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Sirsnīgi sveicam
Daugavpils Mūzikas
vidusskolas pedagogu,
mūzikas skolas vecāko
klašu audzēkņu
Klavierspēles izglītības
programmas vadītāju

Larisu Ļebedevu
60 gadu jubilejā!

Straujais pavasaris, lapas un ziedi ar
sprādzienu izplaukuši reizē. Skolās sāksim
skaitīt cāļus – cik beidzēju, cik jaunuzņemto.
Vai esam gandarīti ar padarīto darbu, tā
rezultātiem? Cik grūti to izdarīt, ja tas nav
atkarīgs tikai no mums, bet arī no bērniem,
viņu vecākiem. Man ļoti patīk pļaut zālāju –
tad es uzreiz redzu skaistu rezultātu, un
tas tik ļoti atšķiras no darba skolā. Lielākā
daļa mūsu darbu novērtē tikai apzinīgā
vecumā. Dakotas indiāņu gudrība vēsta: „Ja
tu atklāj, ka tu jāj uz beigta zirga, kāp nost.”
Dažreiz man šķiet, ka daudzas lietas mūsu
dzīvē ir tādas, no kurām negribam nokāpt,
paši sev radot problēmas. Novēlu mums
visiem vasarā atpūsties, „nokāpt no zirga”
un priecāties par dzīvi. Jo tā ir mūsu izvēle,
kā to nodzīvot. Tiekamies augustā!
Ilze Dāve,
redaktore

LMIIA notikumi
Šā gada 3.maijā notika Direktoru padomes
(DP) un Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu
asociācijas (LMIIA) kopīgā sēde, kā arī LMIIA
Domes sēde.
DP un LMIIA sēdes darba kārtībā bija iekļauts
viens jautājums – pašu jaunāko izglītības
programmu (IP) mūzikā (ar kodu 20 V) un tajās
iekļauto mācību stundu plānu apspriešana
un tālākā virzība. Tajā LNKC KRIIN mūzikas
speciālists Česlavs Batņa izklāstīja patreizējo
situāciju. Lai IKVD arī turpmāk bez liekiem
jautājumiem licencētu programmas (kam
licenču vai akreditācijas posms ir beidzies),
tad šobrīd pie jau pagājušā gada augustā
pieņemtajiem jaunajiem mācību plāniem ir
jāveic stundu korekcija stundu palielinājuma
virzienā. Šo stundu palielinājumu ir nolemts
veikt, pieskaitot katrā izglītības programmā
tā saucamās prakses stundas. Prakses stundu
ietvaros var apmaksāt darbu skolotājiem,
kuri gatavo bērnus konkursiem, koncertiem,
festivāliem. Šīs stundas, protams, netiek šobrīd
apmaksātas, bet nākotnē līdz ar finansējuma
atgūšanu tās varētu reāli praktiski izmantot.
KRIIN vadība vēlreiz apstiprināja to, ka
Kultūras ministrija (KM) šodien izvairās
uzņemties atbildību par finansējuma
pieprasīšanu valdībai licencētajām un

akreditētajām programmās. Šobrīd pēc KM
datiem reāli tiek finansēti 80% visu skolu
audzēkņi, kurus savukārt finansē arī tikai
par 80 %. Kā norādīja LMIIA locekļi, līdz ar
to septembrī piešķirtais finansējums tikai
izlīdzināja pedagogu algas likmi un tas nebija
papildus finansējums.
Aivars Broks savukārt atzīmēja trīs lietas: 1)
nobalsot par šo jauninājumu pieņemšanu,
kas nepasliktina IP stāvokli, bet teorētiski
uzlabo (ieskaitot arī nelielu koeficienta
kāpumu); 2)parādīja dažas neskaidrības un
nepilnības KRIIN piedāvātajos IP paraugos
(piem., 7. un 9.klašu „pazušana” 6 – gadīgajās
un 8 – gadīgajās IP); 3)informēt LMIIA līdz
ar IP aktualizētā varianta nodošanu KM (tas
ir nepieciešams, lai, pamatojoties uz šīm IP,
kārtējo reizi mēģināt iespaidot KM griezties
valdībā pēc nepieciešamā finansējuma).
LMIIA Domes sēdē tika runāts par aktuāliem
notikumiem domes sēžu starplaikā, kur
svarīgākais bija KM nevēlēšanās tikties ar
LMIIA pārstāvjiem MK Noteikumu projekta
sakarā. Tika pieņemts turpmākā darba plāns,
ņemot vērā esošo situāciju. Tika runāts par
LMIIA konkursa Musica Da Camera nākotni;
rezultātā izkristalizējās jaunā konkursa
nolikuma projekts, kuru bija nolemts pabeigt

Domes jūlija sēdē. Tika pārrunāta plānotās
konferences par J.Vītolu tematika un
potenciālie runātāji.
Aivars Broks

Talants bez robežām
Daugavpilī
Daugavpils mūzikas skolas ansamblis
“Lāsītes”, ko vada E. Rucina, darbojas otro
gadu un jau priecē pedagogus, vecākus un
skolu ar saviem panākumiem. Ansamblis jau
piedalījies dažādos konkursos akadēmiskās
dziedāšanas žanrā. Šoreiz ansamblim „Lāsītes”
bija izdevība piedalīties otrajā Baltijas bērnu
un jauniešu daiļrades konkursā „Talants
bez robežām” estrādes dziedāšanas žanrā.
Meitenes mūs arī šoreiz iepriecināja – saņēma
II pakāpes diplomu.
Šajā sakarā gribam pateikties šī konkursa organizatoriem – Jeļenai Tomingai un biedrībai
„Benefiss” par konkursa profesionālu norisi un
uzaicinājumu piedalīties tajā.
Ilona Sajevska
Daugavpils Mūzikas vidusskola
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Viva La Musica Daugavpilī

E.Grīga nedēļas kulminācija bija IV Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss Viva La
Musica, kurš notika no 9. – 12. aprīlim
Daugavpils Mūzikas vidusskolā, un kura
noteikumos obligātais bija R. Grīga, kuram
šogad svinēsim 170. dzimšanas dienu,
skaņdarbs.
Konkursa dalībnieki tika sadalīti trijās
grupās: A grupa – līdz 12 gadiem, B grupa –
no 13 līdz 15 gadiem, C grupa – no 16
līdz 20 gadiem. Konkursā piedalījās 155
dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Krievijas un
Baltkrievijas. Tas bija liels notikums mūsu
skolas dzīvē, radošais un emocionālais stimuls turpmākajam darbam.
Šajā konkursā varēja piedalīties jebkuras specialitātes audzēknis. Konkursā visās
grupās visvairāk bija pārstāvēti vokālisti un
pianisti, piemēram, C grupā bija pieteikušies
26 vokālisti, 11 pianisti, 3 vijolnieki un kontrabasists, obojists, arfiste, tubists. No mūsu
skolas piedalījās pianisti: Edgars Garais
(ped. B.Kornaševska), Veronika Timofejeva
(ped. G.Starožicka), Ernests Grahoļskis (ped.
L.Ļebedeva), Liene Nitiša (ped. B.Fioņina),
Veronika Tolstika (ped. L.Ļebedeva),
Inta Kļimoviča (ped. A.Broks), Anna
Kovaļova (ped. I. Sajevska), Beāta Ščoloka
(ped. I.Broka), Viktorija Trofimova (ped.
L.Ļebedeva), vokālisti: Zane Rutkovska (ped.
E.Dakša), Katažina Dudareva (V.Drobis –
Drobiševska), Maksis Krilovs (ped. V.Cīrule),
Anastasija Nikolajeva (ped. O.Salna), Olga
Vrešča (ped. O.Salna), akordeonists Pāvels
Vasiļkovs (ped. A. Petkevičs), kontrabasiste
Žanna Soņeca (ped. N.Sļusars).
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Klausītājus sajūsmināja Lietuvas mazo
pianistu tehniskais un mākslinieciskais
atskaņojumu. Īpaši gribu pieminēt Vaivu
Bitinaiti, A grupas pianisti no Lietuvas. Es
uzskatu, ka viņai ir ļoti laba tehnika un spēja
rast emocionālo kontaktu ar klausītājiem.
Labākie konkursanti tika apbalvoti ar naudas
prēmijām. Tos izvēlējās žūrija, kuras sastāvā
bija Vebjorn Anvik
k (Oslo, Norvēģija) –
pianists, solo un ansambļa mūziķis, E. Grīga
Trio dibinātājs un dalībnieks, Norvēģijas
Valsts Mūzikas akadēmijas asociētais profesors; Irena Milkevičiūte (Viļņa, Lietuva) –
Lietuvas Valsts un Nacionālās prēmijas
laureāte, Starptautisko konkursu laureāte,
Lietuvas Nacionālā Operas un baleta
teātra soliste, Lietuvas Mūzikas un teātra
akadēmijas profesore; Kristīne Kupča
(Rīga, Latvija) – obojiste – oboja, baroka
oboja, oboja d’amore, taille, traversa flauta;
Baroka orķestra Collegium Musicium Riga
oboju grupas koncertmeistare, obojas
pedagogs Rīgas Pedagoģijas un Izglītības
vadības akadēmijā, Emīla Dārziņa Mūzikas
vidusskolā un Pāvela Jurjāna Mūzikas
vidusskolā; Hanna Tsitovich (Minska, Baltkrievija) – N. I. Aladova Minskas 2. Bērnu
Mūzikas Mākslu skolas vijoles klases pedagogs, vijolniece; Aivars Broks (Daugavpils,
Latvija) – pianists, diriģents, komponists,
Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors.
Konkursa rezultāti lasāmi www.lmiia.lv
Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Mūzikas vēstures un teorijas IV kursa
audzēkne
Oļesja Dmitrijeva

II Latgales jauno
stīdzinieku konkurss
Pavasara stīgas
Daugavpilī
2013. gada 20.martā Daugavpils Mūzikas
vidusskolas kamerzālē notika II Latgales
jauno stīdzinieku konkurss Pavasara
stīgas.
Pirmo reizi līdzās jaunajiem izpildītājiem,
kas apgūst vijoles, čella un kontrabasa
spēli, konkursā piedalījās arī audzēkņi, kas
apgūst ģitāras spēli. Tas padarīja konkursa
gaitu vēl interesantāku un daudzveidīgāku.
Jauno mūziķu izpildījumā dzirdējām
dažādu laikmetu un stilu mūziku - klausītāji
guva daudzveidīgus, spilgtus muzikālus
iespaidus.
Konkursanti iepriecināja
ar izjustu un iejūtīgu muzicēšanu un
izpildītājmeistarību.
Konkursa žūrijas sastāvā bija Latgales
reģiona mūzikas skolu pārstāvji: Inga Zeile Daugavpils Mūzikas vidusskola, Ojārs
Melnbārdis - J. Graubiņa Līvānu Mūzikas
un mākslas skola, Mārtiņš Blumbergs A. Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola, un Igors
Ozuns - Daugavpils Mūzikas vidusskola.
Žūrijas priekšsēdētāja - Daugavpils Mūzikas
vidusskolas mūzikas skolas vadītāja Ilona
Sajevska.
Žūrijas komisija vērtēja dalībniekus trīs
grupās:
A grupa – 2.- 3. klases audzēkņi;
B grupa – 4.- 6. klases audzēkņi;
C grupa – 7.- 9. klases audzēkņi.
Konkursa dalībnieku skaits bija liels –
ap 40 konkursantiem no 13 skolām. To
vidū pārstāvji no Daugavpils Mūzikas
vidusskolas, J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas
vidusskolas, A. Žilinska Jēkabpils Mūzikas
skolas, Krāslavas mūzikas skolas, J. Graubiņa
Līvānu Mūzikas un mākslas skolas, Olaines
Mūzikas un mākslas skolas, Ludzas mūzikas
pamatskolas, Balvu mūzikas skolas, J.
Dūmiņa Baldones mūzikas skolas, Varakļānu
Mūzikas un mākslas skolas, Zilupes Mūzikas
un mākslas skolas, Preiļu Mūzikas un
mākslas skolas un Gulbenes Mūzikas skolas.
Pēc žūrijas vērtējuma Diplomi par iegūtajām
vietām tika piešķirti sekojoši:
A grupā:
II vietu ieguva Agnese Greitāne (ped.
Margarita Onufrijeva) no Ludzas mūzikas
pamatskolas;
III vietu ieguva Šarlote Bidiņa (ped.
Valērija Koževņikova) no Olaines Mūzikas

Mūzikas un mākslas satikšanās valsts konkursā mākslā
Turpinājums no 2. lpp

un mākslas skolas un Marta Urtāne (ped.
Jeļena Skurjate) no A. Žilinska Jēkabpils
Mūzikas skolas.
Atzinības rakstus nopelnīja Ināra Poļakova
(ped. Anatolijs Piskunovs - Daugavpils
Mūzikas vidusskola), Aleksandra Ņikonova
(J. Dūmiņa Baldones Mūzikas skola),
Elīna Samoiļenko (Balvu Mūzikas skola)
Anna Šilko (A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas
skola), Ksenija Šitikova (Ludzas Mūzikas
pamatskola), Gļebs Vitkalovs (J.Ivanova
Rēzeknes mūzikas vidusskola)
B grupā:
I vietu ieguva Nadīna Magone (ped. Zoja
Zaharova) no Balvu mūzikas skolas;
II vietu ieguva Roberts Čakšs (ped. Mārtiņš
Blumbergs) no A. Žilinska Jēkabpils Mūzikas
skolas un Annija Anete Logina (ped. Zoja
Zaharova) no Balvu mūzikas skolas;
III vietu ieguva Zaiga Vilcāne (ped. Jeļena
Skurjate) no A. Žilinska Jēkabpils Mūzikas
skolas un Elīza Zelča (ped. Zoja Zaharova)
no Balvu mūzikas skolas.
Atzinības rakstus nopelnīja Marija
Gerbredere (ped. Vladislavs Pilipovs Daugavpils Mūzikas vidusskola), Marks
Ivanovs (ped. Nikoljs Sļusars - Daugavpils
Mūzikas vidusskola)
C grupā:
II vietu ieguva Lāsma Vītola (ped. Zoja
Zaharova) no Balvu mūzikas skolas;
III vietu ieguva Loreta Čude (ped. Indra
Ieviņa) no Gulbenes Mūzikas skolas,
Jevģenijs Solovjovs (ped. Olga Gavrilova)
un Paulīna Vaškeviča (ped. Staņislavs
Petkevičs)
no
Daugavpils
Mūzikas
vidusskolas.
Konkurss ir izskanējis, un ļoti atbilstoši šķiet
žūrijas komisijas locekļa Ojāra Melnbārda
vārdi, veltīti konkursa dalībniekiem: „Jūs
visi esat uzvarētāji!“
Jaunus radošus panākumus novēlam
visiem konkursantiem, un uz tikšanos!
Mūzikas teorētisko priekšmetu
p
pedagogs
p
g g
M. Samorodo
ova

27.aprīlī noslēdzās Latvijas profesionālās
ievirzes izglītības mākslas programmas
audzēkņu valsts konkurss, kurā piedalījās
290 audzēkņi no 93 mūzikas un mākslas
skolām Latvijā. Valsts konkursa reģionālā
kārta notika martā astoņās vietās Latvijā –
Rīgā, Liepājā, Kandavā, Valmierā, Jēkabpilī,
Balvos, Rēzeknē, Daugavpilī, konkursa
aktīvā organizēšanā iesaistoties 16 mākslas
un mūzikas skolām. 26.-27.aprīlī Gaujienā
visas mākslas skolas tikās konkursa laureātu
apbalvošanas pasākumā.
Šī gada valsts konkursa tēma bija saistīta ar
Jāzepa Vītola mūziku, par godu komponista
150. dzimšanas dienai.
Lai piedalīšanās valsts konkursā mākslas
skolu audzēkņiem saistītos ar jaunu pieredzi,
mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņi
katrā valsts konkursa norises vietā Latvijā
(kopā 8 reģionos) sniedza nelielu koncertu,
atskaņojot Jāzepa Vītola skaņdarbus.
Vienlaikus, Radio 1. studijā Rīgā mūzikas
vidusskolu un mūzikas skolu audzēkņi
ierakstīja divdesmit Jāzepa Vītola skaņdarbus.
Tos izpildīja jaunie mūziķi no Valmieras
Mūzikas skolas, Balvu Mūzikas skolas,
Ventspils Mūzikas vidusskolas, E.Melngaiļa
Liepājas Mūzikas vidusskolas, J.Ivanova
Rēzeknes Mūzikas vidusskolas, J.Mediņa
Rīgas Mūzikas vidusskolas, Daugavpils
Mūzikas vidusskolas. Ierakstītos skaņdarbus
mākslas skolas izmantoja valsts konkursa
procesā, lai konkursa dalībniekiem gleznojot
būtu iespēja klausīties izvēlēto skaņdarbu.
Mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņiem
tā bija lieliska iespēja pirmo reizi mūžā veikt
ierakstu Radio lielajā studijā, turklāt nejauši
sastapties ar maestro Raimondu Paulu
Latvijas Radio telpās.
Valsts konkursa sākumā jaunie mākslinieki
klausījās J.Vītola instrumentālus skaņdarbus
mūzikas skolu audzēkņu priekšnesumā.
Tad konkursa dalībnieki izvēlējās, viņuprāt,
iedvesmojošāko skaņdarbu (no divām
vai trim izvēlēm). Atbilstoši konkursa
uzdevumiem (četriem atšķirīgiem), tos vizuāli
interpretēja, izveidoja tēlainu aprakstu un
darba nosaukumu, pamatojot sava radošā
darba atbilstību izvēlētajam skaņdarbam.
Radās brīnišķīgi vizuālie darbi, kurus
papildināja skaisti, tēlaini, neparasti un
mūziku dziļi izprotoši teksti. Tie apliecina,
ka mākslas un mūzikas izteiksmes līdzekļi
saskan - gan mūzikā, gan mākslā mēs varam
runāt par raksturu, ritmu, kolorītu, noskaņu,
kompozīciju, faktūru.
Lūk, daži no konkursa dalībnieku tekstiem:

Kaiju nams
Šeit ir attēlota kaiju iedomu pasaule. Šī
māja nav īpaši taisna, jo kaijas nevēlas dzīvot
tādā pasaulē kā mēs. Mēs dzīvojam kur visam
jābūt precīzam. Bet viņām tas nepatīk. Viņām
nav vajadzīgas durvis. Tās izlaižas par logu.
Viņas tur dar ko grib. Mazgājas lietū un guļ
iedomu namā.
Lūcija Lusija Aukmane, Mērsraga Mūzikas
un mākslas skola, 11 gadi, J.Vītols „Skice
čellam un klavierēm”.
Apburtais mežs
Es izvēlējos skaņdarbu Nr.3 (red. „Romance”),
jo man ļoti patīk vijoles skaņas, tās man palīdz
iztēloties ainavu vai notikumu. Skaņdarbā es
sadzirdēju pārsvarā diezgan zemu un tumšu
nokrāsu, tamdēļ darbā kā pamatkrāsu izvēlējos
brūnu. Skaņdarba beigās sadzirdēju augstu
toni, kas izklausījās kā mazs gaismas stars,
kas iespīdās tikai retu reizi cauri apburtajam
mežam, tamdēļ darba centrā izvēlējos gaišus
toņus. Lai radītu dzīvības noskaņu manā darbā,
es centrā gaišajā laukumā iezīmēju baravikas.
Jeļena Šatarova, Mārupes Mūzikas un
mākslas skola, 13 gadi. J.Vītols „Romance”.
Spēles pludmalē
Es attēloju pludmali. Viss ir skaisti, skaidras
debesis, krāsainas smiltis, bet pēkšņi sākas
vētra, un viļņi gāžas virsū. Tu esi dusmīgs!
Bet dzīve bez bēdām un problēmām nav
interesanta. Ja notiek problēmas, tu vaino sevi.
Viļņus var apturēt ar mūri. Bet lietus tā pat būs.
Tu tur neko nevari darīt. Ja ir kādas problēmas,
nevajag uzreiz vainot sevi. Ja nebūtu problēmu,
tad mēs nepazītu prieku. Skaņdarbā sākums
bija priecīgs, bet tad nāca kareivīgs gabals –
skaļš un drūms.
Interesanta spēle ir grūta, ar problēmām
pilna spēle.
Lauris Skraucis, Ādažu Mākslas un mūzikas
skola, 15 gadi. J.Vītols „Vaicājums no svītas
Carmina op.57”.
Mūzikas māja
Mūzikas māja ir dziesma. Tā ir pilna ar
skaņām, ritmiem, notīm. Tās visas ir krāsas.
Augstas skaņas kā gaišas krāsas, zemas skaņas
kā drūmas krāsas, melodija kā viļņotas un
taisnas līnijas. Mūzikas mājas pamatā ir zemās
un tumšās notis kā stiprs pamats. Šai mājai
ceļoties uz augšu tajā parādās jau gaišums
un augstākas skaņas. Visbeidzot mājas augšā
parādās visskaistākās un gaišākās skaņas.
Māja ir piepildīta ar skaņām un dziesma ir
gatava. Skaņas kļūst ārā un apbur visu ar
dziesmu visapkārt ir krāsas un melodijas.
Līva Riekstiņa, Kandavas Mākslas un
mūzikas skola, 12 gadi. J.Vītols „Skice čellam
un klavierēm”.
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Svarīgi piebilst, ka arī darbu vērtēšana
notika neparasti, jo žūrija konkursa darbus vērtēja, skanot atbilstošai mūzikai –
konkrētajiem
skaņdarbiem,
kurus
vizualizējuši konkursa dalībnieki.
Pēc konkursa un darbu izvērtēšanas 26.,
27. aprīlī Gaujienā notika valsts konkursa
noslēguma pasākums un seminārs „Mūzika
mākslas izglītībā”. Šajās dienās Gaujienā
varēja skatīt arī divas izstādes – izstādi
„Jāzepa Vītola mūzika”, kurā bija eksponēti
visi valsts konkursā tapušie darbi, un
izstādi „Mūzikas tēmas mākslas izglītībā”,
kas atspoguļoja mākslas skolu veiksmīgos
piemērus skaņu un mūzikas – skaņdarbu,
komponistu, mūzikas instrumentu, mūzikas
tēmu u.c. apguvi mācību procesā.
Abas izstādes varēs atkārtoti skatīt visi, kas
ciemosies Gaujienā no 19. jūlija - 27. jūlijam,
kad tur notiks komponista Jāzepa Vītola
150. dzimšanas dienas svinības - koncerti,
pasākumi, radošās darbnīcas.
Sākumā mūzikas un mākslas savienošana
valsts konkursā likās tehniski, organizatoriski un saturiski sarežģīts process, taču ideja
kopumā nobrieda, piepildījās ar saturu un visbeidzot lieliski īstenojās. Mākslas un mūzikas
kopsakarībās šī mācību gada garumā
iedziļinājās visas Latvijas profesionālās ievirz-

es skolas, kurās tiek mācīta vizuāli plastiskā
māksla, tam palīdzēja Gaujienas J.Vītola
fonda viesošanās Latvijas skolās ar Jāzepam
Vītolam veltītu uzvedumu. Mākslas skolas
aicināja viesos mūziķus, iesaistīja kopīgās
nodarbībās savas skolas mūzikas nodaļu
audzēkņus. Skolās notika muzikālas akcijas,
performances, skaņu pētījumi un visbeidzot arī pašu mākslas skolotāju mākslas projekti, kas saistīti ar mūzikas vizualizēšanu un
interpretēšanu.
Lai novērtētu konkursa norisi un smeltos svaigas idejas nākamā gada konkursam,
Latvijas Nacionālais kultūras centrs lūdza
skolotājus un direktorus piedalīties nelielā
aptaujā. Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties
kultūrizglītības mājas lapā www.kriic.lv.
Lūk, dažas atziņas, ko mākslas skolu pedagogi guvuši, gatavojoties valsts konkursam!
Varu būt lepna, ka mums ir Jāzeps Vītols.
Pārsteidz gaujieniešu mīlestība un lepnums par savu novadu – to ļoti jūt ik uz soļa.
Manuprāt, reta parādība Latvijā.
Māksla un mūzika viena otru papildina!
Kā pedagogs strādāju neilgi un nebija
nācies savās nodarbībās ar audzēkņiem veikt
eksperimentus, savienojot mūziku ar vizuālo
mākslu. Šāda veida semināri dod iespēju (skolu
prezentāciju ekspozīcijas) kopumā aptvert /

saprast / izjust to, kas notiek citās skolās. Šis
konkurss un seminārā dzirdētais apliecināja,
ka audzēkņiem patīk šāda mūzikas un
mākslas sintēze. Atziņa - mākslas skolās
strādā talantīgi pedagogi ar lielu pašatdevi
un audzēkņi līdz ar to ir spējīgi radīt
vienreizējus darbus.
Latvijas mākslas skolu un audzēkņu
konkursu organizēja Latvijas Nacionālais
kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas Mākslas
skolu skolotāju asociāciju, Latvijas Mūzikas
izglītības iestāžu asociāciju, Gaujienas
Mūzikas un mākslas skolu, Gaujienas Jāzepa
Vītola fondu.
Latvijas Nacionālā kultūras centra vārdā
gribu pateikt sirsnīgu paldies mūzikas
skolām – Valmieras mūzikas skolai,
Daugavpils Mūzikas vidusskolai, J.Ivanova
Rēzeknes mūzikas vidusskolai, E.Melngaiļa
Liepājas mūzikas vidusskolai, Ventspils
mūzikas vidusskolai, J.Mediņa Rīgas mūzikas
vidusskolai, Balvu mūzikas skolai, A. Žilinska
Jēkabpils mūzikas skolai par atsaucību un
dalību profesionālās ievirzes mākslas skolu
audzēkņu valsts konkursa organizēšanā, par
uzticēšanos, ka kopā viss izdosies!

skan vēl ļoti uzmanīgi un pieticīgi, bet nobeigums sniedz īstenu gandarījumu – ir
aizraujošs un spilgts. Varētu to salīdzināt
arī ar lielu džeza albūmu, kura lielāko lappušu skaitu atskaņoja Daugavpils Mūzikas
vidusskolas audzēkņi.
Kādam vecumam ir piemērots džezs...?
Džeza mūzikas izpildījums prasa vienlaikus lielu izteiksmes brīvību, domas dziļumu un māksliniecisko briedumu.
...ļoti strīdīgs jautājums, uz kuru atbildi
centās rast Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkņi. Stila izpratnes pamati jāieliek
jau pašos muzikālās audzināšanas pirmsākumos. Tāpēc pirmās, pieticīgās jaunāko
klavieru klašu audzēkņu aizpildītās lappuses bija tik aizkustinošas savā patiesumā
un lielajā atbildībā, kas gūlās uz viņu pleciem.
Tā piemēram, 1.klases audzēkne Jekaterina Čurakova (pedagogs Vera Semjonova)
un 3.klases audzēkne Olga Žuravska (pedagogs Olga Artamonova) nodemonstrēja
savus pirmos veiksmīgos soļus pretī džeza
klavierliteratūras klasikai.
Nedaudz pieredzējušāki pianisti - 4.klases audzēkne Beāte Sprindžuka (pedagogs
Brigita Kornaševska), 5.klases audzēkne
Santa Strautmale (pedagogs Nadežda
Oļehno) un 5.klases audzēknis Artūrs Dau-

gulis (pedagogs Jevģenija Hozjainova) jau
uzdrīkstējās nospēlēt džeza klasiķa Skota
Džoplina regtaimus, kā arī bugi-bugi un
blūzu.
Klasiskā klavierspēles skola mūsdienās
kļūst demokrātiskāka, aizvien paplašina
savu repertuāru, iekļaujot tajā džeza un
populārās mūzikas skaņdarbus. Tas ne tikai
ļauj paplašināt profesionālo iemaņu pielietošanas iespējas, bet arī attīsta un veido
audzēkņa individuālo gaumi.
Džezs ir interesants ne tikai savā žanriskajā daudzveidībā, bet arī izpildītāju sastāva variācijās. Iespējami visdažādākie, pat
negaidīti tembrālie salikumi. Šajā koncertā ļoti ,,drosmīgu” instrumentālu sastāvu
piedāvāja trio - Paulīna Vaškeviča (vijole),
Jevģenijs Solovjovs (čells) un Jurijs Piskunovs (akordeons) pedagoga Igora Ozuna
vadībā, kura izpildījumā varēja noklausīties A.Suhina oriģinālo skaņdarbu ,,Vecā
galoša”. Šis ansamblis izveidots speciāli
dalībai konkursā Musica da Camera 2013.
Neskatoties uz neparasto tembrālo skanējumu, trio priekšnesums bija ieturēts stilā
un atšķīrās ar pietiekami labu profesionālo
līmeni.

Ilze Kupča,
LNKC

Džezs Daugavpilī
Līdz ar dabas atmodu ir iestājies aktīvs
pavasaris arī Daugavpils kultūras dzīvē.
Notiek visdažādākie pasākumi - koncerti,
festivāli, skates. Gandrīz visās pilsētas koncertzālēs un laukumos jūtama liela rosība uzstājas pašdarbības un profesionālie kolektīvi, kā arī dažādi solisti.
Sagaidot kārtējo Starptautisko Džeza
festivālu aprīlī, Latviešu kultūras centra
koncertzālē notika džeza mūzikas ieskaņu
koncerts. Tas bija savdabīgs ģenerālmēģinājums festivālam, kas ikgadus pulcē šī
mūzikas stila mīļotājus un cienītājus. Koncerta labais apmeklējums un klausītāju
atsaucība liecināja par džeza mūzikas lielo
popularitāti.
Koncertā piedalījās Daugavpils Mūzikas
vidusskolas, Daugavpils 13. vidusskolas (ar
mūzikas ievirzi), Džeza skolas, Latviešu kultūras centra Džeza studijas un Daugavpils
Kultūras un sporta pils muzikālie kolektīvi.
Mākslinieku vecums un skatuves pieredze
visdažādākā – no pirmklasnieka līdz vidusskolniekam. Taču visos priekšnesumos
jūtami strāvoja patiesa aizrautība un muzicēšanas prieks.
Koncerta repertuārā tika piedāvāts
daudzveidīgs džeza mūzikas žanru klāsts.
Klausoties šķita, ka lapojam kādu lielu
mūzikas grāmatu, kuras pirmās lappuses
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Ilona Sajevska
Daugavpils Mūzikas vidusskola

Akordeonu dienas
Rīgā 2013’
Pēdējā aprīļa diena bija ļoti interesanta un
atmiņā paliekoša: Kokneses Mūzikas skolas
akordeonu orķestris devās uz Rīgu, lai piedalītos Akordeonu dienu noslēguma pasākumā
Lielajā ģildē. Šo, RSP Akordeonistu ansambļa
x„Opuss” vadītājas K. Vancānes projektu nolēma atbalstīt mūsu akordeona klases skolotāja
Iveta Bērziņa, kurai raksturīgs radošs, inovatīvs
darba stils.
Ziemas periodā skolas akordeonu orķestris
apguva sarežģīto apvienotā orķestra repertuāru. Apbrīnojama ir skolotājas I. Bērziņas
prasme iedvesmot, motivēt savus audzēkņusno mazākā 10- gadīgā akordeonista, līdz skolu
absolvējušam pianistam !
Tā kā orķestra partitūrā sava loma tika atvēlēta arī klavieru partijai, 3 skolas pianisti ar lielu
prieku pievienojās šim projektam, tā rodot iespēju pielietot savas prasmes kolektīvajā muzicēšanā. Savu artavu kopējā darbā pielika arī
skolotāji J. Bumbišs un L. Haritonova. Paldies
skolotājiem par brīvā laika ziedošanu kopējam mērķim!
Koncerta 1. daļā koncertēja Rīgas akordeonistu ansambļa „Opuss” vecākā un jaunākā grupa. Programmā J. S. Bahs, F. Šuberts,
A. Pjacolla, R. Rodžers. No klasikas līdz Polku
parādei – klausītāji varēja iepazīties ar visām
akordeona iespējām . No klusas, dzidri skanīgi
gaisīgas skaņas līdz varenam orķestra skanējumam.
Koncerta 2. daļa pārsteidza ar savu apjomu –
uz skatuves vienlaicīgi muzicēja 40 jaunie
mūziķi: akordeonisti, pianisti, koklētāji, saksofonisti, pūšaminstrumentu ansamblis.
Smeldzīgi un īsteni tautiski skanēja latviešu
tautas dziesma „Pūt, vējiņi”, kurai savdabīgu
kolorītu piešķīra koklētāju ansambļa „Austriņa”
skanējums.
L. Spevačeka „Radīšanu ” izpildīja apvienotais Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas jauktais koris un
jauktais koris „Accolada”. 50- balsu koris apvienotā akordeonistu orķestra pavadījumā uzbūru brīnišķu J. Batlera „Pavasara pavanas” ainu.
Neatlaidīgais mēģinājumu darbs vainagojās ar lieliskiem, pacilājošiem kopā muzicēšanas mirkļiem. 15 Kokneses Mūzikas skolas
audzēkņi nākotnē , apmeklējot Latvijas Valsts
Filharmoniju vai vienkārši ejot tai garām, ar
lepnumu atcerēsies šo koncertu un savu pienesumu tam.
Paldies K. Vancānei par pacelšanos pāri ikdienai, par prasmi aizraut ar savām idejām
kolēģus arī citās mācību iestādēs!
Sirsnīgs paldies skolotājai I. Bērziņai un vēlam turpmākus radošus panākumus!
Lai sekmīgs mācību gada noslēgums visās
Latvijas mūzikas skolās!
Kokneses Mūzikas skolas direktore
S. Cīrule

Akordeonistu konkursā
„Cēsis – 2013”
7.maijā Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas skolā
notika Vidzemes reģiona mūzikas skolu jauno akordeonistu konkurss. Šogad konkursā
piedalījās 18 audzēkņi no 5 Vidzemes mūzikas
skolām. Kā vienmēr aktīvākie ir Limbažu, Siguldas, Cēsu, Valkas un Madlienas mūzikas
skolu pasniedzēji. Kaut arī pavisam nesen
izskanēja Starptautiskais konkurss Limbažos,
tomēr skolotāji bija sagatavojuši savus
audzēkņus arī konkursam „Cēsis – 2013”.
Žūrijas dalībnieki: Viktors Ņikandrovs
(Limbažu MS), Kaspars Gulbis (Siguldas MS)
un Vineta Golubkova (Cēsu MS) – atzina, ka
jaunie akordeonisti uzstājoties, aizrautīgi
muzicē, izmantojot visas brīnišķīgās akordeona skanējuma iespējas.
Grand Prix konkursā ieguva: Alise Siliņa (A.
Kalniņa Cēsu MS sk. V. Golubkova) un Juris
Surnajevs (Limbažu MS sk. V. Ņikandrovs).
1. vietu ieguva: Darja Grjaznova (Limbažu
MS sk. N. Meļņikoviča), Helvijs Jānis Kārkliņs
(Siguldas MS sk. Kaspars Gulbis), Dagne
Krūmiņa (J.Cimzes Valkas MS sk. Ā. Dz.Tomiņa),
Ernests Valts Circenis (K.Kažociņa Madlienas
MS sk. N.Čuriļina) un Sanita Stankeviča
(Limbažu MS sk. V. Ņikandrovs).
2.vietu ieguva: Aurēlija Džordana Auzere (Limbažu MS sk. L.Ņikandrova), Monta
Legzdiņa (Limbažu MS sk. I.Rudzīte), Ieva
Leišavniece (Siguldas MS sk. V.Golubkova) un
Elīna Strogonova (Limbažu MS sk.I.Rudzīte).
3.vietu
ieguva:
Rainers
Krūmiņš
(Limbažu MS sk. L.Ņikandrova), Sindija
Līsmane(Limbažu MS sk. N.Meļņikoviča),
Emīlija Krūmiņa (J.Cimzes Valkas MS sk. Ā.Dz.
Tomiņa), Miks Lavendels(Limbažu MS sk. V.
Fiļipova), Jānis Dainis Baltalksnis (Limbažu
MS sk. L Ņikandrova), Ernests Erdeli (A.Kalniņa
Cēsu MS sk.V.Golubkova) un Andris Jenerts
(Siguldas MS sk. Kaspars Gulbis).
Pēc
konkursa
skolotāji
piedalījās
metodiskajā apspriedē, kurā tika pieņemts
nākošā gada konkursa nolikums, iztirzāti
konkursa rezultāti, kā arī sk. Ludmila
Ņikandrova nolasīja lekciju par audzēkņu
mācību motivāciju akordeona spēles stundās
apmācības sākumposmā.
Pēc apspriedes bija iespēja noklausīties
akordeonista Kaspara Gulbja koncertu.
Ievērojamais mūziķis bija sagatavojis interesantu programmu, kuru atskaņoja kopā
ar instrumentālo pavadījumu. Koncerts bija
izteiksmīgs vainagojums jauno akordeonistu
konkursam, kurā jaunie mūziķi varēja gūt
ļoti ievērojamu pieredzi par sava izvēlētā instrumenta – akordeona krāšņo skanējumu
dažādu stilu mūzikā.
A.Kalniņa Cēsu MV akordeona spēles skolotāja
Vineta Golubkova

VII Mazpilsētu un
lauku Mūzikas skolu
2.-4.klašu klavieru
klašu audzēkņu
konkurss
17.aprīlī Dobeles Mūzikas skolā izskanēja
VII Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu 2.-4.
klašu klavieru klašu audzēkņu konkurss.
Septiņus gadus garā pieredze konkursa
organizēšanā apliecina, ka mums - mazo
lauku un mazpilsētu Mūzikas skolu pedagogiem, - ir nepieciešama tāda profesionālā vide, kurā prasības atbilst iespējām, kurā
tiek novērtēts ikviena bērna sasniegumi
un, kur ar cieņu izturamies pret skolotāja
ieguldīto darbu.
Priecājamies, ka konkurss aptver arvien
tālākus reģionus, kas dod mums visiem
iespēju iegūt plašāku profesionālo redzes
loku, klausoties, analizējot un izvērtējot
konkursu dalībnieku priekšnesumus.
Šogad konkursā piedalījās 45 audzēkņi no Latvijas mazpilsētām – Auces,
Ādažu, Bauskas, Birzgales, Bēnes, Engures,
Kuldīgas, Ķekavas, Lielvārdes, Nīcas, Saldus,
Ozolnieku, Salgales, Sējas, Talsu, Tukuma,
Vecumnieku un Dobeles Mūzikas skolām,
kurus sagatavoja 36 pedagogi.
Mēs esam pateicīgi I. Štrausei un viņas
kolēģiem par ilggadīgu profesionāli vērtīgu
sadarbību, metodiskajiem norādījumiem
un ieteikumiem.
Atgādinām, ka Lauku un mazpilsētu konkurss klavierspēlē Dobelē notiek divas reizes gadā: 2.- 4.klasēm aprīlī un 5.- 8.klasēm
decembrī.
Nākošā tikšanās Dobelē 2013. gada decembrī Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu 5. –
8. klašu klavieru klašu audzēkņu konkursā.
Informācija par konkursiem Dobeles mūzikas skolas mājās lapā –
www.dobeles-muzikas-skola.lv
VII Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu
2.-4.klašu klavieru klašu audzēkņu konkursa priekšnesumus izvērtēja Irēne Štrause,
Baiba Šalkovska, Endijs Renemanis.
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Komponistes Ilzes Arnes mūzikas vakars
Šī gada 8.aprīlī Rīgas
Latviešu biedrības Zelta
zālē notika komponistes
un pedagoģes Ilzes Arnes
autorkoncerts,
kurā
piedalījās vairāki viņas
kolēģi mūziķi, kā arī Jāzepa
Mediņa Rīgas 1.mūzikas
skolas kolektīvi.
Komponistes daiļrade ir
ļoti plaša un daudzveidīga.
Tajā liela loma ir tieši
kora mūzikai un vokāli
simfoniskajiem darbiem,
taču šajā koncertā lielāka
uzmanība tika pievērsta
Ilzes Arnes instrumentālajai
mūzikai un kamermūzikai.
Jāzepa
Mediņa
Rīgas 1.mūzikas skolas
kamerorķestra Armonico
un
tā
mākslinieciskā
vadītāja Normunda Dreģa
interpretācijā
izskanēja
Passacaglia.
Skaņdarbs
komponēts 1991. gadā un
veltīts kardināla Juliāna
Vaivoda piemiņai.
Kolorītas ritma saspēles valdīja skaņdarbā
Gadalaiku impresijas, ko kamerorķestris
atskaņoja kopā ar atraktīvo flautu ansambli
Con Anima (mākslinieciskā vadītāja Inga
Grīnvalde).
Spilgts un daudzveidīgs bija cikls
klavierēm četrrocīgi Sintras zemē (tā sauc
ar mītiem un leģendām apvīto kalnu zemi
Serra de Sintra Rietumportugālē), kuru
virtuozi un emocionāli spoži atskaņoja
klavieru duets Antra un Normunds Vīksnes.
Ilzei Arnei sacerēt šo skaņdarbu ir rosinājis
fado (liktenis) skaidrojums – ilgas pēc tā, kas
zaudēts, pēc tā, kas nekad nav ticis iegūts.
Kā savdabīgas un krāšņas pērles izskanēja
piecas miniatūras balsij un klavierēm,
kuras atskaņoja brīnišķīgā operdziedātāja
Kristīne Gailīte kopā ar pašu autori pie
klavierēm. Ilzes Arnes mīļākais dzejnieks ir
Andrejs Eglītis. Šajā koncertā skanēja divas
solodziesmas Dūku, dūku un Jāņu nakts tieši
ar Andreja Eglīša vārdiem.
Koncerta noslēgumā tika pirmatskaņots
trīsdaļīgs koncerts alta saksofonam,
akordeonam un stīgu orķestrim Atvadas
no Parīzes (otrā redakcija). Tas radies pēc
franču dzejnieka Gijoma Apolinēra vārsmu
lasījuma:
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Es noplūcu viršu sauju
Rudens ir miris atceries
Dzīvi mēs vairs neredzēsimies
Laika smarža sauja viršu
Es tevi gaidu atceries
(
(Atvadas
, Klāva Elsberga atdzejojums)
Alta
saksofona
partiju
spēlēja
viens no mūsu izcilākajiem latviešu
izpildītājmāksliniekiem,
Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors,
profesors Artis Sīmanis, kurš ir atskaņojis
arī šī skaņdarba pirmo versiju saksofonam
ar ērģelēm.
Diriģenta Normunda Dreģa vadītā
kamerorķestra niansētais skanējums un
ritmiskās saspēles saplūda vienā kopīgā
muzikālā gleznā ar virtuozo flautu ansambļa
Con Anima izpildījumu, tembrāli krāsaino
Arta Sīmaņa saksofona solo, un emocionāli
iedvesmojošo Initas Āboliņas akordeona
spēli.
Ilze Arne pieder pie tiem mūzikas mākslas
profesionāļiem, kuriem ir un paliek būtiska
saikne ar melodiju, kas aizrauj atskaņotājus
un atrod ceļu arī pie klausītājiem.
Rasma Mežale
Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas
skolotāja
2013.g.8.aprīlī

IZSKANĒJIS VII JĒKABA
GRAUBIŅA JAUNO PIANISTU
KONKURSS LĪVĀNOS

20. aprīlī Līvānu Mūzikas un mākslas skola pulcināja jaunos pianistus no tuvākiem
un tālākiem Latvijas novadiem. Konkurss
tika organizēts ar mērķi atklāt un atbalstīt
topošos atskaņotājmāksliniekus, pilnveidot uzstāšanās prasmi un pieredzi, kā arī
popularizēt Jēkaba Graubiņa mūziku.
Dalībnieki uzstājas četrās vecuma grupās: A – 2. klase., B – 3. klase., C – 4. klase,
D – 5. klase un atskaņoja divus skaņdarbus: obligāto skaņdarbu - vienu no Jēkaba Graubiņa tautas dziesmas apdarēm
no krājuma Spēlmanītis un brīvas izvēles
skaņdarbu.
Šogad konkursā piedalījās kupls dalībnieku skaits - pavisam 49 audzēkņi no 22
Latvijas mūzikas skolām: Kokneses, Pļaviņu, Balvu, Ilūkstes, Siguldas, Kārsavas, Limbažu, Mālpils, Alojas, Jaunpiebalgas, Naujenes, Madonas, Baldones, Preiļu, Špoģu,
Berģu, Gulbenes, Ērgļu, Rīgas un Līvānu.
Jauno pianistu sniegumu vērtēja: Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors,
komponists, pianists Aivars Broks, pianiste,
Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas pasniedzēja Sandra Jalaņecka un Jāzepa Mediņa
1.Rīgas Mūzikas skolas klavieru nodaļas vadītāja, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektore Antra Vīksne.
Konkursa atklāšanā dalībniekus sveikt
bija ieradies Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.
Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un
mākslas skolas kolektīvs izsaka lielu pateicību konkursa atbalstītājiem: SIA Z-LIGHT
un personīgi Daumantam Pfafrodam, SIA
LĪVĀNU KŪDRAS FABRIKA un personīgi Pēterim Romanovskim, AS LATVIJAS VALSTS
MEŽI un personīgi Antonam Breidakam,
SIA DAUGULIS & PARTNERI un personīgi
Dzintaram Daugulim, LĪVĀNU NOVADA
DOMEI.
Uz tikšanos nākamā gada 12. aprīlī VIII
Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkursā
Līvānos. Lai visiem veiksme un muzicēšanas prieks arī turpmāk!

Jauno pianistu konkurss „Mūsdienu klasika” un Olgas Kurnavinas meistarklases
Šī gada 19.aprīlī Rīgā Latgales priekšpilsētas mūzikas skolā notika 2.Starptautiskais
jauno pianistu konkurss „Mūsdienu klasika”.
Konkurss notiek jau ceturto gadu un divus
gadus pēc kārtas tam ir Starptautiskā konkursa statuss. Lai gan dalībnieku skaits šogad bija neliels, LIELU PALDIES sakām mūsu
žūrijai – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas profesoram Jānim Maļeckim,
Jūrmalas mūzikas vidusskolas klavierspēles
nodaļas vadītājai un ilggadējai klavieru skolotāju asociācijas vadītājai Irēnei Štrausei
un Sanktpēterburgas N.Rimska - Korsakova
Speciālās mūzikas skolas klavierspēles pedagoģei Olgai Kurnavinai.
Olga Kurnavina ir Sanktpēterburgas
N.Rimska – Korsakova Speciālās mūzikas
skolas klavierspēles pedagoģe.
Vairāk kā 40 gadi pavadīti pedagoģijas
jomā. Aspirantūru beigusi N. Rimska – Korsakova Sanktpēterburgas Valsts Konservatorijā (prof. I.A.Komarovskis ). Pa šiem
gadiem izaudzināti ap 100 profesionālu
mūziķu, starp kuriem ir vairāk kā 40 Starptautisko konkursu laureātu (F.Lista konkurss
Veimārā, Neihauza festivāls Maskavā, F.Šopēna konkurss Narvā, Igumnova konkurss
Leipcigā, konkurss „Amadeus” Čehijā u.c.).
Daudzi viņas audzēkņi aktīvi koncertē
ārzemēs – Deniss Jevstjuhins, Sergejs Redjkins, Marija Petrova, Jekaterina un Marija
Rumjancevas.
O.Kurnavina ir piedalījusies žūrijas darbā
dažāda līmeņa pianistu konkursos, regulāri
vada meistarklases. Lasījusi lekcijas klavierspēles pedagogiem gan Krievijā, gan ārpus

Labdarības koncerts
„Aizver acis un klausies”
Sestdiena, 20. aprīlis, Līvānu J.Graubiņa
Mūzikas un mākslas skolai bija dubulti svētki:
notika VII Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu
konkurss un pirmais mūzikas skolas koncerts
Līvānu katoļu baznīcā.
Svētā Ercenģeļa Miķeļa Romas katoļu
baznīcā notika Jēkaba Graubiņa Mūzikas
un mākslas skolas audzēkņu un skolotāju
labdarības koncerts „Aizver acis un klausies”.
Skanēja baroka laikmeta, klasiķu un mūsdienu
komponistu
instrumentālā
mūzika,
ērģeļmūzika un vokālā mūzika.
Romas katoļu baznīcas kardināls Nikolajs
no Kūzas (15.gs) runājot par dievišķajiem
pasaules radīšanas līdzekļiem nosauc trīs,
tostarp, arī mūziku. Dievišķā mūzika (no
filozofijas viedokļa) ir celtniecības materiāls,
kas savieno neizskaitļojamo (Bezgalību, Dievu,
Visumu) ar to, kur rodas aprēķinu iespēja
(cilvēka dzīve, planēta vai smilšu kaste).
Koncertā savāktie līdzekļi tika ziedoti baznīcas
remontam.
Paldies visiem klausītājiem, kuri atrada laiku
un iespēju apmeklēt koncertu!

tās - Ukrainā, Somijā, Igaunijā, Vācijā, Itālijā.
Viņa ir vairāku metodisko darbu un publikāciju autore, kas atspoguļo klavierspēles
metodikas aktualitātes.
Olga Kurnavina uz Rīgu bija atvedusi 3 savus talantīgākos un spilgtākos audzēkņus:
Jekaterinu Fedosejevu (4.kl.), Vladislavu
Fjodorovu (9.kl.) un Alīnu Fedosejevu (10.
kl.). Līdz ar to, līdztekus konkursam , viens
no spilgtākajiem šīs dienas notikumiem bija
viņas audzēkņu koncerts.
Šo jauno izpildītāju sniegumā izskanēja J.S.Baha, L.Bethovena, J.Haidna, F.Šopēna, F.Lista, P.Čaikovska, S.Rahmaņinova, A.Skrjabina un S.Prokofjeva skaņdarbi.
Koncerts ilga 2 stundas, kopumā izskanot
16 skaņdarbiem. Pārsteidza un sajūsmināja
ne vien jauno mūziķu plašais repertuārs un
virtuozais sniegums, bet pati attieksme –
aizrautība, muzikālo tēlu atklāsmes dziļums
un toņa veidošanas kultūra. Ar tēlainību,
izcilu virtuozitāti, humora izjūtu un aizrautību īpaši izcēlās Vladislavs Fjodorovs(9.kl.),
kurš atskaņoja L.Bethovena Rondo „Dusmas
par zaudēto grasi”, F.Lista „Kampanellu” un
A.Skrjabina Etīdi op.8 Nr 12 re # minorā.
Savukārt Alīnas Fedosejevas (10.kl.) izpildījumā izskanēja P.Čaikovska (M.Pļetņova
transkripcija) Andante Maestoso no baleta
„Riekstkodis”, S.Rahmaņinova 3 Etīdes –
gleznas op.33 un S.Prokofjeva Sonāte Nr.3,
kas pārsteidza ar savu toņa smalkumu, niansētību un filigrāno virtuozitāti. O.Kurnavinas audzēkņu koncerta noslēgumā abu
iepriekš minēto jauno muziķu izpildījumā
izskanēja D.Mijo svīta „Skaramušs”, kas ar

savu spilgtumu un nevainojamo virtuozitāti
vainagoja šo pasākumu.
Pēc koncerta sekoja O.Kurnavinas lekcija
un meistarklases, kur izcilā pedagoģe dalījās pieredzē ar Latvijas mūzikas skolu skolotājiem.
Atsaucība un interese bija liela. Klavierspēles meistarklasēs piedalījās 37 skolotāji no 15 Latvijas mūzikas skolām. Bijām
priecīgi redzēt kolēģus ne vien no Rīgas
mūzikas skolām - J.Mediņa Rīgas 1.MS, Rīgas Doma kora skola, Juglas MS, bet arī
tuvākām un talākām Latvijas mūzikas skolām – Jūrmalas MVS, Berģu MMS, J.Dūmiņa
Baldones MMS, Vidzemes Jūrmalas MMS,
Vecumnieku MMS, Valdemārpils MMS, Viesītes MMS, Alojas MMS, A.Žilinska Jēkabpils
MS, Liepājas 2.MS. Īpaši sirsnīga bija Jāzepa
Mediņa Rīgas 1.MS klavierspēles skolotāja
Renē Salaka tikšanās ar Olgu Kurnavinu.
Viņi savulaik kopā mācījušies Sanktpēterburgas mūzikas konservatorijā un viņu atkaltikšanās bija neviltota prieka pilna.
Visas dienas garumā valdošā muzikāli
radošā atmosfēra sniedza neaizmirstamus
mirkļus – gūstot gan muzikālu baudījumu,
gan profesionālas atziņas un atbildes uz
pedagoģiskiem jautājumiem, kuru pamatā
bija izcila pedagoga O.Kurnavinas meistarība, prasme iedvesmot un personības spēks.
Ar cieņu, Violeta Karpova
Latgales priekšpilsētas MS
Klavieru nodaļas vadītāja,
Ita Sirtaute
Latgales priekšpilsētas MS
Projektu vadītāja

Komponiste Ilze Arne Pļaviņās
Katru pavasari maijā Pļaviņu mūzikas
skolas kolektīvs atskatās uz mācību gadā
paveikto, sniedzot koncertu Pļaviņu
Kultūras centrā. Arī šogad tāds notika, tikai
šoreiz ar nedaudz savādāku ieceri, proti,
koncerts bija veltīts vienas komponistes
daiļradei. Un tā 3. maijā izskanēja
komponistes Ilzes Arnes skaņdarbu vakars,
kuru sagatavoja Pļaviņu mūzikas skolas
audzēkņi. Koncerta pirmajā daļā muzicēja
skolas audzēkņi un pedagogi. Audzēkņi bija
rūpīgi gatavojušies. Skanēja gan pūšamie
instrumenti, gan akordeons, klavieres, kā arī
vokālie priekšnesumi. Komponiste labprāt
raksta
programmatiskus
skaņdarbus
bērniem un koncertā izskanēja „Aizmirstais
valsis”, „Mustangi”, „Autobusā”, „Ezītis miglā”
u.c. Audzēkņi labprāt spēlē arī komponistes
skaņdarbus ansambļiem. Skolas pedagoģes
S. Ambaine un B. Stivriņa izpildīja I. Arnes
„Concertino” klavierēm ar kamerorķestri
(pārlikumā klavierēm ar akordeonu).
Programmas otrajā daļā muzicēja pati

komponiste kopā ar Latvijas Nacionālās
operas solistu Raimondu Bramani. Mūzikas
skolas audzēkņu koris kopā ar solistu R.
Bramani izpildīja jauku miniatūru – dziesmu
„Kamēr”, uzstājās arī Pļaviņu mūzikas skolas
pirmsskolas vecuma bērnu vokālā studija
„Skaņu varavīksne” ar I. Arnes dziesmu
„Kartupeļi” (A.Zauera vārdi). Solists R.
Bramanis iejutās dažādās lomās, izpildot
gan bērnu dziesmas par putniem, gan
humoristisku dziesmu par vilcienu, iesaistot
tajā koncerta klausītājus.
Bet vislielāko atzinību guva tautā
iemīļotā kora dziesma ar A. Ritmaņa tekstu
„Daugavas krastā”. Šoreiz tā izskanēja
operdziedātāja
Raimonda
Bramaņa
izpildījumā.
Koncerta izskaņā mūzikas skolas
direktore D. Ārgule izteica cerību turpināt
šādu sadarbību. Mazie komponistes
skaņdarbu izpildītāji noteikti neaizmirsīs šo
tikšanos mūzikā un dzīvē, jo foto kopā ar
komponisti I.Arni to atgādinās.
Pedagoģe D. Penģerote
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Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss vijoļspēles specialitātes audzēkņiem
Nevienam nav noslēpums, ka mūzikas
konkursos lielākas iespējas tikt pie
godalgām parasti paveras „lielajām” skolām.
Tāpēc dažādās vietās, dažādu specialitāšu
audzēkņiem tiek rīkoti konkursi Mazpilsētu
un lauku mūzikas skolām.
Pēc iepazīšanās ar piedāvājumu secinājām,
ka „neapgūts” atlicis tikai viens instrumentsvijole. Un tā- 2013. gada 24. aprīlī Inčukalna
novada Mūzikas un mākslas skolā notika I
Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss
vijoļspēles specialitātes audzēkņiem.
Konkursa dalībnieku skaits bija liels - 70
audzēkņi no 37 skolām. Guvām pirmo
pieredzi, saņēmām ieteikumus, vēlējumus
un kritiku. Tāpēc konkursa nolikumā tiks
ieviestas izmaiņas, no kurām svarīgākās
būs ierobežojoša rakstura prasības: 1) no
vienas skolas varēs piedalīties ne vairāk kā
divi audzēkņi katrā vecuma grupā, 2) par

mazpilsētu vai lauku skolu tiks atzīta tāda
mācību iestāde, kurā mūzikas programmās
nemācās vairāk par 200 audzēkņiem.
Turpinājumā nedaudz par žūrijas sastāvu
un iespaidiem. Pie vērtēšanas grūtā un
atbildīgā pienākuma veikšanas tika pieaicināti
trīs vijoļspēles skolotāji- Maija Ozola no
Valmieras mūzikas skolas, Gunta Jankovska
no Rīgas 3. Mūzikas skolas un Igors Doriņš no
Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas.
Lielākais pārsteigums un iepriecinājums
bija A grupas (8-10 gadi) augstais līmenis.
Nereti te tika izpildīta tāda paša līmeņa
programma kā B grupā (11-13 gadi). Žūrija
jaunākajiem dalībniekiem veltīja atzinīgus
vārdus un daudz godalgu- tika piešķirtas trīs
I vietas, divas II vietas, septiņas (!) III vietas un
vienpadsmit atzinības.
B un C grupas konkursantu programmas
izvēle dažkārt izpelnījās žūrijas neizpratni par

nepiemērotību audzēknim gan tehniski, gan
saturiski. Jāpiebilst, ka C grupa (13-15 gadi)
bija vizmazākā- tikai četri dalībnieki. Tomēr
pie godalgām un balvām tika arī šo grupu
dalībnieki (skat. laureātu sarakstu zemāk).
Noslēgumā pateikšos par atbalstu
Inčukalna novada domei, SIA Rāmkalni
Serviss, biedrībai Inčukalna izaugsmei, SIA
Tropiks Ali, SIA Gaida un SIA Sorbas par
cienastiem un dāvanām gan skolotājiem, gan
bērniem.
Paldies visiem, kas palīdzēja audzēkņiem
sagatavoties un atkļūt pie mums! Audzēkņiem
tik ļoti ir vajadzīga uzstāšanās pieredze ārpus
savas skolas! Uz tikšanos II Mazpilsētu un
lauku mūzikas skolu konkursā vijoļspēles
specialitātes audzēkņiem!
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas
skolas direktores vietniece mācību darbā
Līga Cera

VĪTOLĒNI 2013. 19.- 27. jūlijs
Gaujienas Jāzepa Vītola fonds aicina
uz radošo vasaras nometni Gaujienā
muzicējošus un dziedošus jauniešus
vecumā no 10 līdz 18 gadiem no visas
Latvijas!
Nometnes laikā izveidotā bērnu
simfoniskā orķestra un kora sagatavotā
programma tiks atskaņota Jāzepa Vītola
Mūzikas dienu koncertos. Nometnē jaunie
mūziķi pilnveido profesionālās iemaņas
pieredzējušu pedagogu vadībā, kā arī

saturīgi un radoši pavada brīvo laiku, kurā
brīvprātīgie darbinieki piedāvā mākslas
darbnīcas, sporta nodarbības, nakts trasītes
un citas nodarbes.
Nometnes dalības maksa – 100 Ls; ja 2
bērni no ģimenes – 190 Ls.
Pieteikšanās nometnei – interneta mājas
lapās
www.vitoleni.wordpress.com un
www.apesnovads.lv

kur jāizpilda pieteikuma anketa līdz
20 jūnijam.
Piesakoties, jāiemaksā dalības maksa 10 Ls
(iekļauta kopējā summā), kura neierašanās
gadījumā netiek atmaksāta.
Informācija – Ilze Dāve tel.26492989
ilze.dave@gmail.com

Dakotas indiāņu gudrība vēsta:
„Ja tu atklāj, ka tu jāj uz beigta zirga,
kāp nost.”
Taču profesionālajā darbā mēs šādā situācijā
bieži rīkojamies saskaņā ar citām stratēģijām:
Mēs iegādājamies pātagu.
Mēs mainām jātnieku.
Mēs sakām: „Šādi mēs esam jājuši ar zirgu
vienmēr.”
Mēs izveidojam darba grupu,
lai analizētu zirgu.
Mēs apmeklējam citas vietas,
lai redzētu, kā tur jāj ar beigtiem zirgiem.
Mēs paaugstinām beigtu zirgu jāšanas
kvalitātes standartus.

Mēs izveidojam uzdevumu vienību,
lai beigto zirgu atdzīvinātu.
Mēs pievienojam treniņvienību,
lai mācītos labāk jāt.
Mēs salīdzinām dažādi beigtus zirgus.
Mēs izmainām kritērijus, kas nosaka,
vai zirgs ir beigts.
Mēs meklējam cilvēkus ārpusē, lai viņi jātu.
Mēs apvienojam vairākus beigtus zirgus,
lai tie kļūtu ātrāki.
Mēs paziņojam: „Neviens zirgs nevar būt tik
beigts, ka to vairs nevarētu sist.”
Mēs piešķiram papildus līdzekļus zirga jaudas
paaugstināšanai.

Mēs veicam pētījumu,
lai redzētu, vai ir pieejami lētāki konsultanti.
Mēs iepērkam kaut ko, kas liek beigtiem
zirgiem skriet ātrāk.
Mēs paziņojam, ka mūsu zirgs ir „labāk, ātrāk
un lētāk” beigts.
Mēs izveidojam kvalitātes darba grupu,
lai atrastu pielietojumu beigtiem zirgiem.
Mēs pārstrādājam snieguma kritērijus
zirgiem.
Mēs ierīkojam neatkarīgu izmaksu posteni
beigtiem zirgiem.

Izdevējs: Latvijas Mūzikas izglītības 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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