista
skaņdarba atskaņojumu tiek piešķirta
speciālbalva;
• tiek piešķirta speciālbalva par pedagoga
skaņdarba oriģinālaranžējumu vai
pārlikumu;
• žūrijai ir tiesības nepiešķirt vietas, kā
arī apvienot kategorijas, ja kādā no
tām ansambļu skaits ir mazāks par
trim;
• žūrijas lēmums ir galīgs un nav
apstrīdams.
Konkursa organizatori:
Natālija Čuriļina
mob. tel. (+371) 26520926
e-mail: natacapriccioso@apollo.lv
Vita Ervalde
mob. tel. (+371) 28323898
e-mail: mmmskola@e-apollo.lv

Pieteikuma forma III mūzikas skolu audzēkņu ansambļu un kameransambļu konkursam
Ansambļa
dalībnieku
vārds, uzvārds,
instrumenti

Klase

Kategorija

Skolas adrese,
tālrunis,
e-pasts

Pedagoga
vārds, uzvārds,
kontakttālrunis

Programma

Hronometrāža

Pieteikums ēdināšanai:
Skolas nosaukums
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Pusdienotāju skaits:
cik pedagogi, audzēkņi, vecāki, u.c.

Maksu par pusdienām vēlamies iekļaut
dalības maksas rēķinā
(Jā vai Nē),
vai citādi.

J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā
2012.gada 2. un 3.maijā notiek meistarklases, XIII starptautiskā akadēmiskās mūzikas konkursa „Jūrmala
2012“ Daudzstīgu mūzikas instrumenti
ietvaros. Konkursā šogad piedalās
56 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Krievijas, Somijas. Pārstāvēti
šādi instrumenti - kokle, kankles
(Lietuva), kannele (Igaunija), kantele
(Somija), gusļi (Krievija), arfa (Latvija,
Lietuva), ģitāra (Latvija, Igaunija)
Konkurss notiek Jūrmalas mūzikas
vidusskolā, savukārt meistarklases –
J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.
MEISTARKLASES PAR BRĪVU!!!!
Meistarklases sniedz žūrijas locekļi.

2012.gada 2.maijā:
10.00 – 12.00 PATRIZIA TASSINI ARFA - ITĀLIJA
10.00 – 12.00 KALMAN BALOGH CIMBOLE - UNGĀRIJA
12.00 – 14.00 ĻUBOVJ ŽUKA - GUSĻI KRIEVIJA
12.00 – 14.00 MASSIMO FELICI ĢITĀRA - ITĀLIJA
2012.gada 3.maijā:
10.00 – 11.00 JOLANTA BABALIAUSKIENE - KANKLES - LIETUVA
11.00 – 12.00 KRISTĪNE OJALA KOKLE - LATVIJA
12.00– 13.00 KRISTI MÜHLING KANNELE - IGAUNIJA
13.00 – 14.00 ANDA EGLĪTE KOKLE LATVIJA

Lūdzu piesakieties. Pieteikumā norādīt:
Ja kopā ar audzēkni - kādu instrumentu
audzēknis spēlē, cik gadus spēlē, ko
atskaņo, pie kura no pasniedzējiem vēlas.
Ja bez audzēkņa - pie kura/iem pasniedzējiem vēlas kā klausītājs
Lūdzu pieteikties vēlākais līdz
28.aprīlim Kristīnei Ojalai - 26405807,
krisoja@inbox.lv
Par konkursu sīkāk:
29.aprīlī 18.00 atklāšanas koncerts, tajā
spēlēs žūrijas locekļi,
30.aprīlī – no 11.00 līdz 17.30 konkursa
I kārta, I un II grupai,
1.maijs – no 10.00 – 19.30 konkursa
I kārta, IV un III grupai,
2.maijs – 16.00 konkursa II kārta,
3.maijs – noslēguma koncerts 16.00.
Viss notiek Jūrmalas mūzikas vidusskolas
lielajā zālē.

III klasiskās mūzikas festivāls Salacgrīvā
Salacgrīvas novada dome sadarbībā
ar apvienību „ARS NOVA” 2012.gada
jūlijā un augustā Salacgrīvā organizē
III klasiskās mūzikas festivālu, kurā
piedalīsies izcili mūziķi no Krievijas,
Itālijas, Spānijas un Latvijas.
Festivāla laikā no 27.jūlija līdz 4.augustam labākajiem Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem būs iespēja apgūt mūzikas
meistarības noslēpumus meistarklasēs
pie izciliem instrumentālistiem no
Krievijas, Spānijas, Itālijas un Latvijas.
Meistarklasēs audzēkņi varēs apgūt
vijoles, klavieru, flautas, akordeona,
saksofona, alta un čella spēles gudrības.
Iespēja mācīties festivāla meistarklasēs
būs Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem,
kuriem par mācībām un dzīvošanu
Salacgrīvā iepriekš minētajā periodā nav
jāmaksā.
Klasiskās mūzikas festivāls ir kļuvis
par jauku ikgadēju tradīciju, kura pulcē
Salacgrīvā izcilas Eiropas, Krievijas un
Latvijas klasiskās mūzikas zvaigznes.
Festivāls būs brīnišķīga iespēja apgūt
mūzikas noslēpumus pie slaveniem
mūzikas pedagogiem, dalīties pieredzē
un radošajos meklējumos jaunajiem
un jau slavas virsotnes sasniegušajiem
mūziķiem, bet festivāla apmeklētājiem
gūt baudījumu dvēselei un garam.

„Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla
2012” norises laiks un vietas – 2012.gads
27.jūlijs - 4.augusts - Salacgrīvas kultūras
nams, Lielsalacas luterāņu baznīca,
Marijas Goreti Salacgrīvas katoļu
baznīca, Ainažu Jūrskolas muzeja dārzs,
Minhauzena muiža, Kuivižu Jahtu osta.
Sūtot pieteikumu, aicinām pievienot
audzēkņa CV un spēlējamā skaņdarba un
pavadījuma notis (skenētas). Izvēlētais
skaņdarbs tiks atskaņots Meistarklašu
dalībnieku koncertā Salacgrīvas kultūras
namā 2012.gada 2.augustā, tādejādi
meistarklašu dalībniekiem dodot iespēju
pilnveidoties uzstāšanās/koncertēšanas
mākā.
Aicinam pieteikt savas skolas
audzēkņus līdz 30.aprīlim uz e-pastu
ilga.tiesnese@salacgriva.lv
Ilga Tiesnese
Salacgrīvas novada domes
informācijas nodaļas vadītāja
Viena no Salacgrīvas Klasiskās
mūzikas festivāla organizatorēm
64071987, 26545574
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Pasmaidīsim par otrklasnieku citātiem no viņu domrakstiem!
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)

Mūsu mājās katram ir sava istaba.
Tikai tētim nav, viņam ir jāguļ pie
mammas.
Dārza rūķiem ir sarkanas
cepures, lai pļaujot mauriņu, viņus
nesabrauktu.
Vīrieši nevar precēt vīriešus, jo
tad neviens nevar vilkt līgavas
kleitu!
Dzīvības apdrošināšana ir tā nauda,
ko saņem, kad izdzīvo nāvējošu
negadījumu.
Mani vecāki pērk tikai pelēko
tualetes papīru, jo tas jau reiz ir
ticis izmantots un tā mēs palīdzam
apkārtējai videi.
Vispār adoptēšana ir labāka. Tad
vecāki var izvēlēties bērnu un nav
jāņem, kas viņiem nejauši tiek.
Ādams un Ieva dzīvoja Parīzē.
Pa nedēļu Dievs dzīvo debesīs.
Tikai svētdienās viņš pārceļas uz
baznīcu.
Mans brālis nokrita no koka un
viņam bija smadzeņu izgruvums.
Ziemeļu puslode griežas pretēji
dienvidu puslodei.
Govis nedrīkst ātri skriet, lai

neizlīst piens.
12) Sliekas nevar iekost, jo viņām
priekšā un aizmugurē ir tikai
astes.
13) Persiks ir kā ābols ar paklāju pa
virsu.
14) Zivju pirkstiņi jau sen ir miruši.
Tie vairs nevar peldēt.
15) Pēc tam, kad cilvēki pārtrauca būt
mērkaķi, tie kļuva par ēģiptiešiem.
16) Vilciens apstājās ar sīcošam
bremzēm un pasažieri iztukšojās
uz perona.
17) Pavasaris ir pirmais no četriem
gadalaikiem. Tad vistas dēj olas un
zemnieki kartupeļus.
18) Onkulis aizveda cūku uz šķūni un
tur to nogalināja ar vectēvu.
19) Manai tantei bija tik spēcīgas
locītavu sāpes, ka viņa nevarēja
pacelt rokas virs galvas. Ar kājām
bija tāpat.
20) Pagājušajā svētdienā tētis ļoti
vēlu pārradās mājās. Viņš bija
apmaldījies pilsētas parkā.
21) Kad daiļslidotājā griezās piruetēs,
viņas svārciņi pacēlās pašas
radītajā vējā.

22) Aplis ir apaļš kvadrāts.
23) Zemeslode griežas 365 dienas
katru gadu. Katrus četru gadus
viņai vajag vienu dienu vairāk, un
tas kā reiz tieši februārī. Kāpēc,
es gan nezinu? Varbūt tāpēc, ka
februāri ir aukstāks un tad ir
nedaudz grūtāk griezties.
24) Mana māsa ir ļoti slima Viņa katru
dienu dzer pa tabletei. Bet viņa
to dara slepeni, lai mūsu vecāki
nesatrauktos.
25) Viens no vislietderīgākajiem
dzīvniekiem ir cūka. No tās var
visu izmantot gaļu ēšanai, ādu
materiāliem apvilkšanai, sarus
sukām un vārdu kā lamuvārdu.
26) Zivis dēj olas, krievu zivis pat
kaviāru.
27) Zoodārzā ir forši. Tur var redzēt
dzīvniekus, kādi pat neeksistē.
28) Vakar mēs gājām ar skolotāju
pastaigāties parkā. Māja pretī
parkam ir dzemdību nams, kur
mammas dzemdē bērnus. Viena
dzemde paskatījās pa logu un
pamāja mums.

Siguldas koncertzāle „Baltais flīģelis” aprīlī un maijā piedāvā:
Sestdien, 28.aprīlī plkst.15.00
,,Pēcpusdienas koncerts”
IGORS STRAVINSKIS „ZALDĀTA
STĀSTS” Teatrāli muzikāls uzvedums
Aktieri: Zaldāts - Rihards Lepers, Velns Artūrs Krūzkops, Teicēja - Karina
Tatarinova
LNSO mūziķi: Tatjana Ostrovska /
vijole/, Jānis Semjonovs /fagots/,
Mārtiņš Circenis /klarnete/, Kristaps
Pētersons /kontrabass/, Andris Ābelīte /
trompete/, Kaspars Majors /trombons/,
Edgars Saksons /perkusijas/
Diriģents Andris Vecumnieks
Īpašais piedāvājums:
Mūzikas skolu audzēkņiem skolēnu biļete 3Ls
Grupas atlaide /sākot no 10pers./ - 10%
Skolēnu biļetes iespējams rezervēt un
iegādāties koncertzāles kasē, Šveices ielā
19, Siguldā, tālr. 67974787

Sestdien, maijs plkst.18.00
/tiek plānots/
ZIEDONIS.DZIESMAS.
Ieva Parša /mecosoprāns/,Gundars
Grasbergs /baritons, aktieris/,Uģis
Krišjānis /klavieres/
Artūrs Kazlausks /soprānsaksofons/,
Jēkabs Nīmanis /muzikālo ainavu
veidotājs/
Piektdien, 25. maijā
,,ALTERNATĪVAIS FLĪĢELIS”
Mūsdienu profesionālās mākslas
projektā koncerti, dejas izrāde, vizuālā
māksla ,,Baltā flīģeļa” zālē un terasē.
Turpinājums 12. lpp

Izdevējs: Latvijas Mūzikas izglītbas iestāžu asociācija. Redaktore: Ilze Dāve
Sagatavots un iespiests: SIA Ulma
Redakcija par ievietoto rakstu saturu neatbild.
Materiālus iesūtīt līdz katra mēneša 10. datumam elektroniskā formātā
uz e-pasta adresi: ilze.dave@gmail.com
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