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Aprīlis ir joku mēnesis. Laikam tādēļ arī
daba tā joko ar mums. Jātīra nevis pērnās
lapas, bet sniegs vēl 9.aprīlī. Nu kur tas
redzēts? Un gripa arī vēl negrib atkāpties,
kāds ik pa laikam vēl „nokrīt”. Bet tas
nepavisam netraucē aktīvi darboties,
piedalīties konkursos un koncertos. Gandrīz
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Auces Mūzikas skolas kolektīvs
sirsnīgi sveic pūšaminstrumentu
spēles skolotāju Andri Egilu
Āboliņu
u 50 gadu jubilejā!
Apsveicam 8.aprīlī Nītaures
mūzikas un mākslas skolas
direktori Mariku Busoti - Uzuliņu
u
apaļajā jubilejā!
Paturi to visu sev,
kas ir pāri lijis tev,
kas ir spārnos licis tev
pacelties pāri sev!
Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas
(Karostā) teorētisko priekšmetu
skolotājai Olgai Pļuščaii saulainus
sveicienus jaukajā jubilejā sūta
tagadējie un bijušie kolēģi
un audzēkņi!

kā bišu stropā zum un skan. Un tas ir galvenais.
Ir noslēdzies Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu valsts konkurss,
kurš šogad bija cieši saistīts ar mūzikas
skolām un vidusskolām. Visos 8 reģionos
pirms mākslas konkursa skanēja mūzika.
Lai to varētu atskaņot arī atkārtoti telpā, kur
notiek skaņdarba vizualizācija, atbilstoši
uzdevumam, jau 27.februārī mūzikas
skolu un vidusskolu audzēkņiem tika dota
pirmreizēja iespēja Radio 1. studijā ierakstīt
Jāzepa Vītola instrumentālo mūziku.
Bet seminārs Mūzika mākslas izglītībā
mākslas un mūzikas pedagogiem notiks
Gaujienā 26. un 27.aprīlī. Mākslas skolu
audzēkņu valsts konkursa izstāde būs
skatāma arī 26.un 27.jūlijā, kad svinēsim
Jāzepa Vītola Mūzikas dienas Gaujienā. Vai
zinājāt, ka J.Vītols un viņa balāde Gaismas
pils ir iekļauta Latvijas kultūras kanonā?
Par kultūras kanonu uzzināju, ka „tajā
iekļautas Latvijas kultūru raksturojošās
vērtības dažādās mākslas jomās, ar kurām
lepojamies un kurām vajadzētu veidot ik-
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viena Latvijas iedzīvotāja kultūras pieredzes
pamatu, nodrošinot piederības izjūtu Latvijai. Kanona diskurss saistāms ar kultūras
atmiņas jēdzienu, kas skaidrojams kā
cilvēku grupas, noteiktas kultūras pārstāvju
kopējas zināšanas noteiktā brīdī. Tādējādi
var teikt, ka kanons ir līdzeklis šādas kopējas
kultūras atmiņas radīšanai un izplatīšanai.
Kanons savā ziņā ir institucionalizēta
kultūras atmiņa.” Jautājums – vai mums ir
šī kopējā kultūras atmiņa? Es uz to šobrīd
nevaru atbildēt. Bet gribētu, lai ir lietas, par
kurām es varētu dalīties atmiņās ar citiem
līdzcilvēkiem, pārrunāt līdzpārdzīvoto. Tas
noteikti notiks šajos Dziesmusvētkos, kuros
piedalīšos. Un šīs atmiņas būs manas, tavas,
kopējās. To man neviens nevarēs atņemt un
tā būs mana bagātība. Nodosim to mūsu
nākamajai paaudzei, lai, kad mēs būsim
veci, viņi mūs neaizvestu ar ragaviņām
uz mežu...Un mūsu rokās ir veidot jaunās
paaudzes attieksmi, tas ir mūsu uzdevums
un pienākums. Un te nu joki beidzās.....
Ilze Dāve, redaktore

Veiksmīgi noslēdzies Latvijas mākslas skolu
audzēkņu valsts konkurss. Liels paldies
visām mūzikas skolām, kas piepildīja šo
konkursu ar J.Vītola mūziku! Atsauksmes
no skolām, kuras organizēja konkursu, ir ļoti
labas.
Visi konkursā tapušie darbi tiks izvērtēti un
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LMIIA vizīte Baltkrievijā
Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija
(turpmāk – LMIIA) nolēma organizēt pieredzes apmaiņas braucienu uz Baltkrieviju, lai
turpinātu iepazīšanos ar mūzikas izglītību citās valstīs. Sākotnēji tas bija plānots jau oktobrī, bet galu galā aizbraucām tikai martā.
Marta vidū Baltkrievija mūs sagaidīja balta
un piesnigusi, tās plašie lauki melnbaltajā ainavā tālumā saplūduši ar debesīm. Sajūta, ka
visu saules gaišumu esam atstājuši Rīgā. Tad
vēl nezinājām, ka mūs pārsteigs dabas stihija
– īsta sniega viesuļvētra un Minskā tiks izsludināts ārkārtas stāvoklis, bet mājup ceļā mūsu
šoferiem būs jāparāda augsta meistarība, varonīgi izvagojot vārda tiešā nozīmē neizbraucamu ceļu. Arī ziemai ir savs neatkārtojams
skaistums!
Veiksmīgi sasniedzam mūsu ceļojuma gala
mērķi – N.I.Aladova vārdā nosaukto Minskas
2.Bērnu mūzikas skolu, kas atrodas vienā no
lielākajiem pilsētas mašīnbūves mikrorajoniem Angarskas ielā. Iepazīstamies ar skolas
direktoru Valēriju Aleksandroviču Oreškinu,
kurš savā amatā ir no 1979.gada. Direktors ar
lielu lepnumu stāsta, kā veidojis skolas projektu, izlolojis katras telpas iekārtojumu. No
mazas vienstāvu ēkas, tā pārbūvēta tieši tā, kā
direktors V.A.Oreškins iecerējis.
Sakarā ar Latvijas mūzikas skolu direktoru
vizīti, skolā ir noorganizēta vērienīga tikšanās
ar Minskas pilsētas kultūras pārvaldes vadību,
ir ieradies Minskas laikraksta „Avtozavodec”
korespondents, top arī kopīgs foto avīzei. Runājam par mūzikas skolām, mums pastāsta
par Minskas kultūras iestādēm, kas pakļautas
kultūras pārvaldei, lielajā divu miljonu iedzīvotāju pilsētā to ir daudz (84 iestādes, tai skaitā 5 komunālie teātri, 1 cirks, 6 muzeji, vairāki
dramatiskie teātri, u.c.).
No 22 Baltkrievijas galvaspilsētas mūzikas
skolām N.I.Aladova vārdā nosauktā Minskas
2.Bērnu mūzikas skola ir lielākā, tajā mācās
700 audzēkņu, strādā 80 pedagogu, no kuriem puse ir šīs skolas absolventi. 2. Bērnu
mūzikas skolai ir bagāta vēsture, tā ir viena no
vecākajām mūzikas skolām Minskā. Tā dibināta 1950.gadā, tas bija arī rūpnīcu veidošanās
periods, tajā laikā radās arī Minskas traktoru
rūpnīca, ap kuru izauga liels dzīvojamo māju
mikrorajons rūpniecībā nodarbinātajiem darbaļaudīm. Citos apvidos Baltkrievijas mūzikas
skolas dibināja ne tikai kultūras pārvaldes, bet
tā bija arī kolhozu vai sovhozu iniciatīva.
Mūs īpaši interesēja skolu finansējums,
Baltkrievijā tas ir no valsts un pašvaldības
budžeta. Mācību programmas ir iepriekšējā
apjomā, tai skaitā ar divām specialitātes stundām nedēļā.
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Arī Baltkrievijā audzēkņu vecāki maksā par
bērnu mācībām mūzikas skolā, tā tas bijis
vienmēr. Maksa, salīdzinot ar citiem pakalpojumiem, ir simboliska - no 36 līdz 40 tūkstošiem Baltkrievijas rubļu mēnesī (mūsu naudā –
2- 2.50 Ls).
Skolas direktors uzskata, ka katram bērnam
jāiegūst kāda mākslas izglītība. Vecākiem ir
dota izvēle, kur vest bērnus, vai uz mūzikas,
uz mākslas vai uz horeogrāfijas skolu. Ar prieku direktors V.A.Oreškins atzīst, ka viņa skola ir
nodrošināta ar labiem un augsti profesionāliem pedagogiem, kas mīl savu darbu. Skolas
absolventiem, kas beiguši mūzikas augstskolu, esot sapnis nokļūt darbā savā bijušajā skolā, un tas liecina par labu mikroklimatu – tā
direktors V.A.Oreškins.
Par tradīciju ir kļuvušas ikgadējās absolventu tikšanās, tās notiek katru gadu aprīļa pirmajā otrdienā. Tad kopā pulcējas ne tikai mūziķi,
bet arī ārsti, inženieri, juristi, skolotāji u.c.
Dodamies apskatīt skolu, kuru laipni izrāda
pats direktors. Skolas lepnums ir lielā koncertzāle – ar skaistu sudrabaino ērģeļu stabuļu izvietojumu uz skatuves, sānos to rotā pelēkzili
gobelēni ar daudzkrāsainu ieaustu ziedu
kompozīciju. Skatuve ir liela un ērta, arī klausītāju zālē vairāki simti vietu.
Pie sienām izvietoti plaši stendi, tur iepazīstama skolas vēsture un darbība. Pakavējamies
pie skolas viesu stenda, kur lasāmi slaveni
vārdi – E. Gilels, D.Kabaļevskis, A. Hačaturjans,
A.F.Gedike, dziedātāja N.A.Obuhova un daudzi citi.
Skolu beiguši daudzi Baltkrievijā un Krievijā
(arī bijušajā Padomju Savienībā) ievērojami
mūziķi un diriģenti.
Aplūkojam klases, pianistiem ir divi instrumenti, galvenokārt Baltkrievijā ražotās klavieres „Belarus”, populārs arī pianīns „Fantāzija”.
Savās klasēs skolotāji uzskatāmi izvietojuši
saņemtos goda rakstus, pateicības, fotogrāfiju
stendus.
Skolas bibliotēkā arī viss sistematizēts
un sakārtots. Līdzās uzrakstiem „Saudzēsim
grāmatas!” un „Labākie lasītāji” ir pateicības
stends audzēkņiem un pedagogiem par ieguldīto darbu, salabojot un salīmējot bojātās
grāmatas. Tādu redzam arī skolas vestibilā, lai
rosinātu pieteikties aizvien jaunus palīgus.
Katru mēnesi šo darbu veic citi audzēkņi un
pedagogi. Bērni tiek radināti saudzēt grāmatas un skolas inventāru.
Skolas vestibilā ir liels stends ar krāsainām
fotogrāfijām no vizītes Latvijā 2012.gadā
Mārupes mūzikas un mākslas skolas rīkotajā
VI Starptautiskajā konkursā. Izvietota informācija par V Starptautisko konkursu Kauņā

„Muzicējam divatā” 2012.gada vasarā un citas
aktualitātes.
Nonākot skolotāju istabā, sarunas ievirzās
par mūzikas skolotāju darba samaksu. Pie ziņojuma dēļa lasāmas direktora pavēles, kārtības noteikumi, pedagogu uzvārdi ar pedagoģisko slodžu un algu sarakstiem. Baltkrievijā ir
noteikta skolotāja slodze 18 stundas nedēļā,
koncertmeistaram ir 24 stundas nedēļā.
Aprēķinot darba samaksu, tiek ņemts vērā
pedagoga darba stāžs, izglītība un piešķirtā
kategorija. Par otro kategoriju pienākas 15%
piemaksa, par pirmo 20%, un par augstāko
kategoriju 30% no amata likmes. Skolotājiem
tiek piešķirtas prēmijas, piemēram, par metodiskā darba veikšanu. Pedagogi pēc vajadzības saņem arī materiālus pabalstus.
Skolas direktoram V.A.Oreškinam ir divi vietnieki mācību darbā - audzināšanas darbā un
administratīvi saimnieciskajā darbā. Direktors
atbild par visu, un šī atbildības nasta ne vienmēr ir tik salda, kā no malas izskatās.
Pēc iepazīšanās ar skolu, dodamies uz kora
zāli, lai noklausītos skolas korus. Vispirms uzstājas meiteņu koris, kurā dalībnieču vecums
ir 6 līdz 7 gadi, tajā dzied arī pianisti un stīdzinieki. Uz skatuves sastājas mazas meitenītes,
„uzzied” balts kaprona matu lentu mākonis,
un mēs nokļūstam bērnu dziesmas „Sienāzītis
- muzikants” varā.
2.-3.klašu korī dzied meitenes, ir arī divi
zēni. Balsis skanīgas un dziesmas arī. Zēnu korim tiek veltītas lielas uzslavas, koris dibināts
2000.gadā, daudz koncertē, piedalās konkursos, festivālos arī Baltkrievijas filharmonijas organizētajā abonementu ciklā „Dzied zēni”. Pēc
nepieciešamības tiek pieaicināti kora klases
absolventi vīru balsīs. Korim repertuārs plašs
– no baltkrievu tautas dziesmām līdz Dž.Geršvinam.
Zēniem tiek mācīta laba skatuves stāja, artistiskums. Katrs korists tiek audzināts arī kā
solists.
Koncertu noslēdz skolas spilgtākais un
godalgotākais kora kolektīvs - 1980.gadā
dibinātais meiteņu koris „Sārtās buras” (Alije
parusa)– 19 jaunietes ar ļoti skanīgām balsīm, skaistas un staltas, tāpat kā viņu diriģents
Vladimirs Loijs. „Sārtās buras” ir arī kora ārējais
tēls – spilgti sārtas kleitas ar balti plīvojošu
apmetnīti. Korī dzied daudzas ļoti labas vokālistes, un audzēkņu sagatavotība dod iespēju
uzreiz pēc skolas beigšanas iestāties Minskas
Mūzikas akadēmijā, bez mūzikas vidusskolas
posma. Daudzas audzēknes arī iestājoties ik
gadu mūzikas augstskolā. Kora lepnums ir
skolas absolvente, tagad Minskas Mūzikas
akadēmijas maģistrante vokālajā mākslā,

daudzu starptautisku konkursu laureāte soliste Irina Loija.
Plašāku pārskatu par skolas audzēkņu muzicēšanas prasmi gūstam otrā koncertā lielajā
zālē, tas ir daudzpusīgs un labi sagatavots.
Klausāmies stīgu instrumentu ansambli, ar
lepnumu skolas direktors stāsta, ka tieši tā
kādreiz šādā ansamblī spēlējis vijolnieks Artjoms Šoškovs, kas Beļģijas Karalienes Elizabetes prestižajā konkursā kļuva par laureātu un ir
daudzu Starptautisku konkursu laureāts.
Dzirdam arī sagatavošanas klases un 1.klašu vijolniekus un audzēkni Noviku Janu, kas
jau tagad ir vairāku starptautisku konkursu
laureāte, fonda „Jaunie vārdi” stipendiāte. Pedagogi ļoti atbalsta izcilības mūzikā un veicina šo bērnu izaugsmi.
Skolā ir plaša cimbalas klase kā arī visa tautas mūzikas instrumentu nodaļa kopumā.
Sajūsminamies par cimbalistu duetu, interesants ir dombru ansamblis un balalaiku duets. Mūsu ovācijas saņem skolotājas Marinas
Orlovskajas virtuozais cimbalas solo, atskaņojot V.Monti „Čardašu”.
Skolas pedagogu ansamblī apvienojušies
dažādi instrumentālisti – skan mandolīnas,
balalaikas, akordeons, bajāns, dombras un sitaminstrumenti. Viņu priekšnesums bija augsti profesionāls, spilgts un aizrautīgs.
Viesojāmies arī Baltkrievijas Mūzikas akadēmijā Minskā, skaistā, kolonām rotātā, lielā ēkā
pilsētas centrā. Plašie gaiteņi grimst krēslā,
visur valda pustumsa. Ievērojām, ka zem gaismas slēdžiem ir uzraksts: „ Stingrās ekonomijas režīms! Lūgums izslēgt gaismu!!!”
Pēc izvēles varējām hospitēt augstskolas
pedagogu nodarbības. Nokļūstu profesora
Vladimira Andrejeviča Dulova klasē 1.kursa
pianistes specialitātes stundā. Uzzinot, ka
esam no Latvijas, profesors sūta sveicienus
savam kolēģim – P.Čaikovska vārdā nosauktās Maskavas konservatorijas studiju biedram
Sergejam Osokinam. Pēc nodarbības aprunājos ar jauno pianisti, vienu no 33 pianistu
pirmkursniecēm, un uzzinu, cik ļoti viņai patīk
mūzikas akadēmijā, studēt esot ļoti interesanti, arī koncertdzīve pilsētā ir aktīva.
Mēs tiekam uzaicināti uz Mūzikas akadēmijas Lielo zāli, lai noklausītos studentu un mācību spēku koncertu, programmā ir S.Rahmaņinova kamermūzika, jo Mūzikas akadēmijā
ir sagatavots S.Rahmaņinova 140.gadadienai
veltīts koncertcikls.
Vizītes nākamajā dienā, spītējot putenim un
mežonīgajam vējam, ļaujamies Minskas kolēģu noorganizētajai pilsētas apskatei. Ko redzēt
ir daudz, bet īpaši pārsteidz pēdējos gados saceltie mikrorajoni, renovētās dzīvojamo namu
augstceltnes, grandiozās sporta būves, 28 kilometru garā velotrase, slaloma trase, tramplīni,
arī klosteri un skaistas baznīcas.

Pilsēta gatavojas pasaules čempionātam
hokejā. Kaut arī 1990.gadā celtā „Sporta pilsēta” ar lielo Minskas arēnu ir vērienīgs sporta komplekss, tomēr, gatavojoties 2014.gadā
gaidāmajam pasaules čempionātam hokejā,
Minskā top jauna sporta pilsēta – ar arēnām,
sporta laukumiem – slēgtiem un atklātiem, ar
sporta bāzēm, olimpisko ciematu un modernām viesnīcām.
2013.gadā atvērts liels ūdens atrakciju
parks, atjaunots bērnu dzelzceļš, Skolēnu
nams, kurā pulciņu apmeklēšana ir par brīvu.
Pagājušajā gadā no jauna atvērta restaurētā
un modernizētā Minskas opera. Sniega apsegts ir viss - modernais Minskas starptautiskais izstāžu komplekss - kā liels pieclapu zieds,
lielie pilsētas parki un vēsturiskais „Uzvaras
parks” ar muzeju Otrajam pasaules karam.
Varētu vēl pieminēt daudz - gan Ļeņina ielu,
gan daudzos padomju laika pieminekļus un
obelisku ar mūžīgo uguni, un daudz ko citu.
Lielie augstskolu korpusi joprojām turpina
pulcēt studentus, arī rūpniecība aptver visas tautsaimniecības nozares un cilvēkiem ir
darbs. Tomēr lielākā iedzīvotāju daļa zemo ienākumu dēļ dzīvo pieticīgi, arī mūzikas skolas
pedagogi.
Baltkrievijas Nacionālā bibliotēka ir galvenais informatīvais un kultūras centrs valstī.
Tā uzbūvēta četros gados, atklāta 2006.gadā,
krājumos ir 8 miljoni dažādu formātu glabāšanas vienību. Ēkas projekta ideja - attēlot Baltkrievijas briljantu, celtne ir 72 metrus augsta.
Ārējā sienu apdarei izmantots speciāli apstrādāts stikls, un ar sarkanu, dzeltenu, zilu lampiņu gaismas projekcijām veidojas 25 zīmējumi,
kas īpaši izceļas tumšajā diennakts laikā. Bibliotēkā ir arī konferenču zāles, valsts prezidenta Lukašenko zāle. Atrašanās vieta ir jaunajā
topošajā pilsētas rajonā tālu no centra, bet
bibliotēkā iespējams nokļūt pa jauno Minskas
metro līnijas maršrutu, un, neizejot ārā no pazemes, uzreiz nokļūt ēkā. Pie ieejas daudzās
pasaules valodās, arī latviešu, ir iegravēti vārdi:
„Lai Dieva cilvēks būtu sagatavots un pilnīgs
katram darbam”.
Vizītes laikā mūs draudzīgi sagaidīja un
viesmīlīgi pavadīja N.I.Aladova vārdā nosauktās Minskas 2.Bērnu mūzikas skolas klavierspēles skolotāja Valentīna Pavlova, daloties ar
mums savā dzīvespriekā un enerģijā.
Arī mēs centāmies saskatīt pozitīvo un bagātināties ar labām emocijām, jo tas dod iedvesmu tālākam darbam. Visu braucēju vārdā
sakām lielu paldies Aivaram Brokam, Dacei
Štrodahai, Initai Pūķei par organizatoriskām
rūpēm!
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par citu laimi, proti: laimi strādāt un
mācīties pusi gadu desmita lielā meistara
gudrības koka laipnajā pavēnī.
Iestāju
eksāmeni
prof.
Vītola
klasē pulcināja nereti stipri dažādas
,,markas” aspirantus. Dažs līdzi nesa
biezu jo biezu partitūru, cits kautrīgi
rādīja pašsacerētas meldijas, kurām
pavadījumu vispār nebija, vai arī tie
bija radušies ģitāru strinkšķinot. Šai ziņā
zīmīgs bija īpaši boļševiku gads, kad
Vītola klasi sturmēja ,,tautas mākslinieki”.
Korāļa
harmonizācija,
dzirdes,
elementārteorijas un solfedžo pārbaude
tad nu izšķīra — „būt vai nebūt”. Un nereti
gadījās, ka arī aspirants ar partitūru
tika atraidīts. Ja atraidītais izmisa un
solījās Daugava lēkt, Vītols visnotaļ
paturēja savu mieru, atbildēdams:
,,Mīļais kungs, ja es jūs uzņemtu, tad
man būs jāiet uz Daugavu!” Meistara
rūpīgs, pētītājs skats, daži jautājumi par
iepriekšējiem skolotājiem, strādāt gribu,
iezīmēja eksāmena pēdējo posmu,
reizē apstiprinādami, ka aspiranta vārds
pirmoreiz parādīsies uz konservatorijas
„melnās tāfeles” - jaunuzņemto Vītola
audzēkņu skaitā. Tā Vītola mācekļi
kļuvuši simti daudzu Eiropas tautu
jaunekļi un vīri, tā Vītola mācekļi kļuvām
mēs, paši jaunākie, tā joprojām meistars
ik rudeni piepulcina savai dižajai saimei
arvien jaunus mākslas kalngalu alcējus.
Ir tā dīvaini pieminēt šos steigas un
trauksmes pilnos gadus. Diena dzina
dienu, uzdevums uzdevumu, atziņa
atziņu, līdz steigas un jauniegūtā
piekusušajam jauneklim bieži grūti
nācās visu aptvert un organizēt
eksāmena darbam. Līdz ar Čaikovski
atzīdams, ka arī radošais darbs jāstrādā
no dienas dienā, kā kurpniekam pazoles
sitot, Vītols saviem audzēkņiem mācīja
ne tikai darba prieku, bet allaž arī apziņu
par sistemātiska darba nepieciešamību.
Tā arī rakstīts tika diendienā, labāk un
sliktāk, kā kuro reizi. Un labi, ja ar dienu
varēja cauri tikt. Taču par grūtībām
neviens nežēlojās.
Jāpiemetina gan, ka nekad neesmu
dzirdējis profesoru inspirācijas momentu
noliedzam. Taisni otrādi. Gadījās, īpaši
augstāko formu klasēs, dažkārt arī pa
neražīgākai, tukšākai nedēļai. Šādus
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momentus Vītols vienmēr arī ar vieglu
humoru akceptēja, teikdams: ,,Mūsu
arodā ar to jārēķinās.”
Gandrīz vai ik grupā gadījās arī pa
novirzienam vai atsevišķam vieniniekam,
kas savu censoņa garu, prof. Ābeles
vārdiem sakot, upurēja „elegantākam”
dzīves veidam. Kamēr neražības kaitei
nebija hronisma pazīmes, profesors
iztika ar viegli ironisku ,,nospiedoši
daudz tas jau nu nav” vai ar rezignētu
,,kā es to spēšu izskatīt. . .” Ja stundu
neapmeklēšanas kaite kļuva regulārāka,
audzēknis dabūja izjust ari sājāka
humora kodīgākas piezīmes iedarbību.
Stundā ienākot, profesoru sagaidījām
allaž godbijīgi piecēlušies, kam Vītols
atbildēja ar stingru „labdien” vai ,,sveiki”.
Apsēdies pie klavierēm vai kaut kur
nomaļus, ar obligāto tējas glāzi, noteikts
„kas nu rādīs?” iezīmēja stundas
sākumu. ,,Rādītājs” tad ar drebošu sirdi
un roku cēla priekšā uzrakstīto, citi vai
nu klausījās vai, bieži vien, pie galda
turpināja pabeigt tīrrakstu. Profesors
nemīlēja nebrīvību stundās, kaut arī
pie īsteni brīvas izturēšanās mūs bija
grūti piedabūt pat ar laipni piedāvātu
papirosu. Tikai drosmīgākie, profesora
dzīvoklī esot, uzdrīkstējās to, aiz palmas
nolīduši, izkūpināt. Ja gadījās stunda
ar profesoru divatā, tad bieži vien
piedāvātais ,,Mokka” dzisa vienā dzišanā,
pat ieradušam smēķētājam likdamies kā
apgrūtinājums.
Reti jo reti izmantojām izdevību
ar meistaru pamērīties spēkos, proti:
savu domu aizstāvēdami, - bijība un
uzticēšanās Vītola autoritātei bija
pilnīga. Dažkārt profesors pukojās par
mūsu neuzņēmību, iedrošinādams
gan ar nostāstu par kādu citu, āķīgāku
un mutīgāku audzēkni, ar kuru vai ik
stundas iznākot karstāka saķeršanās,
gan atkal ar zobgalīgu prātojumu, vai
tik mēs te stundās neizliekoties, lai
ārā, uz trepēm izgājuši, viņu lamātu.
Vispār, vietā atspēkotu un pamatoti
aizstāvētu domu Vītols neņēma ļaunā,
drīzāk gaidīja, lai šādi izraisītos auglīgas
pārrunas.
Darbus caurlasot vai uzklausot, Vītols
bieži vien klusēja, un šai laikā profesora seja pat rūpīgākam vērotājam
bija neizpētījama zeme, kurā nekas
neliecināja par nosvēršanos pozitīvā vai
negatīvā virzienā. Meistars klausījās...
Tad - beigu akordi, kadenca, un sekotājs
slēdziens radīja tūlītēju skaidrību. Asi
un brīžam netverami lietiski tverts, tas
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atklāja visus trūkumus un
vēlamības, Piemērs. Fūgas
vai augstāko formu klase,
respektīvi
komplicēti
darināta fūga, vai nemierīgi
modulējoša,
trauksmaina sonātas izstrādājuma
daļa.
Vāja
klaviernieka
neskaidrība,
,,dievišķos”
lēnumos un autora nevarībā
nospēlēto darbu tikai reiz
noklausījies,
profesors
pienāk
pie
klavierēm,
sameklē
manuskriptā
attiecīgo vietu un lemj: ,,Šo
balsi mēs vedīsim uz augšu,
bass ies hromatiski, tālāk
sešām taktīm svītru pāri,
un - spēlējiet, lūdzu, tagad!”
- Tiešām, saturā nekas nav
zaudēts, forma lakonizēta,
kļuvusi
skaidrāka,
un
brīnišķīgākais, ka taktis abpus svītrojuma saliedējas
kopā, doma loģiski, ja ne
pat loģiskāk turpinās, pat
parasto ,,trākldiegu” nekur
nav palicis. Un - pieminēju jau - viss tas
uztverts klausoties atskaņojumā, kur
brīžiem nevar saprast, vai taktsmērs ir
trīs, četri, varbut trīs un četri, iespējami
pat, ka vienpadsmit jeb vienpadsmit ar
pusi. Nemaldīgs un precīzs grieziens,
īsta, piedzīvojuša ķirurga rokas cienīgs!
Vienmēr pie rokas profesoram bija
ideja vai nu formas attīstīšanai, vai
modulāciju paņēmienam, bet arvien tā
bija apbrīnojami svaiga savā pēkšņumā.
Iepriekš izstrādātu shēmu, šablonu Vītols
principā noraidīja. Komponēšanas likumu
profesoram nebija. – „Var visu! Uzrakstiet,
atnesiet un parādiet, tad es jums teikšu,
vai tas iet, vai ne!” - lūk, profesora parastā
atbilde jautājumiem, vai drīkst pēc otrās
pakāpes ņemt trešās sekstakordu, vai
drīkst pirmajā pakāpē dubultot tercu etc.
Vītols atrada par iespējamu pat ievadtoņa
dubultojumu (!), protams, attiecīgā
vietā un secībā. Apķērīgākie audzēkņi,
protams, arī zināja, ka ir velti mēģināt
harmonijas kursa novembrī vai decembrī
profesoru ,,pieradināt» pie kvintu
paralēlismiem modulāciju uzdevumos.
Pa lielākai daļai tie vēlāk izrādījās tie paši,
kas atkal zināja laiku pienākušu esamr
kad varēja ierakstīt pa paralēlai sekundai
vai septīmai. Un bieži vien profesors
gluži labsirdīgi noteica: ,,Var jau, bet
nedariet to tik konsekventi, lai redz taču,
ka jūs protiet arī pareizi balsis vest!” Bet

XII Starptautiskais akordeonistu festivāls – dāvana Limbažu 790. jubilejā

nekad meistars neteica to, iekāms nebija
audzēkni, tā sakot, pārlauzis un iemācījis
jau vispirms ieraudzīt, kur īsti septima
paliek, tad - saprast un atšķirt, kad labi,
kad slikti septimu nepareizi risināt.
Pa laikam citu neveiklību izlabodams,
profesors pat dažu paralēlu kvintu atstāja
audzēkņa „sirdsapziņas izvērtēšanai”, gan
piebilzdams, lai nerādot prof. Francmanei
un Kārkliņam. (turpinājums nākamajā numurā)
Alberts Jerums
290.-293.lpp.
Fragments no grāmatas Graubiņš, J.
(1944)
Jāzeps Vītols Raksti par viņa
dzīvi un darbu 80 gados;
Rīga: Latvju grāmata, 495 lpp.

Pēc sniegotajām Lieldienām
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas
skola gaida pieteikumus
I Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu
konkursam vijoļspēles specialitātē!
Konkurss notiek 24. aprīlī Vangažos,
pieteikumu iesūtīšanas termiņš - 19. aprīlis.
Visa informācija par konkursu pieejama mājas
lapā incukalnamms.lv

Marta ievērojamākais notikums Limbažos, protams, bija XII Starptautiskais
akordeonistu festivāls, kas šoreiz ievadīja
pilsētas 790. jubileju. Tas pulcēja solistus,
ansambļus un orķestrus no 10 valstīm - Itālijas, Norvēģijas, Serbijas, Vācijas, Krievijas,
Baltkrievijas, Moldovas, Lietuvas, Igaunijas
un Latvijas.
Trīs dienu garumā klausītāji varēja baudīt
visdažādāko akordeonmūziku, vairākos numuros to papildināja vēl citu instrumentu
skanējums. Koncertos uzstājās daudz gados jaunu, toties pieredzējušu un starptautiskos konkursos godalgotu mākslinieku.
Vienu no lielākajiem pārsteigumiem sagādāja puišu kvartets Subtilu-Z no Lietuvas,
piedāvājot rūpīgi nostrādātu programmu
ar asprātīgiem teatrāliem elementiem. Viņu
sniegumā varēja dzirdēt gan akordeonu,
gan nacionālā pūšaminstrumenta birbīnes
un perkusiju spēli. Veiksmīgi kontaktu ar
skatītājiem prata uzturēt arī Krievijas pārstāvis Eduards Ahanovs, kurš aizkustināja
ne vien savos solo uznācienos, bet arī estrādes un džeza mūzikas koncertā iepriekš
neplānotajā saspēlē ar Volhovas apvienību
Jazztone. Vēlāk sarunā E. Ahanovs atklāja,
ka Limbažos uzstājies pirms vairākiem gadiem, taču orķestra sastāvā. - Šajās dienās
jūtams, ka festivāla gaisotni piepilda siltums
un dvēsele. Jauki un pieredzi bagātinoši ir
satikties ar citiem mūziķiem, iegūt jaunu informāciju un draugus, - teica E. Ahanovs. Kā
vienmēr, spožu spēli un mākslinieka cienīgu stāju demonstrēja Latvijas akordeonists
Kaspars Gulbis kopā ar savu instrumentālo
ansambli. Vizuāli patīkamu iespaidu atstāja dzīvesbiedru duets - Miroslavs Ļeļuhs
un Vladislava Raguzina - no Kaļiņingradas.
Limbažu draugu pilsētas Norvēģijas Sandes
duetu Jupiters publika jau bija iepazinusi iepriekšējos festivālos. Protams, klausītāju ļoti
gaidīta bija Limbažu mūzikas skolas (MS)
absolventu - Jūlijas Skipores un Natālijas
Meļņikovičas - uzstāšanās kopā ar orķestra
Sinfonia Concertante stīgu kvintetu. Vienā skaņdarbā Natālijai pievienojās Itālijas
akordeonists Samuele Telari. Viņš bija pirmo
reizi ne tikai šajā festivālā, bet arī Latvijā. Pasākums ir noorganizēts teicami, uzaicināts
daudz talantīgu mūziķu. Var redzēt, ka arī
publikai patīk, - itālietis dalījās iespaidos.
Jūlija patlaban studē Dānijā akordeonistu-solistu klasē. Viņa smej, ka ar katru reizi
festivālā nākas spēlēt arvien sarežģītākus
skaņdarbus. - Vēl gads man jāstudē, taču paralēli turpinu muzicēt ar savu ansambli

no Ser
no
erbi
b ja
jas un Mar
a gaarete Gloka no Vācijas.

Limbažu mūzikas skolas audzēkņi Juris Surnajevs un Liāna Stankeviča ar akordeonistu-solistu
konkursā iegūtajām godalgām, savu pedagogu Viktoru Ņikandrovu (no kreisās) un sudraba vijoles atslēgu
dāvinātāju laureātiem mākslinieku Oļegu Auzeru

Latvijā, iesaistāmies dažādos projektos.
Manuprāt, katram māksliniekam ir svarīgi
vienmēr atrasties radošos meklējumos, jo, ja
pēkšņi apstājas, tad nav arī attīstības, - secina Jūlija. Festivāla izskaņas kulminācija
nenoliedzami bija Baltijas akordeonistu
orķestra Tremolo priekšnesums, kad kolektīva priekšā stājās visu trīs valstu diriģenti
- gan svētku galvenais rīkotājs Limbažu MS
direktors Viktors Ņikandrovs, gan Marīte
Markevičiene (Šauļi) un Valdo Vārks (Pērnava). Svētdien viesmākslinieki muzicēja Rīgā
koncertzālē Ave Sol.
Tradicionāli festivāla laikā norisinājās arī
starptautisks konkurss mūzikas skolu audzēkņiem - šoreiz solistiem trijās vecuma
grupās. Tajā pavisam bija 38 dalībnieki no
6 valstīm. Limbažu MS 3. klases audzēknis
Juris Surnajevs ieguva 1., bet Sanita Stankeviča (7. kl.) - 3. vietu. Abu pedagogs V. Ņikandrovs pastāstīja, ka žūrija uzteikusi Jura
emocionalitāti, muzikalitāti un stāju, bet
Sanitas sniegumā novērtējusi viņas labo
tehnisko sagatavotību. Konkursa Grand Prix,
x
1. un 2. vietas ieguvēji saņēma īpašu balvu
- sudraba vijoles atslēgu, ko dāvāja Dzīvā
sudraba muzejs. Festivāla ārzemju viesi to
arī apmeklēja un bija sajūsmā par redzēto.
V. Ņikandrovs atklāja, ka sudrabkalim Oļegam Auzeram jau dzimušas idejas nākamajam festivālam, kas notiks pēc 2 gadiem.
Gandrīz 100 akordeonspēles pedagogu no
visas Latvijas, daži arī no ārvalstīm saņēma
sertifikātu par piedalīšanos meistarklasē un
lekcijās, ko vadīja profesors Miļjans Beletiks

Svētku noslēgumā Limbažu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars
Legzdiņš festivāla saimniekam V. Ņikandrovam pasniedza Latvijas Nacionālā kultūras
centra Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu jaunās paaudzes muzikālajā izglītošanā
un akordeonspēles popularizēšanā. Savukārt novada pašvaldība viņam un Limbažu
akordeonistiem dāvā iespēju maija beigās
doties uz Sandi Norvēģijā, lai kuplinātu
turienes svētkus. Uzrunāts dažas dienas
pēc festivāla, V. Ņikandrovs atzina, ka vērtē šāgada pasākumu ar atzīmi izcili. - Tāds
bija gan dalībnieku sniegums, gan manas
komandas darbs un, protams, lielā limbažnieku atsaucība. Klausītāju tik pilna kultūras
nama zāle visos koncertos, liekas, bija pirmo
reizi. Daudzi, pat nepazīstami cilvēki nāca
man klāt paspiest roku un neskopojās ar labiem vārdiem, - gandarīts par paveikto ir V.
Ņikandrovs. Arī limbažnieks Hendriks Sprukulis uzsvēra, ka šos akordeonistu svētkus
vienmēr gaida: - Esmu izlaidis tikai vienu no
divpadsmit festivāliem. Nav tāda skaņdarba,
kas ar kaut ko neaizrautu, cits no cita atšķiras.
Emocijas ir tikai pacilājošas, sirsnīgs paldies
Ņikandrova kungam! Savukārt pats MS direktors pateicīgs savas skolas akordeona
nodaļas kolektīvam, sevišķi jaunajai pedagoģei N. Meļņikovičai, kura ļoti daudz palīdzēja organizatoriski.
Pasākums līdzfinansēts Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programmā.
Ilva BIRZKOPE
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GADA ĢITĀRISTS 2013

Konkurss Cēsīs

Alsungas jaunie ģitāristi, vecāki, skolotājs un žūrijas komisija

Alsungas mūzikas skolā šā gada 22 martā
ar SIA MKM Mežs un VENTA FM atbalstu,
notika Latvijas bērnu un jauniešu klasiskās
ģitārspēles konkursa „Gada ģitārists 2013”
atklātā Kurzemes atlases kārta.
Tajā dalību ņēma Liepājas, Nīcas, Pāvilostas,
Skrundas, Piltenes, Ventspils, Alsungas, Rīgas 3,

mūzikas skolu un Māra Kupča (Liepāja)
privātās mūzikas skolas jaunie ģitāristi.
Šādi par konkursu saka žūrijas komisijas
priekšsēdētājs Julius Kurausks (Lietuva):
„Konkursa novērtējumu gribas sākt ar to,
ka tas bija Kurzemes reģiona ( atgādinu, ka
pagājušajā gadā konkurss bija republikas

mēroga). Neskatoties uz to, dalībnieku
un kopējais līmenis bija pietiekami labs. Ir
parādījušies jauni skolotāju un dalībnieku
vārdi. Konkurss parādīja, cik daudz bērnu
veltī savu laiku klasiskās ģitārspēles mākslai.
Žūrijas komisija (M.Baumanis Rīga, E.Rožkalns
Jelgava), tāpat kā pagājušogad , kompetenti
izteica savas piezīmes, kuras bez šaubām
palīdzēs jaunajiem ģitāristiem to tālākajā ceļā
uz mūzikas izpildījuma pilnības sasniegšanu.
Tāpat nevar neizteikt atzinības vārdus visam
organizatoru personālam un to palīgiem, kuri
kā viena saskaņota komanda bez kļūmēm
novadīja šo neaizmirstamo konkursu!
Paldies visiem, kas bija kopā ar brīnumaino
ģitāras mūziku nelielajā, bet mājīgajā Alsungā!
Uz tikšanos nākamgad!”
Konkursa laureāti 4 maijā turpinās cīņu par
„Gada ģitārista 2013” nosaukumu Jelgavā.
Novēlēsim viņiem pacietību un panākumus!
Radošu, siltu un panākumiem bagātu
pavasari visiem Latvijas mūziķiem vēlot,
Ainars Macpans,
Alsungas mūzikas skolas ģitāras spēles
skolotājs.

KAMERMUZICĒŠANA VIĻŅĀ
No 14. līdz 16.martam Viļņā, Lietuvā notika
VII Starptautiskais Kamermūzikas konkurss
„Saskambiai”.
Konkurss notiek B.Dvarionas Mūzikas skolā,
kura ir arī šī konkursa organizators. Konkursā
piedalījās 89 kameransambļi dažādās vecuma
grupās. Konkursa dalībniekus vērtēja Lietuvas
Mūzikas un Teātra akadēmijas pasniedzēji:
Stīgu katedras profesors Rimantas Armonas,
Klavieru katedras docente Albina Šikšniūte,
Pūšaminstrumentu katedras profesors flautists Valentinas Gelgotas.
No Latvijas konkursā piedalījās Jāzepa
Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas, Pāvula Jurjāna
mūzikas skolas, Pārdaugavas Mūzikas un
mākslas skolas un Olaines Mūzikas un mākslas
skolas kameransambļi. Konkurence visās
grupās bija liela: A grupā - 27, B grupā - 36, C
grupā -15, D grupā - 11 kameransambļi.
No Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas
piedalījās 4 ansambļi. Divi no tiem B grupā
ieguva Diplomus - Sibilla Mētra Ozoliņa,
Marta Kalniņa, Zanda Birģele (skolotāja Gunta
Melbārde) un Andrejs Jegorovs, Arta Auziņa,
Romi Veide (skolotāja Irina Šostaka). D grupas
Laureātu diplomus mājās pārveda flautu
sekstets (skolotāja Inga Grīnvalde) un duets
Evelīna Lašketa - flauta un Dārta Tisenkopfa –
arfa (skolotājas Inga Grīnvalde un Jekaterina
Suvorova).
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No Pāvula Jurjāna mūzikas skolas konkursā
piedalījās skolotāju M.Birziņas, J.Kostinas,
O.Šneidera vadītais trio, kurš A grupā kļuva par
Diplomandiem. Savukārt Pārdaugavas Mūzikas
un mākslas skolas duets Elza Heinsberga –
flauta un Pēteris Šlosbergs – klavieres (skolotāji
I.Grīnvalde, M.Švinka) un Olaines Mūzikas un
mākslas skolas trio (skolotāji A.Vidauska, A.Roze,
O.Zujevica) kļuva par A grupas Laureātiem.
Šis konkurss bagātināja ar pieredzi gan
mūsu audzēkņus, gan arī mūs - skolotājus.
Īpaši jāmobilizējas bija flautu sekstetam
un duetam - flauta ar arfu. Izbraukšanas
dienā saslima viena no flautu ansambļa
dalībniecēm. Aizbraucot uz Viļņu vēl divām
meitenēm bija temperatūra. Taču ansambļa
sajūta un motivācija uzstāties bija tik liela, ka
ar tēju, vitamīnu un draugu plecu atbalstu
tika pieveikti visi vīrusi. Ansamblis muzicēja
braši un tika arī atzinīgi novērtēts ar Laureāta
nosaukumu. Savukārt duetam Evelīnai Lašketai
un Dārtai Tisenkopfai bija jāpārvar grūtības ar
skaisto, bet ne būt ne vienkāršo instrumentu
- arfu. Iebraucām Viļņā 14. marta vakarā,
kad bija konkursa mēģinājums. B.Dvarionas
mūzikas skola konkursam piedāvāja savu arfu.
Taču mēģinājuma laikā konstatējām, ka arfa ir
ļoti sliktā stāvoklī - dažas stīgas vispār neskan,
tikai tirkšķ. Šī situācija nebija patīkama, jo jau
nākošajā dienā bija jāspēlē konkursā. Konkursa

dienā veiksmīgi izdevās satikt B.Dvarionas
mūzikas skolas arfas skolotāju, kas palīdzēja
Dārtai ar arfas skaņošanu. Dārtai tika dota
iespēja iespēlēties, lai varētu pierast pie svešā
instrumenta, kurš ilgi neturēja skaņojumu un ik
pa brīdim bija no jauna jāuzskaņo. Neskatoties
uz to, ka šim duetam jau ir 3 gadu kopā
muzicēšanas pieredze, šāds pārbaudījums bija
pirmo reizi. Par prieku mums visiem meitenes
skaisti muzicēja un augsti profesionālā žūrija to
novērtēja ar Laureāta diplomu.
Patīkami,
ka
konkursa
noslēgumā
B.Dvarionas mūzikas skolas skolotāja - žūrijas
komisijas sekretāre Jurate Bundzaite pieminēja
kameransambļus no Latvijas, kas atbrauc un
skaisti muzicējot rāda lietuviešiem priekšzīmi.
Katra šāda piedalīšanās konkursos ārpus
savas mūzikas skolas prasa īpašu atbalstu,
tāpēc jāsaka paldies audzēkņu vecākiem,
mūzikas skolu direktoriem un Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departamentam
par atbalstu bērniem, skolotājiem un arī
par transporta nodrošināšanu konkursa
dalībniekiem.
Inga Grīnvalde
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas un
Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas
flautas skolotāja

22. martā Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas
skolu piepildīja Alfrēda Kalniņa Jauno
vokālistu konkursantu skanīgās balsis.
Konkurss Cēsīs notiek jau piekto reizi,
un tajā tiek aicināti piedalīties visu Latvijas
Mūzikas vidusskolu Vokālo nodaļu labākie
audzēkņi un ir veltīts Cēsu novadnieka
Alfrēda Kalniņa vokālajai mūzikai.
Konkursa dalībnieki uzstājās divās
grupās – jaunākajā (1., 2. kurss) un vecākajā
(3., 4. kurss). 1. grupas dalībnieki dziedāja
latviešu tautas dziesmu un Alfrēda Kalniņa
solodziesmu. 2. grupas dalībnieki izpildīja
divas Alfrēda Kalniņa dziesmas.
Konkursa mērķis ir popularizēt Alfrēda
Kalniņa kā viena no spilgtākajiem vokālās
mūzikas pārstāvjiem daiļradi. Jaunos
talantus vērtēja kompetenta žūrija –
Latvijas Nacionālās operas soliste un Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētāja
Andžella Goba (komisijas priekšsēdētāja), kā
arī Latvijas Nacionālās operas solisti Kristīne
Gailīte un Guntars Ruņģis (kādreizējais
Cēsu Mūzikas vidusskolas absolvents).
Žūrija atzīmēja augstu konkursa dalībnieku
māksliniecisko sniegumu, piezīmējot, ka
vokālā tehnika reizēm traucēja pilnvērtīgi
uztvert Alfrēda Kalniņa mūzikas nianses.
Konkursā piedalījās 23 talantīgi dziedātāji.
Visspilgtākie:
p g
I grupā Laura Lolita Perešivana (Rīgas
Doma kora skola, 1. vieta), Viktorija
Kiseļova (Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas
vidusskola, 2. vieta,) un Alina Aleksejeva
(Daugavpils Mūzikas vidusskola, 3. vieta);
II grupā Jānis Antonijs (Emiļa Melngaiļa
Liepājas Mūzikas vidusskola, 1. vieta)
un Maksis Krilovs (Daugavpils Mūzikas
vidusskola, 1. vieta), Ilze Apenīte (Rīgas
Doma kora skola, 3. vieta).
Žūrijas komisija vēl visiem dalībniekiem
panākumus tālākajā profesionālās mūzikas
apgūšanas ceļā!
Liels
paldies
pedagogiem
un
koncertmeistariem par ieguldīto darbu,
pacietību un jaunām, iedvesmojošām
atziņām.
Tiksimies pēc diviem gadiem jau jaunajā
Cēsu Kultūras centrā!

Alfrēda Kalniņa
Cēsu
Mūzikas
vidusskolas
Vokālās nodaļas vadītāja Elga Tiltiņa

Pavasara vēstneši Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā
Pavasaris Ulbrokas Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņiem un skolotājiem vienmēr
ir rosīgs. Marts ar skanīgu mūziķu koncertu
“Spēlējam, saceram, sadarbojamies” un
izstādi “Jūra mūs vieno” sākās Palangā,
Staša Vaiņūna Palangas mākslu skolā. Skolu
draudzība aizsākās 2009. gadā, kad pirmo
reizi satikāmies skanīgā koncertā Palangā. Nu
jau mūsu draudzība kļuvusi pavisam noturīga
– draudzējas ne tikai mūsu skolas audzēkņi
un absolventi, bet ikdienā pieredzē dalās arī
skolotāji. Palanga šogad ir Lietuvas kultūras
galvaspilsēta, bet skola, kurā viesojāmies, svin
55 darba gadu jubileju. Palangas mākslu skolas
audzēkņi un skolotāji mūs uzņēma kā savējos
– mīļi un sirsnīgi. Kā jau pieņemts, bija svinīga
izstādes atklāšana, pēc kuras visi devāmies uz
koncertzāli, lai klausītos pavasarīgi skanīgo
koncertu. To atklāja saimnieki ar latviešu
tautas dziesmas “Pūt, vējiņi” apdari orķestrim
un vokālajam ansamblim. Apdare bija
latviešiem neierasta, bet ļoti interesanta un
skanīga. Mūsu skolas audzēkņi, absolventi
un skolotāji bija sagatavojuši daudzveidīgu
koncertprogrammu – no klasikas līdz
mūsdienu mūzikai, bet koncerta izskaņā
abu skolu audzēkņi un skolotāji vienojās
kopīgā skaņdarbā. Koncerts izdevās skanīgs
un skaists, klausītāji bija ļoti atsaucīgi un
uzmundrinoši. Pēc koncerta visi kopā
izdejojām un izdziedājām lietuviešu tautas
rotaļdejas, skatījāmies fotogrāfijas no mūsu
iepriekšējām tikšanās reizēm, bijām saviļņoti
un laimīgi. Skolotāji atkal varēja dalīties

pieredzē un bērni iegūt jaunus draugus.
Otrā dienā kopā ar gidu Arūnu, kas runā trijās
valodās, devāmies brīnišķīgā ekskursijā pa
Palangu – apskatījām pilsētu, bijām Jaunavas
Marijas debesbraukšanas katoļu baznīcā,
izstaigājām skulptūru un botānisko parku,
apmeklējām Dzintara muzeju un izbaudījām
pavasara saules vilinājumu pie jūras.
Lai gan zemi vēl klāja sniega sega un ārā bija
ļoti auksts, nākamais pavasara vēstnesis, kas
sagādāja prieku un gandarījumu pasākuma
apmeklētājiem bija klāt. Tas bija tradicionālais
skolas skolotāju koncerts klasiskā, mūsdienu
un vieglā džeza noskaņā, ko papildināja
un
Sieviešu
dienu
neaizmirstamāku
darīja mākslas nodaļas skolotāju veidotā
videoprojekcija par kaķiem, kas izkāpuši
no Endija Vorhola gleznām un devušies
pavasarīgā pastaigā pa ziedošo tulpju dārzu.
Protams, martā bez viesiem neiztikt.
Šoreiz mūsu kultūrizglītības iestādē viesojās
īpaši viesi – Gaujienas mūzikas un mākslas
skolas direktore Ilze Dāve, memoriālā
muzeja “Anniņas” vadītāja Ineta Riepniece
un Jāzepa Vītola prototips Jānis Krišjānis,
kuri mums piedāvāja vizuālu, teatrālu un
izglītojošu prezentāciju “Gaujiena – mana
paradīze...” par komponistu, profesoru Jāzepu
Vītolu. Klausījāmies Jāzepa Vītola atmiņas,
skatījāmies fotogrāfijas, klausījāmies mūziku
un sākām svinēt Jāzepa Vītola 150. dzimšanas
dienu.
Vita Pinne,
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas
direktore

Klarnetes skaņās
Dažas dienas pirms pavasara brīvdienām Tukuma Mūzikas skolā notika klarnetes spēles meistarklase, kuru vadīja
J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētājs, Latvijas Nacionālā Simfoniskā orķestra klarnešu grupas koncertmeistars
Guntis Kuzma.
Klarnetes spēli mūzikas skolās apgūst ne
pārāk daudz audzēkņu, salīdzinot ar citiem
instrumentiem, tomēr klarnetes dzidri kristāliskais skanējums ir tāpat vajadzīgs gan
solo, gan ansambļos, gan orķestros. Lai popularizētu klarneti, tiek rīkoti koncerti un
arī konkursi. Zemgales reģionā, Dobeles
Mūzikas skolā 2012. gadā notika jau otrais
Klarnetes spēles jauno izpildītāju konkurss.
Praktiskās meistarklases līdz šim Zemgalē
vēl nebija bijušas un tādēļ Tukuma Mūzikas
skola sadarbībā ar Jelgavas mūzikas vidusPARTITA NR. 137 2013
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skolu – Zemgales reģiona metodisko centru, rīkoja klarnetes spēles meistarklasi.
Meistarklase iesākās ar nelielu klarnetes
mūzikas koncertu, kurā muzicēja Guntis
Kuzma kopā ar jauno, talantīgo pianisti
Sintiju Šteinkopfu. Viņu izpildījumā skanēja gaiši sirsnīgais Adagio no V.A. Mocarta
klarnetes koncerta un K. M. Vēbera virtuozi
melodiskais Lielais koncertduets klarnetei
un klavierēm. Koncertu zālē klātesošie audzēkņi un pedagogi noklausījās ar interesi
un aizrautību, jo klarnetes mūzikas koncerti
nav dzirdami ļoti bieži.
Pēc koncerta sākās praktiskās nodarbības, kur G. Kuzma strādāja ar trīs audzēkņiem (1. klase, 4. klase un mūzikas vidusskolas 1. kurss). Audzēkņi ar lielu interesi klausījās lektora norādījumos un ieteikumos par
spēles tehnikas, instrumenta skanējuma un
skaņdarba interpretācijas iespējām. Šādas
paraugstundas ir ļoti noderīgas arī audzēkņu pedagogiem un koncertmeistariem, lai
paraudzītos uz saviem audzēkņiem no malas un palīdzētu tālāk viņiem pilnveidoties,
apgūstot klarnetes spēli.
Nelielu ieskatu meistarklasē var gūt Tukuma Mūzikas skolas tīmekļa lappusē: http://
www.tms.lv/meistarklase/
Ogres mūzikas skolā 2014. gada
15. Martā notiks X akordeonistu
festivāla Labam garastāvoklim
Festivāla mērķi:
1. Attīstīt un veicināt mūzikas skolu akordeona
spēles audzēkņu profesionālās meistarības
izaugsmi.
2. Aktivizēt pedagogu pieredzes apmaiņu.
Nolikums lasāms www.lmiia.lv

MĒNEŠA JAUTĀJUMS

„Deju mozaīkai” otrais gads
2013. gada 21. martā Liepājas pilsētas 2.
mūzikas skolā jau otro gadu notika Kurzemes
reģiona mūzikas skolu klavierspēles audzēkņu
festivāls „Deju mozaīka”. Tajā uzstājās audzēkņi
no mazajām Kurzemes bērnu mūzikas skolām
– Nīcas (bērnus gatavoja skolotājas Selvija
Rabuško un Dina Sleže), Pāvilostas (skolotāja
Inguna Venena), Priekules (skolotājas - Tatjana
Juškina un Sandra Pāvelsone), Aizputes
(skolotājas Inese Indriksone un Rinta Balode),
Skrundas (skolotājas – Inese Krūmiņa un Antra
Zuntnere) un, protams, pašas rīkotāju skolasLiepājas pilsētas 2.mūzikas skolas (skolotāju
Allas Valdenburgas, Veras Oņiščenko, Jeļenas
Zaharovas, Ludmilas Burmeisteres un Lilijas
Djominas audzēkņi). Kā viesi uzstājās divas
Ventspils mūzikas skolas audzēknes, kuras
sagatavojušas skolotājas Aina Adlere un Ņina
Surovceva. Kopumā uzstājās 28 audzēkņi 2
stundu garā koncertā. Koncertu rūpīgi izvērtēja
žūrija – skolotāji no skolām, kuras piedalījās. Pēc
koncerta žūrija sāka priekšnesumu izvērtēšanu,
bet paši mazie pianisti devās panašķoties pēc
padarīta darba.
Lai gan festivāla laikā zāles beigās sēdēja
žūrija un nopietni vērtēja visus priekšnesumus,
pasākumam bija ļoti jauka un mājīga atmosfēra.
Festivālu atklāja paši mazākie audzēkņi,
bet noslēdza vecākie. Lielākoties tomēr
uzstājās mazāko klašu audzēkņi. Koncertu
atklāja Priekules mūzikas skolas audzēknis
Ņikita Bulavkins, kurš, lai gan šī bija viena no
pirmajām viņa uzstāšanās reizēm, uz skatuves
devās ar pārliecību un pieredzējuša pianista
izturību. Pēc tam sekoja daudzi 2.,3.,4., klašu
audzēkņi un koncertu noslēdza daži vecāko

klašu audzēkņi ar jau garākiem skaņdarbiem.
Žūrija bija labvēlīga un izvēlējās nevis dažus
labākos priekšnesumus, bet sumināja labākos
veselās 10 nominācijās, tādējādi daudzi bērni
varēja doties mājās ar atzinības rakstu kādā
nominācijā un gandarījumu. Nominanti
bija sadalīti 3 vecuma grupās. Dalībnieki
tika apbalvoti nominācijās par labāko valša
izpildījumu, labāko mazurkas izpildījumu,
labāko menueta izpildījumu, labāko polkas
izpildījumu, labāko polifoniskā skaņdarba
izpildījumu, par interesantāko programmu,
spožāko
priekšnesumu,
emocionālāko
izpildījumu un labāko uzstāšanos festivālā, kā
arī tika piešķirti 3 žūrijas simpātiju atzinības
raksti. Par labāko uzstāšanos festivālā savās
vecuma grupās apbalvotas tika Poļina
Hļebņikova un Jeļizaveta Platinska no Liepājas
2. mūzikas skolas un Everita Kozule no Nīcas
mūzikas skolas, bet par spožāko priekšnesumu
– Elīna Ķunķe no Nīcas mūzikas skolas,
Veronika Sijfidonova un Jeļizaveta Platinska
no Liepājas 2. mūzikas skolas. Arī klausītājiem
– gan skolotājiem un vecākiem, gan pašiem
mazajiem pianistiem – bija iespēja balsot par
savu mīļāko priekšnesumu. Atzinības rakstus
„Skatītāju simpātija” ieguva 7 bērni. Liela daļa
dalībnieku saņēma atzinības rakstus par labiem
priekšnesumiem, bet nevienam bērnam nebija
jābrauc mājās bez atzinības - visi tās saņēma
par piedalīšanos un mazas dāvaniņas, kā arī
ieguva koncertēšanas pieredzi un pozitīvas
emocijas.
Meldra Ķemere, Liepājas pilsētas
2. mūzikas skolas koncertmeistare

Valsts konkurss „Jaunais pianists”
No 2013. gada 22. līdz 27. martam Pāvula
Jurjāna mūzikas skolas telpās norisinājās
Valsts mūzikas skolu un vidusskolu mācību
programmas Taustiņinstrumentu spēle –
Klavierspēle audzēkņu konkurss „Jaunais
pianists”, kuru ar Latvijas Nacionālā kultūras
centra un Rīgas domes atbalstu organizēja
Latvijas Klavieru skolotāju asociācija.
Konkursa piecās vecuma grupās par
godalgotām vietām un atzinības rakstiem
sacentās jaunie un talantīgie pianisti no
visiem Latvijas reģioniem; to sniegumu
vērtēja seši žūrijas locekļi – IV un V grupā
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
docētāji prof. Juris Kalnciems, prof. Sergejs
Osokins un lekt. Toms Ostrovskis, bet I, II
un III grupā klavierspēles skolotājas Gunta
Boža, Irēne Štrause un Anita Pāže.
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Latvijas Klavieru skolotāju asociācija
vēlas teikt paldies visiem jauno mūziķu
pedagogiem un vecākiem par konkursa
programmu sagatavošanā ieguldīto darbu
un līdzekļiem. Pateicoties Latvijas Nacionālā
kultūras centra līdzdalībai konkursa
organizēšanā, šogad bija iespējams
atcelt konkursa dalības maksu, savukārt
Pāvula Jurjāna mūzikas skola ar Rīgas
domes atbalstu laipni rada iespēju savās
telpās uzņemt teju visu Latvijas mūzikas
izglītības iestāžu klavierspēles audzēkņus
un pasniedzējus, nodrošinot konkursa
vajadzībām gan vingrināšanās telpas,
gan arī skolas koncertzāli ar lielisku firmas
Steinway & Sons flīģeli. Taču lielākais paldies
sakāms pašiem konkursa dalībniekiem, kuri
ar savu aizrautīgo un spilgto spēli pierādīja,

ka Latvijas klavierspēles skolas nākotne ir
drošās rokās.
Latvijas Klavieru skolotāju
asociācijas prezidents,
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
Klavieru katedras vadītājs,
profesors Juris Kalnciems
Konkursa rezultāti, uzstāšanās programmas
pieejamas www.lmiia.lv un www.kriic.lv

Mēneša jautājums
Šomēnes turpinām jautāt par to, kādas
ir Jūsu attiecības ar savu mūzikas skolu
un pirmajiem skolotājiem, kāda ir tās
ietekme uz Jūsu turpmāko dzīvi.
Ainars Macpans, Alsungas mūzikas
skolas ģitāras spēles skolotājs:
Par saviem skolotājiem varu teikt tikai tos
labākos vārdus! Kā es sapratu savu skolotāju
nozīmi agrā jaunībā, pieaugot un tagad, kad
pats jau esmu skolotājs vairāk kā 20 gadu, tā,
protams, atšķiras, bet neatšķiras šo cilvēku
nozīme manā dzīves gājumā. Jo tālāk es
dzīvoju, jo atceroties saskarsmi, redzu cik
naivs ir cilvēks savā jaunībā un cik gudrs mans
skolotājs, kurš piedod, saprot, pasmaida, sarāj,
uzslavē, uzmundrina un...........noklusē! Skolotāji
Latvijā ir tikai labi, jo strādājam kā entuziasti.
Kādam padodas labāk, kādam ne tik labi.
Galvenais jaunam cilvēkam ir neizteikt striktu
nē kādam pedagogam mirkļa iespaidā. Paies
gadi un par to pašam būs kauns! Sacīsim labus
vārdus par saviem skolotājiem, tie nekad nav
jānožēlo, nekad!
Rasma Petmane, Ugāles Mūzikas un
mākslas skolas direktore:
Jēkabpils bērnu mūzikas skolu beidzu 1982.
gadā. Vijoles pedagogi mainījās gandrīz katru
gadu, tā ka dziļāka saikne neizveidojās. Beidzu
skolu pie Dinas Ginzburgas, kas bija ļoti laba
skolotāja. Teorētiskos priekšmetus mācīja Māra
Skudra, kuru atceros ar lielu pateicību. Vienu
mācību gadu mūzikas literatūru mācīja Tālis
Gžibovskis (laikam jau prakses gads), un uz
pazīstamo skolotāju fona tā likās visai kolorīta
figūra :).Direktore toreiz bija (un ir arī tagad)
Leone Pauniņa, kuru varu tikai apbrīnot par
joprojām neizsīkstošo enerģiju; pie Pauniņas
kundzes pēc padoma griezos tad, kad pati
sāku strādāt par direktori Ugāles MS. Paldies!
Irina Jakovļeva, Liepājas pilsētas
2. mūzikas skolas akordeona spēles
skolotāja
Katra dzīvē paliek neaizmirstamas atmiņas,
kuras to pavada visu dzīvi. Viena no tām – skola un
tikšanās ar pirmo skolotāju. Manu pirmo skolotāju
sauc Ludmila Afanasjeva. Viņa man ir ļoti tuvs
cilvēks, tikpat kā otra mamma.
Skolotāja Afanesjeva pamodināja manī interesi
par mūziku un lielā mērā noteica profesijas izvēli.
Kad atgriezos skolā jau kā skolotāja, viņa joprojām
turpināja mani atbalstīt gan ar padomu, gan
uzmundrinājumu.
Mana pirmā skolotāja nekad nepacēla balsi,
bija iejūtīga un ļoti taisnīga. Viņa, mūs audzēkņus,
mīlēja. Katrā no mums viņa ielika daļiņu savas sirds.
Pat tagad, būdama cienījamā vecumā, pedagoģe
turpina interesēties par manu un manu audzēkņu
dzīvi. Liels viņai paldies par to!

Silva Eidemane, Gaujienas mūzikas un
mākslas skolas klavierskolotāja:
Mana pirmā mūzikas skola – Alūksnes
mūzikas skola. Par savu klavierskolotāju
uzskatu Ināru Ādamsoni (lai gan viņa nebija
pirmā). Prasīga, reizēm barga, bet vienmēr
rūpējās par saviem audzēkņiem. Atceros
koncertus ziemā pie eglītes, maijā- saņemot
liecības. Bieži mēs dāvanā no savas skolotājas
saņēmām nošu grāmatas. Skolotāja bija tā,
kas iedrošināja turpināt mācības mūzikas
vidusskolā. Galvenais- viņa iemācīja strādāt!
Siltā atmiņā man palikušas mūzikas
literatūras stundas pie skolotāja Alfrēda Dāvida.
Līdz šai dienai atceros, kā mēs klausījāmies
Modesta Musorgska „Izstādes gleznas”.
Mūsu ģimene vienmēr atceras skaistos
Pirmos septembrus, kad visus mūs sagaidīja
skolotāju rūpīgi gatavotais koncerts!
Reizēm pie klavierēm nobira arī kāda asara,
bet skolotāji un skola vispār ir palikusi atmiņā
mīļa un patīkama. Katrā ziņā šeit es saņēmu
labu ceļamaizi. Patīkami arī pēc gadiem
satikties ar kādreizējiem skolasbiedriem,
skolotājus gan visus vairs satikt nevar... Tik un tā
– paldies Jums! Varbūt uz mākoņmaliņas varat
sadzirdēt...
Velta Jansone, klavieru skolotāja Bēnes
Mūzikas un mākslas skolā:
Mūzikas skolā (Aucē) mācījos tāpēc, ka
vajadzēja. Mācījos labi, taču jūsmot man nav
par ko, jo bija jābraukā un vispārizglītojošos
mācību priekšmetus mācījos vēlu vakaros, pat
pa naktīm. Tas vēl bija tas laiks, kad mūzikas
skolā bieži mainījās skolotāji, jo mazpilsētā
Aucē jaunie skolotāji ilgi neuzkavējās. Lūk, tā!
Irina Volkova, klavieru skolotāja Bēnes
Mūzikas un mākslas skolā:
Mana pirmā klavieru skolotāja Ludmila
Pudovska P.Jurjāna mūzikas skolā bija tā, kura
ietekmēja manu turpmāko dzīvi. Ar gadiem
arvien vairāk un vairāk man liekas, ka es līdzinos
savai klavierspēles pasniedzējai.
Aivars Tomiņš:
Mana pirmā skola bija Madonas mūzikas
skola, jo tajā iesāku mācīties 2 gadus pirms
pamatskolas. Mans pirmais direktors Artis
Kumsārs diezgan pamatīgi ietekmēja manas
turpmākās dzīves gaitas, jo zināmā mērā
izraudzījās ne tikai skolu, kurā tālāk mācīties,
bet arī specialitāti. Kaut arī Madonā pabeidzu
saksafonu, Kumsārs manai mammai iestāstīja,
ka šitam jāiet tālāk uz diriģentiem, jo viņā esot
kaut kāda tur dzirksts. Es neatgriezos strādāt
savā pirmajā skolā, bet atgriezos strādāt otrajā
– Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā. 10
gadus pēs skolas durvju aizvēršanas izlaidumā,
nākošreiz tās atvēru kā skolas direktors un tad
man vairs prātā nenāca Kumsāram pārmest

mana ceļa izraudzīšanos, kaut arī pamatskolā
biju izcilnieks eksaktajās zinātnēs. Ar savas
pirmās skolas skolotājiem man vienmēr bijušas
vislabākās attiecības. Domāju, ka Artis Kumsārs
ir leģendāra personība Latvijas kultūras dzīvē
un ir ietekmējis daudzu cilvēku likteņus –
visticamāk vislabākajā ziņā.
Laikā, kad mācījos Cēsīs, lielākā daļa
audzēkņu uzskatīja par ļoti lielu godu
atgriezties savā skolā par skolotāju ( es par
direktora krēslu pat sapņot neiedomājos).
Cēsīs strādā ļoti daudzi šīs skolas absolventi.
Es savā skolā atgriezos patriotisku jūtu vadīts
un joprojām gribu darīt visu iespējamo savas
skolas labā. Tagad makdonaldiskā domāšana
iezagusies ne tikai ēšanas paradumos, bet
arī citās dzīves sfērās un patriotisma trūkums
jūtams gan pret savu skolu, gan valsti.

Aktualitātes Emiļa Melngaiļa
Liepājas mūzikas vidusskolā
2013. gada aprīlī
• 9. aprīlī Melngaiļa koncertzālē festivāla
Jaunās mūzikas dienas ietvaros notiks koncerts Aequlibrium. Dalībnieki:
Liepājā dzimusī pianiste, lielās mūzikas
balvas laureāte Agnese Egliņa un ansamblis Kurland Quintet,
t kurā kopīgi
muzicē pieci Liepājas Simfoniskā orķestra
mūziķi - flautists Reinis Lapa, obojists
Mārtiņš Zālīte, klarnetists Kārlis Catlaks,
mežradznieks Ingus Novicāns un fagotists Artis Zēns. Koncerta programmā
Tālivalža Ķeniņa Kvintets klavierēm un
pūšaminstrumentiem, kā arī T.Ķeniņa
balvas laureātu latviešu jauno komponistu Kristapa Pētersona, Sabīnes Ķezberes,
Anitras Tumševicas, Evijas Vecumnieces
un Gundegas Šmites skaņdarbi.
• 10. aprīlī Liepājas reģiona mūzikas skolu
Izglītības programmas Stīgu instrumentu
spēle - Ģitāras spēle audzēkņu radošā skate.
• 17. aprīlī Melngaiļa koncertzālē notiks
Jāzepa Vītola 150 gadu jubilejai veltīts
koncerts. Programmā komponista kora
mūzika, instrumentālā kamermūzika un
solodziesmas.
• 22. aprīlī Jauno vijolnieku un čellistu koncerts - festivāls Mēs esam un būsim tie
labākie…
• 24. aprīlī Liepājas Reģiona mūzikas skolu
audzēkņu konkurss dziedāšanā.
• 25. aprīlī IX Latvijas zēnu koru salidojuma
I kārta.
• 26. aprīlī III Starptautiskais pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles
ansambļu un orķestru ritmiskās mūzikas
konkurss - festivāls Vēju ritmi 2013 .
PARTITA NR. 137 2013
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SIGULDĀ SKANĒJA SAKSOFONI
Šā gada 22. martā koncertzālē „Baltais
Flīģelis” norisinājās Latvijas saksofonu
ansambļu konkurss “SIGULDA SKAN”,
” kurā
piedalījās labākie jauniešu (līdz 18 gadiem)
saksofonu ansambļi no visas Latvijas.
„Sigulda Skan” ir loģisks iznākums tam
relatīvajam tukšumam, kas saksofonu
ansambļu konkursu organizēšanā ir valdījis
Latvijā līdz šim. Nevienam nav noslēpums, ka
daudzās mūzikas skolās, kur skolēni apgūst
saksofona spēli, ir izveidoti arī saksofonu
ansambļi – trio, kvarteti, kvinteti utt., taču
vietas, kur izpausties nav. Diemžēl nu jau
gandrīz 10 gadi apritējuši, kopš aizmirstībā
aizgājis kādreiz tik populārais saksofonu
ansambļu festivāls Madonā. Veidojot
konkursu „Sigulda Skan”, organizatori
nepretendē uz šī festivāla turpinājumu un
tradīciju pārņemšanu, taču vēlas atdzīvināt
saksofonu ansambļu muzicēšanas tradīcijas
un radīt vietu, kur to darīt visiem vienkopus
arī turpmāk un Sigulda šim nolūkam ir īpaši
piemērota pilsēta.
Pirmajā
konkursā
kopumā
bija
pieteikušies 12 ansambļi no Bauskas,

Ozolniekiem, Balviem, Kuldīgas, Ogres,
Lielvārdes, Valmieras, Rūjienas, Viļāniem,
Rīgas un Siguldas – pavisam kopā 60
dalībnieku un pedagogu.
Konkursu vērtēja profesionāla žūrija, kuru
vārdi Latvijas saksofonmūzikas pasaulē
komentārus neprasa: Ainars Šablovskis,
Gints Pabērzs, Inga Meijere, Katrīna
Kivleniece.
Konkurss noritēja pozitīvā gaisotnē,
ko vēl vairāk uzlaboja organizatoru
sarūpētās balvas, no kurām vērtīgākā –
soprāna saksofons no mūzikas veikala
„Nartiss Latvia” tika I grupas uzvarētājam
– J. Mediņa 1. Mūzikas skolas Saksofonu
kvartetam. Zīmīgi, ka šis ansamblis ieguva
arī konkursa Grand Prix – mākslinieces
Agitas Zālītes, speciāli konkursam, tapušo
gleznu „Saksofona ekspresijas”. Balvas,
atbilstoši uzrādītajam sniegumam, saņēma
visi konkursa dalībnieki.
Konkursu
noslēgumu
vainagoja
saksofonu kvarteta „n[ex]t move” koncerts,
kas bija lieliska iespēja jaunajiem censoņiem
mācīties no populārā ansambļa.

Mūzikas nozīme personības veidošanā pusaudžu vecumposmā

Izskanot pirmajam Latvijas Saksofonu
ansambļu konkursam “SIGULDA SKAN”,
rodas pārliecība, ka tam pēc diviem gadiem
sekos nākamais konkurss, iespējams pat
starptautisks. Pilnīgi noteikti konkursam var
sākt gatavoties tie ansambļi un pedagogi,
kuri šoreiz palika novērotāju pozīcijās.
Jauns konkurss ir dzimis. Lai labi skan!
Elmārs Rudzītis, Siguldas mākslu skolas
„Baltais Flīģelis” saksofona spēles skolotājs,
konkursa „SIGULDA SKAN” organizētājs.

Piltenes Mūzikas skolas jauno ģitāristu pirmspavasara aktivitātes
Tiešām, ļoti intensīvs un uztraukumiem bagāts
izvērtās marta mēnesis Piltenes mūzikas skolas
jaunajiem ģitāristiem. Jāpiebilst, ka tie nebija
parasti draudzības koncerti vai festivāli,bet tā bija
nopietna gatavošanās atbildīgiem konkursiem,
kur bērnus atalgoja ne tikai ar pateicības rakstiem
par piedalīšanos, bet ar diplomiem par konkrētu
izcīnīto vietu, bet Andra Grīnberga jauno ģitāristu
konkursā Mārupes mūzikas skolā arī ar mazām
dāvaniņām par parādīto spēlētprasmi !
Pirmais konkurss „MUSICA DA CAMERA-2013“
notika Ogres mūzikas skolā.Tajā piedalījās tikai stīgu instrumentu dueti un ansambļi, kuri
skaitliskajā ziņā izcēlās pat ar 12 cilvēku sastāvu[12
vijoles]. Mūsu skolu pārstāvēja ģitāristu ansamblis,
kurā muzicēja Ieva Miķelsone, Sintija Čerņavska,
Sindija Zviedre, Guntars Nosaļs un Elans Freimanis. Piltenes mūzikas skolas skolēni bija vienīgie
ģitāristi šajā kokļu, vijoļu un čellu karuselī, tāpēc
cerēt uz objektīvu vērtējumu nebija iespējams.
Vienkārši nebija kam vērtēt, jo šai konkursā nebija
ģitāras speciālistu un tāpēc pēc konkursa arī
tika skarts jautājums,ka nedrīkst likt vienā maisā
ģitāristus, vijolniekus, čellistus, jo nav noslēpums,
ka ir vijoļu un čellu speciālisti, kuri, maigi izsakoties,
ne visai draudzīgi izsakās par ģitāru kā instrumentu
vispār. Bet tas tikai informācijai. Galvenais jau bija
tas, ka bērni bija gatavi atbildīgai muzicēšanai, ka
mēs esam sasnieguši labu izpildījuma kvalitāti, ka
līmenis ir audzis, ka ir uzkrāta pieredze, ka varam
no galvas nospēlēt vismaz trīs dažāda rakstura
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kura līmeņa pasākumā un tas tad ir arī vislielākais
panākums!
Otrais konkurss, kurā piedalījāmies, bija
individuāls konkurss jaunajiem ģitāristiem
Mārupes mūzikas skolā ar mērķi veicināt viņu
prasmi izpildīt latviešu tautas dziesmas uz klasiskās
ģitāras, ko organizēja ģitārists Andris Grīnbergs
par godu savam draugam, leģendārajam latviešu
folkģitāristam Andrim Kārkliņam. Šajā konkursā
vērtējums bija pa klasēm un pa klasēm arī tika veidotas grupas, neatkarīgi no dalībnieka vecuma.
Mūsu skolu pārstāvēja arī pats jaunākais konkursa dalībnieks Kristiāns Jeļinsks [7 gadi], kurš īpaši
jāpaslavē, jo viņam bija jācīnās ar daudz vecākiem
konkurentiem, bet viņš bezbailīgi devās uz skatuvi
un teicami tika galā ar savu uzdevumu, cerēsim, ka
viņš tāpat turpinās. Drosmīgi ar pārspēku cīnījās
arī 2. klases audzēknis Artūrs Alītis-malacis. Bet ar
panākumiems izcēlās mūsu meitenes. 2.vietu savā
grupā izcīnīja Lauma Auziņa, par kuru īpašs prieks,jo
ģitāru viņa spēlē tikai 7 mēnešus un jau pirmajā
nopietnajā konkursā un pie reizes arī uzstāšanās
reizē iegūt sešu ģitāras speciālistu[žūrijas] atzinību ir
ko vērts. Bet pie pirmās godalgas 4.klašu grupā tika
mūsu skolas patreiz labākā ģitāriste Ieva Miķelsone.
Šajā grupā ietilpa arī visi pārējie dalībnieki[pat
pieauguši cilvēki]. Bet slavējot Ievu gribu piebilst, ka
šeit bija jāspēlē latviešu tautas dziesmas, kas viņai
izdevās visspilgtāk, bet ģitāras mākslā vēl ir daudz
citu nianšu un izpildījuma veidu,dažādi tehniski
paņēmieni kuri ir jāapgūst un tāpēc jānovēl Ievai
neapstāties pie sasniegtā, bruņoties ar pacietību, jo

tikai tā viņa varēs izkopt tālāk savu talantu.
Trešais konkurs notika Alsungas mūzikas skolā
ar skaļu nosaukumu - Latvijas Gada Ģitārists - 2013,
Kurzemes reģiona kārta. Šogad līmenis bija tiešām
augsts, šeit tiešām bija labākie ģitāristi Kurzemē,
bet žūrijas galvgalī sēdēja ģitāras profesors
J. Kurauskas no Lietuvas. Vērtēšana šeit notiek pēc
vecuma līmeņiem un nevienu neinteresē tas, ka
esi sācis mācīties ģitāru tikai 14 gadu vecumā, bet
cits jau šajā vecumā spēlē kā lielmeistars, atliek tikai mācīties un sadzīt nokavēto un to var izdarīt,
ja ļoti vēlas. Arī šajā konkursā no mūsu skolas bija
iespējams sūtīt četrus bērnus, kuri ir līmenī un kuri ir
godam nopelnījuši šo godu. Šie izredzētie bija Kristaps Mihelsons, Artūrs Ālītis, Lauma Auziņa un Ieva
Miķelsone. Visi uzstājās lieliski un visiem liels paldies
par ieguldīto darbu un visiem vajadzētu padomāt
par nākotni,visiem atrast sevī gribasspēku mācīties
vairāk, vairāk uzstāties un vairāk priecēt līdz ar to
gan žūriju,gan vecākus,gan sevi. Arī šajā konkursā
izdevās, tā teikt, tikt uz pjedestāla un līdz ar to
iegūt ceļazīmi uz lielo finālu Jelgavā,kurš notiks
4. maijā. Ieskrējies iepriekšējā konkursā, sacenšoties
ar vecākiem konkurentiem, ļoti labi izdevās nospēlēt
Artūram Alītim un bargā žūrija novērtēja ar 2.vietuteicami un vēlreiz malacis, bet pie trešās godalgas
savā vecuma grupā, kura bija īpaši spēcīga,tomēr
tika mūsu labākā - Ieva Miķelsone,par ko liels prieks
un liels paldies gan bērniem, gan vecākiem!
Piltenes Mūzikas skolas ģitārasspēles skolotājs
Reinis Krūziņš

Pusaudžu periods veido pāreju no bērnības uz jauniešu
periodu. Šajā laikā beidzas bērnība un pusaudzis „ieiet”
pieaugušo pasaulē. Šis ir visgrūtākais posms kā pašiem
pusaudžiem, tā arī pedagogiem un vecākiem. Pusaudža
personība veidojas, viņam kļūstot par sabiedrības locekli.
Māksla kā sabiedriskās apziņas daļa ieņem noteiktu vietu
personības veidošanās struktūrā. Tomēr personības
veidošanās nav atkarīga tikai no sabiedriskajiem
apstākļiem. Ļoti svarīgi, lai bērnam jau no mazotnes
veidotos aktīva, radoša attieksme pret visām dzīves
parādībām. Lielu pozitīvu ieguldījumu radošajā attīstībā
dod māksla, mūzika. Mācību procesā mūzika iedarbojas
uz personību ar savu saturu, emocionālo piepildījumu, ar
spēju cilvēku aizraut.
Mūzikas profesors J. Mečlais (Machlis) uzskata, ka
mūzika ir kļuvusi par daļu no cilvēces nepieciešamības.
Mūziku var saukt par emociju valodu, tai ir dažādas
nozīmes un tai ir komunikatīva funkcija. Viņš uzskata,
ka klausīties lielu skaņdarbu – tā jau ir māksla. Ir jābūt
zināšanām, kas ļauj saprast tā jēgu. Mūzika mūs ietekmē
un tā ir kā mīlestība – to vieglāk piedzīvot, nekā definēt.
Pastāv mijiedarbība starp mūzikas mācību saturu un
sabiedrības uzskatiem.
Tas izpaužas muzicēšanas procesā, kurā veidojas
pusaudžu personiskā attieksme pret dažādām mūzikas
parādībām. Nepieciešams apzināties satura aspektus:
mūzikas nacionālā piederība, mūzikas funkcijas, mūzikas
izteiksmes līdzekļu sakars ar mūzikas uztveri. Jāņem vērā
arī tas, uz ko orientēta mūzika cilvēka apziņā.
Garīgo vērtību ietekmē veidojas jauniešu
vērtīborientēta attieksme pret mūziku. Augsts garīgo
vērtību līmenis sekmē tieksmi pēc saskarsmes ar
mākslinieciski augstvērtīgu mūziku, savukārt saskarsme ar
mākslinieciski augstvērtīgu mūziku atgriezeniski ietekmē
garīgo vērtību veidošanos. Svarīgi ir apzināties lielo
muzikālās audzināšanas nozīmi jauniešu iekšējās pasaules
izkopšanā, tā var veicināt gan jaunatnes pasaules uztveres,
gan māksliniecisko uzskatu un gaumes veidošanos, gan
jūtu un tikumisko īpašību audzināšanu, gan vajadzību pēc
garīgajām vērtībām.
Nepietiekami novērtēta un kopta ir personības
emocionālā attīstība, attieksmes un vērtību
pilnveidošanās, emocionālās un racionālās jomas
līdzsvarošana. Ar mūzikas palīdzību iespējams attīstīt un
pilnveidot indivīda jūtu sfēru.
Pedagogs V.Suhomļinskis akcentē, ka mūzika,
melodija, muzikālo skaņu skaistums ir svarīgs cilvēka
morāles un prāta audzināšanas līdzeklis, sirds cēluma un
dvēseles skaidrības avots. Mūzika palīdz cilvēkam saskatīt
dabas, morālo attiecību, darba skaistumu, rosina domāt
par cēlo, dižo, daiļo ne tikai apkārtējā pasaulē, bet arī sevī
pašā. Galvenais uzdevums ir ieaudzināt spēju emocionāli
attiekties pret skaistumu un vajadzību pēc estētiskiem
iespaidiem. Svarīgi, lai cilvēks nevarētu dzīvot bez skaistā
un lai skaistums radītu skaistumus viņā pašā.
Viens no humānās pedagoģijas izcilajiem pārstāvjiem
Š.Amonašvili uzsver, ja vēlamies, lai bērni un vēlāk,
pusaudži prastu drosmīgi spriest, lai viņiem veidotos
interese par intelektuālo darbu, patstāvība kā personības
īpašība, ja vēlamies viņiem izraisīt līdzdarbošanās prieku,
jārada apstākļi, lai viņu domu dzirkstis veidotu domu
pasauli, jārada viņiem iespēja justies tajā kā pavēlniekiem.
Pusaudža garīgā pasaule var bagātināties tikai tad, ja viņš
šo bagātību uztver ar savu emociju, līdzpārdzīvojumu,
līdzprieka, lepnuma jūtu starpniecību, balstoties uz izziņas
interesēm.
Apgūstot mūziku, pusaudzis izveido savu estētisko
apziņu: intereses, vajadzības, pārliecību, emocijas,

pārdzīvojumus, jūtas, estētisko vērtējumu, gaumi.
Sistemātiska un mērķtiecīga muzikāli estētiskā
audzināšana rada priekšnoteikumus pusaudža saskarsmei
ar mūzikas kultūras bagātībām, palīdz uzkrāt estētiskos
priekšstatus un veidot savu attieksmi.
Mūzikas attīstošā un audzinošā funkcija izpaužas spējā
iedarboties uz visām cilvēka garīgās dzīves pusēm –
prātu, jūtam, gribu, iztēli – nosakot personības dvēseliskā,
garīgā veseluma veidošanos un ietekmējot personības
vērtīborientāciju. Mūzika pati par sevi nenosaka cilvēka
personības attīstības virzienu, tās pozitīvās īpašības. Taču
tās iedarbība uz personības attīstību un garīgo dzīvi ir īpaši
būtiska, tā ļauj personībai atklāt tās attīstības potenciālās
iespējas, paplašina emocionālo pasauli.
Neizsmeļamu bagātību avots garīgās pilnības,
saturīguma un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu ziņā ir
klasiskā mūzika. Ar to saprotam cildenu un skaistu mākslu,
kas ietver sevī labāko, augstvērtīgāko, gadsimtu gaitā
izkristalizējušos formu skaidrību, idejisko un emocionālo
bagātību, kuras uztverei un izpratnei nepieciešama
zināma muzikālā sagatavotība – zināšanas. Tās klausīšanās
prasa koncentrēšanos, uzmanību, orientēšanos mūzikas
ābeces pamatos. Ja šie pamati nav apgūti, cilvēks nespēj
izjust muzikālās domas attīstības loģiku un nopietnā
mūzika viņam šķiet tikai nesaprotamu skaņu haoss.
Opera, balets, simfonija un cita nopietnā mūzika sevī
ietver sarežģītākas, dziļākas jūtas un pārdzīvojumus. Tos
neizbaudot, cilvēks apzināti dara nabagāku savu dvēseli,
savu garīgo pasauli. Tas liedz viņam pilnīgāku personības
izaugsmi, estētisko jūtu un apziņas attīstīšanas iespēju.
Pamatotas ir pedagoga D.Zariņa atziņas par mūzikas
mācībām, mūzikas pedagoģiju, tās saikni ar sabiedrību
un kultūru: „Mūzikas mācības nevar notikt bez sakariem
ar sabiedrību. Mūziku nevar mācīt tikai klasē, mācību
process sākas ārpus skolas - sabiedrībā. Mūzikas mācīšana
Latvijas skolās vienmēr bijusi saistīta ar sabiedrisko dzīvi,
jau 19. gadsimta 2. pusē muzicēšana skolās veidojās kā
sabiedriskās dzīves centrālā sastāvdaļa. Mūzikas skolotāji
bija tā aktīvā sabiedrības daļa, kuru darbība noveda
pie Pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem 1873. gadā.
Koru kustība veidojās saistībā ar skolām un dziedāšanas
skolotājiem. Lielu darbu skolotāju, jo sevišķi dziedāšanas
skolotāju, sagatavošanā veica Jānis Cimze Vidzemē, Jānis
Bētiņš Kurzemē, skolu dzīvē aizvien lielāku nozīmi ieguva
tautasdziesmas. Arī nākamie dziesmu svētki nebūtu bijuši
iespējami bez mūzikas skolotājiem.
Mūzikas pedagoģija arī vēlāk ir bijusi latviešu kultūras
balstītāja. Padomju laikā, kad nebija iespējama brīvāka
kultūras darbība, kad nebija atļauti sakari ar ārzemēm, kori
dažādu profesiju cilvēkiem bija iespējamā organizatoriskā
kultūras darbinieku un inteliģences apmaiņas forma,
kas deva iespēju satikties ar kolēģiem aiz robežām un
iegūt kaut minimālu nepastarpinātu informāciju. Tas
bija viens no iemesliem, kāpēc koros dziedāja tik daudz
dažāda vecuma un izglītības līmeņa cilvēku. Mūzikas
pedagoģija atvēra viņiem “skatu uz pasauli”, šī inteliģence
savukārt ienesa papildu progresīvas vēsmas mūzikas
pedagoģijā. Nav iespējams no kultūras procesa izraut
bērnu un jaunatnes muzicēšanu. Kādreiz ir ticis apspriests
jautājums, vai vajadzētu organizēt skolēnu dziesmu
svētkus (tie prasot pārāk daudz līdzekļu). Lai bērni
mācoties mūziku skolā, kad izaugs, tad piedalīsies kopējos
svētkos. Mūsdienu redzējumā nav vajadzības atspēkot
šādu uzskatu absurdumu. Sabiedriskā muzicēšana ir
neatraujama pedagoģiskā procesa sastāvdaļa. Skatoties
uz bērnu un jauniešu muzikālo darbību, jāatzīst, ka nevar
dalīt mūzikas kultūras procesu pieaugušo un bērnu
muzicēšanā. Visi mūzikas kultūras veidi ir vienlīdz svarīgi.

Šai sabiedriski virzītai bērnu un jauniešu muzicēšanai ir
arī otrs aspekts. Blakus priekšnesuma veidošanai jāņem
vērā arī perceptīvā jeb uztveres darbība. Skaņdarbu
māksliniecisko saturu daudz dabiskāk un pilnīgāk
uztver tie cilvēki, kas paši ir muzicējuši. Tas attiecas arī uz
dažādiem muzicēšanas veidiem un mūzikas žanriem.
Koru koncertus visvairāk apmeklē dažādu koru dziedātāji,
kuri ne tikai ir sagatavoti muzikāli, bet pazīst arī kora
mūzikas specifiskās izteiksmes iespējas un tēlainību.
Klaviermūzikas koncertos lielākā publikas daļa ir cilvēki,
kuri vismaz nedaudz ir mācījušies spēlēt klavieres. Viņiem
ir skaidri un saprotami pianistu izmantotie mūzikas
interpretācija.
Mūzikas pedagoģija labvēlīgi ietekmē personības
veidošanos, tā veicina daudzpusīgu dzīves uztveri.
Mūzikas kultūrā svarīgi ievērot mācību un sabiedriskās
dzīves vienotību, Latvijas skolu vēsturisko pieredzi,
sabiedrības muzikālās problēmas, mācību motivācijas
īpatnības, bērnu muzicēšanu. Mūzikas pedagoģijas
principi ir saistīti ar sabiedriskām problēmām. Tāpat kā
mūzikas pedagoģija atrodas divu cilvēku darbības veidu mūzikas un pedagoģijas - krustpunktā, arī mūzikas
pedagoģijas principi balstās uz šais jomās iegūtās
pieredzes un izstrādātās teorijas.
Mūzikas pedagoģijas sistēmā centrālais elements
ir skolēni, kopā ar viņiem darbojas vecāki, radi, draugi,
skolotāji un pārējais personāls, turklāt arī kultūras,
saimniecības un finanšu iestāžu darbinieki. Tikai visu
šo cilvēku kopdarbībā iespējams realizēt mūzikas
pedagoģijas procesu. Lai varētu sekmīgi veikt mūzikas
pedagoga darbu, skolotājam jāpārvalda gan mācību
metodiskā, gan mākslinieciskā, gan arī metodiski
teorētiskā darbības joma.”
Latvijas muzikālās izglītības galvenā vērtība –
pārdomāta un laika gaitā izstrādāta pakāpenība ar
konkrētiem mērķiem un uzdevumiem, kas ļauj ikvienam
bērnam saņemt augsti profesionālu muzikālo izglītību.
Šādu izglītību iespējams saņemt mūzikas skolās un
Latvijā šobrīd ir 144 mūzikas un mākslas skolas. Svarīga
nozīme tam ir lauku reģionos, kur bieži mūzikas skolas ir
kā kultūras centri.
Nemitīgi mainīgajā pasaulē īpaša vieta izglītībā
neapšaubāmi ir ierādāma iztēles un radošo spēju attīstībai.
21.gadsimtam ir nepieciešamas talantīgas personības.
Mākslai un dzejai ir atkal jāpiešķir lielāka nozīme. Cilvēka
attīstība – no dzimšanas līdz mūža beigām – ir dialektisks
process, kas sākas ar sevis iepazīšanu, pēc tam tiek
veidotas saskarsmes iemaņas. Uzskatu, ka muzikālajai
izglītībai jābūt visas mūsu audzināšanas centrā, jo tā
ne tikai attīsta dzirdi, veido muzikālo gaumi un kalpo
kā estētiskās audzināšanas līdzeklis vien. Mūzika palīdz
attīstīt tās spējas, kas dara pusaudzi uzņēmīgāku un
saprātīgāku pret visu.
Audzināšanas saturs atklājas cilvēka attieksmē pret
sevi, citiem cilvēkiem, darbu, kultūru, sabiedrību un
dabu kā personīgi nozīmīgām vērtībām. Audzināšanas
darbības mērķis ir tuvināt skolēnu reālās attieksmes
tam attīstības ideālam, kādu izvirza gan personības, gan
sabiedriskās vajadzības.
Kopumā var secināt, ka attieksmju veidošanās ir
ļoti nozīmīgs process pusaudžu vecumā. Tās ir pētītas
gan psiholoģijā, gan pedagoģijā. Mūzikai attieksmju
veidošanā ir īpaša nozīme. Tā veicina garīgo attīstību, jūtu
un tikumisko audzināšanu, emocijas. Mūzikas ietekme ir
svarīga gan to klausoties, bet jo īpaši – izpildot. Nostiprinās
attieksmes, kurās iekļaujas gan vajadzību regulēšana, jūtu
un gribasspēka attīstīšana, gan gaumes veidošanās un
paškontroles nostiprināšanās.

Mg.paed. Ilze Dāve
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Aprīlis - joku mēnesis, jeb jautrāks skatījums uz Baltkrievijas braucienu

Direktoru pieredzes apmaiņas brauciens uz
Baltkrieviju
2013. gada 13. marts -16. marts
13. marts mijas ar 14-o
Visi domā, kaut brauciens mums izdotos!
Ir vīzas, ir pases- viss sakārtots
Katram kāds pīrādziņš līdzi ir dots
Uz kaimiņu zemi –Belrusiju
Brauc direktori ar busiņu
Nakts priekšā – būs sapņi, būs pārrunas
Kaut rītā tik nebūtu paģiras!
00:40 nakts no trešdienas uz ceturtdienu
Autobusā viss ir kluss
Direktori saldi dus
Tikai šoferis ir nomodā
Klusi dungo savā nodabā...
4:42 jāpilda kaut kādi papīri krievu valodā
Direktoriem laiki grūti
Krievu burti pazuduši
Muitas punktā rakstu darbos
Agrā rītā pārguruši
„Burtiņš tur un burtiņš te
Kopā iznāk zilbīte”
Dziesmu dziedāt visi sāksim
Kad no autobusa kāpsim!
5:16 vairākiem direktoriem vēlreiz jāapdrošinās.
Kaut kāds misēklis sanācis.
Droši, droši apdrošini
Zini, mini, mini, zini
Apdrošini tur un te
Lai tik nauda kasītē!
8:23 kāds kolēģis parāda baltkrievu naudu,
mēģinām kaut ko saskaitīt, saprast – cik?, kas?,
kā pārrēķināt?
Baltkrieviem ir lieli rubļi
Netiekam mēs visi gudri
Daudzas nulles, tūkstoši
Mūsu makos neiztrūkstoši.
Ap 9-iem pēc Latvijas laika iebraucam Minskā.
Sniegs visapkārt – kokos, ielās
Sajūta, ka esam ziemā
Marts, kas pavasari vēstī –
Kur ir puķes? Kur ir dēsti?
Nevaram atrast pareizo ielu, kur atrodas viesnīca
Meklējam mēs viesnīcu knaši
Šoferīši turas braši
Brokastlaiks jau klāt ir aši
Tikai kur mēs esam paši?
Ap 16-iem pēc skolēnu un pedagogu koncerta
2. MS mūs „uzņēma” ( bija sarūpēts cienasts )
baltkrievu kolēģi
Koncerts bija brīnišķīgs
Katrs priekšnesums – pārsteidzīgs
Bet mēs nepalikām kaunā
Kā mācējām tā „bļaunām”
Aivars valsi laida dikti
Nemaz nebijām mēs pikti
Juris kori diriģēja
Tomiņš pats pa savam koriģēja
Tosts mums beigās bija NUŽNO
DAVAITJE S VAMI ŽITJ DRUŽNO!

Pašā vakarā pēc koncerta vajadzēja kādu
gabaliņu iet ar kājām līdz tramvaja pieturai.
Spriedām, kurš tramvajs jāgaida. Rīdzinieki
teica, lai tik nekāpj 10, jo tas aizvedīšot uz „bišu
muižu”
Krīt naksnīgā Minskā pārslas lēni
Nostaigājušies esam mēs visi „mēmi”
Tramvajs, bet tikai ne 10
Ir jāgaida mums tas labākais
Kas vedīs mūs visus uz viesnīcu „SPORT”
Un atkal ar kājām ir jāiet – ČORT!
15. Marts
Plkst. 8:00 Pa viesnīcas logu skatoties, nekāda
vētra neredzās
No rīta pamostamies visi
Kur tā vētra ir palikusi
Viss ir mierīgs, viss ir kluss
Braucienam tas šoreiz pluss!
Plkst. 10:30
Minskas gide gaida mūs
„OBZORS” mums pa Minsku būs
Senie laiki, mūsu dienas
Valentīna dāvanas pienes
Tveram visu ko nu varam
Nelaižam neko mēs garām.
Plkst. 10:57 ārā ir diezgan liels vējš, putina, bet
gide aicina apskatīt pīlītes...
Pīpētāji, pīļu mīļi
Gāja visi pastaigāt
Šoferis mūs brīdināja
Vējš var visus „panēsāt”
15 minūtes – gāja ko spēja
Nebaidījās neviens no vēja
Pilsēta varone – varoņi mūsu
Gide pa priekšu – sniegs Tomiņam pilnu ūsu...
12: 48 apskatījām koka baznīcu, kur notika
bērniņa kristības. Turpat blakus ceļas jauna
baznīca – pareizāk sakot jau gandrīz uzcelta.
Vējš ārā pūš ne pa jokam!
Sinoptiķi solīja vētru Minskā
Melojuši nebūs viņi nemaz
Tikai drošākie, stiprākie izgāja ārā
Apskatīt baltkrievu „Dārglietas”
Baznīca, ikonas, zeltlietas
Tas ar ko gide lepojas
Tie, kas to visu redzēja,
It nemaz to nenožēloja.
Ap 14 radās pārdomas un jautājumi – kad
braucam mājās?
Domājām ilgi un spriedām ko darīt?
Vai patiešām visiem uz Rahmaņinovu palikt?
Balsojam, skaitam – kā nu būt?
Kā mums no vētras ātrāk izkļūt?
Dodamies visi uz pazemes ēku
Nedaudz uzēst, uzkrāt spēku
4 stundas būs gana daudz
Mantas būs sapirktas lielu kaudz’
Plkst. 18:16 braucam jau mājās
Braucam mēs uz māju pusi
Tas nemazam nava klusi
Katrs nāk un saka savu:
Ko šīs dienas es te daru?
Kas es esmu? Kā mani sauc?
Kuro reizi katrs te brauc?

Iepazīšanos beidzam ap 20:00
Vakarā astoņos pēkšņi mēs stājam
Ceļš ir dūšīgi aizputināts uz mājām
Ko mums darīt? Kā mums būt?
Mājās nokļūt pašlaik ir grūt!
Domājam izklaides vairākām stundām
Drīz būs iestājusies nakts junda
Būs jau viss labi un viss būs OK!
Gatavojamies nakts ballītei.
00:26
Kas to būtu domājis
Kas to būtu ticējis
Ka šī mazā pārsliņa
Ir tik ļoti briesmīga
Šķūrē viņu šiten tā
Viņa gāžas atkal tā
Lieli, lieli krāvumi
Satiksmes pār – rāvumi
Trijas stundas gaidījām
Nedzērām, bet smaidījām
Kaut ko tādu redzēt vērts
Jācer – kādam uzfilmēts!
Fūres stāv gar ceļa malām
Nevar pabraukt viņām garām
Traktoriņš ar sniega šķūri
Nevar pārraut sniega mūri.
Vieglie, smagie , autobusi
Čunčinās uz māju pusi
Vēl viens metrs pievārēts
Cik daudz benzīns iztērēts?
Ilze, Dace ceļu rāda
Šoferi tām klaus’ uz vārda
Pastum!Pabrauc!Piebremzē!
Nu un tagad – uzgāzē!
Komanda mēs esam laba
Jo mums miermīlīga daba
Stresu pārvarēt mēs mākam
Ik pa laikam smieties sākam!
2:37 muita vēl Balltkrievijā
Pārbauda mums tagad pases
Vai mēs no vajadzīgās rases
A mēs no pūtēj’sitēj’ klases
Nu mūsu pases tagad „pasēs”.( derēs)
6:25 iebraucam Latvijā
Kur tās fūres palika?
Un kur biezais sniegs?
Vai mums tikai izlikās?
Varbūt tas bij’ miegs?
6:57 iebraucam Daugavpilī
Pieredzes apmaiņas brauciens ir beidzies
Ikviens no mums uz mājām ir steidzies
Goodby, dosvidanja, aufiderzein!
Līdz kādai nākošai reizītei!
Dzejniece, rakstniece neesmu es
Kādreiz tik rīmes uz priekšu mani nes
Šoreiz mans skatījums ira šāds
Varbūt jums jautājums radīsies kāds?
Braucienam nākošam gatava es
Rakstīt atkal jaunas rīmītes!
INETA
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