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Mēs tikāmies maijā.... Un izrādās, arī
šķirsimies maijā, jo Partita vasarā „atpūšas”.
Taisni žēl, jo man izskatās, ka viss vēl
notiek pilnā sparā un vasara arī jau pilna
ar piedāvājumiem - Siguldā, Salacgrīvā,
Madonā, Ventspilī, Ugālē, Gaujienā. Gan
skolotājiem, gan audzēkņiem. Šķiet, ka
mierā neprotam nosēdēt. Projekti, konkursi,
ārzemju braucieni. Lasot jūsu rakstus, man
šķiet pazīstama gandrīz visa Latvija. Šoreiz
jāatvainojas par sīko druku, jo viss materiāls
bija jāsavieto 8 lapaspusēs. Izrādās, esmu
izsmēlusi atļautos limitus un ir jāatstāj
arī rudens izdevumiem. Gaidīšu atkal
jūsu interesantos notikumus, turpināsim
sadarboties,
iepazīties,
palepoties,
padalīties ar domām. Lai jauka un saulaina
atpūta!
Ilze Dāve

Dobeles Mūzikas skolai – 65
Dobeles Mūzikas skola tika atvērta 1947. gadā. Tās
direktors Jūlijs Grūtups vadīja pūšaminstrumentu
klasi, klavieru klasē darbojās Oļģerts Sevels,
paralēli vadīdams arī Dobeles jaukto kori, bet stīgu
instrumentu klase tika uzticēta Emīlam Hunhenam.
Pirmajos pēckara dziesmu svētkos 1948. gadā
piedalījās Dobeles jauktais koris, bet svētku gājienā,
par lielu pārsteigumu rīdziniekiem un svētku
viesiem, soļoja un braši spēlēja Dobeles zēnu
orķestris Jūlija Grūtupa vadībā.
1957. gadā Dobeles Mūzikas skolas direktore ir
Indra Jaunzeme, gadu vēlāk viņu nomaina Astrīda
Dreiblate. Šajā laikā aizsākas skolas tradīcijas –
koncerti, konkursi, operu izrāžu apmeklējumi Rīgā.
Skolā darbojas četras nodaļas – klavieru, stīgu
instrumentu, pūšaminstrumentu un akordeona
spēles klases.
No 1969. līdz 1974. gadam skolu vada Inta
Slaveika-Cvetkova, bet 1974. gadā amatā stājas
Dobeles Mūzikas skolas pašreizējā direktore Māra
Rozentāle. 1975.gadā skola iegūst patreizējās telpas,
kas ļauj 1977. gadā atvērt kora klasi, 1979. gadā –
sitaminstrumentu klasi, 1986. gadā – kokles klasi.
Pagājušā gadsimta 80.-90. gados nostabilizējies arī
pašreizējais skolas pedagogu kolektīvs, no kuriem
gandrīz puse ir bijušie Dobeles Mūzikas skolas
audzēkņi.
Šobrīd direktores M.Rozentāles vadībā skolā
strādā 20 pedagogi, mācās 220 audzēkņi. Skolā
pieejamas 13 licencētas izglītības programmas.
Noslēdzot 2010./2011. mācību gadu reģistrēti
799 absolventi, no kuriem izauguši gan Latvijā
pazīstami dažādu specialitāšu mūziķi, gan
sabiedrībai tikpat nepieciešamie mūzikas pedagogi,

kas strādā kā Dobeles, tā arī citos Latvijas novados.
Skolas 65 gadu dzimšanas dienai veltīti vairāki
pasākumi 2011./2012. mācību gada laikā. Vispirms
minams koncertsezonas atklāšanas koncerts 14.
oktobrī – iekļauts UNESCO 20. gadadienai Latvijā
veltītajā svētku programmā, kurā kopā ar Dobeles
mūzikas skolas audzēkņiem, konkursu laureātiem
muzicēja arī absolventi – čelliste, J.Vītola LMA
studente Māra Botmane, pianiste, Jelgavas Mūzikas
vidusskolas audzēkne Anna Kalniņa, vijolniece, LNO
māksliniece Edīte Markova-Rando ar savu meitiņu,
mazo vijolnieci Martu.
Oktobrī un novembrī skolas jubilejas gaidās
izskanēja koncertcikls „Rudens krāsas” – visu
nodaļu audzēkņu koncerti vecākiem. Šajos nodaļu
koncertos muzicēja pilnīgi visi skolas audzēkņi.
Decembrī skolā notika pirmais Jūlijam Grūtupam
veltītais klarnetes spēles konkurss un otrais
Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavierspēles
festivāls – konkurss, martā akordeonistu festivāls
„Zemgales akordeonists 2012”. Šajā, tāpat arī
iepriekšējos mācību gados, skolas audzēkņi ar
labiem panākumiem piedalījušies kā reģionālajos,
tā valsts konkursos, arī konkursā „Talants Latvijai”.
Spilgtākie priekšnesumi tika iekļauti skolas jubilejas
koncertā, kurā piedalījās arī skolas absolventi un
pedagogi.
Dobeles Mūzikas skolas 65 gadu jubilejas
koncerts sākās ar svētku fanfarām, un tad jau sekoja
saistošā un daudzveidīgā koncerta programma,
kuru profesionāli novadīja kādreizējā akordeona
klases absolvente Zanda Štrausa, tagad mūzikas
skolotāja un Liepājas teātra aktrise.
Koncertu ieskandināja zēnu koris ar Ulda

Marhilēviča dziesmu „Pazaudētais mēnestiņš”
Karīnas Zandersones vadībā, pie klavierēm Valdis
Tensons. Pēc tam viņiem pievienojās skolas
pedagogi, audzēkņi un absolventi, direktores Māras
Rozentāles vadībā izpildot skolas himnu – Astrīdas
Klāsones sacerēto dziesmu „Galotnīte” ar V.Ļūdēna
tekstu.
Vokālo mākslu koncertā spoži pārstāvēja
absolventi: jaunais kordiriģents Ivars Krauze,
iemīļotais mākslinieks Žoržs Siksna, kurš nedaudz
spēlēja arī klarneti, un daudzu audzēkņu ļoti
gaidītais Lauris Reiniks.
Koncertā
izskanēja
pirmatskaņojums
–
komponistes Indras Rišes veltījums savai pirmajai
Mūzikas skolai „Divi gailēni”, vijoli spēlēja absolvente
Arta Liepa, pie klavierēm – autore.
To, ka čells samtaini skan arī pavisam jaunu
mākslinieku rokās pierādīja pedagoga Vijas
Embovicas audzēkņi: Eduards Liepiņš ar M.Rakova
„Ziedošo dārzu” un kameransamblis – čellisti brāļi
Roberts un Daniels Udalovi, pianiste Laura Smokro
– V.Kchiols „Mazais valsis”, savukārt apvienotais
vijolnieku ansamblis pedagoga Olitas Melderes
vadībā klausītājus pārsteidza ar virtuozi atskaņotu
Piacolas Tango. Solo spēlēja absolvente Edīte
Markova-Rando, priekšnesumā piedalījās arī čellists
Oskars Rutkis un akordeona spēles pedagogs Gita
Āboliņa.
Klavieres joprojām ir populārākais un
pieprasītākais mūzikas instruments, bet pa īstam tās
ieskanas tikai tiem, kuri tās mīl un daudz vingrinās.
Astrīdas Klāsones aranžēto latviešu tautasdziesmu
„Kumeliņi, kumeliņi” pārliecinoši spēlēja Anželas
Beļskas audzēkne Laura Smokro, E.Grīga skaņdarbu
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„Dzejnieka sirds” atskaņoja pedagoga Ineses
Rammas audzēkne Elīze Timermane. Ar V.Dārziņa
un S.Prokofjeva skaņdarbiem koncertā piedalījās
pedagoģes bijušās audzēknes, skolas absolventes
Anna Kalniņa un Solvita Zavadska, tagad
klavierspēles pedagogs Tukuma Mūzikas skolā.
Akordeona klasi pārstāvēja Sintija Bergmane,
atskaņojot V.Berežkova Ekspromtu un atraktīvs
akordeonistu duets – absolvente Inga Atkačova,
tagad mūzikas skolotāja, un pedagogs Gita
Āboliņa ar K.Māra skaņdarbu „Melnie runči”. Šajā
priekšnesumā piedalījās arī pedagogi Vitālijs
Čakšs (sitamie instrumenti) un Ilmārs Bankevics
(basģitāra).
Pūšaminstrumentu ansambļi ieveda klausītājus
džeza pasaulē. Flautu kvartets, kurā kopā ar Ditu
Zdanovsku un Martu Spriņģi muzicēja arī flautas
klases absolvente Linda Timermane un pedagogs
Alla Pīlapa, nospēlēja P.Martina Blūzu, Balādi un Bugi,
bet klarnetistu duets – Edmunds Sardiko kopā ar
pedagogu Raimondu Bulmeru – D.Burndreda Blūzu;
pedagoga Alberta Kekļas sagatavotais saksofonistu
trio: Uģis Jansons, Edvards Tensons un skolas
absolvente Liene Vīmere, tagad Ventspils Mūzikas
vidusskolas audzēkne, atskaņoja L.Niehausa Džeza
svītas 1.daļu. Koncerta noslēgumā muzicēja pūtēju
orķestris Vitālija Čakša, Ervīna Zandersona un Ivara
Zandersona vadībā, kurā gandrīz visi dalībnieki ir
Dobeles Mūzikas skolas bijušie audzēkņi.
Koncerta izskaņā bija patīkama tikšanās
Jūlija Grūtupa laika audzēkņiem – obojistu

Priekules Mūzikas un mākslas skolas
jaunieši Īslandē
Priekules Mūzikas un mākslas skolas
delegācija no 26.aprīļa līdz 1.maijam devās
braucienā uz Īslandi, kur turpinājās projekts
„Ziemeļvalstu mākslas skaistums piesaista,
apvieno un iespaido”, kas finansiāli tika
atbalstīts Eiropas programmas Nordplus junior
mobilitātes aktivitātē. Projektā kopā ar mūsu
skolu piedalās Lihulas Mūzikas un mākslas
skola no Igaunijas un Hofsosas vokālā skola
no Īslandes. Igaunijā mēs tikāmies pagājuša
gada oktobrī, bet šī gada jūlijā visi dalībnieki
satiksies Latvijā uz projekta noslēgumu.
Īslandē
aizritēja
iespaidiem
un
piedzīvojumiem bagātas dienas. Mēs
priecājāmies par vienreizējiem dabas
skatiem ar kalniem, okeānu, Īslandes zirgu
ganāmpulkiem, vēju, kas pārsteidza pat
mūs, kas esam pieraduši pie vējainiem laika
apstākļiem. Mēs izbaudījām „Zilās lagūnas”
dabīgi karsto avotu ezeru un peldēšanos
baseinos brīvā dabā, kad ārā gaisa temperatūra
ir tikai + 5C. Jauniešiem bija iespēja jāt ar
Īslandes zirgiem.
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Elmāru Zemoviču un
kontrabasistu Laimoni
Rozi.
Ciemos
bija
ieradies arī klavieru
klases absolvents Andris
Grūtups, viņš saņēma
novada
pašvaldības
Pateicības rakstu par
atbalstu kultūrai Dobelē.
Lai arī koncerta
programma bija raibu
raibā, kā jau tas šādai
jubilejas reizei pieklājas,
priecēja profesionālais
izpildījums,
sirsnīgā
un siltā noskaņa. To
novērtēja arī klausītāji ar
ovācijām un ilgstošiem aplausiem.
Koncerta priekšnesumi mijās ar viesu
apsveikumu runām. Sarīkojumā uzrunas sacīja gan
Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs
Spridzāns, gan Izglītības pārvaldes vadītājs Guntis
Safranovičs, tika pasniegti gan Kultūras ministrijas,
gan Nemateriālā kultūras mantojuma centra un
pašvaldības Pateicības un Atzinības raksti skolas
pedagogiem par ieguldījumu jaunās paaudzes
muzikālās audzināšanas jomā.
Skolas direktore Māra Rozentāle atzīst: „Es
priecājos par visu paaudžu pedagogiem, jo viņi strādā
gan ar pienācīgo darba kvalitāti, gan ar entuziasmu
un mīlestību”.
Laikrakstā Zemgale skaistus vārdus skolotājiem
veltījusi Edīte Markova-Rando: „Skolas pedagogi bija
tie, kuri manu dzīvi ievirzīja mūzikā. Esmu ļoti laimīga,
ka mana dzīve ievirzījās šādā jomā. Ar pārliecību
saku, ka visa mana dzīve ir svētki. Par to paldies visiem
skolas pedagogiem!”
Ja mūzikas skolas darbības mērķis ir audzināt
ieinteresētu mūzikas klausītāju, audzināt jaunus
dalībniekus pašdarbības koriem un orķestriem,
kā arī profesionāli virzīt apdāvinātus un talantīgus
audzēkņus, tad skola jau 65 gadus godam veic šo
misiju.
Sarmīte Lauberga
Dobeles Mūzikas skolas teorētisko priekšmetu
pedagogs.

Tās bija ļoti aktīvas, muzikālas un radošas
dienas. Ekskursijas uz jauno un moderno
Īslandes mūzikas halli „Harpu” Reikjavikā,
Vikingu muzeju, Roņu muzeju, apmeklējām
Sautarkokuras amatiermākslas centru un
īslandiešu mākslinieku Tolli un Sossa izstādi.
Visi projekta dalībnieki piedalījās vairākās
muzikālās
darbnīcās. Interesanta bija
dziedāšanas radošā darbnīca peldbaseinā.
Dziesmu laboratorijā sacerējām kopīgu
dziesmu ar vārdiem angļu, latviešu, igauņu un
islandiešu valodās. Rezultātā tapa šīs dziesmas
CD ieraksts, kā arī izpildījām to kopīgajā
koncertā. Ar sajūsmu īslandieši uzņēma
mūsu sagatavoto koncertprogrammu ar
latviešu tautasdziesmām, instrumentāliem
skaņdarbiem dziedātāju, ģitāristu un zvanu
ansambļa izpildījumā.
Esam atgriezušies mājās ar neaizmirstamām
sajūtām par īslandiešu ģimeņu sirsnību un
viesmīlību, par jaunajiem draugiem un unikālo
Īslandes dabu.
Priekules Mūzikas un mākslas skolas
direktore Inita Rubeze

Ogres stīgu ansambļa
panākumi Mārupē

Šā gada 13. aprīlī OMS stīgu kameransamblis
piedalījās N.Novikas VI Starptautiskajā Mazās
kamermūzikas konkursā.
Izcilā latviešu pianiste N.Novika ( Latvijas
nopelniem bagātā māksliniece ), kas kopā
ar pianistu R .Haradžanjanu kā pasaules
izcilākais klavieru duets(Riga Piano Duo) ar
savu koncertdarbību klausītājus priecēja 40
gadu garumā, kā žūrijas locekle piedalījās
kamermūzikas konkursā no tā dibināšanas
dienas 2006.gadā. Cienot un godinot izcilās
mākslinieces spožo talantu un personību, Mazās
kamermūzikas konkurss, kas nu jau kļuvis par
starptautisku, nes N.Novikas vārdu.
Mūsu kameransamblis, kura sastāvā muzicē
Alise Keita Driviniece(vijole), Terēze Teibe (vijole),
Norberts Nikitenko (vijole), Dāvis Suss (vijole)
Una Lote Vītoliņa(vijole), Beāte Baumeistare
(vijole), Ramona Zeltiņa (vijole), Katrīne Zariņa
(čells), Ieva Skuja (čells), Kaspars Mazurs (čells)
Sintija Liepiņa(čells), Ērika Jākobsone (klavieres),
šādā sastāvā muzicē neilgi, taču audzēkņi
konkursā spēlēja ar lielu atdevi un savā vecuma
grupā izcīnīja II pakāpes diplomu. Liels
nopelns šajā sasniegumā ir arī viņu pedagogiem
Lailai Miglānei, Irēnai Šponbergai, Zitai Krūmiņai
un Elgai Klipai. Audzēkņi konkursā izpildīja trīs
dažāda rakstura skaņdarbus L.Miglānes un
I.Šponbergas aranžējumā .
Konkurss norisinājās Mārupes Mūzikas un
mākslas skolā 2 dienas un tajā muzicēja 85
ansambļi no Latvijas, Lietuvas, Krievijas un
Baltkrievijas mūzikas skolām. Konkursu vērtēja
starptautiska žūrija, kuras sastāvā bija Rafi
Haradžanjans (Latvija), James Kirby (Lielbritānija),
Viktor Zadnik (Slovēnija) un Andris Arnicāns
(Latvija).
Mazie mūziķi ir apņēmības pilni muzicēt arī
turpmāk , kā arī nest Ogres mūzikas skolas vārdu
tālāk Latvijā un ārpus tās. Ņemot vērā to, ka
nāk pavasaris un iestājeksāmeni Ogres mūzikas
skolā, aicinām pievienoties mūsu ansamblim
jaunus, spēlēt gribošus audzēkņus vijoles un
čella specialitātē.
Lielu paldies vēlamies izteikt Ogres
mūzikas skolas direktoram A.Mangulim, kurš,
gatavojoties konkursam, bija ļoti atsaucīgs un
pretimnākošs un mūsu audzēkņu vecākiem,
kuri mūs atbalstīja gan morāli, gan materiāli .
Lielu pateicību izsakām arī Mārupes Mūzikas
un mākslas skolas vadībai, un konkursa
organizatoriem par laipno uzņemšanu un
augstā līmenī noorganizēto konkursu.
OMS stīgu nodaļas skolotājas
Laila Miglāne
un Irēna Šponberga.

Rojas Mūzikas un mākslas skolai - 45
Skola dod iespēju jaunajai paaudzei radoši
attīstīties, pilnveidot savas zināšanas, paplašināt
savu redzesloku, veidoties par izglītotiem,
inteliģentiem, saprotošiem, sirsnīgiem un
kulturāliem mūsu sabiedrības pilsoņiem. Tā
daudziem jauniešiem ir bijusi garīgs, morāls,
intelektuāls, sociāls, emocionāls un pat fizisks
balsts, gan ejot savu dzīves ceļu, gan izdzīvojot
mūsu valsts vēstures lielos pagriezienus.
Ar talantu un darba mīlestību apveltītu
audzēkņu skanīgās balsis un dažādu
instrumentu spēlēt prasme daudzkrāsaini
piepilda skolas telpas. Mēs priecājamies par
saviem audzēkņiem, kuri savas spējas pierādījuši
neskaitāmos konkursos, koncertos un izstādēs.
Rojas iedzīvotāji priecājas par audzēkņu un
pedagogu devumu Rojas Kultūras dzīvē.
Atskatoties uz skolas 45 darba gadiem, mēs
lepojamies ar savu skolu, tās izaugsmi, saviem
468 absolventiem, kuri būs saprotoši koncertu
un izstāžu apmeklētāji. Priecājamies par 106
absolventiem, kuriem mūzika un māksla iekritusi
dziļi sirdī un tie savas zināšanas izlēma padziļināt
mūzikas un mākslas vidusskolā, augstskolā,
maģistrantūrā.
„Sirsnīgi sveicu Rojas Mūzikas un mākslas
skolas
audzēkņus,
vecākus,
skolotājus,
darbiniekus un absolventus skolas 45 gadu
jubilejā! Vēlu možu garu, jaunus, radošus
piedzīvojumus un nebijušas attīstības iespējas!”
– tā vēlējumā skolai un pateicībā skolotājiem
raksta Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.
Skanīgi dziedot „Dzimšanas diena, priecīga
diena šodien mums”, jubilejas pasākumu atklāj
jaunāko klašu koris diriģentes Ināras Kivilas
vadībā. Sākot ar noti Do, daudzkrāsainai un
skanīgai mūzikas skolas vēstures gammai
klātesošos izved pedagoģe Lita Krūmiņa. Viņas
stāstījums, bagātigi papildināts ar faktiem un
fotoattēliem, atspoguļojas ekrānā pie skatuves,
kas ik pa laikam izgaismojas citā, sekojošai notij
piemērotā krāsā.
Tālajā 1967. gadā, kad nodarbības vēl notika
Rojas vidusskolas telpās, pirmā skolas direktore
bija Raita Šprunga (toreiz – Tenne). Apsveikuma
vēstulē viņa raksta, ka vēl nav sasniegta
pati augstākā kalna virsotne, bet ir spēcīgi,
pārliecinoši augļi un novēl visu izloloto un
izvirzīto mērķu piepildījumu.
1970./1971.
mācību
gadā
direktora
pienākumus veica Kārlis Pakalnietis, bet jau
nākamjā – skolu sāk vadīt tagadējais direktors
Jānis Kivils, kurš jubilejas reizē var atskatīties
uz vairāk nekā 40 darba gadiem. Sākotnējās
trīs klases – klavieru, pūšamo instrumentu
un akordeona – pēc viņa iniciatīvas tiek
papildinātas ar stīgu instrumentu klasi. Šobrīd to
vada Indra Sproģe. Uzsākot darbu, viņas sapnis
bija izveidot lielāku muzikālu kolektīvu. Koncertā
mēs redzam, ka vēlēšanās ir īstenojusies
– no sākotnēji izveidotā Ziemeļkurzemes
kamerorķestra izaudzis neliels simfoniskais
orķestris, kurā piedalās audzēkņi un pedagogi
no Rojas, Talsu, Ventspils, Dundagas, Kuldīgas,
Priekules un Vaiņodes mūzikas skolām. Diriģentu
Indras Sproģes un Mārtiņa Berga vadībā tas
izskanēja ar varenu spēku.

Turpmākajos gados seko sagatavošanas
klases atvēršana pašiem mazākajiem ķipariem,
mūzikas teorijas nodaļa, kora klase, ģitāras klase
un nākotnē iecerēta sitamo instrumentu klases
atvēršana.
Svētku reizē atceramies visus skolotājus, kuri
savulaik strādājuši skolā. Jubilejas pasākumā
ieradušies un ar ziediem un aplausiem tiek
sveikti: Agrita Pakalniete, Maija Veinberga,
Daiga Gesta, Ārija Bračkina, Baiba Bračkina, Vita
Zemture, Andrejs Zemturis, Daiga Lagzdiņa.
Gan pedagogiem, gan audzēkņiem daudzajos
mācību gados sakrājies ne mazums atmiņu.
Pedagoģe Brigita Kvalberga ar lepnumu atceras
1994. gadu, kad 1. klavieru klases audzēkne
Andželika Kārkliņa piedalījās Starptautiskajā
konkursā Jūrmalā. „Tikām līdz 3.kārtai. Tad mums
pateica, ka mēneša laikā jāsagatavo V.A.Mocarta
Klavierkoncerts. Un mēs to izdarījām! Finālā gan
neiekļuvām, bet sajūtas ir neaizmirstamas. Ir
tāds teiciens – laimīgie krāj sajūtas, pārējie krāj
mantu.” Savukārt pedagoģe Lita Krūmiņa kopā
ar ansambļa „Rondo” senāko gadu meitenēm
atcerējās gan pārdzīvojumu, atgriežoties no
festivāla Liepājā, kad gandrīz palikušas salūzušā
„Latvijā” uz ceļa ziemas naktī, gan staigāšanu
ar krēsliem cauri visam Tukumam. Bet bijušajai
mūzikas skolas skolotājai Daigai Gestei atmiņā
ataust viņas rosinātais „Jautro un asprātīgo klubs”
klavieru un akordeona klašu starpā.
2004./2005.mācību gadā darbu sāk vizuāli
plastiskās mākslas nodaļa. No 2010. gada tajā
atvērta interešu izglītības grupa, kurā dažādu
mākslu tehnikas paņēmienus apgūst arī
pieaugušie.
Gan mūzikas, gan mākslas nodaļā pedagogu
un audzēkņu darbs vainagojas ar labiem un
atzītiem panākumiem. 2008. gadā skolas
direktors Jānis Kivils saņem augstu Valsts
apbalvojumu – IV pakāpes Atzinības krustu,
kļūstot par Atzinības krusta virsnieku.
Skolu 45 gadu jubilejā sveic Saeimas Kultūras,
izglītības un zinātnes komisijas deputāte
Inguna Rībena. Apsveikumā skolas kolektīvam
viņa uzsver, ka Latvijā ir unikāla kultūrizglītības
sistēma – 145 mūzikas un mākslas skolas, kas

izdzīvojušas pat krīzes gadus. Tā ir kā milzīga
sakņu sistēma mūzikas kokam, kurš sevī plaucē
ziedus – cilvēkus ar atpazīstamu vārdu visā
pasaulē mūsu, savā ziņā nelielajai, tautai. Un arī
tos jaunos cilvēkus, kurus uzsūc un piesaista šī
sistēma, bet kuri nekļūst par profesionāliem
mūziķiem. Pietiek ar to, ka tiek uzrunātas viņu
sirdis, viņu dvēseles. Bet pats galvenais – viņi
kļūst piederīgi Latvijai. „Paldies jums visiem par
šo darbu!” pateicas Inguna Rībena.
Skolas dzimšanas dienā sumināti tiek arī
šobrīd strādājošie pedagogi. Atzinības rakstus
un ziedus sirsnīgu aplausu sveikti no Kultūras un
nemateriālā mantojuma centra Kultūrizglītības
un radošās industrijas nodaļas vadītājas Jolantas
Klišānes par ieguldīto darbu Rojas Mūzikas un
mākslas skolas brīnišķīgo audzēkņu audzināšanā
saņem Jānis Kivils, Ināra Kivila, Lita Krūmiņa,
Brigita Kvalberga, Jānis Popelis, Antra Upeniece,
Indra Sproģe, Maruta Zemture, Baiba Beraģe,
Inese Ozoliņa, Līga Reine, Diana Dzelme.
Novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa,
sveicot jubilejā, saka lielu paldies par šī vakara
brīnišķīgo muzikālo baudījumu un piebilst,
ka šajā pavasarīgajā vakarā, kad Latvijā jau
atgriezušies visi gājputni, arī šeit ir sajūta kā
gājputnu salidojumā, kur no malu malām
salidojuši savējie. Par ieguldījumu skolas darbā
domes priekšsēdētāja ar Atzinības rakstiem sveic
skolas tehnisko personālu – grāmatvedi Dzintru
Vīganti un rūpīgās sava darba veicējas Mārīti
Nartišu, Ainu Lēnerti, Lailu Olekti, Dzidru Začu.
„45 – tas ir daudz vai maz? Viss atkarīgs no
tā, no kāda skatupunkta mēs skatāmies,” vakara
noslēgumā saka skolas direktors Jānis Kivils. „Cits
darījis vairāk, cits varbūt mazāk, bet visi kopā
mēs esam veidojuši, pilnveidojuši un attīstījuši
savu skolu. Šajā reizē pateicos jums visiem par
kopā būšanu – visiem audzēkņiem un viņu
vecākiem, visām skolām un to pedagogiem,
kuri piedalījās. Paldies maniem pedagogiem par
sirds siltumu un nopietno attieksmi visā, ko jūs
darāt! Bet pamatu pamats visam ir mūzika – tieši
tā mūs saista.”
Lita Krūmiņa
Rojas MMS pedagogs
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KONKURSS

MĒNEŠA JAUTĀJUMS

Es gribu ziedēt...
Piektdiena, 13. aprīlis... Kopš seniem laikiem valda uzskats, ka
tā ir diena, kad ķibeles un neražas notiek dubultā, bet mums –
Stopiņu novada Ulbrokā šī diena izvērtās priecīga un ļoti skanīga,
liekot atmirdzēt daudziem smaidiem, iepazīstot jaunus draugus
un ieklausoties skaistās dziesmās. Ulbrokas Mūzikas un mākslas
skolā notika Komponista Alvila Altmaņa dziesmu konkurss
“Ulbrokas vālodzīte”, kurā piedalījās Latvijas profesionālās ievirzes
izglītības mūzikas skolu audzēkņi.
Dalībnieku sniegumu piecās vecuma grupās vērtēja profesionāla
žūrija – Rīgas Doma kora skolas vokālā pedagoģe Valda Dzene,
meiteņu kora „Rīga” diriģente Evija Lācgalve un komponists Alvils
Altmanis.
Konkursā piedalījās 73 dalībnieki no visas Latvijas – Aglonas
bazilikas un Rīgas Doma Kora skolām, Aizkraukles, Augusta
Dombrovska, Babītes, Jēkabpils, Kokneses, Ķekavas, Lielvārdes,
Piltenes, Rīgas Latgales priekšpilsētas Mūzikas skolām, Jaunannas,
Jaunpiebalgas, Mārupes, Olaines, Pārdaugavas, Ropažu, Ulbrokas
Mūzikas un mākslas skolām, Cēsu, Jelgavas un Ventspils Mūzikas
vidusskolām.
Konkursa mērķi bija: attīstīt audzēkņu profesionālās prasmes,
uzstāšanās kultūru un koncertdarbību; veicināt apmācības
procesa kvalitāti; popularizēt komponista Alvila Altmaņa
dziesmas; papildināt pedagoģisko un koncertrepertuāru.
Dalībnieki konkursā atskaņoja latviešu tautasdziesmu a capella
un vienu no obligātajām Alvila Altmaņa oriģināldziesmām.
Bijām ļoti pārsteigti un priecīgi par lielo interesi mūsu
organizētajam konkursam. Dziedāt latviešu tautasdziesmas
mākam katrs, bet bieži vien izrādās, ka zinām tikai populārākās.
Konkursā ar lielu prieku varējām klausīties interesantas un
mazāk dzirdētas latviešu tautasdziesmas. Melodiskās Alvila
Altmaņa dziesmas dažiem lika notraukt pat saviļņojuma asaras.
Komponista dziesmas ar prieku dziedāja gan lieli, gan mazi. Bija
patīkami klausīties bērnu skaistajās un skanīgajās balsīs. Pats
komponists teica, ka ir apmierināts ar skolotāju radošo pieeju
interpretējot viņa dziesmas un laimīgs, ka blakus tautasdziesmai
skan viņa dziesmas, pat tādas, kas sarakstītas pagājušajā
gadsimtā. Viņš bija gandarīts par milzīgo atsaucību un patīkami
pārsteigts, ka skolotāji no Latvijas skolām teica paldies par šo
konkursu.
Konkursa dalībniekiem bijām sarūpējuši arī radošās darbnīcas –
origami un putniņu zīmēšanu. No papīra locījām putniņus, bet
zīmētie putniņi vīteroja nošu līnijās un izveidoja komponista
Alvila Altmaņa dziesmu „Es gribu ziedēt”. Konkursa dalībnieki
varēja arī skatīties Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
veidotās animācijas filmiņas.
Konkursa diena bija ļoti gara, bet interesanta un pārsteigumiem
bagāta. Konkursa noslēgumā visi konkursa dalībnieki kopīgi
nodziedāja Alvila Altmaņa dziesmu ar Andreja Eglīša vārdiem „Es
gribu ziedēt”.
Rezultāti
I grupa /7 gadi/ 8 dalībnieki
I vieta
Laura Tabure /Lielvārdes Mūzikas skola, skolotāja Baiba Klepere/
Viktorija Čebotarjova /Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola,
skolotāja Biruta Deruma/
Rūta Gicēviča /Lielvārdes Mūzikas skola, skolotāja Baiba Klepere/
Ieva Bērziņa /Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola, skolotāja
Irēna Račevska/
Markuss Broks /Augusta Dombrovska Mūzikas skola, skolotāja
Andžela Hilo/
II vieta
Marks Markuss Ābelītis /Ventspils Mūzikas vidusskola, skolotāja
Santa Treilība/
Līga Džīnija Rubene / Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola,
skolotāja Aija Petrovska/
III vieta
Amanda Gruško /Rīgas Latgales priekšpilsētas Mūzikas skola,
skolotāja Inga Krastiņa/
II grupa /8-9 gadi/ 20 dalībnieki
I vieta
Alise Līva Jansone /Ķekavas Mūzikas skola, skolotāja Vineta
Litauniece/
II vieta
Dārta Anna Freimane /Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola,
skolotāja Irēna Račevska/
III vieta
Patrīcija Lielmane /Lielvārdes Mūzikas skola, skolotāja Baiba
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Klepere/
Annija Upeniece /Lielvārdes Mūzikas skola, skolotāja Baiba
Klepere/
Diplomandi
Elza Cibule /Augusta Dombrovska Mūzikas skola, skolotāja
Andžela Hilo/
Nauris Jāvalds /Piltenes Mūzikas skola, skolotāja Margita
Kronberga/
Henrijs Krūmiņš /Ropažu Mūzikas un mākslas skola „Rodenpois”,
skolotāja Daiga Jankovska/
Jānis Landmanis /Jelgavas Mūzikas vidusskola, skolotāja Edīte
Bergmane/
Mārtiņš Renārs Polis /Jelgavas Mūzikas vidusskola, skolotāja Edīte
Bergmane/
III grupa /10-11 gadi/ 24 dalībnieki
I vieta
Patrīcija Eltermane /Augusta Dombrovska Mūzikas skola,
skolotāja Andžela Hilo/
II vieta
Marta Liepiņa /Ventspils Mūzikas vidusskola, skolotāja Astra
Plostniece/
III vieta
Aleksandra Špicberga /Rīgas Doma kora skola, skolotāja Rudīte
Zariņa/
Diplomandi
Diāna Antužāne /Olaines Mūzikas un mākslas skola, skolotāja
Baiba Bubiere/
Linda Baltā /Lielvārdes Mūzikas skola, skolotāja Baiba Klepere/
Krista Beāte Bērziņa /Pētera Barisona Aizkraukles Mūzikas skola,
skolotāja Natālija Putāne/
Aleksa Gaile /Mārupes Mūzikas un mākslas skola, skolotāja Dace
Bula/
Artis Gailis /Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, skolotāja
Iveta Benga/
Samanta Mudele /Lielvārdes Mūzikas skola, skolotāja Baiba
Klepere/
Anne Katrīna Norenberga /Rīgas Latgales priekšpilsētas Mūzikas
skola, skolotāja Ivita Linde/
IV grupa /12-13 gadi/ 15 dalībnieki
I vieta
Eliāna Sanda Veinberga /Jelgavas Mūzikas vidusskola, skolotāja
Edīte Bergmane/
II vieta
Santa Grīnvalde /Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola, skolotāja
Ina Ekarte/
Elizabete Laura Porgante /Augusta Dombrovska Mūzikas skola,
skolotāja Laimdota Ivule/
III vieta
Ardis Avotiņš /Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola, skolotāja
Agnese Levinska/
Vitnija Rožāne /Lielvārdes Mūzikas skola, skolotāja Baiba Klepere/
Diplomandi
Mārtiņš Dācis /Ķekavas Mūzikas skola, skolotāja Vineta Litauniece/
Aurika Košina /Mārupes Mūzikas un mākslas skola, skolotāja Dace
Bula/
Sibella Peri Šekera /Rīgas Latgales priekšpilsētas Mūzikas skola,
skolotāja Inga Krastiņa/
Beāte Soldāne /Aglonas bazilikas Kora skola, skolotāja Iveta
Soldāne/
V grupa /14-15 gadi/ 6 dalībnieki
II vieta
Daniela Aukštikalne //Rīgas Latgales priekšpilsētas Mūzikas skola,
skolotāja Ivita Linde/
Kristaps Moločenko /Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola,
skolotāja Ina Ekarte/
III vieta
Ieva Madara Tabure /Lielvārdes Mūzikas skola, skolotāja Baiba
Klepere/
Lūk, kā mēs ieskandinājām Stopiņu novadu svētkiem!
Vita Pinne
Konkursa „Ulbrokas vālodzīte” organizētāja
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas direktore

V STARPTAUTISKĀ MŪZIKAS SKOLU
AKORDEONISTU – SOLISTU KONKURSA
NOLIKUMS

Mēneša jautājums

2013.gada 21.-24.martā, Limbažos notiks
XII STARPTAUTISKAIS AKORDEONISTU
FESTIVĀLS.
Festivāla ietvaros notiks V STARPTAUTISKAIS
mūzikas skolu akordeonistu – solistu
konkurss.
Konkursa mērķis:
· veicināt audzēkņu profesionālo izaugsmi;
· atbalstīt jaunos talantus;
· veidot starptautiskus kontaktus;
· popularizēt akordeona spēli.
Konkursa norises vieta un laiks:
Konkurss notiks 2013.gada 22.martā Limbažu
Bērnu un jauniešu centrā, Rīgas ielā 19,
Limbažos.
Konkursa noteikumi:
Konkursā var piedalīties audzēkņi 3 vecuma
grupās:
A grupa – līdz 10 gadiem ieskaitot;
B grupa – no 11 līdz 13 gadiem ieskaitot;
C grupa - no 14 līdz 15 gadiem ieskaitot.
Dalībnieku vecuma noteikšanas robeždatums
ir 2013.gada 22.marts.
Konkursa programma:
Konkursa dalībniekiem jāatskaņo no galvas
divi dažāda rakstura un dažādu komponistu
brīvas izvēles skaņdarbi.
Hronometrāža:
A grupa – 3-5 minūtes
B grupa – 4-6 minūtes
C grupa – 6-8 minūtes
Vērtēšana:
Dalībnieku uzstāšanos vērtē Starptautiska
žūrija pēc 25 ballu sistēmas. Žūrijas komisijas
locekļi nevērtē savus audzēkņus. Žūrijas
lēmums ir neapstrīdams.
Apbalvošana:
Konkursa laureāti tiek apbalvoti ar I, II un III
pakāpes diplomiem un balvām.
Izvirzīšanas kārtība:
No reģiona uz konkursu izvirza vienu audzēkni
no katras grupas. Vienā no šīm grupām var
izvirzīt 2 audzēkņus. Maksimālais dalībnieku
skaits no viena reģiona – 4 audzēkņi.
Audzēkņu atlase notiek sadarbojoties ar
konkursa rīcības komitejas priekšsēdētāju
Viktoru Ņikandrovu.
Mob.tālr. 26522203
tālr. 64070703
e-pasts: limbazu_mskola@inbox.lv
Pieteikšanās kārtība:
· Pieteikums (forma pielikumā);
·Dzimšanas apliecības kopija.
Pieteikumu un dzimšanas apliecības kopiju
jāiesūta vai nu pa pastu:
Limbažu mūzikas skola,
Parka iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV –
4001
pa e-pastu: muzikas_skola@limbazi.lv
vai pa faksu 64070903 līdz 2013.gada
25.februārim.
Ceļa un citus uzturēšanās izdevumus sedz
paši dalībnieki vai iestāde. Konkursa rīcības
komiteja pēc pieteikuma saņemšanas rezervē
naktsmītnes.

Mēneša jautājums, kurš šoreiz tika publicēts
aprīļa izdevumā – tuvojas mācību gada beigas un
izvērtēšanas laiks. Padalieties ar savām veiksmēm –
konkursiem, koncertiem, pasākumiem, radošajām
idejām.
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola,
pasākumu organizatore-Inese Jasmane-Rūrāne
Radošais pavasaris ir iestājies arī Jāzepa Mediņa
Rīgas Mūzikas vidusskolā. Notiek ne tikai gatavošanās
eksāmeniem, bet arī konkursiem.
2.aprīlī Jāzepa Vītola LMA notika Latvijas mūzikas
skolu un vidusskolu audzēkņu konkurss tubu un eifoniju
specialitātē, kur Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolu
pārstāvēja izglītības programmas Pūšaminstrumentu
spēle pedagoga Jāņa Retenā audzēkņi, kas konkursā
parādīja teicamu sniegumu un ieguva 1.vietu Marija
Anna Novicāne, 2.vietu Kaspars Šmits un 3.vietu Kaspars
Orehovs.
No 18.-20.aprīlim mūsu vidusskolas audzēkņi
piedalījās K.Štrāla Starptautiskajā konkursā Jaunais
flautists Rīgā, kur pedagoga Anda Klučnieka 3.kursa
audzēkne Egija Veldre ieguva 3.vietu.
Tāpat no 17.-20.aprīlim Daugavpilī norisinājās
Starptautiskais jauno mūziķu konkurss Viva la musica,
kur sevi veiksmīgi pierādīja vokālās nodaļas pedagoga
Natālijas Kozlovas 1.kursa audzēkne-Oksana Ļepska
un ieguva 2.vietu, bet klavieru nodaļas pedagoga Ilzes
Zvaigznekalnes 1.kursa audzēkne Katrīna Suroveca
saņēma Atzinības rakstu.
No
29.aprīļa3.maijam
13.Starptautiskajā
akadēmiskās mūzikas konkursā Jūrmala 2012.Daudzstīgu
mūzikas instrumenti. 3.vietu ieguva pedagoga Ditas
Neilandes 1.kursa audzēkne Zane Sniķere (kokles spēle)
No 27.aprīļa-1.maijam klavieru nodaļas pedagoga
Guntas Božas audzēkņi piedalījās 7.Starptautiskajā
pianistu konkursā Musica insieme 2012 Musile de Piave,
Itālijā, kur pirmās vietas iegūst 1.kursa audzēkne Lāsma
Neulāne, 2.kursa audzēkne Vineta Gajevska un 4.kursa
audzēknis Dainis Tenis.
No 2.maija-6.maijam Dainis Tenis piedalījās
Starptautiskajā pianistu konkursā Citta di Barletta, Itālijā,
kur iegūst 1.vietu vecākajā grupā.
Paralēli konkursu programmu gatavošanai audzēkņi
iesaistās arī koncertu dzīvē-5.aprīlī izskanējis Trešā Rīgas
Brass simpozija noslēguma koncerts, kurā piedalījās
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas Pūtēju
orķestris un Brass simpozija trompešu ansamblisdiriģenti Andis Karelis un Jānis Retenais.
26.aprīlī Mūzikas vidusskolas jauktais koris piedalījās
koncertprojektā F.Lists-Kronēšanas mesa LU Lielajā aulā.
Tāpat šajā dienā skolas koncertzālē varējām baudīt radoši
daudzveidīgu kompozīciju pēcpusdienu, kur sadarbojās
skolas jaunie komponisti ar citu nodaļu audzēkņiem.
27.aprīlī Liepājā norisinājās ESF projekta Atbalsts
mākslas un mūzikas vidusskolu audzēkņu konkurētspējas
paaugstināšanai darba tirgū konference Skaņas un
attēla sintēze. Šīs konferences ietvaros Liepājas mākslas
vidusskolā Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas
tubu kvartets un saksofonu kvartets sniedza muzikālu
priekšnesumu noslēgumā Zelta griezums 2012.
8.maijā Svētā Pētera baznīcā, Muzikālo otrdienu
ietvaros, izskanējis Mātes dienai veltīts mūsu skolas
vokālās nodaļas, kameransambļu un koncertmeistaru
klases koncerts.
Maijā paredzēti vēl daudz jauki pasākumi un
koncerti-runas mākslas un aktiermeistarības pedagoga
Jāņa Kaijaka klases audzēkņu literārā pēcpusdiena;
stīgu instrumentu nodaļas pedagoga Osvalda Šneidera
audzēkņu koncerti Pāvula Jurjāna mūzikas skolā,
Limbažu mūzikas skolā, Valmieras mūzikas skolā un
Madonas mūzikas skolā.
Tuvojas eksāmenu laiks un audzēkņu radošās
izpausmes varēs vērtēt pedagogi. Lai veiksmīgs
šis laiks audzēkņiem, kuriem priekšā vēl eksāmeni
un pārbaudījumi, stājoties Jāzepa Vītola LMA, bet
pedagogiem vēlam izturību un skanīgu pavasari!!!
Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola, skolotāja
Vaira Leite
Drīz izskanēs šis mācību gads. Klāt saspringtais,

trauksmainais eksāmenu laiks. Tāpēc piedāvāju nelielu
ieskatu Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas
aktivitātēs šajā mācību gadā.
Jaunus iespaidus un pieredzi skolas pedagogi
un audzēkņi ieguva oktobra beigās viesojoties
sadraudzības pilsētā Odensē /Dānijā/.Skolu pārstāvēja
kora „Cantus” mazais sastāvs, saksofonistu, flautistu un
vijolnieku ansambļi, individuālie izpildītāji. Ļoti atbildīgs
uzdevums braucienā bija direktorei Marutai Rozītei
un korim „Cantus”. Viņi bija uzaicināti uz Dānijas koru
diriģentu asociācijas semināru Alborgā, kur pārstāvēja
latviešu kora dziedāšanas skolu. M.Rozīte pastāstīja,
ka viņas kolēģi Dānijā augstu novērtējuši „Cantus”
dziedātprasmi. Skolotājas Māras Šlakorcinas iespaidi par
redzēto Odenses mūzikas skolā: „Dāņu mūzikas izglītība
ir vērsta uz vieglo, populāro mūziku, bērni mācās 30 –
40 minūtes nedēļā. Ir ļoti daudz ansambļu. Varētu teikt,
ka viņu mērķis mūzikas skolā ir labipavadīt laiku, nevis
apgūt profesijas pamatus, kā tas ir pie mums. Ja kāds
vēlas mūziku mācīties profesionālā līmenī, tas mācās
privāti. Mūzikas teorijas stundas arī ir tikai vienu reizi
nedēļā.” Šī koncertturneja kļuva iespējama, pateicoties
ES projektam „Nord plus”.
Savukārt koris „Cantus” un diriģentes Maruta Rozīte
un Maruta Grigale pagājušā gada decembrī adventes
laikā piedalījās Ziemassvētku
radošajā darbnīcā
„Dziedāsim kopā” Vācijā.
Jau otro gadu pēc kārtas Ziemassvētku ieskaņas
koncerts notika skolas foajē, tā radot skolā īpašu svētku
noskaņu. Bravo – idejas autorei skolotājai Līgai Jūrmalei.
Jaunums - ar 2012.gada janvāri sākas koncertlekciju
cikls „Muzikālās trešdienas kopā ar Stellu Pavloviču”. Šīs
lekcijas iepazīstina ar mūzikas dzīvi 19.,20. gadsimta
Kuldīgā, iepazīstina ar ievērojamiem mūziķiem –
kuldīdzniekiem, kuri dzīvojuši tikai dažus gadsimtus
agrāk. Viens no viņiem – leģendārais čellists, komponists
un pedagogs Kārlis Davidovs.
Vīgneru dienu ietvaros izskanēja gadskārtējais
absolventu koncerts. Priecājamies dzirdēt daudzus
mūsu absolventus ar interesantām programmām, kas
apliecina viņu izaugsmi.
Vienmēr gaidīts ir mūsu skolas pedagogu izlolotais
Kurzemes reģiona Mūzikas skolu vispārējo klavieru
un klavieru (kora klase) festivāls „Notici sev!” Festivālā
piedalījās audzēkņi no Talsu, Ventspils, Aizputes, Piltenes,
Kandavas, Saldus, Liepājas un Kuldīgas Mūzikas skolām.
Festivālu raksturo brīva un radoša gaisotne.
Šī gada aprīļa sākumā ES projekta „Mūzikas
tilts – Kuldīgas un Hivinkā mūzikas skolu sadarbība”
ietvaros skolas pedagogu grupa viesojās Hivinkā /
Somija/ mūzikas skolā, iepazinās ar mācību procesu,
pilsētu. Bija ļoti interesanti. Augustā un septembrī
paredzētas kopējas meistarklases, nometnes un
koncerti – Kuldīgā un arī Hivinkā, tiks sagatavots somu
un latviešu komponistu skaņdarbu krājums un kopīga
koncertprogramma.
Projekta ietvaros paredzēts, ka skolas pedagogi
un audzēkņi apgūs Sibeliusa datorprogrammu, skolā
tiks iekārtota datorklase un iegādāti jauni pūšamie
instrumenti.
Nenovērtējama loma audzēkņu radošajā izaugsmē
ir konkursiem, festivāliem, radošajām darbnīcām.Tāpēc
prieks, ka mūsu skolas audzēkņi ir startējuši ar labiem
panākumiem.
Tā – Kurzemes reģiona mūzikas skolu kora klašu
konkursā „Jūras zvaigzne” Ventspilī, 2011.g.21.X
sekmīgi (I, I, III vietas) piedalījās pedagoģes Marutas
Rozītes audzēknes (koncertmeistare Marta Ozoliņa).
Bet trijos jauno pianistu konkursos XVII Starptautiskais
jauno pianistu konkurss Valmierā 2012.g.25.I ,konkurss
„No prelūdijas līdz...„ 2012.g.22.II Ventspilī, un Noras
Novikas IV Starptautiskajā Mazās kamermūzikas
konkursā Mārupē 2012.g.12.IV teicami skolu pārstāvēja
pedagoģes Ingrīdas Krieviņas audzēknes Ieva Kristiana
un Līva Luīze Bleives.
Skolas pūtēji ir pierādījuši, ka „ar pūtējiem nav joki”
un visi dalībnieki ieguvuši godalgotas vietas konkursos
Saldū 2012.g.6.,7.III un Kurzemes reģiona pūšamo
instrumentu ansambļu konkursā Talsos „Pūš pa deviņ”

2012.g.11.IV skolas saksofonistu ansamblis (ped.Līga
Jāvalde) trešo gadu pēc kārtas ieguva 1.vietu. Par to
paldies pedagogiem Līgai Jāvaldei, Hedai Auziņai,
Valentīnam Vinokurovam un koncertmeistarēm Līgai
Jūrmalei un Stellai Pavlovičai.
Vijolnieki (ped. Velta Jūrmale un Inguna Svara)
veiksmīgi piedalījušies konkursā „Sol-Re-La-Mi” Saldū
2012.g. 28.III (II, III vietas). Bet mūzikas vēstures un
teorijas konkursā „Dzirdi un zini” Ventspilī 2012.g.18.
IV savas zināšanas pārbaudīja pedagoga Vairas Leites
audzēkņi.
Tikko Kuldīgā ir izskanējis Kārļa Davidova vārdā
nosauktais VII Starptautiskais čellistu konkurss. Tie bija
īsti svētki!
Ceram, ka nākamais mācību gads arī būs tikpat aktīvs
un muzikāls!
VIII Latgales jauno pianistu konkursa Balvos
nolikums
Konkursa mērķis
1. Attīstīt un veicināt klavierspēles audzēkņu un
pedagogu profesionālās meistarības izaugsmi
Latgales reģionā.
2. Aktivizēt klavierspēles skolotāju pieredzes
apmaiņu.
Rīkotāji Balvu novada pašvaldība, Balvu Mūzikas
skola
Konkursa vieta un laiks
Konkurss notiks Balvu Mūzikas skolā 2013.g. 12.
aprīlī.
Norise Dalībnieku reģistrācija Balvu mūzikas skolā
no plkst.9.00
Konkursa atklāšana plkst. 10.00
Noteikumi konkursa dalībniekiem
Konkursā piedalās Latgales reģiona mūzikas skolas.
Dalībnieki tiek iedalīti 3 grupās:
II – III klašu grupā;
IV – V klašu grupā;
VI – VIII klašu grupā.
Dalībniekiem jāatskaņo
· II – III klašu grupai –
1) līdz XX g.s. komponēts brīvas izvēles skaņdarbs
2) brīvas izvēles latviešu komponista skaņdarbs
· IV – V klašu grupai –
1) līdz XX g.s. komponēts brīvas izvēles skaņdarbs
2) brīvas izvēles latviešu komponista skaņdarbs
· VI – VIII klašu grupai –
1) līdz XX g s. komponēts brīvas izvēles skaņdarbs
2) brīvas izvēles latviešu komponista skaņdarbs
Žūrijas komisijas sastāvu apstiprina Balvu Mūzikas
skolas direktors.
Konkursa žūrijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams.
Katra konkursa grupa tiek vērtēta atsevišķi.
Uzvarētājus apbalvo ar atzinības rakstiem un
balvām.
Dalības maksa
Vienam audzēknim – 5 Ls
Pieteikumus jāiesūta Balvu Mūzikas skolā līdz 2013.
gada 20. martam.(pasta zīmogs)
Adrese:
Balvu Mūzikas skola, Partizānu ielā 18, Balvi, LV4501. Tālr. 64521275; 64521095; 29169345.
Fax 64521095
E-mail: balvimuz@apollo.lv
Balvu Mūzikas skolas direktors Egons SALMANIS
Pieteikuma anketa
mācību iestādes nosaukums
Pieteikums VIII Latgales jauno pianistu konkursam
Balvos
Nr. Dalībnieka vārds, uzvārds, Klase, grupa Pedagoga vārds, ProHronop.k.
personas kods
uzvārds
gramma metrāža
(*)

(*) Obligāti uzrādīt kopējo hronometrāžu
Balvu Mūzikas skolas direktors:
E. Salmanis
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Kurzemes reģiona MMS akordeonistu festivāls
Kurzemes reģiona MMS akordeonistu festivāls
„Lai skan akordeons” Kandavā izskanējis!
2011./2012.mācību gada 14. septembrī Rīgā,
akordeona skolotāju asociācijas sanāksmē, tiekoties
ar Kurzemes reģiona MS pedagogiem, kopīgi tika
nolemts tikties Kandavā, festivālā „Lai skan akordeons”,
30.03.2012.
Par priekšlikumu, mēs – Kandavas MS akordeona
spēles pedagoģes Daiga Zariņa un Dzintra Linde,
informējām skolas direktori Marutu Balodi, un tas tika
atbalstīts .
Un nu jau ir izskanējis Kurzemes reģiona
akordeonistu festivāls „Lai skan akordeons”, kurā
piedalījās akordeona spēles 59 audzēkņi un 15
pedagogi no Ventspils MS, Rojas MMS, Ugāles MMS,
Valdemārpils MMS, E.Vīgnera Kuldīgas MS, Talsu MS,
Tukuma MS un Kandavas MS.
Festivāla mērķis, kurš bija minēts nolikumāpopularizēt akordeona spēli, veicināt jauno
akordeonistu profesionālās meistarības izaugsmi,
sekmēt audzēkņu- jauno izpildītāju mākslinieciskās
gaumes izkopšanu, nostiprināt
kontaktus starp
mūzikas skolām.
Kā mums tas izdevies ? Lai vērtē kolēģi …..
Ventspils MS kolēģesNataļja Cinkmane un
Nadežda Roldugina:
„Liels paldies Kandavas Mūzikas skolas skolotāju
kolektīvam un personīgi direktorei M. Balodei
,sk. D. Zariņai, sk. Dz. Lindei par festivāla teicamu
organizēšanu. Katram festivāla dalībniekam bija
suvenīrs no Kandavas Mūzikas skolas, skolotājiem
pateicības raksti, kā arī tējas un kafijas galdi visiem. Bija
padomāts par festivāla vadītājiem un ziņu materiāla
sagatavošanu Latvijas televīzijai.
Skaisti skanēja divi skaņdarbi koporķestra
izpildījumā festivāla noslēgumā.
Vēlreiz – Paldies!!!”
Festivāla viesi no Tukuma MS
“Kurzemes reģiona festivālā esam viesi un
piedalāmies otro reizi. Kandavā jūtamies kā mājās , jo
ar Kandavas skolu draudzējamies jau kādus 15 gadus
un mūs vienmēr šeit labi uzņem. Man bija interesanti
paklausīties kaimiņu reģiona akordeonistus. Arī
audzēkņiem patika, jo viņi vienmēr ir sajūsmā koncertēt
ansamblī. Paši radoši pieiet sava priekšnesuma vizuālā
tēla noformēšanai. Kolektīvā muzicēšana satuvina
un viņi kļūst par labiem draugiem. Koporķestrī mani
audzēkņi piedalījās pirmo reizi un viņiem tas patika. Ar
jaunu sparu metās pilnveidot savas prasmes, lai labāk
varētu nospēlēt šos skaņdarbus vēl vienu reizi kopā
ar Kandavas akordeonistiem pie mums Tukumā aprīlī,
kolektīvās muzicēšanas festivālā „Satiksimies Tukumā”.
Tā vajadzētu turpināt!
Ieteikums- turpmāk varētu koncerta programmu
veidot īsāku un kvalitatīvāku, jo bija sajūta, ka
klausītāji jau ir noguruši. Biju patīkami pārsteigta, ka
pēc koncerta citu skolu pedagogi man nāca klāt un
izteica pozitīvas atsauksmes par manu programmu
un gribēja iegūt sev visus manu audzēkņu spēlētos
skaņdarbus. Labi vārdi vienmēr iedvesmo un apliecina,
ka darbojamies pareizajā virzienā.”
Tukuma MS pedagoģe- Daiga Akmane, Morica
Okmane
Ugāles MMS skolas akordeona spēles skolotāja:
„ Es nezinu, kas bija iecerēts, kāds bija jūsu mērķis,
ko jūs gribējāt panākt... Jā jūs interesē manas
domas, tad tas viss pasākums bija par garu un citreiz
jāpadomā par programmu - kādai tai jābūt, var
būt ne tikai valši, polkas un bugi...” ( piedodiet, bet
koncertā bija arī cita rakstura skaņdarbi, p.s.D.Z).
„Es nezinu ko tas festivāls iedeva jūsu audzēkņiem, vai
viņi dzirdēja kaut ko jaunu un
interesantu, man grūti spriest, es varu pateikt tikai
par saviem.
(Tālāk
seko informācija par sk.K.Vancānes
organizētajiem pasākumiem, kas neattiecas uz šo
festivālu, p.s.D.Z.).)
„.....Jūs redziet, ka maniem audzēkņiem ir pieredze
un viņi reāli var novērtēt Jūsu pasākumu.
Viņu komentāri - nevarēja saprast ko spēlēja
akordeonisti, jo traucēja fonogramma un kāda jēga
no tā koporķestra? Manuprāt ļoti daudz ir par ko
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pārdomāt . Piedodiet par skarbu patiesību. Vēlu
veiksmi!
Ar cieņu,Karolīne Vancāne
Izsakās Valdemārpils MMS akordeona spēles
skolotāja Gunta Vecvagare:
„Man šķiet, ka pasākums izdevās lieliski. Neatceros
iepriekšējos festivālos tik lielu dalībnieku skaitu, bet
tik un tā koncerts paskrēja nemanot un nevienā brīdī
nelikās par ilgu. Manuprāt, lielā atsaucība liecina par
to, ka mums šādi festivāli ir ļoti nepieciešami. Te mēs
redzam, kas notiek citās skolās, varam salīdzināt, izdarīt
secinājumus, pie kā pašiem jāpiestrādā.
No savas puses vēl varu teikt, ka ir jauki, kad
tiek dota iespēja tik daudziem bērniem uzstāties
tik liela mēroga pasākumā. Tiem, kuri piedalījās
pirmo reizi, tā bija lieliska izdevība pārbaudīt savas
spējas un visi guva gandarījumu no padarītā darba.
Man bija prieks arī satikt kolēģus, redzēt, ka akordeona
spēle joprojām ir aktuāla un ka mēs visi aktīvi
darbojamies, audzinot atkal jaunus mūziķus. Arī mani
audzēkņi visu mājupceļu runāja par notikušo koncertu
un bija ļoti apmierināti (īpaši par koporķestri).
Liels paldies jums abām ar Dzintru par ieguldīto
darbu!”
E.Vīgnera Kuldīgas MS akordeona spēles
skolotāja Ingrīda Jankovska:
„30.marts akordeonistiem bija svētki! Jau otro reizi
Kandavas MS noorganizēja festivālu, kurš pulcēja tik
daudz audzēkņu. Tā bija brīnišķīga iespēja bērniem
ieklausīties citu spēlē, novērtēt sevi, un izdarīt
secinājumus pie kā vēl pašiem jāpiestrādā. Īpašu
prieku manām audzēknēm sagādāja prieku spēlēt
koporķestrī.
Paldies kolēģēm Daigai un Dzintrai radīto svētku
sajūtu u ieguldīto darbu!”
ROJAS MMS
„Vispirms paldies Kandavas Mūzikas skolas
skolotājām Dzintrai Lindei un Daigai Zariņai par
iespēju piedalīties šajā jaukajā pasākumā. Pasākums
bija labi organizēts. Lai gan festivālā bija pāri par
40 priekšnesumiem, viss noritēja raiti un garlaicīgi
nebija ne mirkli. Programma bija interesanta – dažāda
vecuma skolēnu izpildījumā varēja dzirdēt skaņdarbus
no klasiskās mūzikas līdz mūsdienīgiem ritmiem. Šādi
festivāli ir vajadzīgi gan skolotājiem, gan audzēkņiem.
Skolotājiem tā ir iespēja gūt pieredzi, audzēkņiem –
iespēja uzstāties, pārbaudīt savu varēšanu, paklausīties
pārējos.
Man vislabāk patika jaunāko klašu sniegums, kas
izcēlās ar rūpīgu, akurātu spēli un 7. klases audzēkņi,
kuri demonstrēja jau zināmu meistarība. Festivālu
interesantāku darīja dažādu ansambļu piedalīšanās.
Domāju, ka katra festivāla dalībnieka atmiņā ilgi paliks
tā vienreizējā sajūta būt lielā koporķestra sastāvā,
atskaņojot divus Daigas Zariņas aranžētus skaņdarbus.
Šāda kopā muzicēšana jāturpina arī turpmāk.
Domāju, ka vairāk jāorganizē šādi festivāli, jo tā ir
iespēja arī mazāk talantīgiem audzēkņiem piedalīties
(atšķirībā no konkursiem).
Festivālos valda brīvāka atmosfēra, nav žūrijas
vērtējums. Piedalīšanās šādā pasākumā audzēknim
rada motivāciju mācīties centīgāk.”
Skolotāja Maruta Zemture
Paldies visiem pedagogiem un viņu audzēkņiem,
kas mūs atbalstīja un piedalījās festivālā „Lai skan
akordeons”! Kā arī festivāla klausītājiem: kolēģiem,
audzēkņiem , kas nepiedalījās koncertā, audzēkņu
vecākiem, visiem, kas bija atnākuši mūs atbalstīt!
Informāciju apkopoja un sagatavoja Daiga Zariņa
Kandavas MS akordeona spēles skolotāja.
Koporķestris un festivāla organizētāji: Kandavas MS
akordeona sp. pedagogi:
Dzintra Linde un Daiga Zariņa
Festivāla izskaņā- Koporķestra izpildījumā skan divi
skaņdarbi:
• F.Bredifs „Annees Retros 1925. ,„Veiklā solī”
• F. Bredifs „Disco- musette” (ped.D.Zariņas
aranžējumi).
Rojas MMS pedagogu ansamblis:
Jānis Popelis, Baiba Beraģe, Inese Ozoliņa
Maruta Zemture, Jānis Kivils (pie klavierēm)

Nr.
p. k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Nr.
p. k.

VII Latgales
Jauno pianistu konkurss Balvos
20.04.2012. 2-3.klašu grupa
Pun- Vi e Audzēknis,
kti ta
skola
21,6 1. v.
Kristiāna Kučāne 2.kl. Ludzas
mūzikas pamatskola, ped. Ērika
Piterāne
21,0 1.v.
Liāna Tauriņa 2.kl. J.Ivanova
Rēzeknes mūzikas vidusskola
ped. Ilze Rauza
20,3 2. v.
Helēna Apele 2.kl. J.Ivanova
Rēzeknes mūzikas vidusskola
ped. Inita Lontone
Arina Aleksandrova 3.kl. Balvu 20,0 2. v.
Mūzikas skola ped. Egita
Salmane
Estere Freimane 3.kl.A.Žilinska 20,0 2. v.
Jēkabpils Mūzikas skola ped.
Antra Korņejeva
Paula Fjodorova 3.kl. J.Ivanova 19,0 3. v.
Rēzeknes mūzikas vidusskola
ped. Antra Vallere
19,0 3. v.
Diāna Harlamova 3.kl. Preiļu
Mūzikas un mākslas skola ped.
Antoņina Mihailova
18,6 DipMarks Pēteris Preimanis 3.kl.
Balvu Mūzikas skola, ped.Jeļena
loms
Agafonova
18,6 DipAnce Salmane 2.kl. Balvu
loms
Mūzikas skola, ped. Lija Ivanova
18,6 DipLada Škeļonoka 3.kl. Viļakas
Mūzikas un mākslas skola ped.
loms
Jeļena Laicāne
4.-5.kl.grupa
Pun- Vieta
Audzēknis, skola

1. Ērika Kuzmina 5.kl. Ludzas
mūzikas pamatskola, ped.
Marina Marčenoka
2. Marta Dobkeviča 4.kl.
Daugavpils Mūzikas vidusskola
ped. Brigita Kornaševska
3. Ričards Marčenoks 5.kl. Ludzas
mūzikas pamatskola, ped. Ērika
Piterāne
4. Laine Pontaga 4.kl.Kārsavas
Mūzikas un mākslas skola, ped.
Marita Rudoviča
5. Daniels Podoļecs 4.kl. Ludzas
mūzikas pamatskola, ped. Inga
Afanasjeva
6. Renāte Zjukova 5.kl. Kokneses
Mūzikas skola, ped. Ilona
Makareni
6.-8. klašu grupa
Nr. p. Audzēknis, skola
k.

1. Ance Skopane 8.kl. Gulbenes
Mūzikas skola, ped. Lidija
Musajeva
2. Alīna Barbaniška 7.kl. Balvu
Mūzikas skola, ped. Egita
Salmane
3. Dāvis Lāpāns 6.kl. Balvu Mūzikas
skola, ped. Jeļena Agafonova
4. Liāna Līce 8.kl.Viesītes Mūzikas
un mākslas skola, ped. Aļona
Vīndedze
5. Anna Belova 6.kl. Gulbenes
Mūzikas skola, ped. Sarmīte
Semjonova

kti
21,6

1.v.

21,0

2.v.

21,0

2.v.

20,6

3.v.

20,3

3.v.

19,3

Diploms

Punkti
22,6

Vieta

21,3

2.v.

21,0

2.v.

20,0

3.v.

18,3

Diploms

1.v.

Intervija
Andris Grigalis – LMIIA Domes
priekšsēdētāja vietnieks, Ventspils
Mūzikas vidusskolas direktors. Kad
tiekamies domes sēdēs, Andris daudz
nerunā. Laikam tādēļ, ka domā kārtējo
projektu vai ideju. Radošs cilvēks,
spējīgs savas idejas realizēt dzīvē.
Iepazīsimies ar Andri vairāk.
Pastāsti par sevi, tavu ceļu uz
mūziku, uz šo amatu?
Par sevi vienmēr ir grūti rakstīt vai stāstīt,
jo liekas, ka nekas īpaši citiem saistošs,
interesants jau tai dzīvītē nav noticis.
Esmu kurzemnieks- kuldīdznieks. Mani
vecāki nav mūziķi, bet tā nu ir sanācis, ka
mēs ar māsu neesam izvēlējušies apgūt
nopietnu profesiju un strādāt kārtīgu
darbu, bet esam kļuvuši mūziķi- mūzikas
skolotāji. Tēvam bija skaista, skanīga
balss, kuru diemžēl neesmu pārmantojis.
Tā vairāk tikusi manai māsai Marutai, kura
ir kordiriģente.
Tā nu sanāk, ka savas gaitas mūzikā,
īpaši sākuma posmos bērnu mūzikas
skolā un mūzikas vidusskolā, esmu
uzsācis pieņemot ātrus, ne visai
pārdomātus lēmumus. Pēc pamatskolas
3. klases pēkšņi izdomāju stāties Kuldīgas
Bērnu mūzikas skolas akordeona klasē.
Instruments mājās bija un to jau no sešu
gadu vecuma kaut kā čīgāju, bet diemžēl
pieteicos par vēlu, jo akordeons tajos
gados bija ļoti populārs instruments
un daudz spēlēt gribētāju bija jau
uzņemti. Tad paskatoties uz maniem
zobiem un atrodot tos gana labus esam
pūšaminstrumentu spēlei, tiku pierunāts
pamēģināt spēlēt trompeti. Tikpat pēkšņi
izlēmu turpināt savas trompetista gaitas
Ventspils Mūzikas vidusskolā, kaut gan it
kā vairāk sapņoju par angļu valodas vai
ornitoloģijas studijām.
Vidusskolā gan mācījos ļoti centīgi
ar vienu domu- tikt uzņemtam
konservatorijā.
Pēc
augstskolas
absolvēšanas pieņēmu uzaicinājumu
atgriezties Ventspilī trompetes spēles
pedagoga amatā un šogad rudenī
plānoju ar savu bijušo un esošo audzēkņu
koncertu atzīmēt šajā amatā nostrādātos
30 gadus. Skolas direktors esmu septiņus
gadus un jāatzīst, ka lēmumu piedalīties
KM izsludinātajā konkursā uz šo amatu
arī pieņēmu pēdējā brīdī, savu kolēģu
pierunāts un galvenais, redzot iespēju
realizēt savas ieceres saistībā ar skolas
tālāko attīstību.
Piekrītu tam ko kādreiz teicis kāds mūsu
kolēģis, ka skolas direktors nav amats, bet
dzīves veids. Visvairāk no šī dzīvesveida
cieš mana ģimene un īpaši sieva Larisa,

jo ar mani jau grūti rēķināties un kaut
ko ieplānot. Tā kā mūsu dēli Kaspars,
Gatis un meita Jolanta ir jau pieauguši
un viņiem katram ir sava ģimene, tad viņi
varbūt to izjūt mazāk.
Tavs radošais darbs, tavas idejas,
realizētie projekti?
Jau sen domāju par to, ka būtu
nepieciešams dot bērniem iespēju
mūzikas skolās mācīties ne tikai klasisko,
bet sauksim to par mūsdienu ritma
mūziku, zem kuras mēs domājam džeza,
pop un rock mūziku. Šo sapni man ir
izdevies realizēt un nu jau sešus gadus
mūzikas skolā un piecus vidusskolā
līdztekus klasiskajām programmām
darbojas mūsdienu ritma mūzikas
programmas. Esmu pārliecināts par to,
ka nav pareizs pieņēmums, ka vispirms
ir jābūt stabilai klasiskās mūzikas skolai
un pēc tam audzēknis var specializēties
džeza, vai citos neklasiskās mūzikas stilos.
Pēc tam tas bieži ir par vēlu. Domāju, ka
katram profesionālam mūziķim ir jābūt
sapratnei, kā izpilda sinkopi klasikā, kā
džezā.
Šajā mācību gadā beidzot ir
izdevies realizēt arī otru ieceri - uzsākt
apmācību jaunā izglītības programmā
mūziķis- skaņu operators. Pacentāmies
kopā ar Mūzikas akadēmijas un radio
speciālistiem šajā jomā izstrādāt
profesijas standartu, kuram pašreiz
gaidām komisijas apstiprinājumu.
Varbūt vēl no interesantākiem
projektiem, kurš jau ir kļuvis ikgadējs
un iekļauts Ventspils lielo pasākumu
skaitā, ir mūsdienu ritma mūzikas
festivālsmeistarklases
Ventspils
Groove, kurām esmu idejas autors un
producents. Meistarklasēs Ventspils
Groove strādā populārākie Latvijas
pedagogi, kā arī kolēģi no Helsinku
pop/jazz konservatorijas, Amsterdamas
konservatorijas un citām valstīm.
Mūsu skolā pēdējos gados darbojas it kā
divas iestādes - skola un koncertapvienība.
Man pat grūti būtu šobrīd pateikt, kam
man ikdienā nākas veltīt vairāk laika
- lietām, kuras saistītas ar skolu, vai
koncertu producēšanai. Skolā darbojas
trīs koncertējoši orķestri – simfoniskais,
pūtēju, bigbends un kopumā gadā vidēji
sniedzam 60-70 koncertus gan Ventspilī,
gan citur Latvijā.
Žēl, ka maz laika varu veltīt tādām sev
tuvām lietām, kā aranžēšana un darbam
ierakstu studijā. Šīm jomām biju samērā
nopietni pievērsies pirms stāšanās
direktora amatā, bet neesmu spējis
septiņu gadu laikā sakārtot savu ikdienas

darbu tā, lai varētu veltīt tām vairāk laika.
Vai un kā Ventspils mūzikas dzīve
atšķiras no Rīgas?
Pirms trīs gadiem Ventspilī durvis
vēra renovētais teātra nams Jūras
vārti kurā dotā brīdī laikam ir Latvijā
viena no labākajām zālēm. Ventspils
pilsēta ir noslēgusi līgumus, gan ar
Latvijas koncertiem gan ar visiem
profesionālajiem teātriem Latvijā un tas
dod iespēju ventspilniekiem, kā arī citiem
apkārtējo novadu iedzīvotājiem baudīt
populāras teātru izrādes, koncertus,
operas, nebraucot uz galvaspilsētu,
pie tam par krietni zemākām biļešu
cenām. Kultūras pasākumu skaits
ir ļoti daudzkrāsains, skaitliski liels
un kvalitatīvs. Patīkami, ka šajā lielā
pasākumu klāstā esam izcīnījuši arī savu
vietu.
Tavas aktuālās problēmas šobrīd?
Domāju, ka pamata problēmas mums
visiem, kuri darbojas mūzikas izglītības
lauciņā ir vienas un tās pašas. Pedagogu
zemais atalgojums un ar to tieši saistītais
pedagogu trūkums daudzās specialitātēs
(par neklasiskās mūzikas pedagogiem
vispār nerunāsim). Vēl tomēr stipri
neskaidrā
kultūrizglītības
tālākās
attīstības stratēģija un sistēma. Tomēr
dzīves straujais temps, notikumu bagātība
un idejas, kurām bieži kļūstu par vergu,
man ikdienā bieži liek aizmirst par tām
negācijām un nesaskaņām, kuras nereti
notiek mums apkārt. Kā noteikti daudzi
no maniem kolēģiem, skolu direktoriem,
arī es ceru, ka tuvākā nākotnē skola tiks
pie jaunām telpām, jo patreizējās skolas
ēkas ir ļoti sliktā stāvoklī. Priecē tas, ka
audzēkņu skaitam gan mūzikas skolā,
gan vidusskolā pēdējos gados ir jūtama
tendence palielināties.
Man vienmēr liekas, ka visam ko
daru pašreiz un ko esmu jau izdarījis ir
mazuma piegarša, kura neļauj apstāties
un ir kā mūžīgais dzinējspēks. Nezinu, vai
tas ir labi, vai slikti, par to spriest citiem.
Par sevi zinu tikai to, ka direktora krēslā
atradīšos tikai tik ilgi, kamēr man būs
jaunas idejas, konkrēts mērķis un spēks
tos realizēt. Vienkārši veģetēt es nespēju.
Paldies par stāstījumu. Man jau
tagad gribās braukt uz meistarklasēm
Ventspils Groove. Lai arī dzīvoju
Latvijas otrā galā, šķiet, ka Ventspils
kļuvusi man tuvāka tieši caur tavu
stāstīto. Novēlu, lai izdodas un
piepildās visas ieceres.
Ilze Dāve,
Partitas redaktore
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Mūsdienu ritma mūzikas festivāls –
meistarklases
VENTSPILS GROOVE 2012
No 2012. gada 13. līdz 19. augustam
Ventspilī norisināsies VII mūsdienu
ritma mūzikas festivāls – meistarklases
„Ventspils groove 2012”, kurā piedalīties
aicināti dažādu paaudžu un iepriekšējas
sagatavotības dalībnieki.
“Ventspils
groove
2012”
ietvaros
interesentiem tiks piedāvāta iespēja apmeklēt
pazīstamu Latvijas un ārzemju pedagogu
meistarklases dažādās specialitātēs, gan arī
baudīt starptautiski atzītu džeza un citu žanru
mūziķu koncertus, un džeza improvizāciju
priekšnesumus.
Meistarklašu dienaskārtība plānota sekojoši:
priekšpusdienā – praktiskas nodarbības
pie dažādu specialitāšu pasniedzējiem,
pēcpusdienā – audzēkņu muzicēšana
ansambļu sastāvos.
Festivālu jau septīto gadu organizē
Ventspils Mūzikas vidusskola sadarbībā ar
Ventspils pilsētas domes Kultūras centru.
Plašāka informācija atrodama Ventspils
Mūzikas vidusskolas mājas lapā: http://www.
vmv.ventspils.lv/?c=10017

Meistarkursi „Jaunas dimensijas Mūzikā“
2012. gadā no 14.-23. jūlijam Siguldas Mākslu
skolā “Baltais Flīģelis” notiks X Starptautiskie
latviešu jauno mūziķu meistarkursi Jaunas
dimensijas mūzikā. Pirmās trīs Starptautiskās
latviešu jauno mūziķu radošās nometnes
- meistarkursi notikušas Kanādā. Latvijā
ir organizētas deviņas šādas nometnes meistarkursi: 1994.gadā Jaungulbenē, 1996.,
1998., 2000., 2002., 2004., 2006., 2008. gados
- Ogrē, 2010. gadā Siguldā. Šādi meistarkursi
apvieno jaunos mūziķus no vairākām pasaules
valstīm, rodot iespēju labvēlīgā, interesantā,
neformālā gaisotnē kopīgi strādāt, muzicēt,
atpūsties, nodibināt savstarpējus kontaktus
un izveidot turpmākās sadarbības iespējas.
Arī 2012.gadā X Starptautiskie latviešu jauno
mūziķu meistarkursi apvienos Eiropas valstu,
ASV, Kanādas un citu kontinentu valstu
latviešu jaunos mūziķus radošā darbā un
muzicēšanā pieredzējušu Latvijas un ārzemju
pedagogu un izcilu mākslinieku vadībā.
Aicinām apmeklēt koncertus
15.07. plkst.18.00 Meistarkursu Jubilejas
koncerts (Uzstājas bijušie meistarkursu
dalībnieki)
16.07. plkst. 19.00 Meistarkursu vadītāju
koncerts.
17.07. plkst.plkst. 19.00 Meistarkursu
vadītāju un viesu koncerts veltīts klarnetista
Sigurda Circeņa piemiņai. (Piedalīsies
S.Circeņa meistarkursu audzēkņi, citi bijušie
meistarkursu dalībnieki, meistarklašu vadītāji
no iepriekšējiem meistarkursiem un viesi.)

19.07. plkst. 14.00 Bērnu kameransambļu
koncerts. plkst.19.00 Dalībnieku koncerts.
20.07. plkst.19.00 Dalībnieku koncerts (ar
džeza daļu).
21.07. plkst. 19.00 Dalībnieku koncerts ar
jauno komponistu darbiem un John Cage
uzvedums.
22.07. plkst. 12.00 Garīgās mūzikas koncerts
Siguldas Luterāņu baznīcā. plkst. 16.00
Meistarkursu noslēguma koncerts.
Ir iespēja apmeklēt arī lekcijas laikā no
9:15 - 10:30
15.07. „Jaunas dimensijas mūzikā “ lekt. Dr.art.
prof. Boriss Avramecs.
16.07. „Jaunas dimensijas kormūzikā” lekt.
Kaspars Putniņš
17.07. „ Jaunas dimensijas crossover mūzikā”
lekt. Raimonds Petrauskis (ar “Xylem Trio”
piedalīšanos)
18.07 “Jaunas dimensijas mūzikas un video
tehnoloģijās” lekt. Rolands Kronlaks
19.07. “Jaunas dimensijas latviešu mūzikā “
lekt. Ināra Jakubone
20.07. “Mode mainās, Klasika paliek” lekt.
Gunda Vaivode
21.07 “Jaunas dimensijas mūzikas
karjeras veidošanā” lekt. Inese Lūsiņa ar
viesmāksliniekiem
22.07 “”Jaunas dimensijas koncertdzīvē” lekt.
Guntars Ķirsis
Plānojās arī pedagoģiskās lekcijas laikā no
14:00-15:00.
Sīkāka informācija: www. baltaisfligelis.lv/
muzika/meistarklases/

Jaunā mūzikas literatūras enciklopēdija
PAREIZI
Cikls ,,Dzejnieka mīla”
Opera „Rigoleto”
Opera „Uguns un nakts”
Oratorija „Dievs, tava zeme deg”
„Skaistā dzirnavniece”
Latviešu deja „Jandāls”
Kantāte „Tēvija”
„Liktens simfonija”
„Izstādes gleznas”
Svīta „Pērs Gints”
„Spāniešu romance”
Koris „Ave sol”
„Svētceļnieku koris”
„Albuma lapa”
„Pēterītis un vilks”
Gūstekņu koris no operas
Nabuko”
„Toreadora kuplejas”
Romance „Sarkanais sarafāns”
„Černomora maršs”

AUDZĒKŅI RAKSTA
„Dzejnieka mīkla”
„Reguleto”
„Uguns un ūdens”
„Dievs ar tevi”
„Skaistā dravniece”
„Jampadracis”
„Mērija”
„Liktenīgā sonāte”
„Izstādes rūķis”
„Pēters un Gints”
„Spāņu romāns”
„Ale Luja”
„Grūtceļnieku koris”
„Baltā lapa”
„Zēns un vilks”
Gūstekņu alā no operas „Nolūko”
„Terjodora uplejs”
„Sarkanais celofāns”
„Melno jūrnieciņu maršs”

Noslēguma eksāmens solfedžo.
Audzēkņi eksāmenam sagatavojuši
arī solfedžo numurus no galvas
ar nošu nosaukumiem.
Skolotājs: Ko Tu dziedāsi?
Audzēknis: /lepni/ Melngaiļa “Sonatīni”.
S: /ar lielu izbrīnu skatās nošu piemēros,
jo varbūt kaut ko palaidis garām,
pēc brīža.../ Tātad, Emiļa Melngaiļa “Senatni”?
(Vita Pinne)

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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