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Šis laiks ir tarifikācijas, VIIS, kursu
apmeklējumu un konkursu izsludināšanas
laiks. Jauni audzēkņi, jaunas idejas. Bet klāt jau
rudens brīvlaiks un nemaz nesaproti, pa kuru
laiku tas pienācis....Sāksies pirmie koncerti,
pasākumi, skolas jubilejas. Un katram ir sava
attieksme pret katru no šīm lietām. Bet vai
ziniet, ka attieksme ir ļoti svarīgs nosacījums
katra cilvēka uzvedībā? Man šķiet, ka mācību
procesā itin bieži piesaucam šo vārdu, runājot

gan par audzēkņiem, gan arī pedagogiem.
Vai attieksmi var mainīt? Attieksme veidojas
visa cilvēka mūža garumā, tā ir viens no
cilvēka būtības raksturojuma komponentiem.
Sabiedrība, ģimene, pedagogi – visi ir
atbildīgi par jaunās paaudzes attieksmju
veidošanos, tiem augot par personību
ar pašvērtību, sevi cienošiem un loģiski
domājošiem. Attieksme ir veids, kā, balstoties
uz savu pieredzi un spriedumiem, uztveram

Jubilāri
Babītes mūzikas skolas kolektīvs sveic čella
spēles skolotāju
Anitu Rozi, kura
8. oktobrī svin 55 gadu jubileju.

Lai būtu darbs,kas iepriecina,
draugi,kuriem var uzticēties,
domas, kas nes gaismu,
un nemiers,kas spārno!!!
Bēnes mūzikas un mākslas skolas
pedagogi septembrī svin sava
pedagoģiskā darba jubilejas.
Velta Jansone - 25 pedagoģiskā darba
gadi, skolā strādā no 1991. gada, no tās
dibināšanas. Direktores vietniece mūzikas
nodaļā, Klavierspēles, mūzikas literatūras un
kolektīvās muzicēšanas skolotāja.
Velta prot iejusties un lieliski sadarboties
kolektīvā. Viņai ir organizatora dotības, necieš
sliņķus un haltūristus. Nepieciešama radoša
brīvība. Raksturīgs lepnums, pašpārliecinātība,
izlēmīgums, loģika, iniciatīva un mērķtiecība.
Piemīt arī zināma godkāre, optimisms un
nerimstoša enerģija. Meklē jaunus ceļus un
palīdz tos atrast arī citiem. Izvēloties mērķi,
no tā neatkāpsies, jo pretējā gadījumā viss
būs jāsāk no gala. Parasti atrodas harmonijā ar
apkārtējo pasauli.
Inta Dargevica - 25 pedagoģiskā darba
gadi, skolā strādā no 2004. gada. Direktores
vietniece mākslas nodaļā, zīmēšanas,
gleznošanas, kompozīcijas un veidošanas
priekšmetu skolotāja.
Inta ir pašpārliecināta, augstsirdīga, laipna,
godprātīga un izlēmīga. Viņai piemīt
labas darba spējas un prot izmantot savu
daiļrunības talantu. Lieliska organizatore.
Dzīvē galvenais virzošais spēks ir jūtas un
spēcīgi attīstīta intuīcija. Vienmēr cenšas

darboties pēc iepriekš sastādīta plāna, liekot
lietā enerģiju. Zina cilvēka dvēseles augstāko
noslēpumu: gribi būt laimīgs, tad esi tāds.
Savu lielo fantāziju izmanto radošā darbībā,
kur lieti noder emocionalitāte un prasme
priecāties arī par vienkāršām lietām.
Anita Dūma - 40 pedagoģiskā darba
gadi, skolā strādā no 2011. gada.
Mūzikas teorijas priekšmetu
skolotāja.
Piemīt iekšējs miers, dvēseles gaišums un
skaidrība. Anitai svarīgs prieks un viesmīlība.
Viņai piemīt ātra apķērība, jūtīgums, dziļa
izpratne, laba uztvere un patiesa dzīves
gudrība. Tuva mākslas gaisotne. Labi iejūtas
jebkurā vidē, viegli rod valodu ar kolektīvu.
Bagāta fantāzija un dzīva, spilgta iztēle,
liels radošais gars, mākslinieciskais talants.
Ārkārtēja neatlaidība mērķa sasniegšanā –
viņa ir cilvēks, kurš pieradis sasniegt
savu, neraugoties uz grūtībām. Prot būt
īsts, uzticīgs draugs. Savas profesionālās
zināšanas un prasmes vienmēr papildina,
prot koncentrēties darbam, neatrauties no tā
nieku dēļ un nekad iesākto nepamest pusceļā.
Vineta Ribaka - 30 pedagoģiskā darba gadi,
skolā strādā no 2010. gada. Darbs materiālā keramikas un zīmēšanas priekšmetu skolotāja.
Vineta prot aktīvi un dinamiski darboties,
piemīt
lepnums,
cienīgums
un
pašpārliecinātība, laba paškontrole un
pašsavaldīšanās, apdomīgums, izlēmība un
saimnieciskums. Bagāta fantāzija un dzīva,
spilgta iztēle. Dzīves mērķis tiek sasniegts,
pateicoties lielai neatlaidībai, izturībai un
pacietībai. Tieksme pēc zināšanām. Piemīt
praktiskums un tiekšanās pēc konkrētības.
Galvenais mērķis – panākumu gūšanai
maksimāli izmantot ne tikai esošos resursus,
bet atklāt arī jaunus.

un vērtējam problēmas, notikumus, paši
sevi un citus cilvēkus. Pats svarīgākais – lai
šī attieksme būtu pozitīva. Tad paši paliksim
pozitīvi, nezaudēsim humora izjūtu un tādu
audzināsim arī jauno paaudzi – ar mūziku,
ar emocijām, līdzpārdzīvojumu. Lai mūsu
dvēseles ir tik bagātas, ka, skatoties uz
negatīvām lietām, spētu saglabāt pozitīvu
attieksmi.
Ilze Dāve, Partitas redaktore

Jāzepa Mediņa mūzikas
vidusskolas jaunumi
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas
mācību gads ir sācies ar patīkamiem
panākumiem
un
radošu,
muzikāliem
pasākumiem pavadītu vasaru. No 9.-11.
jūlijam klavieru nodaļas pedagoga Guntas
Božas audzēkne Laura Tamane piedalījās
starptautiskajā pianistu konkursā Torre di Ratti
(Itālija), kur ieguva 1.vietu, turklāt pedagoga
Guntas Božas audzēknis Dainis Tenis šajā
konkursā tika uzaicināts vērtēt jaunos
pianistus. 5.augustā Madonā norisinājās
Latviešu mūzikas festivāls, kur piedalījās
pedagoga Guntas Božas audzēknes-Vineta
Gajevska, Kristīne Pričina, Laura Tamane un
Lāsma Neulāne.
Nākamo-XXV Vispārējo latviešu Dziesmu
un XV Deju svētku nedēļā 2013.gada 6.jūlijā
Doma laukumā notiks lielākais pūtēju
orķestru nozares pasākums dziesmu svētkosDižkoncerts ar devīzi Novadu stāsti. Tāpēc
30.septembrī Latvijas Universitātes Lielajā
Aulā izskanējis pūtēju orķestru koncerts, kurā
piedalījās arī Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas
vidusskolas un Latvijas Universitātes pūtēju
orķestris un atskaņojis Rīgas programmu.
Virsdiriģents Jānis Puriņš, diriģenti Māris
Martinsons, Haralds Bārzdiņš un Jānis
Retenais.
3.oktobrī no Starptautiskā akordeonistu
konkursa Citta di Lanciano (Itālija) atgriezušās
pedagoga L.Catlakas un pedagoga J.Rižova
audzēknes-Madara Ecētāja, kura ieguva 2.vietu
un Liāna Stankēviča, kura ieguva 3.vietu
konkursā.
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolai
šogad aprit pastāvēšanas 85.gadadiena,
tāpēc oktobrī un novembrī plānoti gan
audzēkņu, gan arī pedagogu koncerti.
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Skanīgā nedēļa Kolkā
No 16.–22. jūlijam
pabijām radošajā nometnē
Kolkā. Nedēļa vairāk saules,
jūras un mūzikas burvības.
Nedēļa pilna ar smiekliem,
jokiem un fantastiskām
emocijām. Kolka ir cilvēka
radošā telpa, un to mēs
paši sev kārtējo reizi
pierādījām. Pēdējā dienā
notika koncerts vecākiem.
Izskanēja ne tikai latviešu
mūzika, bet arī dziesmas
no A.Bočelli un ”ABBA” repertuāra. Visu nedēļu
rūpīgi mācījāmies un tas atmaksājās. Koncerts
izskanēja lieliski – patika gan mums, gan
vecākiem.
Nedomājiet, ka visu nedēļu sēdējām pie
instrumentiem. Nepavisam! Visas nometnes
garumā piedalījāmies dažādās interesantās
aktivitātēs – orientējāmies pa Kolku, cēlām
smilšu figūras, dziedājām karaoke, domājām
dažādus priekšnesumus un piedalījāmies pat
modes skatē!

Pēdējās dienas vakarā gājām pa baiļu trasi.
Pēc tam atklājām savus ”slepenos draudziņus”,
kuri visas nedēļas garumā bija mums
palīdzējuši.
Dažiem šis bija jau 6.gads Kolkas nometnē.
Es esmu viena no viņiem. Īsti nezinām, cik
ilgi vēl varēsim braukt. Bet viens ir skaidrs,
brauksim līdz pēdējam gadam. Par Kolku es
pavisam droši varu teikt: ”Vislabākā mana šīs
vasaras nedēļa.”
Babītes Mūzikas skolas
kokles klases audzēkne Katalīna Bernāne

8.un 15.oktobrī – kameransambļu un
koncertmeistaru klases audzēkņu koncerts
Septītās dienas adventistu draudzē. 25.oktobrī
skolas koncertzālē pūšaminstrumentu un
sitaminstrumentu nodaļas audzēkņu koncerts.
28. oktobrī Rīgas Latviešu biedrības Zelta
zālē klavieru nodaļas audzēkņu koncerts.
1.novembrī skolas koncertzālē – vokālās
nodaļas un tautas instrumentu nodaļas kopīgs
audzēkņu koncerts.
Sestdien,10.novembrī plkst.12.00 JMRMV
koncertzālē norisināsies Latvijas Mūzikas
vidusskolu pianistu festivāls-koncerts.
21. un 23.novembrī skolas koncertzālē
laipni aicināti visi uz pedagogu koncertiem.
Šajos koncertos sevi pieteiks džeza un
populārās mūzikas nodaļas, kordiriģēšanas,
vokālās, klavieru, pūšaminstrumentu un
sitaminstrumentu nodaļu pedagogi.
Jau septembrī citu skolu audzēkņi
interesējas par iespējām mācīties JMRMV. Visus
interesentus aicinām apmeklēt mūsu skolas
mājas lapu www.jmrmv.lv, kur var iepazīties
ar informāciju par skolas pasākumiem,
par prasībām iestājeksāmenos un arī
konsultācijām.
JMRMV mūzikas pasākumu organizētāja
Inese Jasmane-Rūrāne

Mēneša intervija
Ugāles mūzikas un mākslas skolas
direktore Rasma Petmane kopš 2011.
gada decembra ir LMIIA Domes locekle.
Iepazīstoties tuvāk ar Rasmu, dodu
iespēju to izdarīt arī jums, lasītāji.
Tavas mācību un darba gaitas?
Dzimusi esmu Krustpilī, mācījos vijoles
spēli mūzikas skolā Jēkabpilī. Sekoja mācības
Daugavpilī, pēc tam – Rīgā. Darba gaitas aizveda
vispirms uz Salacgrīvu, tad – Vangažiem, bet
nu jau sešpadsmit gadus dzīvoju un strādāju
Ventspils pusē – Ugālē. Man tā šķiet brīnišķīga
pieredze – esmu iepazinusi vietas un cilvēkus
Latgalē, Vidzemē, tagad – Kurzemē, un ļoti
raiba ir veidojusies arī profesionālā dzīve –
vadīju folkloras kopu „Cielava”, spēlēju
šlāgergrupā „Lauku Muzikanti”, kādu brīdi arī
kapelā „Valdemārs”, biju vokālā ansambļa „Post
Scriptum” vadītāja. Ir strādāts vispārizglītojošajā
skolā, ir spēlēti pavadījumi deju kolektīviem,
esmu vadījusi kori un bērnu vokālo grupu...
Par Ugāles Mūzikas skolas direktori kļuvu 2004.
gadā.
Pastāsti par savu skolu?
Mūsu skoliņa, domāju, līdzīga daudzām
lauku mūzikas/mākslas skolām. Dibināta
90-jos, bērnu skaits ap 60-70, pedagogi –
braucēji, jo kvalificētu vietējo speciālistu ir
ļoti maz. Novadu reforma mūs iemeta lielākā
struktūrā, kas joprojām lāga nefunkcionē, taču
risinājumus izdevās rast, un izskatās, ka laikam
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puslīdz sveikā būsim izkūlušies arī no slavenās
kultūrizglītības reformas. Mūsu izdzīvošanas
recepte bija piedāvājuma dažādošana. Atvērām
ne tikai jaunas instrumentspēles programmas,
bet 2009.gadā kļuvām par Ugāles Mūzikas
un mākslas skolu. Paplašinājāmies arī fiziski;
2007.gadā iegājām jaunās mācību telpās. Ēkai
vēl ir neapgūti resursi; plānojam pāris gadu
laikā iekārtot jaunas mācību klases mākslas
programmai, kas pašlaik mitinās Ugāles
vidusskolā.
Kā ar pedagogiem?
Pedagogi pie mums brauc no Ventspils,
Talsiem, Valdemārpils un pat Rīgas. No vienas
puses – grūti ir mobilizēties kādiem lielākiem
projektiem, pat kopīga sapulce iespējama tikai
skolēnu brīvlaikā, bet par plusu uzskatu to, ka
šīs dažādās personības nāk katra ar savu stilu,
profesionālo „bagāžu”, uzskatiem. Pie mums
nevar „ierūsēt”, un tas ir pats svarīgākais!
Kas ir Tavs iedvesmas avots?
Man pašai lielākais iedvesmas avots ir
kolēģi – gan skolā, gan asociācijā. Es katrreiz
ar prieku „Partitā” lasu par organizētajiem
festivāliem, konkursiem, nometnēm. Tieši par
ORGANIZĒTAJIEM, jo zinu, cik daudz spēka, laika
un entuziasma tas prasa. Tas ir fenomens, ka,
par spīti birokrātijai un lielajai slodzei, jūs, mīļie
direktori un skolotāji, atrodat laiku Latviešu
mūzikas svētkiem, Vītolēniem, starptautiskiem
konkursiem, radošām darbnīcām, un vēl,

un vēl... Tas ir nenovērtējams ieguldījums
sabiedrības garīgajā veselībā un mums nav
jātaisnojas par to, ka pastāvam un cik dārgi
Latvijas valstij tas izmaksā.
Kas Tevi sarūgtina?
Cik mums visiem kā sabiedrībai ir
izmaksājuši un vēl izmaksās tuvredzīgi lēmumi,
nesaimnieciskums, reformas reformu dēļ (gan
tautsaimniecībā, gan kultūrā un izglītībā), to pat
apjaust grūti. Lielas sabiedrības daļas agresīvais,
depresīvais noskaņojums un pieaugošā
aprobežotība, ideālu un patriotisma trūkums –
vai tās būtu plaukstošas valsts un nācijas
pazīmes? Kas un cik mums vēl ir jāzaudē, lai
nāktu pie sajēgas, ka kultūra nav balasts, ko
glābjoties izsviež no laivas!
Novēlējums kolēģiem?
Gribu izteikt atbalstu un iedrošinājumu tiem
skolu direktoriem, kuriem vēl joprojām nākas
sūri grūti cīnīties par finansējumu izglītības
programmām un pat par sava darba apmaksu.
Prasiet padomu juristiem, nesamierinieties
ar netaisnību! Mēs strādājam kvalitatīvi un
atbildīgi, tāpēc mums ir tiesības prasīt atbildīgu
un korektu attieksmi pret mūsu vadītajām
iestādēm un mums pašiem.
Paldies par stāstījumu! Lai tava skola
ir kā sapņu saliņa, kurā bērniem un
skolotājiem lidojumā atveras spārni.

Svētki muzikoloģes skatījumā
Kad
Radio
Klasika
programmā
noklausījos Mārtiņa Berga ziņojumu par
Latviešu mūzikas svētkiem Madonā, radās
neatvairāma vēlēšanās tos apmeklēt.
Pārvarēju visus šķēršļus un, - devos uz
Madonu. Kārdināja programmā izvēlētie
komponisti un draugi izpildītāji, kā arī līdz
šim neiepazītie mākslinieki, jo zināju, ka
Mārtiņa Berga izvēle ir nekļūdīga un būs
iespēja klausīties izcilus mūziķus. Tā arī
notika. Runājot par 15. Madonas mūzikas
svētkiem, gūti vispozitīvākie iespaidi.
Jau pirmais šī festivāla klavieru kvarteta Quadra koncerts bija pasaules klases
augstāka līmeņa izpildītāju devums. Liekas
neticami, ka šis saliedētais ansamblis izveidojies tikai 2011. gadā, tik ļoti pieslīpēti
“viņi elpo” kopā.
Pianistu Rihardu Plešanovu iepazinām
vēl kā Rīgas Em. Dārziņa mūzikas vidusskolas lieliskās skolotājas Anitas Pāžes
talantīgu audzēkni. Jau tad viņš piedalījās
Klasiskās mūzikas biedrības rīkotajos koncertos. Tagad sastapu izcilu personību,
kam pakļaujas dažāda stila interpretācijas.
Līdzvērtīgi izrādījās arī spožais vispusīgais
vijolnieks Arvīds Zvagulis un lielmeistars
čellists Kārlis Klotiņš. Veiksmīgs atradums
ansamblim – jaunais, bet talantīgais altists
Pēteris Trasuns.
Programmā iekļautais Riharda Dubras
klavieru kvartets sagādāja šī vakara lielāko
gandarījumu. Ar lielu interesi noklausījos
vēl līdz šim nepazītu Asijas Ahmetžanovas
klavieru kvartetu. Vilšanos sagādāja Pētera
Plakida skaņdarba “Romantiskā mūzika”
atskaņojums. Zinot Plakida tieksmi ironizēt,
vēlmi apvienot liego romantismu ar
mūsdienu skepsi, tomēr nepamatota likās
brutālu klavieru akordu iekļaušana mūzikas
plūsmā. Neizslēdzu, ka varbūt vainojama
mana romantisma aizstāves pozīcija... Palieku pie tā, ka ne jau smalkais pianists vainojams šī skaņdarba brutālai pieskaņai. Pēteri
Plakidi izvēlos manis organizētos Klasiskās
mūzikas koncertos, kā spožu pianistu un vienu no labākajiem koncertmeistariem. Viņš ir
arī ārkārtīgi prasmīgs klavesīnists.
Otrajā festivāla dienā, 2. augustā,
klausījāmies divus koncertus. Pirmajā Jauno izpildītāju koncertā sevi apliecināja
topošie mūziķi, kuriem līdztekus piedalījās
arī lielmeistari. Jaunā un talantīgā komponiste Asija Ahmetžanova izrādījās arī
lieliska pianiste un kocertmeistare.
No jaunajiem mūziķiem ar grūti
izpildāmo, dziļi filozofisko Pētera Vaska

“Mazo nakts mūziku” pārsteidza, Dobelē
dzimusī, J. Ivanova Rēzeknes skolas
audzēkne, Jana Aņisimova. Uzaicināju
jauno, bet jau agri nobriedušo pianisti,
piedalīties koncertā Rīgā, Starptautiskajā
mūzikas dienā, 1. oktobrī.
Otro koncertu, “Meistars un mācekļi”, ar
īsiem, lietišķiem komentāriem, prasmīgi
novadīja komponists Imants Zemzars.
Koncertu iesāka Ventspils un Mārupes
mūzikas skolu audzēkņi, topošie komponisti, I. Zemzara rūpju bērni, atskaņojot
savus skaņdarbus. Tālāk sekoja komponista
Zemzara virkne skaņdarbu, kuru izpildītāja,
atbilstoša autoram pianistam, bija lieliskā
flautiste, Liene Dobičina. Koncerts Beidzās
ar asprātīgiem, jautriem un ironiskiem
“Brīnumskaņdarbiem” klavieru kvartetam,
lielmeistaru kvarteta Quadra izpildījumā.
3. augusta pirmā koncerta “Retumi un
atradumi” varonis bija Harijs Ore, komponists, kurš piedzima Latvijā, mācījās
Krievijā, pēc tam ilgus gadus nodzīvoja
prombūtnē no dzimtenes, Ķīnā un Amerikā,
bet sirdī un apziņā palika latvietis. Par
to liecina koncertā izpildītā, 1930. gadā
sarakstītā Bagatele, ar latviešu tautas dziesmu citējumiem.
Šo koncertu prasmīgi vadīja pianists
Ventis Zilberts, kurš Rīgas Rakstniecības
un mūzikas muzeju nemitīgi papildina ar
dažādiem atradumiem, par ko viņam liels
paldies! Koncertā piedalījās arī vijolnieks
profesors Juris Švolkovskis, atskaņojot
vairākus H. Ores skaņdarbus.
Otrajā koncertā klausījāmies Dice
Quartet - viesus no Cēsīm, kas pārsteidza
ar džezu, ko atskaņoja stīgu kvartets
tradicionālā sastāvā: divas vijoles, alts un
čells. Atjautīgais ansambļa vadītājs Andris Riekstiņš, temperamentīgā vijolniece
Fiona Vilnīte, lieliski, burvīgi skanošā alta
īpašnieks Agnis Krūzītis un apbrīnojami
virtuozā čelliste Ilze Petrovska - viņi visi
kopā spēja savaldzināt klausītājus! Lieli
panākumi un atsaucība neiztrūka.
Beidzot, festivāla ceturtā diena. Pirmajā
koncertā labu iespaidu atstāja Madonas
KN pūtēju orķestris Andreja Cepīša vadībā.
Siltā, atraisītā programmas pieteicēja labi
kontaktēja ar publiku. Madona var lepoties
ar tādu orķestri.
Un, pēdējais koncerts, “Vox amoris”
(Mīlestības balss). Šī koncerta varoņi - 110
cilvēku liels orķestris! Orķestra sastāvā
solisti, audzēkņi, viņu pedagogi, lielmeistari, autoritātes – visi kopā! Kāds stimuls

bērniem strādāt, augt, censties līdzināties
tiem, kas bija līdzās koncertos, sniedza
meistarklases, faktiski velta viņiem savu
darba mūžu.
Koncerts sākās ar Pētera Vaska fantāziju
vijolei un orķestrim Vox amoris. Izjusti,
smalki, saliedēti, kā viena jūtīga balss, skan
milzīgais orķestris, paklausot diriģenta
Mārtiņa Berga precīzam, skopam, bet
skaidram žestam. Solists vijolnieks Arvīds
Zvagulis savu atbildīgo lomu izpilda
lieliski. Pēteris Vasks - Latvijas lepnums,
pazīstams plašai pasaulei, ir pats klātesošs
šajā koncertā. Arī šo, vienu no komponista smalkākajiem šedevriem atskaņojot,
vajadzīga liela drosme. Starpbrīdī jautāju
P. Vaskam, vai viņš ir apmierināts ar
izpildījumu. Saņēmu pozitīvu atbildi.
Tālāk sekoja virkne koncertu solistam ar
orķestri. Solisti bija pirmklasīgi un orķestris
atbilstošs. Juris Kļaviņš atskaņoja solo A.
Jurjāna Koncertā čellam. Brīnumskaisti
atsaucās klavieres Riharda Plešanova apgarotajam piesitienam Georga Pelēča “Baltajā
koncertā”. Pelēcis nekautrējas šodien rakstīt
sirsnīgu, vienkāršu mūziku (paldies viņam
par to!), kad vairums komponistu cenšas
pārsteigt ar ko nebijušu, pretēju saprātam...
Trešajā Koncertā kontrabasam jaunais
mūziķis Einārs Everss lika skanēt savam instrumentam neparasti spoži un pievilcīgi.
Programmiņa liecināja, ka II koncerta
daļā būs dziesmas orķestra pavadījumā.
Gaidīju uznākam dāmas garās kleitās...
Kāds bija mans pārsteigums, kad ieraudzīju
maziņus ķipariņus – meitenītes, desmitgadnieces...un mazgadīgu “kungu”! Orķestris
saudzīgi pavadīja aizkustinoši skanošas,
mīļas balstiņas. Toties, kādi bija panākumi!
Arī Pēteris Vasks no sirds ilgstoši aplaudēja
jauniem dziedoņiem!
Ar to mani prieki beidzās. Laiks nežēlīgi
tuvojās pēdējā autobusa atiešanai uz Rīgu.
Un vēl par Madonu. Pilsēta kļuvusi ļoti
skaista, zaļa, tīra, ar sakoptām senām
vēsturiskajām celtnēm, ar glītiem jauniem namiem. Tādā pilsētā visam jāatbilst.
Madonieši! Jūsu talanti ir jūsu bagātība,
kura arī lolojama. Atbalstiet savējos un aiciniet pasaules slavenos bez kautrēšanās,
jebkurš piekritīs, ka Madona ir paradīze uz
zemeslodes.
Margarita Tūna, muzikoloģe, Klasiskās
Mūzikas biedrības priekšsēdētāja
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Gaidot Jāzepa Vītola 150 gadu jubileju
„Senāk savās svinību dienās nekad
nemēdzu daudz piedomāt pie tā, kas
bijis. Allaž likās kaut kas vēl nepabeigts,
nepadarīts. Tāpēc vairāk esmu domājis uz
priekšu, kas darāms un pie kā tūlīt jāķeras
klāt. Tagad sajūtu, ka mana tiesa darīta.
Ja nu es tagad ardievojos no tā, ar ko esmu
saaudzis kopā, tad daru to vieglu prātu. Es
zinu, ka jaunie savu darbu turpinās.”
Tā teica Jāzeps Vītols, jo pazina mūzikas
vienojošo spēku.
Gaujiena ir tāda īpaša vieta, kura piesaista
ar savu dabas burvību un īpašo noskaņu. Un,
ja vēl to pieskandina mūzika, tad jāpiekrīt
Jāzepam Vītolam – Gaujiena ir mana paradīze.
Arī uz Vītolēnu nometni bērni, darbinieki un
pedagogi brauc kā uz sajūtu un noskaņu
vietu. Laikam jau tieši tas ir iemesls, kas katru
gadu liek atgriezties. Tā ir kā ņirboši krāsaina
pasaule, gandrīz kā cita planēta, uz kuras notiek
brīnumi un karnevāls katru dienu. Pasaule, kurā
sapņi kļūst par īstenību, jokus stāsta nopietni,
blēņas ir atļautas un var tikai brīnīties, no
kurienes tas viss rodas! Vesels maiss smieklu
un tie birst kā no pārpilnības raga. Rodas liels
prieks un tas caurstrāvo mūziku. To mūziku,
kas dzīvo katrā vītolēnā. To, kuru var dzirdēt
tikai Gaujienā. Un šī mūzika ir piepildīta.
Jau nometnes sākumā, kad Pusnakts džeza
koncertā spēlē un improvizē jaunie džeza
profesionāļi. Un viens no māksliniekiem –
vītolēns Oskars Račevskis. Šādi koncerti un
spilgtas personības iedvesmo, lai ir impulss
izturēt garos mēģinājumus. Sitaminstrumentu
grupas audzēkņiem meistarklases sniedz izcils
irāņu mūziķis Hamid Riza, kurš pēc tam uzstājas
kopā ar Vigo Račevski, Pāvelu Ignatjevu un
Romānu Faļkenšteinu. Hamids spēlē uz irāņu
tautas instrumentiem dafas, cītaras, bet ritma
pavadījums skan uz udu un džambas.
Jā, tā ir visīstākā koncentrētā nometne, kurā
jāpaspēj iepazīt Gaujiena un tās apkārtne,
jāizbauda lietusgāze, jāizpeldas Gaujā,
jāveic pārbaudījumi Nakts trasītes desmit
kontrolpunktos, kuri simboliski apzīmē visus
desmit Vītolēnu nometnes norises gadus. Un
kur tad vēl Jāzepa Vītola muzejs, lai saprastu,
kādēļ tad īsti esam „Vītolēni” un kādēļ gatavojam
apsveikumus komponistam tieši viņa dzimšanas
dienā – 26.jūlijā. Un tad ir maisam gals vaļā un
mūzika vienkārši izlejas kā labsajūta – izjūtama,
bet neaprakstāma. Nakts koncerts piektdienas
vakarā kā šūpuļdziesma klusās noskaņās, kad
sveču gaismiņās visi ierauga Vītolēnu desmitās
jubilejas skaitli. Visu sestdienas rīta pusi Anniņas
pieskandina Vītolēnu ansambļi. Pusdienlaikā
uzstājas pūtēju orķestris svinīgajā pieņemšanā,
kur pateicības vārdi mijas ar aizkustinājuma un
prieka asarām. Tautas namā sitaminstrumentu
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improvizācijas un kamerorķestra skanējums
kopā ar vizuālās mākslas darbiem – tas viss,
lai vakarā noslēguma koncerts būtu kā
kulminācija laimes piepildītam brīdim, ieejot
mūzikā uz palikšanu. Un tikai pamazām tu
pamani, ka esi kļuvis pavisam zaļš no pašiem
matu galiem līdz pat kurpju zolēm. Un
sabraukušie koru dziedātāji kopā ar Vītolēniem
ceļ Jāzepa Vītola Gaismas pili un sajūt, cik liels
spēks strāvo no talantīgās, dziedošās jaunās
paaudzes. Šo spēku iesēj radoši pedagogi Vigo
Račevskis, Irēna Račevska, Andris Riekstiņš,
Andra Visendorfa, Dace Štrodaha, Dace Pūce,
Pāvels Ignatjevs, Romāns Faļkenšteins, Elīna
Auziņa – Baiguševa, Kārlis Jēkabsons, Sandis
Bārdiņš, Madara Behmane, Ilona Poikāne, Jānis
Pusplatais.
Tā ir patiesa mūzikas mīlestība, kas mūs
visus vieno šeit – Jāzepa Vītola Anniņās, kur
šķiet, ka komponists pats ar savu klātbūtni
liek mums stāvēt stalti, lepni un piederīgi
latviskajai dvēselei, jo „tauta un viņas māksla
nav sadalāmas”
Gaujienas iedzīvotāji, jaunieši, iestāžu vadītāji
un darbinieki ir tie, kuri kopj un padara skaistāku
apkārtējo vidi, padarot to krāsaināku. To visu kā
no augšas saredz svētku koordinatore Ineta
Riepniece, kura šajā nedēļā ir visur. Un var tikai
pabrīnieties, kā to visu var paspēt. Bet var, jo
par svētkiem ir domāts visu gadu, atliek realizēt
savus domu lidojumus. Tāpat kā svētku režisore
Zina Bērza, kura visu nedēļu iejūtas, ieklausās un
atrod to noti, kurai jāskan noslēguma koncertā
un ne tikai. Telefonsarunas ar profesoru, svētku
māksliniecisko vadītāju Edgaru Račevski,
tikšanās, viedokļu apmaiņa un „prāta vētras”
ar Vigo Račevski, Inetu Riepnieci, Ilzi Dāvi un
svētku vadītāju, Valmieras drāmas teātra aktieri
Māri Bezmeru dod iekšējo pārliecību – šova te
nebūs, jo, diez vai tas patiktu Jāzepam Vītolam.
Bet noskaņas, dabas un mīļu cilvēku klātbūtne

Daugavpils kamerorķestra 5 gadu jubilejas koncerts KINO MŪZIKA

te būs galvenais un svarīgākais.
Noskaņas sajūt arī tās organizācijas, iestādes
un individuālie atbalstītāji, kuri ar finansēm,
idejām un darbiem palīdz veidot svētkus
– Apes novada dome, Gaujienas pagasta
pārvalde, profesore, J.Vītola mantiniece Maija
Zīle (ASV), Valsts Kultūrkapitāla fonds, Vidzemes
plānošanas reģions, Gaujienas J.Vītola fonds,
A/S Laima un personīgi Ojārs Jurčs, SIA Cēsu
Sprīdītis un tās vadītāja Inguna Medne, SIA
Intrad un Latvijas Galda hokeja federācija,
organizācijas UNICEF Hudiksvāles nodaļas
vadītājs R.Krahtmans (Zviedrija), Guna Liepiņa,
Avenu ģimene, mākslinieks Ainars Gaidis un
katrs, ikviens, kas sirdī jūtas piederīgs.
Jāzepa Vītola Mūzikas dienu koncertā Vītolēni
atskaņoja J.Vītola “Dievs, mīļais Tētiņ”, latviešu
tautas dziesmas apdari “Strauja, strauja upe
tecēj’,” E.Račevskis “Te, kur avots”, A.Engelmanis
“Mātei Latvijai”, S.Skrūzmane, latv.t.dz. – “Saule
danci ritināja”, S.Mence “Kad es biju maziņš... “
jeb Folklora manā pagalmā, R.Pedece, latv.t.dz. –
“Maza, maza ābelīte” (Vītolēnu koris), Andris
Riekstiņš – “Gaujienas simfonija” (Vītolēnu
kamerorķestris), Sanda Bārdiņa aranžējumā
latv. t.dz. “Div’ dūjiņas” (Vītolēnu pūtēju
orķestris). Savus jaundarbus Vītolēnu 10
gadu jubilejai veltīja R.Faļkenšteins – “Rondo”,
R.Dubra – “Laudate pueri”, J. Lūsēns – “Upes
dziesma”, E.Račevskis – “Tas taču bija tavs vārds”,
A.Riekstiņš – “Gaujienai” – kantāte bērnu korim
un simfoniskajam orķestrim. Kopā Vītolēniem un
koriem izskanēja Jāzepa Vītola “Gaismas pils”,
Beverīnas dziedonis.
Svētku noslēgumā zaļie baloni pacēlās un
aizlidoja ar mūsu sapņiem un domām, lai
šeit atgrieztos un kopā atkal varētu izdziedāt
J. Lūsēna “Pūt, vējiņi”, U.Marhilēviča “Tikai tā”,
jo tikai tā - esot kopā, mūsu Gaismas pils
nenogrims nekad...
Ilze Dāve, nometnes Vītolēni vadītāja

2012.gada
28.septembrī
Daugavpils
Vienības nama koncertzālē notika Daugavpils
Kamerorķestra jubilejas koncerts. Kādu orķestri
klausītāji ieraudzīja? Novērojama pārliecinoša
izaugsme. Pēdējo piecu gadu laikā būtiski
augusi atskaņotājmākslinieku tehniskā un
mākslinieciskā meistarība. Jāatzīmē, ka katru
gadu orķestra sastāvu papildina jauni mūziķi,
mūsu mūzikas vidusskolas absolventi. Šodien
tas ir profesionāls kolektīvs, kas ieņem savu
vietu mūsu republikas ievērojamu orķestru
vidū.
Kopš kolektīva dibināšanas dienas tā
mākslinieciskais vadītājs un galvenais
diriģents ir Aivars Broks – pazīstams pianists,
komponists, kā arī Daugavpils Mūzikas
vidusskolas (turpmāk – DMV) direktors. Lielā
mērā, pateicoties viņa organizatoriskām un
diriģenta prasmēm un enerģijai, orķestris
nepārtraukti koncertē. Orķestra repertuārā
ir visnotaļ daudzveidīga – gan klasiskā, gan
mūsdienu un populārā mūzika.
Kamerorķestra koncerts sastāvēja no divām
daļām. Pirmajā daļā skanēja mūzika no latviešu
kinofilmām –„Zvejnieka dēls”,„Ilgais ceļš kāpās”,
„Teātris”, „Sprīdītis”. Otrajā koncertprogrammas

daļā skatītāju uzmanībai tika piedāvāta
pazīstama mūzika no ārzemju filmām un
mūzikliem. Daudzi no izskanējušiem darbiem
ir instrumentālas mūzikas oriģināli aranžējumi
tieši kamerorķestrim (aranžējumu autors –
Aivars Broks). Komponista gaume, savdabīga
instrumentācija, krāsaino tembru maiņa
raksturo autora aranžējumu stilu. Orķestra
mākslinieciskā meistarība spilgti izpaudās
I.Kalniņa un H.Cimmera mūzikas atskaņojumā.
Koncerta programmu arī papildināja daudzu
solistu uzstāšanās: Natālija Saveļjeva –
apbrīnojama flautiste, kuras spēle apbūra
klausītājus, īpaši H.Mančīni dziesmas „Visur, kur
sekos sirds” no kinofilmas „Putni ērkšķu krūmā”
atskaņojumā. Muzikalitāte un mākslinieciskā
stila izjūta deva Romānam Saikovskim iespēju
saksofona skanējumā atspoguļot Raimonda
Paula mūzikas bagātību.
Samērā sarežģīti jaunai vokālistei, debitantei
izpausties mūzikla žanrā, kuru dziesmas ir
daudzu klausītāju iemīlētas. Neskatoties uz
to, Emma Safronova (DMV 2.kursa vokālās
pedagoģes J.Boreles audzēkne) savaldzināja
klausītājus, izpildot „Nakts mūziku” no
E.L.Vēbera mūzikla „Operas spoks”. Tomēr

solistes skatuves brīvības trūkums netraucēja
labam ansambļa skanējumam.
Oriģinālas bija A.Broka uzstāšanās, kurš
spēja apvienot sevī pianistu un diriģentu. Tāds
atskaņojuma veids (pianists vienlaikus spēlē
solo un ar galvas vai roku kustībām norāda
orķestrim turpmākās virzības gaitu) bija
raksturīgs klasicisma laikmetam. V.A.Mocarts
tieši tā atskaņoja savus klavierkoncertus –
vienlaikus spēlējot klaviersolo un diriģējot.
Ir patiess prieks, ka A.Broks atdzīvina senās
klasiskās mūzikas atskaņojuma tradīcijas un
savieno to ar mūsdienu kino mūzikas stilu
īpašībām. Gribētos novēlēt mūsu pianistam
un diriģentam A.Brokam – atskaņot arī savu
mūziku, attīstot ne tikai oriģināla aranžētāja
dotībās, bet neaizmirstot arī par savu
komponista talantu.
Visu koncerta klausītāju vārdā apsveicam
mūsu kamerorķestri ar jubileju un vēlam
biežāk iepriecināt mūs ar burvīgām mūzikas
skaņām.
mūz. vid. Mūzikas teorijas
Izgl. Progr. vadītāja
Gaļina Zavadska

Domāju, ka VIIS sistēma tas ir labi, bet tur ir daudz
neskaidrību, pārāk daudz sarežģītas lietas. Laika
patēriņš milzīgs, vai tas ir to vērts??? Vislabāk
man patika termiņi, līdz 14.09. jāievada sistēmā
audzēkņi, tarifikācija, bet semināru uzrīko 17.09.,
kad visam jau jābūt ievadītam. Nesaprotu to
jēgu, semināra rīkotāji gribēja mūs apsveikt, ar
to, ka mēs veiksmīgi bijām visu ievadījuši??? Jā,
mums bija viss ievadīts, bet precīzie līgumi no
KM par papildus finansējumu vēl joprojām nav.
Ineta Pilverte – Iecavas Mūzikas un
mākslas skolas direktore
Stāsts par skolas nosaukuma maiņu un VIIS !
Sākot ar 2012./2013. mācību gadu pie
Iecavas Mūzikas skolas tiek nodibināta mākslas
klase. Visi esam priecīgi, laimīgi! Līdz ar to skolas
nosaukums ar Iecavas novada domes lēmumu
mainās: Iecavas Mūzikas skola kļūst par Iecavas
Mūzikas un mākslas skolu. Un tad arī viss sākas...
VIIS sistēmā nevaram atrast nevienu skolnieku,
nevienu skolotāju, kas iepriekš Iecavas Mūzikas
skolā bija ievadīti! Rakstam e-pasta vēstules,
bildējam izlecošos paziņojumus, zvanām.
Cenšamies darīt visas pamācības, ko mums
stāsta gudri cilvēki. Izrādās, ka pastāv 2 iestādes
– Iecavas Mūzikas skola un Iecavas Mūzikas un
mākslas skola. Iecavas mūzikas skolā vairs nav
neviens skolnieks, bet jaunajā iestādē vēl nav
neviens skolnieks. Pēdējā direktoru sanāksmē,
kur katram direktoram bija iespēja ierasties ar
savu datoru, savu paroli utt., speciālisti no VIIS

norāda, ka mūsu skolā nav nevienas licencētas
programmas!!! Kur tās visas palika? Paldies
Ingūnai Kampānei, kura „iedeva” pagaidu
licences, kamēr tikām skaidrībā ar licencētajām
programmām. Mīļie kolēģi – ja jums ir
kaut kas jāmaina skolas nosaukumā, lūdzu,
interesējieties soli pa solim visās iespējamās
instancēs (Kultūras ministrijā, valsts kvalitātes
dienestā, ar VIIS sistēmas pārvaldītājiem utt.),
kas jums jādara, kādi iesniegumi kam jāraksta,
lai viss notiktos! Tas nav vienkārši...
Nu jau mums viss it kā kārtībā, bet tomēr
es uzskatu, ka ar šīm lietām ir jānodarbojas
informātikas speciālistiem, kas šajā jomā ir
studējuši augstskolā, nevis mums – mūziķiem
un māksliniekiem! Labāk spēlējam sarežģītus
skaņdarbus, gleznojam vēl nezināmā stilā, bet
datori un informācija (kuru jebkurš hakeris var
uzlauzt...Ha-ha- ha!) lai paliek speciālistiem!!!
Bēnes mūzikas un mākslas skolas
direktore Gita Aleksejeva:
Manuprāt, sadaļa par pedagogiem - laba,
pārskatāma. Arī saprotami ievadīt datus.
Par audzēkņiem - lieka un nevajadzīga. Šīs
ziņas noderīgas vispārizglītojošajām skolām, lai
viens bērns nebūtu divās skolās. Mūsu sistēmā
tas nav vajadzīgs. Pie tam audzēkņi “staigā” - te
iestājas, te izstājas, jo šī nav obligātā izglītība.
Tarifikācijas - neesmu ķērusies klāt un arī mūsu
novada IT speciālistam tā ir “nepārkožams
rieksts”. Doma laba, bet tā kā vajadzētu -

Mēneša jautājums
Šķiet, ka direktoriem septembra mēnesis
pagāja zem „VIIS” zīmes. Klāt pie ikdienas
darbiem šis man šķita liels pārbaudījums
tieši laika ziņā. Kāds lietderīguma
koeficients? Kam tas vajadzīgs? Lūk,
direktoru domas šajā jautājumā.
Alojas Mm skolas direktores v.i. Inese
Mētriņa: Manā darbā VIIS sagādā šausmas. Vēl
arvien nesanāk pievienot vienu pedagogu, jo
rāda, ka sistēmas kļūda. Tikai nesaprotu, kuras
sistēmas. Par tarifikāciju vispār nerunāsim, jo
nevaru ievadīt mācību plānu. Nepārtraukti
kaut kas uzķeras. Mūsu datormeistars gan
saka, ka ar internetu viss kārtībā, bet VIIS
darbojas bremzētā režīmā. Nerunāsim par
laiku, kas ieguldīts. Lietderīgāk to būtu atvēlēt
skolas dzīves organizēšanai. Mums lietvedis to
nedara, tāpēc visi papīra darbi ir uz direktora
sirdsapziņu.
Bet pašlaik Alojas Mūzikas un mākslas
skolā visi gatavojas tradicionālajam koru
dziesmu jaunrades konkursam “Kas mēs bijām,
esam, būsim...”, kas notiks 13.oktobrī. Alojā
sabrauks kori no visas valsts un dziedās jauno
komponistu repertuāru. Mūsu korim uzticētā
dziesma jādzied mazajiem koristiem vecumā
no 7 gadiem. Skolotāja Anita Āriņa veltī visus
savus spēkus un audzina mazo pacietību, lai
dziesma skanētu. Būs labi!
Viļakas MMS direktors Aldis Prancāns:
Ar VIIS gāja „interesanti”, man strādā vietniece.

PARTITA NR. 131 2012

5

MĒNEŠA JAUTĀJUMS

ar visām 0,n stundām- neder! Programma
jāpārstrādā mūzikas un mākslas skolas stundām.
Birzgales mūzikas skolas skolotāja Līga
Paukšte:
Tehnoloģiju gadsimts un mūzikas skolas
Ka tehnoloģiju gadsimtā arī mūzikas skolām
vajadzēs atskaitīties elektroniski, tas bija tikai
laika jautājums. Kad pāris gadus atpakaļ Latvijas
mūzikas skolas ievadīja savus datus ,,Kultūras
kartē’’, nodomāju: informācija pietiekami plaša.
To izmantos, kam vajadzēs un nav jāstiepj papīri
uz Kultūras ministriju. Bet, kas tev deva. Jau
pāris gadus atpakaļ bija manāma sakustēšanās
jaunajos novados, kuros savu darbu bija
sākuši jaunizceptie izglītības pārraugi. Ja
par bērnudārzu un vispārizglītojošo skolu
darbību viņi jutās zinoši, tad ,,klāt pieķertās’’
kultūrizglītības iestādes viņiem bija tumša bilde,
kāda patiesība tā ir joprojām. ,,Kultūras karte’’
viņiem ir sveša un bija manāma vēlme mūs
mēģināt saskaitīt pēc vispārizglītojošo skolu
standartiem. Nu, lūk! Un skaita mūs jau pilnā
sparā, kuram vien nav slinkums un kurš tik vien
grib. Mazo mūzikas skolu direktoriem vēl bez
bērnu mācīšanas, stundu plānošanas, rīkojumu
un arhīvu rakstīšanas, vēl: lūdzu šāds mazs
darbiņš. Nekam tas nav vajadzīgs? Mīļie, ko
jūs! Bet ja nu tam revizoram Izglītības ministrijā
pēkšņi gribas pārbaudīt cik tādas mūzikas skolas
lietderīgi izlieto naudiņu, tad visam jābūt pie
rokas. Tas jau nekas , ka līdzīgi dati jau apkopoti
,Kultūras kartē’’ un dažam labam direktoram
slimības lapa jāmeklē pēc labākās sirdsapziņas
pildot vadības norādījumus.
Bet kurš skaita naudiņu, kad jāievieš ir kāda
jauna nepārdomāta pārraudzības programma
un jāalgo neskaitāmi konsultanti, kuri palīdz
tikt ar šo neprātu galā vai, piemēram, jāfinansē

KONKURSI

pētījums ,,Par medņu riesta ietekmi uz globālo
sasilšanu’’, tad naudiņas pietiek.
Bet karavāna iet tālāk. Lai cik mēs katrs
savā ikdienas dzīvē un mācību procesā būtu
ieviesuši smalko tehnoloģiju sasniegumus, vēl
neviena mašīna nav izdomāta, ar kuras palīdzību
instrumentu spēles iemaņas varētu iemācīties
bez darba, bez ilgstošas vingrināšanās. Tikai tad,
ja apstākļu sakritība būs labvēlīga, varēs arī cerēt
uz emocionālu, dažādas sarežģītības pakāpes
mūzikas atskaņošanu.
Vai mums vajag vēl vienu pārraudzības tīklu
jau tā samudžinātajā pasaulē, kurā pamazām
kļūstam par tehnoloģiju vergiem? Kam
vajadzīga šī dubultā pārraudzība? Vai Kultūras
Ministrija ir tik nesvarīga valsts kontekstā, ka
tai vēl jālūdz Izglītības Ministrijas palīdzība sevi
pārraudzīt?
Strenču mūzikas skolas direktore Ralda
Ziemule:
Arī man septembris pagāja zem VIIS zīmes. Pēc
“mēģinājumu un kļūdu metodes” vajadzīgajā
laikā pieprasītos datus izdevās nostiprināt
manuprāt paredzētajās vietās. Pareizi vai
nepareizi? Grūti teikt - nav atgriezeniskās saites.
Interesants šķita piedāvājums pēc noteiktā
datu ievades termiņa piedalīties seminārā “Kā
strādāt ar VIIS”. Iepazīšanos ar sistēmu uztvēru
kā jaunu pieredzi direktora darbā. Mazajās
skolās (vismaz mūsējā) ir tikai viens “kungs un
pavēlnieks” - direktors. Pats sev vadītājs, lietvedis,
sekretārs, remontstrādnieks un bibliotekārs, tā
arī darbu ar VIIS uztvēru kā vienu no papildus
darba pienākumiem. Mani šobrīd nodarbina
jautājums par Kultūrkarti - vai tā mums mūzikas
skolām joprojām ir aktuāla?

Dobeles mūzikas skolas direktore Māra
Rozentāle:
Par VIIS. Jā tā ir Laika nozagšana. Jābūt reāliem
sarakstiem par pedagogiem un audzēkņiem,
kuri mācās. Ja tas ir vajadzīgs priekš valsts.
Skurpulozās tarifikācījas? Tad jau jāreģistrē katra
darba kustība, ko daru ar konkrēto audzēkni?!
Tarifikācijas kontrolē - pašvaldības institūcijas,
skolas vadība, komisijas. Šobrīd mums kūrē
Izglītības pārvaldes speciālists, kurš paģēr
visu audzēkņu stundu sadali. Man ir lietvede
0,25.Viņa kaut ko arī raksta. Pati iereģistrēju
1.klasi. Teikšu vienu. Man žēl tā Laika. Saprotu,
elektroniskā informācija ir laba lieta, bet
nepārspīlējot tās nozīmi un vērtību. Jā, audzēkņi
un pedagogi- tās ir dzīvas būtnes. Tā ir vērtība.
Vai mums trūkst cipari? Un par ko tie runā?
Tukuma Mūzikas skolas direktore Ligita
Zemniece:
Dažādu problēmu risināšana ir direktora
darba ikdiena. Mēs esam ļoti radoši un protam
situācijas atrisināt sev par labu. Varbūt nākotnē
VIIS būs piemērota arī mūzikas skolu vajadzībām.
Vispārizglītojošo
skolu
direktori
mūsu
satraukumu par datu ievadīšanu VIIS sistēmā
nesaprot. Izrādās, ka mums ir stipri jāpielāgojas
šīm prasībām. Atklājās arī nesaprotamas lietas,
piemēram, nekad iepriekš klavieru pedagogu
audzēkņus neapzīmējām par grupu.
Ar visu man palīdzēja tikt galā Izglītības
pārvaldes metodiķe informāciju tehnoloģiju
jautājumos Iveta Misjuro. Viņa mierīgi un
nosvērti parādīja visu, kas nepieciešams.
Atšķirībā no manis, Ivetu nesatrauc vairākkārtējā
mācību priekšmeta pārrakstīšana, visu skolas
profesionālās ievirzes audzēkņu datu ievadīšana
utt.
Kolēģi, jaunatklāsmes process ir nepārtraukts,
tas nekad nebeigsies, jo virza civilizācijas
tālākattīstību!

LATVIJAS MŪZIKAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ASOCIĀCIJA
Par VIIS ieviešanu mūzikas skolās
un mūzikas vidusskolās
Kultūras ministrijai
Kultūrizglītības un nemateriālā
mantojuma centram
Kultūras un radošās industrijas
izglītības nodaļai
Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija
(turpmāk – LMIIA) dara zināmu, ka Valsts
informācijas izglītības sistēmas (turpmāk –
VIIS) ieviešana mūzikas skolās un mūzikas
vidusskolās šobrīd nav reāla sakarā ar
sistēmas nepietiekamu pielāgotību mūzikas
skolu un mūzikas vidusskolu specifikai, kā
rezultātā ir radusies virkne praktisku un
tehnisku apgrūtinājumu veikt šo darbu
ātri, korekti, precīzi un profesionāli. Līdz ar
to mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu
direktoriem rodas liels risks labākajā gadījumā
ievadīt neprecīzu, nesaprotamu un sagrozītu
informāciju par savu mācību iestāžu darbu,
sliktākajā gadījumā – neievadīt informāciju
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vispār.
Kopš VIIS ieviešanas nav notikusi savlaicīga
praktiska apmācība mūzikas skolu un
vidusskolu darbiniekiem sistēmas lietojumā,
kurā būtu izskaidrots, kādā secībā, soli pa
solim ir jāievada dati attiecībā uz mūsu
mācību iestāžu pedagogu tarifikācijām. Šā
gada 17.09 organizētā sanāksme uzskatāma
par formāli notikušu, jo tajā nebija praktisku
nodarbību. Prezentācija atkārtoja sistēmā
atrodamo pamācību; lielākā daļa referentu
atbildes uz uzdotajiem jautājumiem bija –
„sistēma ir nepilnīga, sūtiet e-pastus par
problēmām uz VIIS”. Arī sanāksmes norises
laiks bija pilnīgi neatbilstošs tam, lai noteiktajā
laikā – līdz 20.septembrim – sistēmā varētu
pagūt ievadīt tarifikācijas.
Par pašu VIIS sistēmas neatbilstību mūsu
specifikai liecina daži piemēri:
1.)ievadei netiek piedāvāta vesela rinda
mācību priekšmetu (piemēram, Ventspils
Mūzikas
vidusskolai
pietrūkst
28
priekšmeti);

2.)sistēma piedāvā ievadīt nedēļas stundu
skaitu – tikai veselu skaitli, bet licencētajās
izglītības programmās ir stundu skaits pa
semestriem, kas, dalot ar nedēļu skaitu
dažos priekšmetos un praksē, veido arī
daļskaitli, kuru nav iespējams ievadīt;
atbilde no VIIS – lai ievadām tuvāko veselo
skaitli; taču tādējādi kopsummā veidojas
būtiska nesakritība ar licencēto stundu
skaitu;
3.)tāda pati problēma rodas attiecībā uz
koncertmeistaru stundu ievadi; mūzikas
skolās šis skaitlis pārsvarā nekad nav vesels
skaitlis;
4.)licencējot
izglītības
programmas,
netiek prasīts mācību plānos norādīt
koncertmeistaru stundas (kas ir citas
diskusijas temats); līdz ar to arī sistēmā tām
šobrīd „nav vietas”;
5.)mācību plānā nevar norādīt vairāk, kā vienu
eksāmenu attiecīgajā priekšmetā, kas veido
nesakritību ar licencētām programmām;
6.)vislielākās problēmas laikam gan ir

ar individuālajām stundām; lai tarificētu
individuālās mācību stundas, VIIS piedāvā
veidot grupu, kurā ietvert visus viena
pedagoga dažādu klašu (kursu) audzēkņus;
tas ir principā nepareizi, izkropļo šo stundu
praktisko un finansiālo pusi un būtiski
ietekmē tarifikācijas precizitāti;
7.)lai veidotu grupas, netiek piedāvāts izvēles
saraksts, bet audzēkņi jāievada manuāli
tik reizes, cik grupās viņi ir (piemēram,
viens vidusskolas audzēknis jāievada 25
reizes); tas būtiski palielina laiku, ko patērē
darbinieks, ievadot šos datus;
8.)lai ievadītu mācību plānus, kuri realitātē
neatbilst mūsu izglītības programmu
plāniem, jāpatērē liels laiks, bet pēc
iespējamās sistēmas pilnveides tie būs
jālabo, un tas ir absolūti nelietderīgs darba
laika patēriņš.
Rezumējot, LMIIA piedāvā sekojošo:
1. Noteikt pārejas posmu, kurā VIIS sistēma
tiktu pielāgota mūzikas skolu un mūzikas
vidusskolu specifikai. Pārejas perioda laikā
skolas secīgi ievadītu datus atbilstoši tam,
kādi uzlabojumi tiktu veikti sistēmā.
2. VIIS uzlabošanai nozīmēt koordinatoru,
kurš pārzina mūzikas skolu un mūzikas
vidusskolu specifiku un varētu reāli
palīdzēt gan VIIS darbiniekiem, gan
skolām šajā darbā. Ar koordinatoru
būtu iespējams operatīvi sazināties ar
mērķi ievadīt nepieciešamos datus un
palīdzēt risināt visas darba gaitā radušās
problēmas. Koordinatoru skolas varētu
savlaicīgi informēt par sistēmas darbības
uzlabojumiem un papildinājumiem. Ar
viņu varētu saskaņot reālus termiņus datu
ievadei gan šajā pārejas posmā, gan arī
turpmāk, uzsākot katru jaunu mācību
gadu.
3. Pēc sistēmas pielāgošanas organizēt
praktisku un izsmeļošu apmācību mūzikas
skolu un mūzikas vidusskolu darbiniekiem,
kuriem uzticēta datu ievade VIIS.
Mēs paši esam ieinteresēti šā darba
kvalitatīvā risinājumā, un no savas puses esam
gatavi deleģēt darbam ar VIIS speciālistiem
mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu
pārstāvjus.
Būsim gandarīti, ja šajā darbā piekritīsiet
mūsu idejai attiecībā uz koordinatora
nozīmēšanu. Jo ātrāk kopīgiem spēkiem
uzsāksim šo darbu, jo ātrāks būs pozitīvs
rezultāts.
Ar cieņu,
LMIIA locekļu vārdā
Aivars Broks
Domes priekšsēdētājs

Izsludinātie konkursi
Pilni konkursu Nolikumi
pieejami www.lmiia.lv

programmas Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle audzēkņi.

Latvijas mūzikas skolu stīgu ansambļu
un stīgu orķestru konkursa
MUSICA DA CAMERA 2013
NOLIKUMS
Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija
rīko Latvijas mūzikas skolu stīgu ansambļu
un stīgu orķestru konkursu MUSICA DA
CAMERA 2013.
Konkursa mērķi un uzdevumi
• Popularizēt stīgu ansambļus un stīgu
orķestrus
• Veicināt kolektīvās muzicēšanas prasmes
un iemaņas
• Apzināt un attīstīt Latvijas mūzikas
skolu stīgu instrumentu nodaļu radošo
potenciālu
• Radīt labvēlīgu augsni orķestru izveidei
un Dziesmu svētku orķestru kustībai
Latvijā
Laiks un vieta
Konkurss notiks 2013.gada 13.martā Ogres
Mūzikas skolā.
Dalībnieki
Konkursā var ņemt dalību mūzikas skolu
audzēkņi un absolventi līdz 19 gadu
vecumam, izņemot mūzikas vidusskolas
audzēkņus:
• grupa A – viendabīgie stīgu ansambļi
(2 līdz 12 dalībnieki);
• grupa B – jauktie ansambļi, kuros ne
mazāk par 50% dalībnieku spēlē stīgu
instrumentus (3 līdz 9 dalībnieki);
• grupa C – stīgu orķestri (dalībnieku
skaits ne mazāks par 13); katrā orķestra
instrumentu grupā atļauts spēlēt vienam
pedagogam vai mūzikas vidusskolas
audzēknim.

14. starptautiskais akadēmiskās
mūzikas konkurss Jūrmala 2013 klavieru
specialitātē
NOLIKUMS
Jūrmalas pilsētas dome, Latvijas Koncertaģentūra MŪZA un Latvijas Klavieru
skolotāju asociācija sadarbībā ar Jūrmalas
mūzikas vidusskolu un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju organizē 14. starptautisko akadēmiskās mūzikas konkursu
Jūrmala 2013 klavieru specialitātē, kurš
norisināsies 2013. gadā, no 28. aprīļa līdz 5.
maijam un visu nedēļu piedāvās Jūrmalas
pilsētas publikai neaizmirstamus jauno
un talantīgo mākslinieku priekšnesumus
Jūrmalas mūzikas vidusskolas Lielajā zālē.
Vispārējā informācija
Konkurss notiks četrās vecuma grupās:
• A grupa - Dalībnieku vecums no 8 līdz 11
gadiem (ieskaitot).
• B grupa - Dalībnieku vecums no 12 līdz
15 gadiem (ieskaitot).
• C grupa - Dalībnieku vecums no 15 līdz
19 gadiem (ieskaitot).
• D grupa - Dalībnieku vecums no 19 līdz
22 gadiem (ieskaitot).

VII Jēkaba Graubiņa jauno pianistu
konkursa
Nolikums
Konkursa mērķi un uzdevumi
• Popularizēt J. Graubiņa mūziku;
• Aktivizēt pedagogus un audzēkņus
intensīvāk pievērsties J. Graubiņa
klaviermūzikai;
• Papildināt pedagoģisko un koncertrepertuāru;
• Atklāt un atbalstīt topošos talantīgākos
atskaņotājmāksliniekus;
• Nodibināt kontaktus starp audzēkņiem
un pedagogiem, kā arī mūzikas mācību
iestādēm.
Vieta un laiks
Konkurss notiks Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolā 2013. gada
20. aprīlī plkst. 11:00. Dalībnieku reģistrācija
no plkst. 9:00.
Dalībnieki
Konkursā
var
piedalīties
mūzikas
skolu profesionālās ievirzes izglītības

IV Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas
skolu Izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle- Kokles spēle audzēkņu
konkursa
NOLIKUMS
Konkursa mērķis:
Lai veicinātu Latvijas mazpilsētu un lauku
mūzikas skolu izglītības programmas Stīgu
instrumentu spēle-Kokles spēle audzēkņu
profesionālo izaugsmi un koncertdarbību,
Iecavas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā
ar Iecavas novada Domi 2013.gada 25.aprīlī
organizē IV Latvijas mazpilsētu un lauku
mūzikas skolu izglītības programmas Stīgu
instrumentu spēle-Kokles spēle audzēkņu
konkursu.
Konkursa norises laiks un vieta:
2013.gada 25.aprīlis, Iecavas Mūzikas un
mākslas skola, Raiņa iela 3.
www.iecavasms.lv
III Brāļu Mediņu jauno pianistu
konkursa
NOLIKUMS
Konkursu organizē Jāzepa Mediņa Rīgas 1.
mūzikas skola sadarbībā ar Jāzepa Mediņa
Rīgas 1. mūzikas skolas atbalsta biedrību.
Konkursa mērķi:
• sekmēt audzēkņu radošo un
māksliniecisko izaugsmi;
• veicināt pianistiskā līmeņa pilnveidi;
• popularizēt latviešu komponistu
skaņdarbus.
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Konkursa norises vieta un laiks:
Konkurss notiek 2013.gada 16. martā
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā Rīgā,
Kronvalda bulvārī 8. Konkursa sākuma
laiks un katras grupas uzstāšanās laiks tiks
precizēts pēc pieteikumu saņemšanas.
Konkursa noteikumi:
Konkursā var piedalīties jaunie pianisti
vecumā līdz 18 gadiem.
Konkursa dalībnieki tiek iedalīti 4 vecuma
grupās:
I grupa 6 – 8 gadi;
II grupa 9-10 gadi;
III grupa 11-12 gadi;
IV grupa 13-15 gadi;
V grupa 16–18 gadi.
Dalībniekiem jāatskaņo 3 skaņdarbi:
1) obligātais – brāļu Mediņu skaņdarbs;
2) komponistu-klasiķu izvērstas formas
ātrā daļa;
3) brīvas izvēles skaņdarbs.
Visi skaņdarbi jāatskaņo no galvas.
Obligāto skaņdarbu notis pieejamas
mājaslapā www.jmr1ms.lv.
I mazpilsētu un lauku mūzikas skolu
konkurss vijoļspēles specialitātes
audzēkņiem
Nolikums
Konkursa organizētāji
Konkursu organizē Inčukalna novada
Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar
Inčukalna novada domi

Konkursa norises laiks un vieta
2013. gada 24. aprīlis Inčukalna novada
Mūzikas un mākslas skola Vangažos, Gaujas
ielā 2, incukalns_ms@inbox.lv
www.incukalnamms.lv
Jūlija Grūtupa II Klarnetes spēles jauno
izpildītāju konkursa
NOLIKUMS
Konkursa mērķi:
• ieinteresēt jaunos mūziķus klarnetes
spēles apgūšanā;
• veicināt jauno talantu profesionālo
izaugsmi un attīstību;
• popularizēt
Zemgales
kultūrvides
aktivitātes.
Norises vieta un laiks
Konkurss
notiek
Dobeles
Mūzikas
skolā, Skolas ielā 2, Dobelē 2012.gada
28.novembrī.
www.dobeles-muzikas-skola.lv
Latvijas mūzikas vidusskolu
Mūzikas teorijas nodaļas audzēkņu
konkursa
„Radošās spēles”
Nolikums
Vispārīgie noteikumi
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek
organizēts Latvijas mūzikas vidusskolu
(turpmāk- skola) Mūzikas teorijas nodaļas
audzēkņu
konkurss
Radošās spēles
(turpmāk – konkurss).

Konkursa rīkotājs:
Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma
centrs, Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1365.
Konkursa rīkotāja sadarbības partneris:
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
Muzikoloģijas katedra, Kr. Barona 1, Rīga,
LV-1050
Konkursa norises laiks:
2012.gada 29. novembris;
Konkursa norises vieta:
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
Ērģeļzāle;
Konkursa mērķis:
sekmēt Latvijas mūzikas vidusskolu
Mūzikas teorijas nodaļas audzēkņu radošo
pašizpausmi dažādās mūzikas jomās.
Nosacījumi dalībai konkursā
Konkursā piedalās Latvijas mūzikas
vidusskolu Mūzikas teorijas nodaļas
audzēkņi.
Komandas sastāvā var tikt iekļauti citu
nodaļu audzēkņi.
Latvijas mūzikas vidusskolu Mūzikas teorijas
nodaļu audzēkņu konkursu Radošās spēles
kontaktpersonas:
Ilma Grauzdiņa –
e pasts: ilma.grauzdina@jvlma.lv,
tālr.: 28235361
Česlavs Batņa –
e pasts: ceslavs.batna@knmc.gov.lv,
tālr.: 26462610
www.kriic.lv

Pedagoģijas higiēnas likumi (turpinājums)
Atdod skolai visu, bet aiz skolas
sienām sāc jaunu dzīvi.

Nepiesavinies sev skolēna panākumus
un sasniegumus.

Centies vienmēr būt vesels, pat ja kāds
tam neticēs.

Neprasi no skolēna pateicību. Tajā
(pa)saulē tas tiks ieskaitīts.

Ģērbies tā, lai neviens aiz muguras tev
neteiktu: «Re, skolotāja iet.»

Nekaunies atzīties savā izglītības
trūkumā.

Neguli stundā: slikts piemērs aizrauj
arī citus.

Ja esi atnācis uz stundu sliktā
noskaņojumā, bet aizej labā, tātad ar
tevi viss ir kārtībā. Tev ir iespēja kļūt
par pedagogu.

Izrādi interesi stundas laikā.
Iegaumē, ja tava balss kļūst draudoši
gārdzoša, tad tu dari kaut ko
nepareizi.
Labi, ja vēlu vakarā, atceroties savus
skolēnus, sejā paradās smaids.
Esi pārliecināts, ka skolēns apriori ir
spējīgāks par tevi. Un ne dumjāks.
Par skolēnu panākumiem priecājies
vairāk nekā par saviem paša.

Ja esi atnācis uz pedagoģisko sēdi
labā noskaņojumā, bet aizej sliktā, ar
tevi viss ir kartība. Tu jau gandrīz esi
pedagogs.
Nav jākaunas pārstāt būt pedagogam.
Jākaunas būt sliktam pedagogam.

Audzēkņus vari nemīlēt, bet
pieklājīgam būt ar viņiem ir
pienākums.
Nesajauc lēmumu pieņemšanu ar
problēmu risinājumu. Pēdējais, kā
minimums, ir pievilcīgāks.
Gudrais piedos, kad viņu nosauks
par muļķi. Muļķis - nekad.
Neeksperimentējiet ar vadību.
Personība nav kolektīva produkts, bet
tā pamats.
Apkopots no personīgās pieredzes un
citu autoru atziņām.
R.Baltušīte ”Skolotāja loma mācīšanās
motivācijā”, RAKA 2006

Nav skolēna, kuru par kaut ko
nevarētu iemīlēt.

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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