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10. jūnijā sveicām 50 gadu jubilejā
Pāvilostas Mūzikas skolas Teorijas un
akordeona spēles skolotāju Antru ĶIKUTI
Viņa devusi lielu ieguldījumu profesionālās ievirzes izglītības attīstībā
un audzināšanas darbā Pāvilostā, aktīvi piedalījusies mācību procesa
plānošanā, organizēšanā un vadīšanā, māca akordeona spēli un mūzikas
teorētiskos mācību priekšmetus. Skolā strādā jau 26 darba gadus.
Bet kolēģi par Antru Ķikuti saka, ka viņa ir radoša,
sabiedriska, koleģiāla, ar augstu dialoga,
sadarbības kultūru un pienākuma apziņu.

Vasara pagājusi, palikušas vien atmiņas un
sajūtas par aizvadīto laiku.
Kādam tā pagāja spraigā darbā, kādam,
traucoties no viena notikuma uz nākamo. Cits
varbūt strādāja savā piemājas saimniecībā vai
kādā palīgsaimniecībā Dānijā.
Vēl kāds apmeklēja mūzikas festivālus tepat
Latvijā, bet cits ar tautas mākslas kolektīvu devās
plašajā pasaulē. Vasara ir tik daudzveidīga, bet
izvēle ir katra paša ziņā.
Atceros jauno audzēkņu uzņemšanas dienu.
Skolas gaitenis ļaužu pilns, nāk mazāki un lielāki
bērni kopā ar vecākiem vai vecvecākiem. Kādam
līdzi lielāka māsa vai brālis. Ģimenē ir izlemts, ka
jāskolojas arī mūzikas skolā. Mēs sasveicināmies,
iepazīstamies un tad seko jautājums bērnam –
kādu instrumentu vēlies spēlēt?
Mazā cilvēka acis iemirdzas un tiek apņēmīgi
nosaukts turpmākās, nē - jaunās dzīves
sabiedrotais – piemēram, klavieres vai bungas.
Tik ļoti gribas visu! Audzēkņa māte paskaidro, ka
viņas bērns ies arī mākslas skolā, teātra pulciņā,
dosies uz daiļslidošanu, mācīsies svešvalodu
kursos. Un kur tad vēl aerobika un peldēšana!
Bērns lieliski mājās dziedot, un ģimene esot
pieteikta „Dziedošo ģimeņu šovā”.
Ko teikt, kā argumentēt, ka mūzikas skola
atsver visu iepriekš nosaukto, un, ka mūzikas
skolai jāierindojas saraksta pirmajā vietā!
Skolotāji, skolu vadošie darbinieki! Atradīsim
pareizos vārdus un pieeju cilvēkiem katrā
situācijā, lai palīdzētu orientēties daudzveidīgajos
dzīves piedāvājumu izaicinājumos. Lai mūsu
darbu sekmē laba sadarbība visās jomās.
Mūsu darba dzīvi te Latvijā nākotnē virzīšot
NAP (Nacionālās Attīstības Plāns), bet vai zināt,
ka viens no moto šajā plānā ir „Pietiekami
ienākumi un cienīgs darbs!” To novēlu Latvijas
mūzikas skolotājiem!
Veiksmīgu jauno 2012./2013.mācību gadu!
Ligita Zemniece,
Tukuma mūzikas skolas direktore

Laiks, īpaši siltais un patīkamais, paskrien
bezgala ātri. Un tad šķiet, ka iestājas garš, lēns un
nogurdinošs periods. Bet tā tomēr nav, jo darbs
ar bērniem vienmēr ir interesants un no viņiem
var smelties enerģiju. Savstarpējā mijiedarbība,
pozitīvais lādiņš, kad audzēkņi ir kaut ko
iemācījušies un pat gatavi konkursiem. Es zinu, tas ir
papildus darbs, bet tas ir arī gandarījums un prieks.
Patīkams nogurums. Es vēlētos, lai tas būtu tieši tā,

nevis strādāt, lai pierādītu citiem, ka mēs strādājam
un ka mūsu darbs ir vajadzīgs un nepieciešams
bērniem, sabiedrībai, valstij. Šīs domas turpinājumu
var lasīt intervijā ar Mārtiņu Bergu.
Lai visa informāciju nokļūtu līdz jums, tā ir ne
tikai šajā izdevumā, bet arī asociācijas mājas lapā
www.lmiia.lv. Jau vasarā notika dažādi pasākumi un
tik daudz, ka visam drukātā veidā vietas nepietiek.
Mājas lapā ir konkursu nolikumi un to pieteikumu
formas, arī asociācijas organizētais Latvijas mūzikas
skolu stīgu ansambļu un stīgu orķestru konkursa
MUSICA DA CAMERA 2013.
Asociācija turpina arī iesāktos pieredzes
apmaiņas braucienus uz kādu valsti. Šogad
tas plānojas uz Baltkrieviju 1.novembrī.
Pieteikšanās līdz 1.oktobrim pie Daces Štrodahas
pa tālruni 26556692, iemaksājot drošības naudu
20 Ls asociācijas kontā: Latvijas Mūzikas izglītības
iestāžu asociācija (LMIIA) Reģ. Nr. 40008029150,
Norēķinu konts LV83HABA000140J040526, kods
HABALV22
Lai mums visiem notikumiem bagāts jaunais
mācību gads
Ilze Dāve, Gaujienas mūzikas un
mākslas skolas direktore

Aizputes Mūzikas skolai 65

Mēs esam notis
Mēs esam vārdi
Mēs esam nošu līnijas.
G. Račs
Aizputes Mūzikas skolas sirds sākusi pukstēt 1946.
gada rudenī, kad tikko bija pieklusušas kara zalves.
Dziedāšanas skolotājs, vijolnieks Krišs Jankovskis
partijas komitejā bija saņēmis uzdevumu noformēt
kadrus mūzikas skolai, lai ar 1.septembri tā varētu
sākt darboties Kuldīgas ielā 24. Tas bija liels notikums
aizputnieku dzīvē, jo tādai mazai pilsētiņai būs sava
mūzikas skola! Tika sagādāti nepieciešamie mūzikas
instrumenti, un mācības uzsāka ap 70 audzēkņu.

Kopš tā laika, protams, daudz kas mainījies. Tikai
nemainīga ir paaudžu paaudzēs saglabātā mūzikas
mīlestība.1994./1995.mācību gadā no mūsu vecās,
skanošās skolas Kuldīgas ielā 24 pārcēlāmies uz
jaunajām telpām Jāņa ielā 12. Arī šī vēsturiskā
1900. gadā celtā ēka mūs sagaidīja labvēlīgi, jo
interesants ir fakts, ka skola nu ir telpās, kur savulaik
bija Aizputes apriņķa izpildkomiteja un 1946.gada
13.maijā tika pieņemts lēmums par mūzikas skolas
dibināšanu.
Pirmā apliecība par skolas beigšanu izsniegta
1953.gadā skolas bijušajai akordeona spēles
skolotājai Astrai Jansonei. Kopš tā laika izsniegto
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apliecību skaits ir tuvu 500. Mainījušās audzēkņu
paaudzes, pedagogi un direktori, bet katrs kaut uz
neilgu laiku ir atstājis savas neizdzēšamas pēdas
skolas veidošanā un izaugsmē. Skolu vadījuši
direktori Krišs Jankovskis(1946-1958), Leonīds
Kviesis(1958-1961), Guntis Škensbergs (1961-1987),
Armands Laumanis (1987-1988), Dzintra Smiltiņa
(direktores v.i. 1988-1989), Inese Indriksone (19891998),Aiga Tiltiņa(1998-2002). No 2002.gada skolas
direktore ir Arta Kangīzere.
Skola lepojas ar saviem audzēkņiem, kuri dzīvi
saistījuši ar mūziku un ir pazīstami mūziķi gan
Latvijā, gan ārpus tās robežām. Pazīstamākie:
Pēteris Vasks-komponists, Tālivaldis Deksnisērģelnieks, Valdis Drulle -klarnetists, Ziemeļlatvijas
kameransambļa „Livonija” vadītājs, Ilze Valcediriģente, pasniedzēja Liepājas Universitātē, Mārtiņš
Freimanis-dziedātājs, komponists, Andris Ērglis –
dziedātājs, sitaminstrumentu spēles pedagogs u.c.
Šobrīd Em. Melngaiļa Liepājas mūzikas
vidusskolā savu muzikālo izglītību turpina septiņi
Aizputes Mūzikas skolas absolventi, Latvijas
Mūzikas akadēmijā- divi.
Prieks par skolas absolventiem, kuri aktīvi strādā
Aizputes novada skolās, kā arī Rīgā, Jelgavā un
daudzviet citur, būdami mūzikas pedagogi. Prieks
arī par tiem, kuriem mūzikas skolā gūtās zināšanas
palīdz dziedāt koros, spēlēt pūtēju orķestros,
darboties dažādos profesionālos un pašdarbības
kolektīvos.
Pašlaik Aizputes Mūzikas skolā mācās 120
audzēkņi. Skolā strādā 16 pedagogi un 2 tehniskie
darbinieki. Šodien skola piedāvā 13 profesionālās
ievirzes izglītības programmas:
Taustiņinstrumentu spēle - klavierspēle, akordeona spēle, Pūšaminstrumentu spēle - klarnetes, flautas, saksofona, trompetes, mežraga,
tubas, eifonija spēle, Stīgu instrumentu spēle vijoļspēle, ģitāras spēle, Vokālā mūzika - kora klase,
Sitaminstrumentu spēle.
Ar koncertu Aizputes Ev.Luteriskajā baznīcā
26.maijā aizsākās Aizputes Mūzikas skolas 65

gadu jubilejas pasākums. Tajā muzicēja Aizputes
Mūzikas skolas bijušais absolvents- ērģelnieks
Tālivaldis Deksnis. Viņa izpildījumā varēja dzirdēt
komponista Pētera Vaska skaņdarbu, kurš arī savas
pirmās muzikālās iemaņas guvis Aizputē. Koncertā
muzicēja Aizputes Mūzikas skolas vokālā pedagoģe
Mārīte Lazdāne, skolas absolvente Anna Sedliņa un
skolas koris pedagoģes Landras Valdmanes vadībā.
Muzikālo pavadījumu korim atskaņoja ģitārspēles
pedagogi Juris Pavītols un Nauris Vrubļevskis ar
saviem audzēkņiem.
Par godu skolas 65 gadu jubilejai esam tikuši
pie sava karoga, kurš mācītāja Sigurda Sproģa
vadībā tika iesvētīts. Pie tā izgatavošanas klāt
bijuši un paldies vēlos teikt vairākiem cilvēkiem.
Bijušajai Aizputes Mūzikas skolas pedagoģei
Mirdzai Škensbergai pēc kuras 70 gados izstrādātās
emblēmas tas tapa. Maketa sagatavotājai māksliniecei Andai Lieģei, audējai Ārijai Lindbergai un
karoga statīva izgatavotājam Aizputes mākslas
skolas direktoram Armandam Ausmanim.
Apsveikuma vārdus teica Aizputes novada
domes kultūras komitejas priekšsēdētājs Jānis
Balodis. Ar komponista Andra Eniņa lūgšanu ‘’Mūsu
Tēvs debesīs ‘’,kuru izpildīja koris, izskanēja koncerts
baznīcā.
Tālāk devāmies uz skolu, kur mūs sagaidīja un ar
koncertu priecēja pūšaminstrumentu dikselends
pedagoga Ojāra Strunga vadībā.
Bet tālāk jau svinīgais pasākums Aizputes
Mūzikas skolas koncertzālē, kurā skolas pedagogi
ienāca, muzicējot pedagoģes Kristīnes Brazes
vadītajam ansamblim, kurš šogad Liepājas reģionā
ansambļu grupā ieguva godalgoto 1. vietu.
Pasākumā tika sveikti 16 esošie skolas pedagogi,
kā arī bijušie. Vijoļspēles absolventu un viņu
pedagoģes Dzintras Salmiņas Loida Vēbera skaņdarba ”Atmiņas” izpildījuma laikā savās sirdīs
pieminējām aizsaulē aizgājušos pedagogus
un audzēkņus. Dziedāja arī pirmās kora klases
absolventes ar savu bijušo pedagoģi Artu Kangīzeri.
Pavadījumu atskaņoja pedagogi Inese Krūmiņa un
Andris Ērglis.

Muzicēja pedagoģes Kristīnes Bražes akordeona
spēles absolventes Kristīne Ernestsone un
Rūta Gudkova, kuras pagājušajā mācību gadā
starptautiskajā ansambļu konkursā Limbažos
ieguva 2. vietu.
Aizputes Mūzikas skola jubilejā saņēma
Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra
Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu novada
kultūrvides veidošanā.
Skolas direktore saņēma pateicības rakstu no
Aizputes novada domes priekšsēdētāja Aivara
Šiļa par radošu izglītības procesa vadību Aizputes
Mūzikas skolā.
Atzinīgus vārdus par skolas izaugsmi un
radošumu teica novada domes izpilddirektore
izglītības jomā Elita Malovka un reģionālā centra
Em.Melngaiļa Liepājas mūzikas vsk. direktore Zita
Karlsone.
Muzicēja skolas absolventi, kuri savu
muzikālo izglītību turpina Liepājas mūzikas
vsk.-akordeonistes Gunta un Daiga Stekjānes,
sitaminstrumentu spēles audzēkne Marta Kauliņa,
klavierspēles klases audzēkne Meldra Ķemere .
Bijušais Aizputes Mūzikas skolas pedagogs
Aleksandrs Ļebedevs bija sakomponējis skaņdarbu
direktorei ar nosaukumu ’’Artas polka”, kuru viņa
vadībā atskaņoja pedagogi Dzintra Salmiņa, Rinta
Balode un Guntis Simanovičs.
Skolu jubilejā sveicēju pulks bija gana plašs,
jo aizputnieku sirdīs ir saglabājusies paaudzēs
mantotā mūzikas mīlestība. Tādēļ paldies visiem,
kuri bija kopā ar Aizputes mūzikas skolu šajā
skaistajā dienā un teica tik daudz labu vēlējumu.
Pasākuma izskaņā muzicēja Aizputes Mūzikas
skolas sitaminstrumentu spēles pedagogs Andris
Ērglis ar savu kolēģi Māri Kupču, atskaņojot Jāņa
Strazda dziesmu ‘’Nošu līnijas”.
Uz tikšanos skolas 70 gadu jubilejā!
Aizputes Mūzikas skolas direktore
Arta Kangīzere

Alsungas mūzikas skolas ziņas
Labdien, Latvijas mūzikas skolu skolotāji!
Apsveicu Jūs ar jauno mācību gadu, mēs taču
neskatoties ne uz ko, turpinām strādāt, un gribas
cerēt, ka to varēsim darīt vēl ilgi! Pašā vasaras
sākumā Alsungas mūzikas skolā notika bērnu un
jauniešu klasiskās ģitārspēles konkurss ”Latvijas
gada ģitārists 2012”.
Sākot jauno mācību gadu, ir prieks, ka varu Jūs
iepazīstināt ar konkursa rezultātiem un žūrijas
priekšsēdētāja Juliusa Kurauska redzējumu par
konkursu:
”Konkurss katram no dalībniekiem un viņu
skolotājiem kļuva par labu pārbaudījumu
izvēlētajam ceļam. Katrs varēja sevi iepazīt, redzēt,
kas izdodas, saprast pie kā jāstrādā turpmāk. Bet
pats galvenais un iepriecinošais ir tas, ka bērniem
patika muzicēt! Ģitāra ir instruments, kas ne viegli
padodas apguvei, bet tie, kas to dara, mērķtiecīgi
noteikti sasniegs mērķus. Latvijā jau ir ne mazums
labu skolotāju ar pietiekami augstu zināšanu
līmeni. Protams, vajag pietiekami daudz laika, lai
nostiprinātos ģitārspēles tradīcijas. Šādi konkursi
ir par pamatu tam un liels ieguldījums Latvijas
klasiskās ģitāras attīstības vēsturē.
Atsevišķi gribu pateikties organizatoriem un
sponsoriem. Viņi no sirds bija pacentušies, lai
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konkurss kļūtu par ģitārmūzikas svētkiem
nelielajā, bet mājīgajā Alsungā!
Novēlu šim labajam pasākumam turpinājumu
nākotnē. Tā taču ir brīnišķīga motivācija gatavoties
nākamajam konkursam “Latvijas gada ģitārists
2013”!”
Juliuss Kurauskas.
BĒRNU UN JAUNIEŠU KLASISKĀS ĢITĀRSPĒLES
KONKURSA LATVIJAS GADA ĢITĀRISTS 2012 rezultāti
A grupa
Roberts Priediņš – gada ģitārista nosaukums
Skrundas mūzikas skola, skolotāja Jolanta Brača
Aleksandrs Fortūna-1. vieta, Rīgas 3 muzikas skola,
skolotāja Laima Ziemele
Reinis Raģelis-2. vieta, Alsungas mūzikas skola,
skolotājs Ainars Macpans
Gusts Jānis Petrovičs-3. vieta, Alsungas mūzikas
skola, skolotājs Ainars Macpans
B grupa
Annija Kliemane- gada ģitārista nosaukums
Skrundas muzikas skola skolotāja Jolanta Brača
Ance Timbare-1. vieta Skrundas muzikas skola,
skolotāja Jolanta Brača
Ada Mandžgaladze-2. vieta Rīgas Latgales
priekšpilsētas mūzikas skola, skolotājs Ivans Girsovs
Ieva Miķelsone- 3. vieta Piltenes mūzikas skola,
skolotājs Reinis Krūziņš

c grupa
Krista Sniķere- gada ģitārista nosaukums
Ķekavas muzikas skola, skoltājs Kaspars Zemītis
Miks Akots 1. vieta
Alsungas mūzikas skola, skolotājs Ainars Macpans
Laine Būmeistere 2. vieta Alsungas mūzikas skola,
skolotājs Ainars Macpans
Kirils Boļšakovs 3. vieta Ventspils mūzikas viduskola,
skolotājs Šamils Almakajevs
d grupa
gada ģitārista nosaukums netiek piešķirts
1. vieta –netiek piešķirta
2. vieta netiek piešķirta
Mārtiņš Krauze 3. vieta
Piltenes mūzikas skola,
skolotājs Reinis Krūziņš
Daniela Ausvalde - veicināšanas balva
Kirils Karpenko - veicināšanas balva Ventspils
mūzikas viduskola, skolotājs Šamils Almakajevs
Vēlu visiem panākumus, enerģiju jauniem
darbiem!
Uz satikšanos jaunos ģitārmūzikas svētkos!
Ainars Macpans.
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Kokneses mūzikas skolas skolotāji
Hanzas dienās Vācijā

Pianistu parāde
Meža skolas zālē

26. jūnijā Kokneses novada delegācija devās
ceļā uz partnerpilsētu Vitingenu Vācijā. Delegācijas
sastāvā Kokneses novada pedagogi, novada domes
pārstāvji un viesuzņēmēji. Viskuplāk pārstāvēta
Kokneses mūzikas skola, jo pedagogu kapella
devās pārstāvēt Koknesi arī Starptautiskajās Jauno
laiku Hanzas dienās, kuras šogad norisinājās Vācijas
pilsētā Lineburgā, un ar koncertu iepriecināt
Vitingenas iedzīvotājus.
Pieaicinot bijušos kolēģus, vasaras sākumā
izveidojām kapellu un sagatavojām programmu,
kurā atskaņojām latviešu tautas deju mūziku un
gan latviešu, gan vācu tautā iemīļotas melodijas.
Gatavošanās norisinājās gana atraktīvi un radoši,
mēģinājumi tika noturēti arī jau viesojoties
Witingenā, kur visa kapella dzīvojām pie sirsnīgas
kundzes W. Būrmanes. Vēl joprojām atceramies ar
kādu uzmanību un mīlestību tikām uzņemti.
30. jūnija rītā dodamies uz burvīgo Hanzas pilsētu
Lineburgu, kura šogad uzņēma Hanzas dienu
dalībniekus no daudzām Eiropas valstīm. Vecpilsēta
bija ieguvusi tradicionālu viduslaiku nokrāsu –

Kamēr saulainajā 19.maija vakarpusē Cēsu
ielās pamazām sapulcējās cilvēki, lai gatavotos
‘’Muzeju naktij’’, Meža skolas zālē tika piedāvāts
deserts klaviermūzikas gardēžiem-reti vienā
koncertā ir iespēja dzirdēt pianistisko pieredžu
gradācijas, sākot no aizkustinošajiem pirmajiem
soļiem pie melnbaltajiem taustiņiem mūzikas
skolas 1.klases skolnieka Raivo Grozas izpildījumā līdz pieredzējuša mākslinieka piesitienam
pedagoģes Ilzes Mazkalnes un viņas bijušo
un esošo audzēkņu sniegumā. Klausījāmies
ne tikai mūziku klavierēm solo, bet arī veselu 4
(!) klavierkoncertu atsevišķas daļas Vidzemes
kamerorķestra un Andra Veismaņa vadībā.
Mūzikas vidusskolas 3.kursa audzēknes Zanes
Alksnītes spēle liriskajā J.Vītola prelūdijā atstaroja
pašas personību, kas piepildīta ar maigumu
un dabiskumu. Rihards Plešanovs, kurš Ilzes
Mazkalnes vadībā savu pianisma prasmi veidoja
bērnu mūzikas skolas klasēs, atskaņoja daļu
no sava eksāmena programmas, ar ko šogad
absolvēs J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
bakalauru-virtuozi, bez ārišķībām, ar nobriedušu
un noapaļotu sniegumu. Pilnu klavierkoncertu
(J.S.Baha fa minorā) vienīgajai no vakara
solistu četrinieka bija tas gods atskaņot Anetei
Suharževskai, kura, lai gan būdama tikai 7.klases
audzēkne, ar šo orķestri uzstājās ne pirmo reizi.
V.A.Mocarta 21.klavierkoncerta divās daļās un
iejūtīgi spēlētajās S.Rahmaņinova ‘’Margrietiņās’’
uzmirdzēja galvenā vakara persona Ilze Mazkalne.
Mūzikas vidusskolu šogad absolvēs divi talantīgi
viņas audzēkņi-Madara Kalniņa un Tomass
Kozlovskis -, un katram eksāmena programmā
ir jāatskaņo kāda daļa no klavierkoncerta, kurā
orķestra pavadījumu pie otrām klavierēm spēlē
pedagogs. Neapšaubot Ilzes Mazkalnes spēju
no klavierēm izvilināt orķestra skanējuma krāsu
paleti, ir fantastiski, ka pirms gala eksāmena
tiek dota šāda ‘’iesildīšanās’’-spēlēt solo ar
orķestri, kurā muzicēja profesionāli mūziķi un
mūzikas vidusskolas pieaicinātie pūtēji. Katram
lieliski piemeklēti skaņdarbi-Tomass ar sev
piestāvošo romantiski vīrišķīgo tvērienu var
izpausties S.Rahmaņinova 2.klavierkoncerta
1.daļas jū-tu uzplūdos, turpretī Madara ar
veselīgu kon-trastu rotaļīgi smejošajā spēlē
D.Šostakoviča 2.klavierkoncerta pēdējās divās
daļās. Jāatzīmē arī diriģenta Andra Veismaņa un
orķestrī spēlējošo Rīgas mūziķu pārsteigums un
atzinīgie vārdi par kopējo sniegumu un līmeni,
kā arī fakts, ka tā nav bieža parādība mūzikā –
izcila pedagoga dotības apvienojumā ar lielisku
koncertmākslinieka sniegumu Ilzes Mazkalnes
personā. Cēsniekiem ir ar ko lepoties!

darbojas viduslaiku tirdziņi visās vecpilsētas ielās.
Apmaldīties nav iespējams, jo, kā jau Hanzas pilsētā,
visas ieliņas ved uz centrālo tirgus laukumu, kur
šoreiz uzstādīta pati centrālā skatuve. Uz daudzajām
skatuvēm bagātīgs kultūras piedāvājums – tiek
dziedāts, dejots, spēlēts teātris un līdzās informācija
par Hanzas pilsētām. Mēs satiekam arī Rīgas,
Straupes, Limbažu, Valmieras u.c. pārstāvjus, kuri arī
atnākuši atbalstīt mūsu uzstāšanos. Arī mūsējie ir
ieradusies atbalstīt savējos, skatuvi ieskauj daudzi
skatītāji. Koncertprogrammā izpildījām jautras,
visiem zināmas un ne tik zināmas melodijas, par
ko saņēmām raženus aplausus. Esam lepni un
gandarīti, ka tieši mēs varējām muzicēt šajos
svētkos un pārstāvēt savu dzimto novadu Koknesi.
Atgriežoties pēc vasaras atvaļinājuma, „uzspodrinājām” dažus skaņdarbus un muzicējām skolas
1. septembra svinīgajā pasākumā, iepriecinot gan
audzēkņus, gan vecākus. Novēlam, lai mums kopā
izdodas uzburt viskrāsainākās lappuses lielajā
mūzikas grāmatā!
Skolotāja Aija Liepiņa

Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra aktualitātes
Plānotie pasākumi septembris-decembris
Pasākuma
norises
Norises laiks
Saturs
vieta
Reģionālie semināri kultūras Jēkabpils 20.septembris 1. daļā (2 h) – mūzikas un mākslas
Rēzekne 27.septembris skolu administratīvā darba aktualitātes
jomas darbiniekiem
(mūzikas un mākslas skolu
(KNMC sagatavotā informācija par
un kultūras centru vadībai) Kuldīga
iestādes iekšējās dokumentācijas
3.oktobris
kārtošanu, akreditāciju un licencēšanu,
finansējuma kārtību 2012.gada
2.pusē, 2013.gadā, informācija par
Rīga
9.oktobris
tālākizglītības kursiem skolu vadībai).
2. daļā –lekcija par sociālo mediju
izmantošanas iespējām iestādes
vadības darbā, iestādes publiskā tēla
Rīga
11.oktobris
un ārējās komunikācijas veidošanā
(lektors V.Melderis).
Semināros dalība bez maksas.
ESF projekta “Profesionālās Rīga
25.oktobris
kultūrizglītības pedagogu
tālākizglītība” noslēguma
konference
Tālākizglītības kursi
Rīga
29.-31.
Plānotās kursu tēmas: izglītības
profesionālās ievirzes
oktobris un
iestādes lietvedība un nomenklatūra,
un profesionālās vidējās
5.-6.oktobris personālvadība, projektu vadība,
izglītības iestāžu vadītājiem
pašnodarbinātās personas statuss un
Tālākizglītības kursi
Rīga
31.oktobris-2. mikrouzņēmuma dibināšana.
profesionālās ievirzes
novembris
un profesionālās vidējās
un 8.-9.
izglītības iestāžu vadītājiem
novembris
Pasākums

Valsts konkurss un seminārs Rīga
Mūzikas vidusskolu Mūzikas
teorijas un vēstures
programmas audzēkņiem

29.novembris

KNMC Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas sastāvs:
Jolanta Klišāne – nodaļas vadītāja; e-pasts: Jolanta.Klisane@knmc.gov.lv; tel.: 76322234
Elita Barisa – izglītības sistēmas eksperte; e-pasts: Elita.Barisa@knmc.gov.lv; tel.: 76322234
Ilze Kupča – vizuālās mākslas izglītības eksperte; e-pasts: Ilze.Kupca@knmc.gov.lv; tel.: 76322234
Česlavs Batņa – mūzikas izglītības eksperts; e-pasts: Ceslavs.Batna@knmc.gov.lv; tel.: 76322234
Laura Jonuša – ESF projekta koordinatore (tālākizglītība); e-pasts: Laura.Jonusa@knmc.gov.lv;
tel.: 67228985
Māra Kalve – informācijas analīzes eksperte; e-pasts: Mara.Kalve@knmc.gov.lv; tel.: 67228985

Dalības
maksa
nav
nav
nav

nav

nav

nav

ir

ir

nav

Lauma Malnace,
A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas
4.kurss
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NOTIKUMS

Kopā muzicēšana Zviedrijā
Šī gada 16. - 21.augustā Zviedrijas mazā pilsētiņā
Stēgeborgā notika ikgadējā Kamermūzikas
nometne. Nometnē bija iespēja piedalīties
Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas flautu
ansamblim kopā ar Pārdaugavas Mūzikas un
mākslas skolas flautas spēles audzēkni Elzu
Heinsbergu. Zviedru jaunie mūziķi bija flautisti,
vijolnieki, čellisti un kontrabasisti. Dalība šajā
nometnē Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas
audzēkņiem jau ir tradicionāla, jo mūzikas skolai ir
ilggadēja sadarbība ar Norčēpingas Kultūras skolu.
Norčēpingas Kultūras skolas flautas spēles skolotājs
Bjorns Sunnerstams kopā ar saviem audzēkņiem
pagājušā gada decembrī bija Rīgā un sniedza
meistarklases Latvijas pūšaminstrumentu spēles
skolotājiem Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolā,
kā arī piedalījās koncertos kopā ar Jāzepa Mediņa
Rīgas 1.mūzikas skolas un Pārdaugavas Mūzikas
un mākslas skolas audzēkņiem. Tāpat arī mūsu
audzēkņi Zviedrijā ir vienmēr gaidīti ar saviem
muzikāli atraktīvajiem priekšnesumiem.
Kamermūzikas nometnē vienmēr tiek iestudēti
priekšnesumi kopā ar zviedru jaunajiem mūziķiemflautistiem un stīdziniekiem. Šoreiz Rīgas flautistes
kopā ar zviedru flautistiem iestudēja gan zviedru
tautas melodijas, gan arī fragmentu no k/f „Mūzikas
skaņas’’. K/f„Mūzikas skaņas” fragments tika iestudēts
kā maza daļiņa no mūzikla - ne tikai muzikāli,
bet arī kustībās. Šis priekšnesums gan jaunajiem
mūziķiem, gan klausītājiem-bērnu vecākiem patika
vislabāk un ovācijas pēc priekšnesuma ilgi paliks
atmiņā, kaut arī filmu visi bērni nav redzējuši. Kopā
ar jaunajiem stīdziniekiem flautisti iestudēja somu
un zviedru tautas melodijas.
Tāpat kā citus gadus, arī šogad Rīgas flautistes
veda uz Zviedriju savu 40 minūšu koncerta
programmu. Koncertu sākām un beidzām ar
ansambļa skaņdarbiem, starp kuriem katra
no meitenēm atskaņoja savu solo skaņdarbu.
Nometnes dalībnieku - zviedru bērnu vecāki
lielākoties ir profesionāli mūziķi, tāpēc spēlēt šajos

koncertos ir liels pārbaudījums, taču publikas
ilgstošie aplausi ir augsts novērtējums un
gandarījums. Kaut arī ne visi bērni būs nākotnē
solisti, vai profesionāli mūziķi, patīkami ir dzirdēt,
ka tiek ļoti labi novērtēts gan ansambļa skanējums,
gan skatuves kultūra, gan arī katras solistes
instrumenta skaistais skanējums.
Kopā šajā reizē Zviedrijā sniedzām 9 koncertus gan nometnē, gan arī Norčēpingas pilsētā. Īpašs
pārbaudījums bija koncerts, kuru spēlējām priekšā
Ostergotlandes Home Guard pūtēju orķestrim. Arī
šis priekšnesums saņēma neaizmirstamas ovācijas.
Nometnes vieta atrodas ļoti skaistā, gleznainā
vietā. Tā ir kalnu ietverta, atrodas jūras malā, turpat
netālu redzams senas pils tornis. Bērniem ir iespēja
gan peldēties, gan arī kāpt kalnos un izbaudīt
skaistos skatus no nelielo kalnu virsotnēm.

Cerams, ka šī tradīcija – dalība Kamermūzikas
nometnē, varēs turpināties. Šāda kopā muzicēšana,
kā arī šāda koncertprakse ir ļoti nozīmīga un
vērtīga mūsu mūzikas skolu audzēkņiem. Tā ir
kā īpaša motivācija un arī kā mērķis rūpīgi sekot
sava instrumenta spēles apguvei. Tā ir arī iespēja
novērtēt mūzikas skolā apgūtās iemaņas un šādā
reizē katram bērnam ir iespēja radoši pilnveidot un
izkrāsot savu biogrāfiju.
Paldies RDIKSD Kultūras pārvaldei un
Norčēpingas pilsētai un Kultūras skolai par atbalstu
šī projekta īstenošanā.
30.08.2012. Inga Grīnvalde
J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas un
Pārdaugavas MMS flautas spēles skolotāja,
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu
Izglītības programmas vadītāja.

Par plenēru Ugālē
No 9.-15. jūlijam Ugālē noritēja Ugāles
Mūzikas un Mākslas skolas un Rīgas Skolēnu pils
akordeonistu ansambļa „Opuss” kopīgs plenērs.
Plenēra mērķis bija, strādājot ar apvienoto
akordeonistu/pūtēju orķestri, sagatavot koncertprogrammu. Sava darba rezultātu rādījām
14.07. pagasta svētkos Valdemārpilī, kā arī Usmas
veco ļaužu pansionātā. Ugālē uzstājāmies pat
divreiz - 15.07. Ugāles baznīcā un 21.07.Ugāles
pagasta svētkos. Visos pasākumos publika bija
aizkustināta un pateicīga; orķestra dalībnieki –
atsaucīgi un atbildīgi, kas priecē un mudina tālāk
turpināt attīstīt mūsu sadarbību. Mani, personīgi,
kā vadītāju, ļoti iepriecināja plenērā dalībnieku
disciplīna gan mēģinājumos, gan koncertos.
Šīs plenērs bija arī kopmēģinājums pasākuma
„Akordeona Dienas 2013 Rīgā” noslēguma
koncertam, kurš ieplānots 2013. gada 30. aprīlī,
Lielajā Ģildē plkst. 19.00. Tajā piedalīsies arī
Kokneses Mūzikas skolas un Jēkabpils Mūzikas
skolas audzēkņi, kā arī paredzēta sadarbība ar
citiem RSP kolektīviem. Izmantojot iespēju, gribu
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informēt žurnāla „Partita”
lasītājus par iespēju
radoši sadarboties. Līdz
15. novembrim, zvanot
pa tel. 26005465, var
pieteikt dalību atklāšanas
koncertā
pasākumā
„Akordeona Dienas 2013
Rīgā”, kas notiks Sv. Pētera
baznīcā, 16. aprīlī, kā arī,
ja ir vēlēšanās piedalīties
jauno
solistu
un
kamermūzikas koncertā
Mazajā Ģildē, 23. aprīlī,
plkst. 19.00. Ja nebūsiet
dalībnieku vidū, aicinām
izbaudīt
Akordeona
dienas kā klausītājiem.
Gribu izteikt pateicību
plenēra skolotājiem par kvalitatīvi paveikto darbu,
īpaši Līvai Birkenšteinai (pūšaminstrumenti), radošās
darbnīcas vadītājai Laimdotai Junkarai un mūsu

organizatorei, Ugāles MMS direktorei Rasmai
Petmanei.
Plenēra vadītāja Karolīne Vancāne

CEĻOJUMS

Septītais ceļojums uz Rūjienu
Beidzot ir pienācis ilgi gaidītais 9.maija
rīts. Pamostos un tieši acīs iespīd saulīte!
Noskaņojums ir vienkārši brīnišķīgs. Abas ar
meitu ātri pieceļamies un paēdam brokastis,
kuras jau paspējis sagatavot mans krusttēvs viņš tagad četras dienas iejutīsies doktora Dūlitla
lomā un pieskatīs māju ar sešiem dzīvnieciņiem:
diviem suņiem, diviem kaķiem, trusi un kāmīti.
Bet mēs ar meitu jau septīto pavasari pēc kārtas
dosimies uz Rūjienu, uz pūšamo instrumentu
Starptautisko konkursu. Bez mums abām tur
arī brauks Justīne un Marks, kuriem jāpiedalās
konkursā. Man viņiem jāspēlē pavadījums.
Protams, ka brauks viņu skolotājs Normunds un
Anna. Anna un mana meita Annija brauc līdzi
turēt īkšķus. Anna jau ir izaugusi un konkursā
vairs nepiedalās, taču 6 iepriekšējos gan ir
piedalījusies. Un, kā parasti, mūs vedīs Annas
mamma ar atkal aizlienētu automašīnu. Bet par
to nedaudz vēlāk. Atgriežamies pie tā, ka mēs
ar meitu pabrokastojām un tad… man ienāca
prātā izlaist laukā jauno kaķi, kuru paņēmām no
patversmes, un …kaķis pazuda! Tuvojas laiks,
kad mums brauks pakaļ, bet kaķa kā nav, tā nav!
Krusttēvs mierina, ka gan jau kaķis atnāks mājās,
bet sirds gan tāda nemierīga, jo uz ceļa strādā
vīri ar lielām mašīnām- mūsu ielai tiek vilkts
ūdensvads. Troksnis liels, droši vien kaķis nedzird,
ka viņu sauc. Līdz izbraukšanai palikušas burtiski
dažas minūtes, kad mājās pārrodas pazudušais!
Precīzi norunātajā laikā pie vārtiem pieripo
ļoti skaista balta mašīna. Ieliekam bagāžniekā
lielās somas un varam doties ceļā. Jāpiebrauc
vēl pie Mūzikas skolas, kur mūs jau gaida Marks.
Pavadītāju gan šoreiz nav, taisni žēl, ka neredz
mūsu lepno mašīnu. Tagad dodamies uz Slampi
pēc skolotāja. Justīnes vecāki izdomājuši braukt
paši, tāpēc viena vieta mašīnā paliek brīva. Visi
esam priecīgi.
No Slampes braucam uz Rīgu pa Liepājas
šoseju. Iznāk braukt garām Lāču maizes ceptuvei
un dzīvnieku kapiem. Saku, ka atpakaļceļā
vajadzētu piestāt un apskatīties, taču saņemu
noraidošu atbildi, ka nē, jo tad būšot jāraud.
Ik pa laikam sazvanāmies ar Justīni, cik tālu viņi
tikuši? Braucot cauri Rīgai, skatāmies skatlogos,
kur atspīd mūsu mašīna un priecājamies. Tas
nekas, ka viņai 3,8 l motors un šausmīgi daudz
patērē benzīnu un vēl viņai abi tilti ir velkošie, tā
kā nepieciešamības gadījumā varēsim braukt pa
purvu.

Braucam un kavējam laiku kā nu kurš. Mēs
ar Annu lakojam nagus, Annija ar Marku datorā
skatās ,,šausmeni”, bet skolotājs Normunds palīdz
Annas mammai skatīties ceļu. Rīgā mūzikas
instrumentu darbnīcā jāieved salabot viena
klarnete. Iebraucam stāvvietā, kur par stundu
jāmaksā lats. Pēc 3 minūtēm braucam laukā un
arī samaksājam latu. Interesanti gan, vai ne?
Sāk jau gribēties ēst. Sakām, lai Annas
mamma brauc ātrāk, jo jau par tradīciju kļuvusi
Eksotiskās karbonādes ēšana Straupē, jo, kas nav
ēdis Straupes Eksotisko karbonādi, tas nav bijis
Rūjienā!
Tuvojamies Straupes benzīntanka kafejnīcai
un pēkšņi… Annas mamma vairs nevar pagriezt
stūri! Kas noticis mūsu skaistajai mašīnai?
Noskaidrojam, kur atrodas tuvākais serviss,
un Annas mamma dodas uz turieni. Tagad
mums visas turpmākās dienas nākas pieliet
eļļu stūres pastiprinātājam. Tā iet, ka ceļā
dodas ar nepārbaudītu mašīnu. Es pa to laiku
šķirstu V.Maironas grāmatu ,,Djū.” Grāmatā ir
patiess stāsts par kaķi, kurš 19 gadus nodzīvojis
Spenseras (ASV) bibliotēkā. Tā ir par dzīvi un nāvi,
par mazas pilsētiņas vērtībām, un galvenais, par
mīlestību.
Paēdam milzīgās Eksotiskās karbonādes
porcijas un braucam tālāk. Lai gan braucam
jau septīto gadu, katru reizi apskatām Straupes
pili, kur uzņemta filma ,,Purva bridējs.” Pēc
labām pusdienām sākam snauduļot un sapņot,
ko ēdīsim vakariņās? Dzīvošana mums, kā
parasti, paredzēta Naukšēnu viesu mājā ,,Nāras.”
Piezvanām un painteresējamies, vai mūs tur
gaida un pasūtām vakariņās kartupeļu pankūkas.
Tagad mierīgu sirdi dodamies uz Rūjienas
Mūzikas skolu mēģināt. Spēlējam tikai pirmās
kārtas skaņdarbus un domājam, ko darīsim tad,
ja bērni tiks uz otro kārtu? Nospriežam, ka tad
spēlēsim visu nakti. Plkst. 17.00 sākas konkursa
atklāšana un izloze. Šogad ļoti daudz dalībnieku
arī no Lietuvas un Igaunijas.
Pašā vakarā esam klāt savā viesu mājā. Tur mūs
sagaida ziedošas ievas un smaidīga saimniece ar
kartupeļu pankūkām. Tā kā Justīne atbraukusi ar
vecākiem , un daudz istabiņu ir aizņemtas, mums
četrām nākas dzīvot vienā istabiņā, un man jāguļ
uz grīdas. Bet tas arī nekas, jo matracis liels un
mīksts. Nogurums no ceļa un svaigais gaiss dara
savu – guļam kā nosisti.
No rīta gan visi tādi nedaudz satraukušies, jo,
kā nekā šodien jāuzstājas! Žūrija arī ne pa jokam.

Un mēs esam vienīgā parastā Mūzikas skola no
Latvijas, kura šeit piedalās, mēģinot sacensties ar
speciālo Mūzikas skolu audzēkņiem no Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas. Marks un Justīne pūš no
visas sirds, bet uz otro kārtu neaizpūš. Tas nekas,
galvenais ir pieredze un piedalīties. Mierinām
sevi, ka neesam vienīgie, kas netika uz otro kārtu.
Toties ieguvām uzslavas un draugus!
Vakarā paredzēts ,,tusiņš” Ķoņu dzirnavās, kur
mūs apmāca ūdenskliņģeru cepšanā. Apskatām
arī restaurētas dzirnavas. Igauņi ir sajūsmā par tik
sakoptu un iekārtotu apkārtni!
Nākamā diena ir pēdējā konkursa diena.
Līdz pusdienlaikam Justīnes mamma mums no
lupatām māca taisīt skaistas rozes.
Vakarā noslēguma koncerts un apbalvošana.
Atmosfēra vienkārši kolosāla. Galveno balvu
saņem Em.Dārziņa Mūzikas skolas audzēknis
Ričards Lapiņš, kurš atskaņo N. Rimska–Korsakova
,,Kamenes lidojumu.” Viņam tiek uzdāvināti rotaļu
tauriņa spārni, ar kuriem viņš ,,lido” pa skatuvi un
zāli. Visi priecīgi un laimīgi līdz ar viņu.
Vakarā ejam pirtī un burbuļvannā. Te pēkšņi
atskan telefona zvans! Zvana no Rūjienas kultūras
nama un prasa, vai kāds kaut ko nav aizmirsis?
Protams, ka ir! Justīne aizmirsusi tualetē klarneti!
Gribot negribot jābrauc pakaļ.
Tā nemanot jau paskrējušas trīs dienas un
sestdien jābrauc mājās. No rīta ēdam ļoti garšīgo
jaunāko Liepkalnu maiznīcas siera torti ,,Afrodīte”
ar 7 svecītēm, jo esam taču šeit septīto gadu,
tad atvadāmies no jaukās saimnieces Lidijas,
noslaukām pa asarai, jo nemaz vēl negribas
braukt prom. Šogad ar plostu arī nepaspējām
izbraukt pa upi, bet ceram, ka nākošreiz gan
noteikti izbrauksim…
Braucot vērojam sakoptos un apstrādātos
laukus, tiek stādīti kartupeļi. Un es kārtējo reizi
nonāku pie secinājuma, ka nemaz nevajag braukt
uz tālām zemēm, mūsu pašu Latvija ir tik skaista
un arī te ir daudz ko redzēt. Ja paliek skumji,
aizbrauciet uz nelielo saldējuma galvaspilsētu
Rūjienu, pastaigājiet pa to, aizejiet apskatīties, kā
top saldējums. Nakti noteikti ieplānojiet pavadīt
Naukšēnu ,,Nārās”, ieejiet pirtī ar visu pirtnieku, lai
Jūs kārtīgi noper! Aizbrauciet uz Ķoņu dzirnavām
un noteikti neaizmirstiet Straupē paēst Eksotisko
karbonādi! Tad atgriezieties mājās ar uzkrāto
enerģiju un pavisam citu skatu uz dzīvi un
cilvēkiem.
Inguna Augsne
Tukuma Mūzikas skolas pedagoģe
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MĒNEŠA JAUTĀJUMS

Bēnes mūzikas un mākslas skolā
Saskaņā ar Bēnes mūzikas un mākslas skolas
atbalsta biedrības statūtiem, tika uzsākts darbs
pie Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai atklāta projektu iesniegumu
konkursa šī gada aprīlī.
Lai palīdzētu skolai, kurā mācās dažādas mākslas
vidēji 110 audzēkņu, strādā 14 darbinieki. Projektā
iesaistīties pamudināja situācijas izpēte, kuras
ietvaros 2011.gada aprīlī notikušajā skolas vecāku
sapulcē pagasta iedzīvotāji izteica priekšlikumus.
Pie skolas atrodas namiņš, kurā ar dažādu citu
projektu finansiālu palīdzību un pašu darbaspēku
ir uzsākts iekārtot Radošo darbu centrs. No 2011.
gada rudens šādu iespēju varam piedāvāt. Namiņā
notiek pedagogu un audzēkņu personālizstādes.
Ir notikušas 2 izstādes, kuras aplūkojuši aptuveni
100 pagasta ļaudis. Ir notikušas radošās darbnīcas,
kurās piedalījās 42 jaunieši no dažādām valstīm
projekta COMENIUS ietvaros, 36 Salacgrīvas
novadu darbinieki, kuru mērķis bija iepazīt Auces
novadu. Aktivitātes galvenokārt notikušas vizuāli
plastiskajā mākslā. Diemžēl šīs telpas nav pilnībā
aprīkotas ar visu nepieciešamo radošajai un
mūsdienīgai darbībai mūzikā un datordizainā, ko
spējam nodrošināt, jo ir kvalificēti pedagogi. Skolā
darbojas aktīvi jaunieši, kuri vēlas sevi parādīt un

pierādīt. Pamatēkā trūkst telpu, tāpēc namiņā būs
papildus iespējas organizēt ārpusstundu aktivitātes,
pilnveidot mācību procesus ar jaunu, interesantu
vidi. Arī koncerti notiks nelielai auditorijai, jo
uzstāsies audzēkņi ar patstāvīgi sagatavoto
programmu, tiks izliktas personālizstādes. Tie
varēs notikt biežāk, nelielai auditorijai un līdz ar
to būs dažādāka publika, lielāks skaits iedzīvotāju
varēs baudīt kultūru, jo ne vienmēr visi var izbrīvēt
laiku vienā datumā, kad notiek lielie pasākumi.
Pie Namiņa paredzēta vējtvera renovācija ar
paaugstinājumu uz kura notiktu brīvdabas koncerti
un nodarbības t.s. “zaļā” klase siltā laikā, divi vienā!
No skolas līdz namiņam ierīkots bruģēts gājēju
celiņš un uzlabots pagalma segums automašīnu
novietnei. Interesantu mākslas objektu un kultūras
norišu pieejamība veicinās tūrismu Bēnes pagastā,
jo šajā teritorijā ir apskates vērts dižozols, kā arī
skolas ēka ir vēsturiski pirmā skolas celtne Bēnes
pagastā.
Projekta „Radošo darbu centra pilnveidošana
un pieejamības uzlabošana kultūras izglītības
popularizēšanā” finansējums apstiprināts! Tā
rezultātā plānots iegādāt digitālās klavieres,
akordeonu, saksofonu un jaunākās tehnoloģijas interaktīvo tāfeli, projektors un 3 fotoaparātus.

Līdz ar to būs papildus iespējas pilnveidot mācību
procesus ar jaunām tehnoloģijām. Bēnes pagasta
1750 iedzīvotājiem būs jauna sakārtota vieta, kur
baudīt kultūras norises.
Direktore Gita Aleksejeva
No 21. – 23. augustam Bēnes Mūzikas un
mākslas skolā notika jau par tradīciju kļuvušās
radošās darbnīcas mūzikā un mākslā, kurās
drīkstēja piedalīties visi bērni, kuri vēlējās. Šī gada
jaunumi bija nodarbības ģitāras spēlē un vokālā
studija. Attīstīt esošo talantu un atrast jaunu varēja
klavierspēles darbnīcā. Mākslinieki piedāvāja zīda un
auduma apgleznošanu, keramiku un datordizainu.
Visas dienas bērni darbojās savā izvēlētajā mākslas
jomā, bet daži paspēja iesaistīties un gūt labus
panākumus vairākās darbnīcās. Noslēguma dienā
bija koncerts, kur skanēja solo dziesmas, visu
klātesošo kopīga dziesma ar 3 ģitāru pavadījumu
un klavieru spēli, kā arī varējām apskatīt mākslas
darbiņu izstādi.
Ir prieks, ka tik īsā laikā bērni varēja iemācīties ko
jaunu un droši uzstājās skatītāju priekšā. Saņēmām
labas atsauksmes no vecākiem un patiesu
gandarījumu par padarīto. Radošās darbnīcas bija
labs ievads jaunajam mācību gadam.
Skolotāja Ivita Ceriņa

un 16.augustā notika dārza koncerti. Tas
nozīmē, ka 2 nedēļas pirms tam notiek to
organizēšana. Koncerti notiek dārzā pie
skolas, domāti valmieriešiem, tūristiem,
viesiem. Katrs divu stundu garumā,
viens bija ar nopietno mūziku, otrs – arī
vieglāku mūziku, džezu. Tie izdevās, arī
lietus nelija. Vēl Braucu ar riteni, noskrēju
piecus pusmaratonus, pirmo reizi to darīju
Liepājā un Ventspilī. Uz ārzemēm nebiju
un domāju, ka vasarā nez vai vajag braukt,
toties apciemoju radus, strādāju dārzā,
peldējos.

jābūt lielai drosmei un uzticībai, lai dotos
mācīties tur, kur pēc gada skolas varbūt
nemaz nebūs.
Bija konstruktīvas sarunas ar Cēsu
novada domes vadību, no kuras saņēmu
stingru atbalstu un drošības garantiju, ka
skola pastāvēs un augs, īpaši saistībā ar
nākamgad paredzēto pārcelšanos uz jaunā,
modernā Vidzemes mūzikas un kultūras
centra jeb Vidzemes filharmonijas telpām.
Bet, protams, kas gan vairāk stāsta par
mācību ietādes kvalitātēm, kā absolventu
sasniegumi. Divpadsmit no trīspadsmit
A. Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas
2012. gada absolventiem turpina
mācības augstskolās. Pieci audzēkņi
iestājušies J. Vītola Latvijas mūzikas
akadēmijā, no kuriem īpaši gribētu izcelt
Madaru Kalniņu, kura ar izcilām atzīmēm
“10” iestājusies JVLMA klavieru nodaļā.
Pa vienam Latvijas Kultūras akadēmijā,
Latvijas Kultūras koledžā, Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības augstskolā, Rīgas
Starptautiskajā ekonomikas un biznesa
administrācijas augstskolā, Rīgas Stradiņa
universitātē, bet divi absolventi devušies
studēt uz ārzemēm – Prince Claus
Conservatoire Holandē un Kopenhāgenas
Dizaina un Tehnoloģiju skolu Dānijā.
Izsaku pārliecību, ka Cēsu mūzikas
vidusskola turpmāk nostiprinās savas
pozīcijas kā Vidzemes galvenā profesionālās
mūzikas apmācības iestāde un savu vārdu
spodrinās arī valsts mērogā!

Mēneša jautājums
Ir pagājusi vasara, klāt arī Partitas laiks
un, kā jau kopš gada sākuma, katru mēnesi
ir kāds jautājums. Šoreiz jautājums tieši
direktoriem - kā ir pagājusi jūsu vasara?
Vai esat atpūtušies, vai varbūt realizējāt
kādu lielu projektu? Varbūt aizbraucāt
kādā ceļojumā, bet varbūt sadarinājāt pilnu
pagrabu ar burciņām?
Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas
direktore Aiga Tiltiņa:
Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola vada
jau savu 52. vasaru. Valstiska mēroga
pārmaiņu gaidas virmo katra pedagoga
prātā. Priecājamies par pozitīvu ledus
sakustēšanos skolotāju algu jautājumā.
Skolā visu vasaru ritēja neatlaidīgs darbs
ar jaunu programmu izstrādi un licencēšanu.
Pirmoreiz skolas vēsturē uzsāks darbu čella
un saksofona klašu pirmklasnieki.
Lielākais
izaicinājums
un
misija
licencēt un iedzīvināt programmu, kuras
mērķauditorija būs bērni ar speciālām
vajadzībām. Tas mums šķiet būtiskākais
skolas darbā šoruden.
Skolā uzsāk darbu 3 jauni skolotāji, par
ko prieks, jo paaudžu maiņa pedagoģiskajā
sastāvā ir skolas atjaunotnes garants.
Lai veicas Agnesei Lipstai, Agrim Bušam
un Martai Rozentālei mazo audzēknīšu
skološanā!
Labu visiem šo gadu!
Valmieras mūzikas skolas direktors
Aivars Cepītis:
Šovasar, kā jau katru gadu, 19.jūlijā
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A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas
direktors Uldis Suneps:
Vasara pagāja salīdzinoši mierīgi, kaut ik
pa brīdim urdīja doma, kā būs noslēdzies
konkurss uz A. Kalniņa Cēsu mūzikas
vidusskolas direktora amatu, uz kuru biju
pieteicies. Galīgo atbildi un apstiprinājumu
saņēmu augusta vidū, kad arī pilnībā varēju
savus plānus un domas fokusēt uz šo
atbildīgo darbu.
Pirmās tikšanās ar skolas vadību, nodaļu
vadītājiem un skolotājiem pagāja ļoti
pozitīvā un radošā gaisotnē, kas arī manī
nostiprināja pārliecību, ka kopā mēs spēsim
izdarīt lielas lietas un piepildīt arī dažu labu
ambiciozu mērķi.
Pēdējos gados lielu triecienu vidusskolai
sagādāja runas, ka tiekot plānots samazināt
mūzikas vidusskolu skaitu Latvijā un viena
no šīm “pretendentēm” esot Cēsu mūzikas
vidusskola. Protams, ja šādas runas nonāk
potenciālo audzēkņu un viņu vecāku ausīs,

MĒNEŠA INTERVIJA

Mārupes mūzikas un mākslas skolas
direktore Dace Štrodaha:
Vasara bija ļoti interesanta, man bija
jauna pieredze spēlēt pavadošā grupā
deju kolektīvam, līdz ar to tiku redzēt
tālas zemes – ASV un Kanādu. Iepazinu
jaunus un interesantus cilvēkus. Vēl es
šovasar piedalījos divās radošās nometnēs
– Vaiņodē un Gaujienā. Atlikušo laiku
strādāju skolā, pa vidu mēģinot relaksēties
savā puķu dārzā. Novēlu visiem direktoriem
un skolām radošu jauno gadu.
Gaujienas mūzikas un mākslas skolas
direktore Ilze Dāve
Mana vasara galvenokārt bija saistīta
ar radošo nometni Vītolēni. Domāju, ka tā
desmito reizi arī labi izdevās. Šovasar daudz
lasīju avenes, savārīju ievārījumus, pēc tam
darināju salātus ziemai. Vēl es piedalījos
orientēšanās daudzdienu sacensībās „Kāpa
2012” Madonas pusē, kurā šogad biju kopā
ar jaunāko meitu un mazdēlu.
Aicinu visus 29.septembrī plkst. 16.00
Majoru vidusskolā uz nometnes Vītolēni
rudens koncertu!
Bēnes mūzikas un mākslas skolas
direktore Gita Aleksejeva:
Šovasar neko lielu neuzsāku, jo biju
parakstījusies uz koriģēto operāciju un
mēnesi staigāju zilām acīm. Padzīvoju
Liepnā pie vecākiem, kur tētim nosvinējām
80! Sagaidīju jūlijā trešo mazmeitiņu. Ļoti
gaidu, kad atkal varēsim ar direktoriem
aizbraukt pieredzes apmaiņā. Ja nesakritīs
datumi, plānoju rudens brīvdienās apskatīt
Horvātiju un Austriju.
Tukuma mūzikas skolas direktore
Ligita Zemniece:
Jūlija sākumā Tukumā svinējām Rožu
svētkus, un pie mums viesojās Zviedrijas
sadraudzības pilsētas Tidaholmas mūzikas
skolas pedagogi un audzēkņi. Sarīkojām
tikšanos mūsu skolā, bija koncerts pilsētas
laukumā. Grupas sastāvā muzicēja arī
mūsu skolotājas. Kopīgi apmeklējām Dārza
svētkus Jaunmoku pilī. Jūnijā un jūlijā
strādāju, piedalījos vairākās sanāksmēs
novada Domē. Arī mūsu asociācijai netrūka
darba. Bija daudz lietainu dienu, saules maz.
Augustā kopā ar tehniskajiem darbiniekiem
remontējām un posām skolu jaunajam
mācību gadam. Mājās man ir labi, prieku
sagādā darbs dārzā. Skaistus koncertus
plānoju apmeklēt, sākoties jaunajai
koncertsezonai.

Mēneša intervija
Es ar Mārtiņu Bergu iepazinos, kad viņu
ievēlēja LMIIA domē. Nu jau pagājis gandrīz
gads kopš mūsu sadarbības, bet vēlējos
uzzināt ko vairāk par Mārtiņu, dodot šo
iespēju arī jums, lasītāji.
Ir pagājis gads, kopš strādā Madonas
mūzikas skolā par direktoru. Kāds ir bijis šis
gads?
Lielisks, ar jauniem iespaidiem. Direktora amats
priekš manis bija jaunums ar ļoti daudziem
nezināmiem. Pieteicos, jo nebaidījos no
izaicinājumiem, tas bija azarts pārvarēt nezināmo.
No vienas puses, nebija tik sarežģīti ielēkt direktora
amatā, jo darbs no iepriekšējā direktora puses bija
labi nostādīts. Iestrādes šobrīd iet savu gaitu kā labi
ieeļļots mehānisms. Varbūt, piemēram, mazākās
skolās, kur nav mācību daļa un direktoram
viss jādara pašam, ir savādāk, bet Madonā tāda
problēma nav. Ir ļoti kompetenta mācību daļas
vadītāja Ingrīda Gailīte, ir sekretāre, bibliotekāre,
lielisks skolotāju kolektīvs, visi labi dara savu ierasto
darbu. Man atlika vien pievienoties un apjēgt,
kā viss notiek un kas jādara. Tajā pašā laikā būs
vajadzīgi vairāki gadi, lai pa īstam iegūtu pieredzi,
bet tā jau tas ir jebkurā darbā.
Kā tevi uzņēma kolektīvs?
Direktora vēlēšanas notika vairākās kārtās.
Pirmā kārta bija tikšanās ar skolotājiem. Pašam par
pārsteigumu (jo mani neviens Madonā nepazina),
ieguvu ļoti labu balsu skaitu, kas, starp citu, bija
arī par iemeslu kolosālai iedvesmai un ļoti spēcīgs
dzinulis, uzsākot jauno amatu. Ar kolektīvu ļoti
veiksmīgi esmu sastrādājies, pašsajūta ir, ka pieņem
labi un joprojām jūtos komfortabli. Es Madonā
iepriekš biju bijis tikai divas reizes, taču ar to laikam
pietika, lai šī vieta manā apziņā iegūtu pozitīvu un
gaišu auru. Jau pats pilsētas nosaukums man patīk
un varu apgalvot, ka Vidzemes augstiene ir lieliska
vieta dzīvošanai.
Vai ir jūtama bijušā direktora A.Kumsāra
ietekme?
Spēcīga personība vienmēr atstāj ietekmi savai
tautai un kultūrai. Un Arta Kumsāra darbības pēdu
nospiedumi ir ierakstījušies un noteikti arī paliks
Latvijas kultūras kartē. Kādam patīkams, kādam
neērts, jo neloka muguru nejēdzībām un diktātiem.
Pats sava ceļa gājējs, bet tai pašā laikā viņa ceļš ir
tautas ceļš. Un būtu dīvaini, ja „izstaigājot” Latvijas
skaistās āres, J.Norviļa Madonas mūzikas skola būtu
piemirsta. Artis Kumsārs ir leģendāra personība
vietējo iedzīvotāju acīs, viņa vārdam ir spēks arī
novada pašvaldībā, kur joprojām būdams deputāts
viņš rūpējas par atbalstu kultūrai, tātad arī mūzikas
skolai. Ja runājam par manām attiecībām ar
bijušo direktoru, tad tās es varētu noraksturot kā
draudzīgas. Un tā kā mans uzskats par labu vadības
stilu ir – nenoārdīt visu veco, bet tieši otrādi – no
tā ņemt visu labo, ko var paņemt, tad nekautrējos
jautāt pēc padoma lietās, kur vēl nejūtos pietiekami
kompetents.
Tradīcijas un nākotnes idejas?
Uzskatu, ka mūzikas un mākslas skolu
funkcija ir plašāka kā tikai izglītības iegūšanas
nodrošināšana. Ja mūzikas skola var kļūt par centru
un akumulatoru dažādām kultūras aktivitātēm,
tad tas ir lieliski. Visas aktivitātes nepieminēšu,
bet vēlos atzīmēt vienu – Latviešu mūzikas svētki.
Šī ir viena no izcilām tradīcijām, kura dzīvo jau 15
gadus un ir unikāla kultūras kontekstā. Mans mērķis
– popularizēt svētku nozīmi, publicitāti, izveidot

Vislatvijas nozīmes pasākumu, ne tikai pēc būtības
(kāds tas jau ir), bet arī pēc statusa. Šogad ieviesu
dažas novitātes. Viena no tām – komponistu
meistardarbnīca, šogad Imanta Zemzara vadībā.
Domāju, ka daži jaunie mūziķi no Mārupes mūzikas
un mākslas skolas, kā arī no Ventspils mūzikas
skolas guva daudz idejas un ierosmes. Jauno
mākslinieku skaņdarbus bija iespēja dzirdēt arī
koncertā. Nākamajā gadā mācībspēku statusā ir
pieaicināti Rolands Kronlaks un Andris Dzenītis,
kuru vadībā divu nedēļu garumā būs iespēja
jaunajiem komponistiem pilnveidoties un gala
rezultātā savas kompozīcijas dzirdēt koncertos.
Uz Latviešu mūzikas svētku bāzes nākamajā
gadā izsludinām arī kompozīcijas konkursu. Otra
novitāte – jauno solistu meistardarbnīca. Trešā
novitāte – orķestra meistardarbnīca. Atsaucība bija
ļoti liela. Koncerts veidojās divās daļās. Pirmajā daļā
muzicēja ļoti spēcīgs sastāvs, jo izdevās piesaistīt
talantīgus jauniešus no mūzikas vidusskolām un
JVLMA. Arvīds Zvagulis nospēlēja Pētera Vaska
„Vox Amoris” un savu gandarījumu par kopējo
izpildījuma neslēpa arī zālē sēdošais autors.
G.Pelēča concertino „Bianco”, A. Jurjāna koncerts
čellam, solista lomā izcilais Rihards Plešanovs un
jaunais, talantīgais čellists Juris Kļaviņš, tas viss
bija par pamatu pirmās daļas lieliskajai kvalitātei.
Koncerta otrā daļa pulcināja 110 orķestrantus no
dažādām Latvijas vietām. Sajūtas bija kolosālas, jo
tik liels orķestris, kuru izdevās saliedēt muzicēšanas
priekā ir labs iesākums, lai nākamajos Latviešu
mūzikas svētkos būtu turpinājums. Tā kā „Partita”
ir mūzikas skolu laikraksts, tad vēlos šeit pateikt
paldies Krimuldas, Limbažu, Rēzeknes, Jēkabpils,
Mārupes, Ventspils, Em.Dārziņa mūzikas skolu
skolniekiem un audzēkņiem. Nākamajā gadā ceram
aptvert vēl plašāku ģeogrāfiju. Vēl gribu atzīmēt un
varbūt pareklamēt jaunos māksliniekus, kas bija
kā svētku pamatsastāvs visām meistardarbnīcām,
respektīvi kvartets „Quadra” - Rihards Plešanovs
(klavieres), Arvīds Zvagulis (vijole), Pēteris Trasuns
(alts), Kārlis Klotiņš (čells). Šie lieliskie puiši bija viens
no garantiem veiksmīgai svētku norisei un tiešām
izcili augstam mākslinieciskam līmenim. Latviešu
mūzikas svētku 5 dienās bija 9 lieliski koncerti un tā
būs arī turpmāk. Nākamās vasaras jūlija beigas un
augusta pirmo nedēļu droši varat ieplānot lieliskai
atpūtai un mūzikas baudīšanai Madonā.
Ko darīji pirms direktora amata?
Mana pamatizglītība ir simfoniskā orķestra
diriģents. Esmu diriģējis visus Latvijas profesionālos
simfoniskos un pūtēju orķestrus (izņemot
„Sinfonieta Rīga”). Radošā darbība ar bērnu skolu
orķestriem ir vairāk kā 12 gadus gan Ventspilī,
gan Rīgā, gan Jēkabpilī. Tas bija savienojams, jo
orķestrim nav nepieciešamas 8 kontaktstundas
dienā. Esmu ieguvis lielu pieredzi, kas palīdz strādāt
ar bērniem. Kā jau jebkuram māksliniekam, ir bijuši
veiksmes stāsi gan arī neveiksmes, bet tā ir pieredze,
uz kuras pamatu šobrīd nebaidos stāties priekšā
jebkuram orķestrim. Ir izveidojusies liela pieredze
aranžēšanā, jo uzskatu - lai būtu veiksmīgs koncerts,
bērnu orķestrim vajag pielāgot skaņdarbus viņu
spējām un varēšanai. Protams, ka ir arī skaņdarbi
speciāli bērnu orķestriem, bet ar to nepietiek, lai
nodrošinātu daudzveidīgu repertuāru. Katrā skolā
bērni ir ļoti dažādi – viens ir gatavs konkursiem,
otrs turpat blakus sēžot knapi kustina pirkstus. Un
tad ir jāmeklē risinājums. Aranžēšanu veicu mājās,
bet bieži šis darbs jāturpina mēģinājuma procesā,
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reaģējot uz bērnu spēju un varēšanas attīstību.
Bet jebkurā kolektīvā ir sasniedzams kvalitatīvs
rezultāts, ja iegulda šo milzīgo darbu. Arī šobrīd kā
diriģents turpinu darbu citās skolās un projektos.
Pagājušā gadā, piemēram, bija koncerts ar E.Dārziņa
mūzikas vidusskolas orķestri un ir gandarījums,
ka jaunieši mani pieņēma ļoti labi. Un tas ir
ieguvums, ka šādi iepazīstu jaunos mūziķus, jo tā
rodas iespēja tādos projektos, kā Latviešu mūzikas
svētki, uzaicināt spēcīgus, un varošus topošos
profesionāļus. Joprojām paretam braucu arī uz
Ventspili, kura ir mana senākā darba vieta (kopš
1994.g.), un, kur šobrīd ir ļoti kvalitatīvs orķestra
sastāvs. Ar Ventspili saistās ļoti daudz labu atmiņu,
jo šeit ir nospēlēti ārkārtīgi daudzi klasiskās mūzikas
šedevri – gan lielas, gan mazas formas skaņdarbi,
šeit ir izveidojusies sadarbība ar daudziem Latvijā
pazīstamiem solistiem. Neesmu aizmirsis arī
Mārupes mūzikas un mākslas skolu, kur ir lieliska
direktore Dace Štrodaha, un paredzu labu skolas
un kā arī orķestra attīstību. Un tad vēl no Madonas
netālais A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas
orķestris. Tas ir veiksmes stāsts no tā brīža, kad 2000.
gadā no direktores Leones Pauniņas saņēmu zvanu
ar uzaicinājumu tur strādāt. Līdzīgi kā Madonā –
labs domes atbalsts, orķestris darbojas ar labiem
panākumiem - starptautiskā orķestru konkursā
Lietuvā savulaik dabūjām 1.vietu. Kolektīvs ir
iemantojis labu slavu un šinī gadā ar domes atbalstu
un lēmumu esam ieguvuši oficiālu statusu –
Jēkabpils pilsētas kamerorķestris. Katru gadu
plānojam apmēram 6 – 8 koncertus un šoruden
Jēkabpilī būs iespēja dzirdēt sitamo instrumentu
meistaru Guntaru Freibergu, kā arī V.A.Mocarta
„Rekviēmu” ar izciliem solistiem un valsts kori
„Latvija”. Reizi mēnesī, sestdienā, aizbraucu arī

Pedagoģiskās
higiēnas
likumi

Apkopots no personīgās
pieredzes un
citu autoru atziņām.
R.Baltušīte ”Skolotāja loma
mācīšanās motivācijā”,
RAKA 2006

uz savu dzimto Priekuli, kur ar direktores Initas
Rubezes, manas bijušās skolas biedrenes, iniciatīvu
ir izveidojies neliels orķestris. Jau pirmā uzstāšanās
liecināja, ka tā lieta iet un visiem patīk. Mana
pārliecība ir, ka jebkura aktivitāte nes augļus un visu
cieņu ne tikai Initai, bet arī visiem, kas veido un rada
kaut ko jaunu. Orķestru kustība Latvijā attīstās un
tā būs viena no mūsu kultūras sastāvdaļām, tādēļ
aicinu visas skolas padomāt šai virzienā. Direktora
darbs prasa daudz laika, nopietni projekti prasa
laiku, attālums prasa daudz laika. Darba diena man
bieži vien sākas septiņos no rīta un beidzas pēc
pusnakts. Bet gandarījums un galvenais pārliecība,
ka tas viss ir ne tikai sasaistāms ar direktora amatu,
bet pat nepieciešams, jo mēs esam mākslas un
kultūras pārstāvji, kur tieša piedalīšanās procesos
palīdz izprast tos un neļauj sevi pārvērst tikai par
administratīvo regulu izpildītāju. Man patīk braukt
ar auto un mūsu mazās Latvijas attālumi arī nav
šķērslis, jo braucot pie stūres, ir laiks domām,
pārdomām, atpūtai.
Tavas domas par kultūru, mūzikas skolām,
esošo izglītības sistēmu.
Kultūra jebkuras tautas pastāvēšanas identitāte.
Cik tautas nav pazudušas no pasaules kartes, jo
ir pazudusi valoda, kas ir protams, pats galvenais.
Bet vēl ir vajadzīga kultūra. Cauri visām krīzēm un
Eiropas „uzbrukumiem” Latvijā ir saglabājusies
tagadējā sistēma. Tas noteikti ir pateicoties direktoru
asociācijai, tagadējai mūzikas skolu asociācijai 15
gadu garumā. Saprotu, ka bija pietiekoši aktīvi
kultūras cilvēki, kuri attiecīgā brīdī sasparojās
cīņai. Arī A. Kumsāram bija diezgan liela loma šajā
procesā. Nepiekrītu atsevišķiem izteicieniem, ka
mums ir jāpierāda vajadzība un nepieciešamība,
lai viss noturētos līmenī, ka ir vajadzīgas

1. Atrodoties skolā - izskaties gudrs un
cēlsirdīgs.
2. Katru reizi, kad tev gribas izrīkot
bērnus, atceries savu bērnību un apēd
saldējumu.
3. Nauda un pedagoģija ir gandrīz
nesavienojamas lietas.
4. Lai visas pasaules modeles, ievērojot
tavu srnaidu, saprastu savu niecību.
5. Ej uz stundu ar prieku, bet no stundas ar patīkamu nogurumu.
6. Nelien bērnu dvēselē, ja tevi nelūdz.
7. Joko tik ilgi, kamēr neiemācīsies.
8. Atceries, ka slikts ārsts var paņemt
dzīvību, bet slikts skolotājs - pārvērst
pelnos dvēseli.
9. Uz stundu vajag atnākt tā
sagatavotarn, lai skaidri zinātu: kāpēc
atnāci, kur atnāci, ko darīsi un vai tas
nāks skolēniem par labu.
10. Katru reizi, kad gribas teikt rupjības,
skaiti līdz miljonam.
11. Centies ēst katru dienu.

nepieciešamās stundas, lai iegūtu nepieciešamo
izglītību. Kādēļ visu laiku ir jāpierāda, ir taču jau
acīmredzami fakti – visi pasaules slavenie latviešu
mākslinieki jau ir pierādījums. Valsts politikai būtu
jābalstās uz to, kā nodrošināt kadrus mūzikas skolās,
lai veicinātu jauno talantīgo, izglītību ieguvušo
mūziķu un mākslinieku vēlmi strādāt arī mazajās
pilsētās un skolās. Tagad sanāk, ka mums visu
laiku Kultūras ministrijai kaut kas jāpierāda, bet
es uzskatu, ka tieši Kultūras ministrijai (ņemot par
pamatu iepriekš pieminēto loģiku par procentuāli
lielo pasaulē slaveno mākslinieku skaitu) ir jābūt
tai institūcijai, kurai būtu jāpierāda valstij mūzikas
skolu nepieciešamība. Ir daudz runāts pat par
ekonomisko pienesumu valstij gan ar šo sistēmu
mazinot noziedzību, gan veidojot darba spējīgu un
veiksmīgu cilvēku arī citām profesijām. Ir dzirdētas
daudzu kultūras darbinieku atziņas, un mēs varam
būt lepni, ka mums vēl ir tas, kas Eiropā vecākiem
jāpērk par dārgu naudu. Ceru, ka Kultūras ministrijai
un valstij būs tik daudz prāta, lai nelikvidētu
konkurētspējīgāko nozari mūsu valstī.
Ko gribi novēlēt citiem direktoriem?
Novēlētu tādu pašu dzīves prieku un vēlmi
darboties, kāds tas ir man pēc pirmā gada Madonas
mūzikas skolas direktora amatā. Lai visā tajā
administrācijas darbā katrs atrastu sevī iespēju
realizēties radoši, jo tas ir svarīgs moments. Vēl es
novēlu pieņemt izaicinājumus un uzdrošināties
kaut kam jaunam.
Savukārt es Tev novēlu, lai Tavas radošās
izpausmes turpinās un Tavā darbā neiestājas
rutīna.
Ilze Dāve,
Partitas redaktore

12. Mīli savu administrāciju tāpat, kā
viņa mīl tevi, un tu nodzīvosi garu un
laimīgu pedagoģisko dzīvi.
13. Nekad negaidi uzslavas, bet centies
noskaidrot, kā to lieto.
14 Mīli kādu ārpus skolas, un tad viss būs
kārtībā.
15. Ja kāds atnācis hospitēt stundu,
atceries, ka tu esi aktrise (aktieris),
valsts labākais skolotājs, pats
laimīgākais cilvēks.
16. Vienmēr saki vecākiem pašu labāko
patiesību, kuru tu zini.
17. Lepojies ar savām kļūdām, tad ar katru
gadu to bū s mazāk.
18. Pedagoģiskās veiksmes augstākā
izpausme ir skolēnu smaidīgas sejas.
19. Ja tu proti vienkāršu faktu pasniegt ka
atklājumu un skolēni no izbrīna atver
muti, vari uzskatīt, ka puse uzdevuma ir
izpildīta.
20. Atceries, ka labi pedagogi ilgi dzīvo un
gandrīz neslimo.

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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