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30.augustā sveicam 
Pārdaugavas mūzikas 

un mākslas skolas pedagogu 

Irēnu Račevsku 
skaistajā dzīves jubilejā!

Dažas dienas pēc Dziesmu svētkiem LMIIA 
dome tikās izbraukuma sēdē Jāņa Norviļa 
Madonas mūzikas skolā. Galvenā uzmanība 
sēdē tika pievērsta valsts finansējuma 
atgūšanai iepriekšējā apmērā. Tāpēc aktuāls 
ir jautājums par Ministru kabineta notei
kumu Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē 
profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un 
dejas izglītības programmas” grozījumiem. 

Domes priekšsēdētājs Aivars Broks izvir
zīja jautājumu, vai Kultūras ministrija ir 
iesniegusi budžeta grozījumus mūzikas 
skolām? Kā panākt šo Ministru kabineta no
teikumu grozījumus? Iespējamie risinājumi 
jāmeklē sadarbībā ar Kultūras ministriju, ar 
Saeimas kultūras komisiju. Tāpat jāvēršas 
arī pie pārējām Saeimas frakcijām, lai rastu 
atbalstu jautājuma izskatīšanai. Domes 
sēdē tika skatīts informatīvs ziņojums „Par 
profesionālās ievirzes mākslu, mūzikas 
un dejas izglītības programmu turpmāko 
finansēšanu”. Tajā nav paredzēta 10V pro
grammu likvidēšana. Arī jaunajā mācību 
gadā dome turpinās darbu pie skolu finan
sējuma atgūšanas. 

Mūsu asociācija turpina sadarbību ar 
EMU. A.Broks pastāstīja, ka no 2013. gada  

4. oktobra līdz 6. oktobrim Igaunijā viesosies 
EMU prezidijs. Tā ir lieliska izdevība tikties ar 
EMU kolēģiem un aprunāties pirms lielās 
EMU sanāksmes Rīgā. Savukārt, organizējot 
EMU Asamblejas sanāksmi Rīgā, no visiem 
piedāvātajiem variantiem izvēlējāmies mar
tu, jo par to domes aptaujā ir nobalsojuši 
visvairāk. Sekosim līdzi notikumiem un 
piedalīsimies šajā mūzikas skolām nozīmī
gajā pasākumā.

EMU darbība izpaužas arī dažādu semi
nāru norisēs. Laikā no 2013. gada 24. ok
tobrim līdz 26. oktobrim Somijas pilsētā 
Vaasa notiks interesants EMU seminārs par 
mūzikas izglītības tēmu. 

Ir saņemta informācija, ka Bratislavā no
tiks EMSY seminārs laikā no 2013. gada 8. 
novembra līdz 10. novembrim (national 
competition). 

Par LMIIA delegātu vizīti Polijā pilsētā 
Krasiczyn, lai piedalītos 38. Eiropas Mūzikas 
skolu apvienības Ģenerālajā asamblejā, 
iepazīstināja domes priekšsēdētājs Aivars 
Broks un domes locekle Dace Štrodaha. 
A.Broks asamblejā prezentēja LMIIA 
pārskata perioda aktualitātes. Tiekoties 
ar Lietuvas kolēģiem un EMU vadības 

kolēģiem tika apspriesta drīzāka Lietu
vas iestāja EMU un tālāka Baltijas valstu 
reģionālās EMU grupas – B3 – izveide. Tika 
pārrunāta arī EMU prezidija sēde Latvijā. 
Polijas sanāksmē  viens no jautājumiem bija 
pedagogu kadru atrašana un izglītošana. 
Jautājums – vai pedagogs šobrīd ir ga
tavs strādāt skolā. Ir jāveic pedagoga 
audzināšana skolas līmenī, reģiona līmenī 
un starptautiskā līmenī, tajā skaitā ietverot 
pedagogu apmaiņu.

LMIIA dome apsprieda arī nākošā konkur
sa „Musica Da Camera” rīkošanu, un tas būs 
paredzēts pūtējiem. Izvērsās diskusija – vai 
rīkot konkursu katru mācību gadu, kā arī 
par konkursa izdevumiem. Dome nolēma, 
ka konkursu rīkos 2015. gadā un tam 
jāizstrādā nolikums.

11. jūlija sēdi Madonas mūzikas skolā ap
ciemoja arī Vidzemes televīzija un nākamajā 
dienā reportāžu varēja skatīt LTV1 novadu 
ziņās.

Veiksmīgu visiem Jauno mācību gadu!

Ligita Zemniece, 
Tukuma mūzikas skolas direktore

Vasara paskrēja vēja spārniem, kā jau 
katru gadu. Tad par daudz vēsa, tad par 
daudz karsta. Bet pilna ar notikumiem. 
Visiespaidīgākais no visiem – Dziesmusvētki. 
Piedzīvojumiem pilna nedēļa Rīgā un 
Noslēguma koncerts. Spilgtākās emocijas 
personīgi man palika no kordiriģentu kora 
koncerta 2. jūlijā universitātes aulā. Nevis kā 
klausītājai, bet kā dziedātājai. Bet vislielākais 
mans notikums – Jāzepa Vītola dzimšanas 
diena, kuru svinējām kopā ar Vītolēniem, 
koriem un svētku viesiem Gaujienā, vēlreiz 
kopā ar diriģentiem izdziedot Jāzepa Vītola 
kora dziesmas. Bet jubilejas gads kopumā viss 
ir kā svētki, stāstot un rādot prezentāciju par 
J.Vītolu, ko turpināsim darīt arī rudenī. 

Bet skolas sākums kā vienmēr – ar dalītām 
jūtām. Ir pilnīgi droši zināms, ka būs jāstrādā, 
būs bērni, būs prieks un gandarījums, un 
protams, arī problēmas. Un tas viss, kā jau 
dzīvē. Bet tā otra puse – kārtējā neziņa 
par algām, par kopīgo valsts politiku, par 
jauniem un negaidītiem likumiem. Nav 
drošības sajūtas un tas rada nevajadzīgu 
spriedzi, kura mūs pavada ikdienā. Un tad 
mūzika un māksla ir tā, kas paceļ pāri šai 
ikdienai, dod spārnus lidojumiem un ved uz 
gaismu. Laimīgu mums visiem jauno gadu 
un lai mums pietiktu spēka un izturības līdz 
nākamajai vasarai.

Ilze Dāve, 
redaktore

Domes ziņas
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No 9. līdz 12. maijam Polijā notika 38. 
Eiropas Mūzikas skolu apvienības (Euro
pean Music School Union – EMU) Ģenerālā 
asambleja: 40 gadi mūzikas izglītībai un 
konference „Talants un radošums”. Tajā 
piedalījās LMIIA priekšsēdētājs, Daugavpils 
Mūzikas vidusskolas direktors Aivars Broks 
un vietniece, Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas direktore Dace Štrodaha. 

Konferencē kā lektori piedalījās Eiropas 
Parlamenta locekļi – no Ugārijas Dr.Kinga 
Gal, no Somijas Hannu Takkula, kā arī Ber
nard Lievegoed Liberal Arts College rektors 
profesors Jeroen Lutters no Holandes, 
komponists un pianists no Lietuvas, Euro
pean Union of Music Competitions for Youth 
(EMCY) viceprezidents Justas Dvarionas, 
EMCY Ģenerālsekretāre Claire Goddard.

Konferencē lektori pievērsās jautā
jumiem – kas ir talants, kas ir radošums, 
kāda ir izglītības vai kul tūras loma. 
Izglītības vai kultūras lomas palielināšana 
politiķu darbā šķiet pašsaprotama. Tomēr, 
iespējams esat pamanījuši, mūsdienu 
politikā šīs tē mas vairs netiek tik bieži 
uzrunātas. Citas jomas mūsdienu politikā 
ir daudz vairāk manāmas un tiek uzskatītas 
par svarīgākām. Eiropas Savienībā šobrīd 
visvairāk sarunu notiek par reģionālo 
politiku, lauksaimniecību un, protams, 
finansēm. Visā Eiropā, kad tiek dalīti mi
nistru vai Eiropas Komisāru amati, Izglītības 
un Kultūras ministru amati nav pirmie, 
kas tiek „izķerti”. Tie visbiežāk ir pēdējie, 
uz kuriem kāds piesakās. Ar izglītību un 
kultūru saistītās tēmas, tostarp talanti, 
nav manāmi kā virsraksti medijos. Kad bija 

pēdējā reize, kad mēs lasījām rakstu par 
šīm tēmām mūsu avīzēs?

Aivars Broks asamblejas pirmajā 
dienā prezentēja LMIIA pārskata perio
da aktualitātes. Otrajā dienā A.Broks un 
D.Štrodaha ņēma aktīvu dalību angļu 
valodas un vācu valodas darba grupās 
saistībā ar asamblejas iepriekš izvirzītajām 
aktuālajām tēmām.

Daces Štrodahas – angļu grupā – priekš
plānā izvirzījās sarunas tēma par talantu. 
Talanti nav nekāda ekskluzīva lieta, lai gan 
izklaides un sporta pasaule rada tādu ie
spaidu. „Cīņa par talantu” arī ir plaši izman
tots koncepts biznesa pasaulē, un arī tas 
jēdzienu „talants” apskata ļoti ierobežotā 
gaismā. Īstenībā katrs Eiropietis ir potenciāli 
talantīgs. Mūsu visu – vecāku, pasniedzēju, 
administratoru un vadītāju – izaicinājums ir 
tajā, kā atrast un pamanīt talantu un kā to 
tālāk attīstīt? Par papildu problēmu uzska
tāms arī fakts, ka katrs talants, kas sākas un 
izpaužas radošā uzvedībā, ir kaut kas jauns 
un savādāks. Līdz ar to ir jautājums, kā pa
sniedzējiem un vadītājiem ir jārīkojas, lai šo 
talantu un radošumu neapslāpētu?

Savukārt, Aivara Broka – vācu grupā – 
dominēja pedagogu jautājums. Šajā dis
kusijā bija ļoti interesantas un vērtīgas 
lietas, kas skāra praktiski visas valstis, kas 
nodarbojas nopietni un profesionāli ar 
mūzikas izglītību. Diskusija sākumā skāra 
mūzikas izglītības menedžmenta jautāju
mu, pieskaroties šodienas menedžmenta 
jaunām iespējām – internetam un so
ciālajiem tīkliem. Turpinājumā, skarot peda
goga jautājumu, tika noskaidrots, ka peda

gogu kvalifikācija un nepietiekamība skar 
praktiski visas diskusijā iesaistītās valstis. Kā 
izaudzināt labu un „kvalitatīvu” pedagogu? 
Kas ir pedagoga „kvalitāte”? Tā, soli pa soā, soli pa so, soli pa so
lim, darba grupā tika noskaidroti pedagoga 
„kvalitātes kritēriji” – tātad, gudrības un 
prāta attīstība, inteliģence, atrak tivitāte, 
profesionālisms, zināšanas mūzikas teorijā, 
zināšanas mūzikas jomā, zināšanas citās 
jomās, darbs ne tikai profesionālā jomā, 
bet arī ar audzēkņa raksturu jeb talantu 
(šajā grupā tika konstatēts, ka talants = 
personīgais raksturs + ieguldītais darbs, 
kas nozīmē, ka praktiski lielākais vairums 
audzēkņu var kļūt par talantu), mobilitāte.

Attiecībā uz pedagogu mobilitāti kon  
s tatējām, ka tā ir viena no vissva rīgākajām 
pedagoga īpašībām. Mobili tāte tika „sada
līta” vairākos veidos – biogrāfiskā, finanšu, 
ģeogrāfiskā, inte lektuālā, garīgā.

Kā izaudzināt tādus pedagogus? Tika 
piedāvāti varianti: 1) pasūtīt augstskolām; 
2) veidot pedagogu apmaiņas projektus 
(gan ar skolēniem, gan bez); 3) rīkot meto
diskās konferences – skolu, reģionālās, 
republikāniskās, starptautiskās ar EMU palī
dzību; 4) rīkot skolotāju festivālus. 

Vēl šajā EMU asamblejā kopā ar Igauni
jas, Lietuvas un EMU vadības pārstāvjiem 
apspriedām drīzāku Lietuvas iestāšanos 
EMU un tālāko Baltijas valstu reģionālās 
EMU grupas – B3 – izveidi. Tika lemts arī 
par iespēju organizēt EMU prezidija sēdi 
2014. gadā Latvijā (datumu izvēli atstājot 
uz vēlāku laiku – pēc ierašanās Latvijā).

Dace ŠTRODAHA
Aivars BROKS

Tukuma sadraudzība ar Zviedrijas pil
sētu Tidaholmu sniedzas jau otrajā gadu 
desmitā, un viens no sadarbības mērķiem 
ir veidot kultūras apmaiņu. Tidaholmas kul
tūras skolas pārstāvji Tukumā ir viesojušies 
vairākkārtīgi, tādēļ Tukuma Mūzikas skolai 
sūtītais ielūgums apmeklēt Tidaholmu bija 
ļoti gaidīts. 

Viesojāmies Tidaholmā trīs dienas – laikā 
no 30. aprīļa līdz 2. maijam. Tidaholmas 
kultūras skolas direktors Lars Paulssons 
bija sagatavojis mums interesantu un pie
sātinātu apmeklējuma programmu – ar 
uzstāšanos koncertos Litogrāfijas muzejā 
un pilsētas bibliotēkas koncertzālē, ar 
kultūras skolas apmeklējumu, atklāto 
stundu vērošanu, kā arī Tidaholmas un tās 
apkārtnes iepazīšanu. Apmeklējām arī sēr
kociņu rūpnīcas Vulcans Tandsticksfabrik 
muzeju, kur mūs sagaidīja vietējā laikraksta 
(VāstgötaBladet) korespondents, lai saga

tavotu reportāžu par Tukuma Mūzikas sko
las vizīti Tidaholmā. 

Ja Tukuma galvenie svētki ir vasarā rīkotie 
Pilsētas svētki, tad Tidaholmā ir skaista tra
dīcija – rīkot Pavasara sagaidīšanas svētkus. 
Katru gadu 30. aprīļa vakarā Tidaholmas ie
dzīvotāji dodas uz Hellidenas pils parku, lai 
svinētu pavasara atnākšanu.

Arī skandināvu mitoloģijā gada 120 diena 
ir nozīmīgs datums. Valpurģa nakts svinē
tāji šos svētkus saista ar svēto Valborgu, bet 
tautas tradīcijas stāsta par cīņu pret ļauna
jiem gariem, kurus sadedzina uguns kuros. 
Tādēļ Zviedrijas pauguru un pakalnu galos 
tiek aizdedzināti svētku ugunskuri, pie tiem 
dzied tradicionālās kora dziesmas un tiek rī
kota arī uguņošana. Tā ir viena no gada sva
rīgākajām svētku dienām, kad tiek svinēta 
pavasara sākšanās, kad zeme atkal mostas 
dzīvei.

Hellidenas pils parkā iekārtojušies vietē

jie tirgotāji, tiek gatavots cienasts, smaržo 
saldumi, cilvēki omulīgi atpūšas. Pēc vie tējā 
vīru kora svinīgas uzstāšanās pils bal konā 
un Tidaholmas komūnas vadības uzrunām 
svētki var sākties. Pils teritorijā atrodas Li
togrāfijas muzejs, kura mājīgajā zālē šajā 
vakarā uzstājās Tukuma Mūzikas skolas au
dzēkņi un pedagogi. Ar sajūsmas pilniem 
aplausiem tika izteikta atzinība par sniegto 
koncertu. Muzicēt tik atsaucīgai un ieinte
resētai publikai bija ļoti patīkami. Svētku 
kulminācijā uzziedēja salūts naks nīgajās 
Tidaholmas debesīs.

1. maijs Zviedrijā ir brīvdiena, Tidaholmas 
vecpilsētas centrā – Tirgus laukumā muzi
cēja pūtēju orķestri Vulkāns un Kultūras 
skolas jauniešu pūtēju orķestris. Diena bija 
saulaina, pavasarīga un mēs devāmies ap
skatīt skaisto Zviedrijas dabu. 

Tidaholmas pašvaldība atrodas Zviedrijas 
rietumdaļā starp lielākajiem Zviedrijas 

EMU Ģenerālā asambleja 
Turpinājums no 2. lpp

ezeriem – Vanern un Vattern. Braucām lū kot 
lielo ezeru Vattern, kura ūdens ir tik tīrs un 
dzidrs, ka to varot droši dzert tāpat, pasme
ļot saujā. Apmeklējām 1150. gadā dibināto 
Varnhem klosteri ar skaisto dārzu, klausījā
mies aizrautīgo gides stāstījumu par Zvied
rijas valsts rašanos, par mūku dzīvi viduslai
kos. Klostera apkārtne ar lauku klusumu un 
mieru ikvienu tā apmeklētāju uzvedina uz 
apcerīgām domām. Arī mūsu dziedājums 
vēsturiskajā baznīcā skanēja īpaši izjusti.

Skatījām Falčopingas (Falköping) glez
naino apkārtni no 130 m augsta skatu torņa, 
bet mūsu audzēkņus visvairāk iepriecināja 
atpūtas parkā esošā zvēru dārza iemītnieki. 
Nākamajā dienā apskatījām kūrortpilsētas 
Hjo koka arhitektūru, ezera piekrasti un tā 
apkārtni.

Ar lielu interesi devāmies iepazīt Tidahol
mas Kultūras skolu un izzināt, kā tajā notiek 
mūzikas instrumentu spēles mācīšana. Sko
las direktors Lars Paulssons sarīkoja mums 
kopīgu tikšanos, lai visi, arī audzēkņi varētu 
uzdot jautājumus. Noskaidrojām, ka skolā 
mācās ap 320 bērnu, kuru apmācību 85% 
finansē no pašvaldības budžeta, arī vecāki 
maksā par katru nodarbību. Instrumenta 
spēlei atvēlēta viena 20 minūšu individuāla 

stunda nedēļā, vēl ir viena kolektīvās muzi
cēšanas stunda. Skolā populāra ir vijoļspēle 
un ģitāra, arī dažādu pūšaminstrumentu 
spēle, kā klarnete, saksofons, flauta, trom
bons, trompete un sitaminstrumentu spēle. 

Mācību programmas netiek licencētas, 
skolai nav jāiziet sarežģītais akreditācijas 
process, arī neeksistē skolas beigšanas ap
liecību izsniegšana. Skolēnu dienasgrāma
tas un mācību priekšmetu žurnāli netiek 
rakstīti, atzīmes nepastāv, un nav ne labu 
un ne sliktu skolnieku. Apmācībā dominē 
kolektīvā muzicēšana, audzēkņi spēlē sko
las orķestrī. Kultūras skolai ir sadraudzība 
ar Itāliju un Holandi, tagad arī ar Latviju, un 
lielākais ieguvums ir jauni draugi, jo mūzika 
ir valoda, kuru saprot visi. 

Viena no pilsētas koncertzālēm atrodas 
Tidaholmas bibliotēkā, zālē ir laba akustika, 
skaists interjers, tajā ir patīkami muzicēt. 2. 
maija koncertā Tidaholmas iedzīvotājiem 
pilsētas Bibliotēkas koncertzālē, uzstājās 
solisti – flautiste Laura Kristiāna Vičmane 
(skolotāja Dace Pētersone, koncertmeista
re Ināra Vičmane), vijolniece Laura Garāne 
(skolotāja Dace ŠplīteLisova, koncertmeis
tare Natālija Župerka), akordeonists Valdis 
Rundāns (skolotāja Daiga AkmaneMori
caOkmane), flautiste Dace Pētersone un 

vijolnieku ansamblis (skolotāja Dace Šplīte
Lisova, koncertmeistare Natālija Župerka), 
kā arī Tukuma Mūzikas skolas pedagogu 
trio „Noskaņa” – D.ŠplīteLisova (vijole), 
D.AkmaneMoricaOkmane (akordeons) un 
Ināra Vičmane (klavieres). Priekšnesumi bija 
labi sagatavoti un visi uzstājās brīvi, atraisīti, 
ar lielu muzicēšanas prieku. Ļoti atsaucīgā 
publika skolas uzstāšanos uzņēma ar ovā
cijām. Abu skolu draudzība apliecinājās ko
pīgā muzicēšanā – Tukuma Mūzikas skolas 
lauku kapela un vijolnieku ansamblis kopā 
ar Tidaholmas kultūras skolas vijolniekiem 
un ansambli iestudēja latviešu tautas melo
diju „Vista un gailis”, bet no Zviedrijas puses 
bija izvēlēts Valsis un Polka. 

Kad mājupceļā vaicāju visiem brauciena 
dalībniekiem, kāds ir visspilgtākais iespaids 
šajā ceļojumā, tad atbilde bija – kopā mu
zicēšana ar Tidaholmas skolu, jo tajā izpau
dās patiesas draudzīgas jūtas un mūzikas 
pārdzīvojums.

Atziņa, ka Tidaholmas draugi ir snieguši 
mums dvēselisku siltumu, liek cerēt arī uz 
turpmāku abu skolu sadarbību. 

Paldies Tukuma novada Domei par finan
siālu atbalstu. 

Ligita Zemniece, 
Tukuma Mūzikas skolas direktore

Tukuma Mūzikas skola Tidaholmā

Sestdien, 1. jūnijā, Šauļos norisinājās 
VIII Starptautiskais pūšaminstrumentu an
sam bļu festivāls, tajā piedalījās arī Tukuma 
Mūzi kas skolas klarnešu kvartets, kuru vada 
skolotājs Normunds Krūmiņš. Kvartetā spē
lē Marks Tavkins (4.kl.), Katrīna Stikute (2.kl.), 
Māra Rozenberga (4.kl.) un Elīna Grinaško 
(4.kl.). Mācīt ansambļus nav nemaz tik vien
kārši, jo katru gadu mainās to sastāvs. 

Festivāls Šauļos notiek ik pa diviem ga
diem. No Latvijas vēl piedalījās Jelgavas 
Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris un 
saksofonu kvartets. Pārējie festivāla dalīb
nieki bija no dažādām Lietuvas pilsētām –  

Pluņģes, Mažeiķiem, 
Šauļiem, Akmenes u.c., 
pavisam kopā 20 pūtē
ju ansambļi. Klarnešu 
kvartets bijām vienīgie. 

Festivāla koncerts 
notika Brīvdabas estrā
dē, ļoti sirsnīgā gaisot
nē. Laiks bija brīnišķīgs, 
lai gan brīžiem uzra
dies vējš pūta pa gaisu 
ne tik vien notis, bet arī 
nošu pultis. „Vaverēnu” 
sniegumā varēja dzir
dēt četrus skaņdarbus, 
kurus publika uzņēma 
ļoti atsaucīgi. 

Pēc festivāla sekoja 
sadraudzības vakars visiem dalībniekiem, 
kurā dzirdējām daudz labu vārdu par mūsu 
kvarteta „Vāverēns” sniegumu. 

Esam atgriezušies mājās ar jauniem ie
spaidiem, diplomiem, dāvanām un jauniem 
draugiem.

Visu ansambļa dalībnieku vārdā vēlos pa
teikt paldies mūsu skolas direktorei Ligitai 
Zemniecei par atbalstu, un Tukuma novada 
Domei, lai mēs varētu aizbraukt un piedalī
ties šajā festivālā.

Inguna Augsne,
Tukuma Mūzikas skolas pedagoģe,

„Vāverēnu” koncertmeistare

Klarnešu kvartets „Vāverēni” kaimiņzemē Limbažu mūzikas 
pedagoģei panākumi 
konkursā Baltkrievijā

Limbažu mūzikas skolas (MS) kok
les skolotāja Latvīte Cirse jūnija sākumā 
veiksmīgi piedalījās XVI Starptautiskajā 
tradicionālo mūzikas instrumentu izpildī
tāju festivālākonkursā Звiняць цымбалы 
i гармонiк (Skan cimbalas un bajāni), kas 
norisinājās Postavos Baltkrievijā. Uz turie
ni viņa kā vienīgā soliste no Latvijas de
vās kopā ar Viļānu kultūras nama jaunie
šu deju kolektīvu Aust ra un lauku kapelu 
Bumburņeicys.

Konkursā piedalījās tradicionālās mūzi
kas izpildītāji – solisti un ansambļi arī no 
Baltkrievijas, Krievijas, Ukrainas, Latvijas, 
Lietuvas, Slovākijas un Venecuēlas. – Spē
lēju divus skaņdarbus – vienu latviešu tau
tasdziesmu savā aranžējumā un otru – savu 
kompozīciju tradicionālās kokles izpildīju
mā, – stāsta mūziķe. Starptautiskā žūrija, 
tostarp Minskas konservatorijas profesori, 
latvietes sniegumu novērtēja atzinīgi – ar 
1. prēmiju individuālo izpildītāju kategori
jā. Balvā L. Cirse saņēma žūrijas pārstāvju 
uzaicinājumu oktobrī piedalīties VII Starp
tautiskajā tradicionālās mūzikas izpildītāju 
konkursā Pleskavā.
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Šogad, laika posmā no 2013. gada 25. 
jūlija – līdz 3. augustam, jau sešpadsmito 
reizi Madonā svinēja Latviešu mūzikas 
svēt kus, tādējādi kļūstot par Latviešu mū
zikas kultūras epicentru. Savukārt pagā
jušajā gadā uzsāktais darbs pie dažādu 
meistardarbnīcu veidošanas šo svētku iet
varos nes augļus un sāk veidoties par no
pietnu tradīciju, kas jau otro gadu pēc kārtas 
pulcē krietni pāri par simts dalībniekiem. 

Mūzikas svētki iesākās ar ļoti svarīgu 
sadaļu – meistardarbnīca jaunajiem un 
to pošajiem komponistiem, kas Madonā 
ierodas jau 25. jūlijā. Kas būtu latviešu 
mūzika bez latviešu komponistiem? Tādēļ 
arī tika piesaistīti nopietni mācību spēki – 
komponisti Andris Dzenītis, Rolands Kron
laks un Imants Zemzaris. Priecē fakts, ka 
arī dalībnieku skaits bija pietiekoši liels. 
Emīls Sudmalis (Em. Malnagiļa Liepājas 
mūzikas skola) un Kārlis Bukovskis (Em. 
Dārziņa Rīgas mūzikas skola) sevi pieteica 
kā topošie komponisti, savukārt kā jaunie 
komponisti meistardarbnīcā piedalījās 
Evija Skuķe un Armands Aleksandravičus 
(JVLMA), Līva Blūma (Rīgas Doma kora 
skola), Agita Reķe un Asnāte Pedece 
(J.Mediņa mūzikas vidusskola), Alise 
Rancāne (Ventspils mūzikas vidusskola), 
Latvīte Cirse (JVLMA absolvente), Jachin 
Pousson (ASV, bet nu jau 1. kursa students 
JVLMA) un Hans Blok (Roterdamas konser
vatorijas students no Šrilankas). Jaunajiem 
mūziķiem jau pavasarī tika dots darba uz
devums veidot kompozīcijas vijolei, čellam, 
klavierēm, klarnetei, akordeonam un si
taminstrumentiem, kas Madonā meistaru 
vadībā tika noslīpēti un iestudēti. Gribas 
atzīmēt un lielu pateicību izteikt jauna
jiem profesionālajiem mūziķiem – Arvīdam 
Zvagulim, Rasai Kumsārei, Jānim Paulam, 
Kārlim Klotiņam, Rihardam Plešanovam, 
Janai Aņisimovai, Annai Gāganei, Jūlijai 
Ski po rei, Edgaram Vaivodam, kas ar lielu 
degsmi piedalījās šo skaņdarbu iestudē
šanā, neliedzot padomu sava instrumenta 
specifikas iepazīšanā. 

Jauno solistu meistardarbnīca gan pa
gaidām gūst atsaucību tikai J. Norviļa Ma
donas mūzikas skolas audzēkņu vidū, taču 
priecē fakts, ka lielu entuziasmu un enerģiju 
tām velta Arvīds Zvagulis un Kārlis Klotiņš. 
Noteikti nākotnē aicinām piedalīties dalīb
niekiem arī no citām mūzikas skolām, jo 
jaunie meistari tiešām strādā labi un šī ir 
lieliska iespēja jaunajiem muzicēt Latviešu 
mūzikas svētkos. 

Orķestra meistardarbnīca Mārtiņa Berga 
un Andra Riekstiņa vadībā jau otro 

Latviešu mūzikas 
svētki Madonā

Jūlijā no 33. Starptautiskā Mainas – Špe
sartas reģiona Jauniešu mūzikas festi vāla 
ar izciliem panākumiem atgriezies Ķekavas 
novada Jauniešu simfoniskais orķestris, 
atvedot augstākā līmeņa jeb excellent 
sertifikātu!

Mainas – Špesartas reģionā orķestrim bija 
pavisam sešas uzstāšanās, no kurām vie

nu vērtēja festivāla organizatoru komisija. 
Ķekavas mūziķi pārliecināja ar teicami sa
gatavotu programmu, augsto izpildījuma 
kultūru un māksliniecisko aizrautību.

Speciāli šim festivālam sagatavotā Jo
hana Štrausa polka Zibens un Pērkons bija 
jāatkārto visās svarīgākajās uzstāšanās 
reizēs.

Paralēli piesātinātajam muzicēšanas 
grafikam tomēr iznāca laiks iepazīt arī Zie
meļbavārijas vienreizējo dabu, skaisto maz
pilsētu nesteidzīgo dzīves ritmu, svētku un 
viesmīlības tradīcijas, ka arī ļauties brīvā 
laika un sporta aktivitātēm. Orķestris iegu
va daudz jaunus draugus un kā nozīmīgākie 
jāmin Grēfendorfas pūtēju orķestris, kas 
bija ļoti laipni uzņēma Ķekavas jauniešus 
savās ģimenēs. Pēc diviem gadiem gaidāma 
orķestra viesošanās Latvijā, bet vēl pēc 
viena jau esam uzaicināti atpakaļ pie sa
viem jauniegūtajiem draugiem saulainajā 
Bavārijā.

Uz tikšanos koncertos rudenī!

Pēteris Plūme,
Ķekavas novada Jauniešu simfoniskā 

orķestra mākslinieciskais vadītājs

Ķekavas novada Jauniešu simfoniskajam 
orķestrim – notikumiem bagāta vasara!

Koklētāja pastāstīja, ka iespēja doties 
uz Baltkrieviju viņai radās, jo jau gadus 
10 sadarbojas ar Latgales tradicionālās 
kultūras centru Latgaļu sāta, kas uzaici
nāja līdzi. Viņa ik gadu piedalās kultūras 
centra rīkotajās Kokļu dienās. Tās veltītas 
kokles meistaram Donatam Vucinam, 
kurš izgatavojis arī L. Cirses instrumentu. 
– Iepriekšējais konkurss bija Somijā. Tur tik 
labi neveicās. Lai piedalītos, ir jāzina katras 
norises tradīcijas. Baltkrievijā viss notika lī

dzīgāk kā pie mums, – teic L. Cirse. – Kon
kursu pieredze pedagogam ir ļoti vērtīga. 
Tā ir ieguvums arī viņa skolēniem. Var gudri 
spriedelēt, gatavojot viņus konkursiem, bet, 
ja pati to esi piedzīvojusi, tas ir citādi. Koklē
tāja spriež – lai gan baltkrievu tradicionā
lais stīgu instruments cimbala atšķiras no 
mūsu kokles, piemēram, ar to, ka tas tiek 
spēlēts ar vālītēm, tām ir daudz kopīga.

Par sava kolektīva skolotājas panāku
miem gandarīts ir arī Limbažu MS direk
tors Viktors Ņikandrovs. – Parasti godalgas 

konkursos gūst mūsu audzēk
ņi, pirmo reizi skolas vēsturē 
tā ir viena no skolotājām. 
Viņa mūsu skolā ir liels iegu
vums, – viņš palepojās. V. Ņi
kandrovs uzteica L. Cirsi par 
profesionalitāti un spēju ie
interesēt audzēkņus. To ap
liecina arī kokles skolotājas 
audzēkņu panākumi, god
algotās vietas konkursos, 
arī MS koklētāju ansambļa 
nesen saņemtā 1. pakāpe 
Vidzemes reģiona skatē un 
iegūtā ceļazīme uz Dziesmu 
un deju svētkiem.

Sagatavoja Linda Tauriņa

Turpinājums no 3. lpp

gadu pulcē ap 120 dalībniekus no Liepājas, 
Ventspils, Dārziņiem, Mediņiem, JVLMA, 
Rēzeknes, Jēkabpils, Mārupes, Madonas, 
Jaunpiebalgas, Gulbenes, Alūksnes, Smilte
nes, Cesvaines. Sastāvs, kas izveidojās no 
vidusskolu audzēkņu, Mūzikas akadēmijas 
studentu un dažu profesionāļu piesaistes, 
bija pietiekami spēcīgs un profesionāli at
zīstamā līmenī, lai mēs varētu atskaņot ļoti 
nopietnus un sarežģītus skaņdarbus. 

No 29. jūlija līdz 3. augustam katru va
karu notika Latviešu mūzikas vakari 
Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolā 
un noslēguma koncerts kultūras namā. 
Prieks, ka šiem mūzikas baudīšanas brīžiem 
ir izdevies piesaistīt ārkārtīgi augstas rau
dzes māksliniekus, tādējādi apgalvojot, 
ka Latviešu mūzikas svētki „kāpj kalnā” un 
iegūst arvien spēcīgākus spārnus savam 
mākslinieciskajam saturam un līmenim. 

Otrdien, 30. jūlijā – ATKLĀŠANA. Pieda
lījās lieliskais klavieru kvartets „Quadra”, 
kā arī izcils izpildītāju sastāvs: Ieva Parša 
– mecosoprāns, Aldis Liepiņš – klavieres, 
Orests Silabriedis – stāstnieks, Uģis Brik
manis – režisors. Šie mākslinieki tiešām 
sagādāja neaizmirstamus mirkļus izdziedot, 
izspēlējot, izjūtot visskaistākās Latviešu 
kamermūzikas pērles programmā Spoži 
mirdzošais latvju pelēkais.

Trešdien, 31. jūlijā – SAIKNE. Latviešu 
mūzikas vakara nosaukumam ir zem
teksts, kuru skaidrojot mēs nonākam pie 
šī vakara divām mūziķēm, kuru saknes ir 
meklējamas Madonā un Madonas mūzikas 
skolā. Mazliet atšķirīgu paaudžu vijol
nieces – Rasa Kumsāre, kas nupat beigusi 
studijas Roterdamā un Marta Spārniņa, 
kuru madonieši vairāk pazīst kā Martu Jag
mani – šobrīd viena no spēcīgākā Latvijas 
orķestra Sinfonietta Rīga koncertmeistare, 
muzicēs katra ar savu sastāvu. Rasa ir kon
certmeistare ansamblim Trio Recitativo, kur 
vēl muzicē Jānis Pauls – čells un Rihards 
Plešanovs – klavieres, savukārt Marta sevi 
piesaka ar Spīķeru kvartetu, kurā kopā 
apvienojušies vēl Anti Kortelainens – vi
jole, Ineta Abakuka – alts, Ēriks Kiršfelds – 
čells. SAIKNE – saknes, vijole, mīlestība uz 
mūziku. Patiesībā šī vakara iespaids bija ne 
mazāk spēcīgs un iespaidoja gan ar savu 
programmu, gan augsto māksliniecisko 
sniegumu. 

Ceturtdien, 1. augustā – TRADĪCIJA. La
bas tradīcijas ir jāturpina un šai vakarā 
apvienojas divas. Pirmā no tām ir iespēja 
jaunajiem Latvijas talantiem sevi pie
teikt un rast ierosmes, prieku, iespēju 
muzicēšanai. Priekšnesumos sevi parādīja 
jauno izpildītāju un topošo komponis
tu meistardarbnīcas dalībnieki, kā arī 
„brīvprātīgie” no J. Mediņa mūzikas skolas 
(Guntas Božas klavieru klase), JVLMA. 

Mani personīgi labā nozīmē „satrieca” šajā 
koncertā atskaņotais Evijas Skuķes stīgu 
kvartets ar nosaukumu Tran(s), kur Quad
ras puišu stīgu sastāvā „ielēca” Lienīte 
Kostanda (vijole) un tādējādi bija iespējams 
šī skaņdarba atskaņojums. Otru vakara 
daļu piepildīja Imants Zemzaris, kas šoreiz 
bija stāstnieks. Stāstu ar nosaukumu – 
Latv ju Tangobāleliņš ciemos pie Argentīnas 
Tangokaraļa – palīdzēja izspēlēt klavieru 
kvartets Quadra. Vakars iezīmīgs ar to, ka 
tika gaismā izcelti gandrīz visi latviešu kom
ponistu radītie tango.

Piektdien, 2. augustā – JAUNRADE. Kā jau 
iepriekš minēts  vesela pirmatskaņojumu 
sērija kā jauno kompo nistu meistardarbnī
cas noslēgums. Pacilājošs, svinīgs un vērtīgs 
notikums.

Noslēguma koncerts sestdien, 3. augustā 
plkst. 16.00. Koncerta diriģenti  šo svētku 
organizētājs Mārtiņš Bergs un Andris 
Riekstiņš. Koncerta pirmajā daļā tika atska
ņoti: ģeniālais Pētera Plakida jaunības 
skaņdarbs Mūzika klavierēm, stīgu orķestrim 
un timpāniem (klavieru solo – Rihards Ple
šanovs, timpānu solo – Edgars Vaivods), 
Latvijas mūzikas vēsturē unikālais Ģederta 
Ramana Koncerts saksofonam ar orķestri (te
nora saksofona solo – madonietis Ro berts 
Gotlaufs) un Alvila Altmaņa Concertino 
klarnetei ar orķestri (klarnetes solo – Anna 
Gāgane).

Otrajā daļā diriģenta zizli pārņēma 
atraktīvais un temperamentīgais Andris 
Riekstiņš, kura vadībā tika atskaņots viss 
paša komponētais un skaistais cikls – Senās 
Rīgas dejas. Koncerta noslēgumā izskanēja 
visu laiku iemīļots skaņdarbs – Imanta 
kalniņa 4. simfonija. 

Paldies svētku atbalstītājiem – Vidzemes 
plānošanas reģionam, VKKF, Madonas no
vada domei, A/S Swedbank u.c. 

Mārtiņš Bergs, 
Madonas mūzikas skolas direktors

Nometne Vītolēni un Jāzepa Vītola 
150. dzimšanas diena Gaujienā
Gaujiena – Jāzepa Vītola paradīze. Vieta, 

kur šķiet, ka gaiss ir pilns ar pagātni un 
noslēpumiem. Te vasarās ir atpūties pats 
maestro, latviešu tautas dižgars Jāzeps 
Vītols. Te viņam par godu jau 11 gadus notiek 
radošā nometne Vītolēni Latvijas mūzikas 
skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņiem. 
9 dienas pavadīt brīnumskaistā vietā mu
zicējot un atpūšoties, laivojot, dodoties 
ekskursijās uz muzeju, uzzinot vairāk par 
Jāzepu Vītolu, tiekoties ar princesēm, var
dēm un lāčiem, pavadot laiku piepildīti, in
teresanti un aizraujoši – tā notiek nometnē 
Vītolēni. 

Galvenais, kas vieno visus nometnes 

dalībniekus, ir mīlestība pret mūziku, un tā 
izpaužas gan mēģinājumu laikā, gan naktīs, 
kad jau sen būtu jāguļ, bet gaitenī vēl sēž 
kāds bariņš ar ģitāru un klusi dzied liriskas 
balādes. Lai gan mēģinājumos paiet lielākā 
daļa dienas, šķiet, ka nometnes gaiss uzlādē 
un nogurumu vītolēni vispār nepazīst. 
Dziedāt un spēlēt orķestrī nav vienīgais, 
ko Gaujienā darīt – vēl ir jāiet uz avotu 
pēc ūdens, jāgatavo dāvanas slepenajam 
draudziņam, jāsvin Zaļās kāzas, jāgatavojas 
istabiņu prezentācijai, jāpiedalās modes 
skatē… . „Līdz pašām malām dzīve pilna 
mūzikas” ir modes skates nosaukums. 
Tā šogad bija jaunums Vītolēnos. 

Limbažu mūzikas skolas pedagoģe Latvīte Cirse (no labās) 
kopā ar viļāniešiem priecājas par saņemto balvu

Mūzikas svētki  
ārzemnieka skatījumā

16. Latviešu mūzikas svētku dalībnieks 
HANS BLOK, Šrilanka

Es sastapos ar daudz ko jaunu, ierodoties 
Madonā uz 16. Latviešu mūzikas svētkiem. 
Jauna valsts, kultūra, cilvēki un arī jauna 
muzikālā vide. Sava visai eksotiskā šrilankieša 
izskata dēļ es neatradu daudz līdzīgā latviešos. 
Taču patiesās rūpes, viesmīlība un mīlestība 
no šeit sastaptajiem cilvēkiem patiešām lika 
man justies kā mājās.

Pāris dienu pirms festivāla sākuma es iera
dos Madonā kā komponists kopā ar astoņiem 
citiem komponistiem. Šīs dienas mēs kopā ar 
kompozīcijas meistarklašu vadītājiem And
ri Dzenīti un Rolandu Kronlaku pavadījām 
jaunu skaņdarbu radīšanā, kas bija paredzēti 
atskaņošanai festivāla koncertā. Jau pirmajā 
augusta nedēļā mūziķi no visas valsts sāka 
ierasties pievilcīgajā Madonas mūzikas 
skolā un piepildīja to ar savu enerģiju. Es 
biju ļoti pārsteigts par festivāla organizāciju, 
ko meistarīgi vadīja Mārtiņš Bergs, nodro
šinādams tā veiksmīgu norisi, ko grūti būtu 
īstenot, ja nebūtu šo patiesi enerģisko mū
ziķu gan no pašu mājām, gan atbraukušo, 
kuri dedzīgi pielika visas pūles un pozitīvo 
enerģiju šajā lielajā, kopīgajā muzikālajā 
sadarbībā. Pa dienu mēs mēģinājām, va
karos spēlējām un naktīs svinējām līdz rītam, 
lai pēc tam šo ciklu atkārtotu. Jūs teiktu, ka 
tas ir nogurdinoši, bet kopā mēs radījām un 
dalījāmies ar jaunu enerģiju, kas ļāva ne
pagurt. Tāpat kā ēdiens, ko ēdām, viss, kas 
saistījās ar šo projektu, bija veidots kvalitatīvi 
un ar degsmi. Šis neizsmeļamais iedvesmas 
avots mainīja mani gan kā cilvēku, gan kā 
mūziķi. Pēc noslēguma koncerta šī spraigā 
darba plūsma pēkšņi pārtrūka, un mēs atkal 
attapāmies parastajā ikdienā. Viens pēc otra 
cilvēki atvadījās no Madonas mūzikas skolas. 
Tā pacietīgi gaidīs, līdz atkal varēs mūs laipni 
uzņemt...

54
PARTITA NR. 139 2013 PARTITA NR. 139 2013

NOTIKUMS NOTIKUMS



Aizvadīta dziesmotā vasara, tuvojas jau
nais mācību gads, kurš E. Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolā solās būt aizraujošs, darbīgs 
un mūzikas pilns.

23. augustā ar plašu koncertu un kon
ferenci Kuldīgā noslēgsies mūsu skolas un 
Hivinkā mūzikas institūta Somijā kopīgais 
projekts „Mūzikas tilts – Kuldīgas un Hi
vinkā mūzikas skolu sadarbība”. Projekts 
ilga divus gadus un ir devis daudz – jaunu 
profesionālo pieredzi, jaunas radošas ide
jas darbam, somu un latviešu tautu mū
zikas kultūras saplūsmi kopējos koncertos. 
Ir izstrādāts arī kopējs pedagoģiskais nošu 

materiāls pūšamajiem instrumentiem un 
projekta grāmata. E. Vīgnera mūzikas skolā 
iegādāti jauni mūzikas instrumenti, atjau
nots pūtēju orķestris, kuru vada pe dagogs 
Valentīns Vinokurovs, iekārtota dator
klase. Šis projekta izveidotais mūzikas 
tilts tiešām ir izdevies stiprs, skaists un 
iedvesmojošs!

Bet pavasarī Kuldīgu ieskandinās jau 
VIII Starptautiskais Kārļa Davidova čellis
tu konkurss. Visu konkursa pastāvēšanas 
laiku tā Patronese ir lieliskā čelliste un 
pedagoģe, J. Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas čella profesore Eleonora 

Testeļeca. Šis konkurss notiek ik pēc di
viem gadiem un dod brīnišķīgu iespēju 
jaunajiem talantiem no dažādām valstīm 
sevi pierādīt, pārbaudīt un izvērtēt, sa
ņemt kompetentās un profesionālās 
starptautiskās žūrijas vērtējumu un pa
domus tālākajai izaugsmei. Vienmēr saviļ
ņojošs notikums ir noslēguma koncerts, 
kurā konkursa laureāti uzstājas kopā ar 
simfonisko orķestri. Reizēm liekas – pat 
gaiss Kuldīgā vibrē līdzi čellu stīgām!

Šis mācību gads iezīmējas arī ar peda
gogu darba jubilejām. 50 darba gadu 
jubilāre ir mūsu skolas direktore 

Jaunā mācību gada aktualitātes E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā

Pašu darināti tērpi melnbaltās noskaņās, 
protams, saistīti ar mūzikas tēmu.

„Līdz pašām malām dzīve pilna mūzi
kas…” ir dzejnieka Ojāra Vācieša vārdi. Arī 
viņam ar Gaujienu bija īpaša saikne. Dzej
nieks atzinis, ka „..Gaujienā ir palicis kaut kas 
nepabeigts, acīmredzot arī nekad nepabei
dzams. Tur man nav neviena mēma akmens 
vai mēma koka. Tie glabā sapņus, šaubas, 
vērtēšanu un pārvērtēšanu.” Gaujienā dzej
nieks mācījies vidusskolā, kuru 1984. gadā 
nosauca Ojāra Vācieša vārdā. Pusaudža 
gadi – pirmie dzejoļi, pirmā mīlestība… Vi
dusskola jūlija vidū tiek pieskandināta īpaši 
daudz un īpaši skaļi – tur notiek Vītolēnu 
simfoniskā orķestra mēģinājumi.

Nometnes vadītāja un iniciatore, Gaujie
nas mūzikas un mākslas skolas direktore Ilze 
Dāve teic, ka galvenais nometnes uzdevums 
ir iepazīstināt bērnus un jauniešus ar Jāzepu 
Vītolu, Gaujienu un kopā muzicēt: „Pēc no
metnes domāju, katram tās dalībniekam, 
darbiniekam, pedagogam paliek pozitīvas 
atmiņas un emocijas, kas laikam ir galvenais, 
kādēļ tas atkārtojas gadu no gada. Kādēļ 
gan viņi paši ir ar mieru spēlēt vēl papildus 
ansambļos, lai uzstātos nakts koncertos, 
istabiņu prezentācijās? Laikam jau mīlestība 
uz mūziku, ko mēs te „izplatām”.” Ilze Dāve 
nometnē notiekušos procesus ir pētījusi arī 
savā maģistra darbā „Pusaudžu attieksmju 
veidošanās mūzikas nometnē Vītolēni”. Pētī
jumā atklājies, ka nometnē veidojas pozitīva 
attieksme pret mūziku.

Koncerts Valmieras Mūzikas skolas ābeļdārzā

Valmieras Mūzikas skola ilglaicīgi rea
lizē daudzas lieliskas iestrādes, skolas ik
diena savijas ar mākslinieciski spilgtām 
radošām aktivitātēm – 2013. gada janvārī 
izskanēja XXII Starptautiskais Ziemas (ag
rāk Senās) mūzikas festivāls (šis festivāls ir 
viens no Latvijas pašiem ilglaicīgākajiem 
akadēmiskās mūzikas festivāliem) un XVI
II Starptautiskais jauno pianistu konkurss. 
Pavasarī klausījāmies Latviešu mūzikas 
dienu koncertus, kuri bija veltīti Jāzepa Vī
tola 150 gadu atcerei, šovasar izskanēja 21. 
Dārza koncertu sezona, kura noslēdzās 15. 
augusta vakarā. Beātes ielas ābeļdārzā šis 
bija pēdējais koncerts, jo jau šoruden sko
la pārceļas uz jaunām telpām Pilskalna ielā 
3, līdz ar to pārcelšanās gaidāma arī Dārza 
koncertiem. 

Valmieras Mūzikas skolas rīkotajiem Dār
za koncertiem jau kopš pirmās sezonas pie
mitis savs, vārdos grūti aprakstāms šarms. 
Šeit sanāk visi, kas mūzikas skolai uzticīgi, 
te ir savējo saprotošs atbalsts, lielo un mazo 
mūziķu nopietna attieksme pret darāmo un 
sava, uzticīga publika. Tie ir koncerti ar bēr
nu balsīm, suņu rejām, kaiju kliedzieniem, 
zvirbuļu kaujām un auto riepu švīkstoņu 
fonā. Koncertos viesojušies mūziķi no malu 
malām – Valmieras, Rīgas, Rencēniem, Cē
sīm, Strenčiem, Lielvārdes, Limbažiem, Ma
donas, Jēkabpils, Sabiles, Vācijas, Francijas, 
Somijas, Norvēģijas un vēl, un vēl… . Arī 
šoreiz gan dalībnieku, gan klausītāju bija 
kupls pulciņš.

Koncertu atklāja skolas direktora Aivara 
Cepīša ievadvārdi un valmierietes Jautrītes 
Putniņas atskaņotās Jāzepa Vītola Variācijas 
par latviešu tautasdziesmas Ej, saulīte, drīz 
pie Dieva tēmu. Dārza koncerti īpaši ar to, 
ka blakus profesionāliem mūziķiem muzicē 
jaunie talanti, kuru izaugsmē koncertprakse 
ir ļoti nozīmīga. Vienmēr ir interesanti klau
sīties, kā gadu no gada progresē Valmieras 
Mūzikas skolas audzēkņi. Šajā koncertā 
dzirdējām skolotāju Gaidas Ungures, Lai
mas Krumholces, Ritmas Pētersones, Irinas 
Grīnbergas, Maijas Ozolas un 
Aivara Cepīša audzēkņus, kā arī 
Irēnas Zelčas vadīto mūzikas 
skolas kori. Dārza koncerti nav 
iedomājami arī bez Valmieras 
Mūzikas skolas bijušajiem au
dzēkņiem. Šoreiz tās bija vo
kālistes – Latvijas Nacionālās 
operas soliste Ance Purmale un 
Līga Patmalniece, kura studē
jusi Bri se les Ka ra lis kās mū zi kas 
kon ser va to ri jas aka dē mis kās 
dzie dā ša nas no da ļā, pianisti – 
mācību projektu vadītāja finan
šu nozarē Madara Mazkalne un 

Klāvs Ābols, kurš šogad uzsācis mācības 
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas skolotā
jas Leldes Paulas klavieru klasē. Dzirdējām 
arī flautas klases absolventi Elīnu Bresli, 
kura patlaban mācās Valmieras Valsts ģim
nāzijā. Publika siltiem aplausiem sveica arī 
Rīgas mūziķus – vijolnieces Birutu Vaivodi 
un Anitu Balčunu, čellisti Laimu Kunkuli, 
pianisti Helēnu Laukmani, saksofonistu Vil
ni Kundrātu, vokālisti no Daugavpils Maiju 
Kalniņu, kā arī akordeonistus Natāliju Meļ
ņikoviču un Māri Rozenfeldu.

Katras Dārza koncertu sezonas noslēgu
ma koncertā klausītājus priecējusi Jautrā 
daļa, kurā viesojušies Velns uz zirga, Val
mieras Atkinsons, komponists Kristjautri
taps Pētputnirsons, internacionāls duets no 
Austrijas kalniem, Montekarlo cirka virtuo
ze Helē Laukmadīnī, ceļojošo aktieru trupa 
Pampāļu virtuozi, riteņbraucēji no Kombu
ļiem, Paganīni ar milzu vijoli padusē, arābs, 
malaiziete, terorists, Zvaigžņu meitiņa, Vēja 
māte, spoki, ķīnieši, skanējis apvienotais 
dalībnieku orķestris, klausītāju koris. Šajā 
koncertā pie mums viesojās klauni Makss, 
Morics un Loreti, Rīgas Zooloģiskā dārza ie
mītnieki Siventiņš, Lācis un Gailis, trio Divi 
vienā un Spoks, kā arī grāfiene Anna un ri
teņbraucējs Klāvs. 

Trīs stundu garais koncerts noslēdzās 
turpat skolas dārzā, kur visus – gan kon
certa dalībniekus, gan klausītājus – vienoja 
ugunskurs, draudzīgas sarunas un garda 
zupa. 

Paldies visiem mūziķiem, kuri pie mums 
muzicējuši (to ir vairāki simti), Valmieras 
Mūzikas skolas skolotājiem, audzēkņiem 
un absolventiem, Irīdai un Dacei par garšī
go zupu. Paldies klausītājiem par uzticību, 
Valmieras pilsētas pašvaldībai, laikrakstam 
Liesma (īpaši Jūlijam Cukuram) un Valmie
ras (tagad Vidzemes) TV par ieinteresētību 
visu gadu garumā. Uz tikšanos nākošajā 
vasarā!

Ritma Pētersone,
Valmieras Mūzikas skolas skolotāja

Maruta Rozīte. Viņas darba credo vi Viņas darba credo vi
sus šos gadus ir bijis: „Ar mīlestību attiek
ties pret darbu, būt vienmēr radošam.” Bet, 
jautāta par spilgtākajiem gandarījuma 
brīžiem šajā garajā darba cēlienā atbil
de bija – gandarījums par ikvienu labi 
padarītu darbu. Arī šogad M. Rozītei un 
viņas lolojumam, starptautiski atzītajam 
meiteņu korim „Cantus” (kora otra diri
ģente Maruta Grigale, koncertmeistare 
Marta Ozoliņa) jauns izaicinājums – pie
dalīšanās Pasaules koru olimpiādē Rīgā 
2014. gadā. Lai veicas!

Darba jubilejas atzīmēs arī mācību da
ļas vadītāja, vijoļspēles skolotāja Inguna 
Svara – 35, klavierspēles skolotāja Māra 
Šlakorcina – 40, teorētisko priekšmetu 
skolotājas Maruta Grigale – 30 un Vaira 
Leite – 35.

Viens no pedagoga darba kvalitātes 
rādītājiem ir audzēkņi, kas izvēlējušies 
turpināt mūzikas ceļu. Priecājamies, ka 
mācības Ventspils mūzikas vidusskolā 
šogad turpinās mūsu skolas absolven
tes Elīna Gulbe (kora klase, pedegogs M. 
Rozīte), Sanija Gulbe (vijoles klase, ped. 
Mārīte Cinovska) un Justīne Rozentāle 
(flautas klase, ped. Heda Auziņa). Pēc vi
dējās muzikālās izglītības iegūšanas mā
cības augstskolās turpina Kintija Valkovs
ka (E. Vīgnera Kuldīgas MS absolvējusi 
V. Jūrmales vijoles klasi) – Liepājas Peda
goģiskajā institūtā, bet Zane Kļaviņa (ab
solvējusi M. Rozītes kora klasi) – Grācas 
Mūzikas un mākslas augstskolā.

Šeit pieminētas spilgtākās aktualitātes, 
bet vēl jau noteikti būs koncerti, skolas 
iekšējie pasākumi, kas kopīgi veido muzi
kālo gaisotni, kur attīstīties jaunajiem ta
lantiem.

Vēlam muzikālu un radošu jauno mācī
bu gadu!

Vaira Leite

Lielvārdes mūzikas skolā no šī gada 
jūnija skolai ir cits direktors – Mārīte Puriņa 
(mob.tālr. 26519988, epasts: marite.pu
rina@inbox.lv). 2013./14. mācību gadā 
esam atvēruši Mazo mūzikas skoliņu pirm
skolas vecuma bērniem, kā arī atjauno
juši metāla pūšaminstrumentu nodaļu un 
plānojam uzsākt daudzveidīgu interešu 
izglītības programmu īstenošanu. Par sa
vām iecerēm informēsim nākamreiz, kad 
tās jau būs ieguvušas konkrētas aprises. 
Lielvārdes mūzikas skolai ir jauna epasta 
adrese: muzikasskola@lielvarde.lv.

Lielvārdes mūzikas skolā

Turpinājums no 5. lpp Vītolēnu pirmais koncerts šogad notika 
26. jūlijā. Radošās nometnes dalībniekiem 
bija tas gods nedēļas laikā sagatavoto 
un izmēģināto pirmo reizi atskaņot tieši 
Jāzepa Vītola 150. dzimšanas dienas vakarā, 
sagatavojot Gaujienu nākamās dienas 
ciemiņiem – tuvākiem un tālākiem koriem 
un orķestriem no visas Latvijas. 

Kad visi uztraukumi par pašu pirmo 
kopējo koncertu vecākiem un citiem 
klausītājiem pārgājuši, kad tikko ir izde
vies pirmo reizi šādā sastāva izspēlēt un 
izdziedāt visu nedēļu mēģināto, kā brīnums 
naktī pie Jāzepa Vītola muzeja, lāpu gaismā 
– Nakts koncerts. Tajā nometnes dalībnieki 
parāda personīgāku, intīmāku pieeju mū
zikai. Uzstājas solo, nometnē radušies an
sambļi, arī kādi ātrāk ieradušies Jāzepa 
Vītola dzimšanas dienas svinību ciemiņi – 
kori Dziesmuvara (diriģente K.Audere), LBN 
vīru koris „Latvis” (diriģents E.Račevskis).

Nākamā diena ir silta un saulaina. 
Gaujiena skan visu dienu – ciemiņi no 
visām malām sabraukuši sveikt Jāzepu 
Vītolu nozīmīgajos svētkos. Svinēšana sā
kas jau sešos rītā – J.Vītolam tuva bija 
makšķerēšana, tāpēc Anniņu dīķī notiek 
makšķerēšanas sacensības, kuru klātienē 
vēro Latvijas radio raidījums Kultūras 
rondo. Radošās darbnīcas, mēģinājumi, 
iepazīšanās un sadraudzēšanās – tā tiek 
pavadīta diena. Nozīmīgajiem svētkiem 
par godu arī Vītolēnu kamerorķestra un 
ansambļu koncerts Gaujienas tautas namā, 
arī pianistes Jautrītes Putniņas koncerts 

Gaujienas mūzikas un mākslas skolas 
zālē. Pievakarē svētbrīdis pie Gaujienas 
pils lauvām un gājiens uz Anniņu 
estrādi – pienācis laiks Jāzepa Vītola 
150. jubilejas koncertam. Tajā atvēlēta 
īpaša loma arī Vītolēniem – laiks parādīt 
lielākam skatītāju lokam nedēļas laikā 
paveikto. Visas Latvijas diriģentu koris 
papildina koncertu ar vēl nedzirdētām 
un maz pazīstamām Jāzepa Vītola 
dziesmām. Vēlāk Vītolēni pievienojas 
lielajam kopkorim dziesmās „Gaismas 

pils” un „Te, kur avots”, un Jāzepa Vītola 
dzimšanas dienas koncerts ir izskanējis.

Pēc koncerta noslēgusies ir arī nometne. 
Nometnes karoga nolaišana vienmēr ir 
savāds, priecīgi skumjš brīdis. Ir priecīgi, jo 
kopā ir piedzīvots un sasniegts tik daudz. 
Esam pietuvojušies brīnumam, ko sauc 
par mūziku, vēl tuvāk, esam atraduši sev 
vietu, uz kuru atgriezties, esam iepazinuši 
cilvēkus, pēc kuriem ilgosimies, esam 
pavadījuši vairāk nekā nedēļu kopā gan 
priecīgās dejās diskotēkā kopā ar klaunu, 
gan bēdīgos brīžos, kad pietrūkst mammas 
un māju. Darbiniekiem un pedagogiem 
ir gandarījums par paveikto, par ieguldītā 
darba atmaksāšanos koncertos. Tomēr 
nolaižot karogu vienmēr ir skumji. Skumji, 
ka nometne ir izskanējusi. Skumji, ka uz lai
ku jāšķiras no draugiem, pedagogiem, dar
biniekiem, brīvprātīgajiem un Gaujienas. 
Bet tās ir labas skumjas, jo nometne Vītolēni 
arī nākamajā gadā būs atkal satikšanās vieta 
visiem, kas to vēlēsies. Par tradīciju kļuvuši 
nometnes dalībnieku koncerti rudenī kādā 
no Latvijas pilsētām – katru gadu citā. Tā ir 
iespēja laikā, kad jau kļuvis vēss, atcerēties 
notikumiem un iespaidiem bagātu nedēļu 
vasaras vidū, priecāties par tikšanos un 
atkal vienoties mūzikā. Paldies nometnes 
atbalstītājiem – Vidzemes plānošanas 
reģionam, VKKF, A/S Laima, SIA Very Berry, 
A/S Latvijas Valsts meži, Apes novada do
mei u.c.

Ieva Laicāne, 
nometnes Vītolēni brīvprātīgā darbiniece
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XVIX Starptautiskais jauno pianistu 
konkurss Valmierā notiks trešdien, 2014. 
gada 29. janvārī, Valmieras Kultūras centra 
koncertzālē, Rīgas ielā 10.

Konkursā piedalās mūzikas skolu pro
fe sionālās ievirzes izglītības programmas 
Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle mā
cību priekšmeta Klavierspēle audzēkņi no 6 
līdz 15 gadiem (ieskaitot), kuri saga tavojuši 
konkursā paredzēto programmu.

Kontaktinformācija – Valmieras Mūzikas 
skola, Beātes iela 12, Valmiera, LV4201, 
Fakss +371 642 81147, epasts: ritma.pe
tersone@valmiera.lv, Tālr. (+371)26395331 
Ritma Pētersone, Valmieras Mūzikas skolas 
profesionālās ievirzes izglītības program
mas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle 
vadītāja. 

III Jūlija Grūtupa Klarnetes spēles 
jauno izpildītāju konkurss notiks Dobeles 
Mūzikas skolā, Skolas ielā 2, Dobelē 2013.
gada 29. novembrī (piektdiena). Konkursa 
dalībnieki ir Republikas mūzikas skolu un 
mūzikas vidusskolu audzēkņi.

Kontaktinformācija – Māra Rozentāle, 
26324309, epasts: mara.rozentale@inbox.lv 
www.dobelesmuzikasskola.lv 

Viss nolikums lasāms LMIIA mājas lapā 
www.lmiia.lv

Izdevniecība Musica Baltica laidusi klajā 
Intas Udodovas izveidoto mūzikas burt
nīcu „Rūķu skola”. Tā ir pirmā no četrām 
iecerētajām MŪZIKAS ĀBECES burtnīcām, 
un ir paredzēta mācību priekšmeta „Mūzi kas 
mācība” apguvei mūzikas skolas 1. klasē. 

Domāju, piekritīsiet man, ka „Mūzikas 
mācība” nav tikai teorija! Tas ir attīstošs mācību 
priekšmets, kas, attīstot audzēkņu muzikālo 
dzirdi, atmiņu, ritma izjūtu, im provizācijas 
prasmes, kā arī radošās un analītiskās spē jas, 
palīdz sasniegt labākus rezultātus mūzikas 
instrumenta spēlē, un arī citās, ar mūziku 
nesaistītās jomās. Pro tams, mācību priekš
meta sekmīga apguve nav iedomājama bez 
mūzikas valodas pamatjēdzienu apguves. 
Gluži bez teorijas taču neiztikt arī instrumentu 
spēles stundās! Mūzikas valodas elementu 
apguve ir ietverta daudzveidīgos Rūķu skolas 
uzdevumos. Jūs noteikti pamanīsiet, ka lielākā 
daļa uzdevumu nav domāti tikai kā rakstu dar
bi, bet ir arī dziedami, spēlējami, ritmizējami vai 
klausāmi. Tādējādi teorētiskās zināšanas tiek 

nostiprinātas praktiskā darbībā – muzi cējot, 
analizējot ar dzirdi, improvizējot un pašiem 
sacerot melodijas. Savus iespaidus audzēkņi 
var izteikt arī zīmējumos. 

Apmācības sākuma posmā lielāka uzma
nība ir pievērsta nošu raksta iemaņu apguvei 
un uzdevumiem pēc parauga, jo audzēkņu 
mācību darba pieredze un prasmes vēl ir 
nelielas. Vēlāk arvien biežāk atradīsiet kaut 
arī vienkāršus, tomēr jau radošus uzdevumus, 
kas prasa izmantot iegūtās zināšanas ne
standarta situācijās, kā arī pabeigt vai sacerēt 
nelielas melodijas. Tie droši vien būs pirmie, 
iespējams, nākamo komponistu radošie sace
rējumi! Esmu pārliecināta, ka audzēkņi tiks ar 
to galā!

Lai atvieglotu skolotāju darbu un mācību 
līdzekli pilnvērtīgāk izmantotu, sagatavots 
arī „Metodisks materiāls skolotājiem”. Tas 
ietver īsus metodiskus komentārus, kā arī 
stundā izmantojamā mūzikas materiāla nošu 
piemērus. 
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Grūti noticēt, ka mēs, kas dzimuši 60os, 
70os un 80os gados, esam nodzīvojuši 
līdz šai dienai. Bērnībā mēs taču braucām 
mašīnās, kurām nebija drošības jostu vai 
gaisa spilvenu. Mūsu gultiņas bija izkrāsotas 
košās krāsās, kas bija ar augstu svina saturu. 
Nebija slepeno vāciņu zāļu pudelītēm, 
durvis bieži netaisījās ciet un skapji vispār 
nekad netaisījās ciet. Mēs dzērām ūdeni 
no ūdens pumpja uz stūra, nevis no plast
masas pudelēm. Nevienam neienāca prā
tā braukāt ar riteni ķiverē. Stundām ilgi 
mēs meistarojām ratiņus un divriteņus 
no dēļiem un gultņiem no izgāztuves, bet 
kad pirmo reizi laidāmies lejā no kalna, 
atcerējāmies, ka aizmirsām par bremzēm. 
Pēc tam, kad vairākas reizes nācās ievel
ties dzelošos krūmos, mēs tikām galā ar 
šo problēmu. Mēs gājām ārā no rīta un 
spēlējāmies visu dienu, atgriežoties mājās 
tad, kad iedegās ielas laternas, tur, kur tās 
vispār bija. Veselu dienu neviens nezināja, 
kur mēs esam, jo nebija taču mobilo tele
fonu! Grūti iedomāties. Mēs sagriezām 
rokas, kājas, lauzām kaulus un sitām ārā 
zobus, un neviens nevienu nesūdzēja tiesā. 
Visādi bijis. Un vainīgi bijām tikai un vienīgi 
mēs paši. Atceraties? Mēs ēdām kūkas, 
saldējumus, dzērām limonādes, bet neviens 
nepalika resns, jo mēs visu laiku skraidījām 
un spēlējāmies. No vienas pudeles dzēra 

vairāki cilvēki, un neviens no tā nav nomi
ris. Mums nebija spēļu konsoļu, CD, 165 TV 
kanālu, interneta, mēs skrējām lielā barā uz 
tuvāko māju skatīties multeni, jo arī video 
mums nebija! Toties mums bija draugi. Mēs 
gājām ārā no mājas un viņus meklējām. 
Braukājām ar riteņiem, laidām sērkociņus 
pa pavasarīgiem strautiņiem, sēdējām uz 
soliņiem, uz sētām vai skolas pagalmā un 
pļāpājām, par ko vien gribējām. Kad mums 
kāds bija vajadzīgs, mēs klauvējām pie dur
vīm vai vienkārši gājām iekšā. Atceraties? 
Bez jautāšanas! Paši! Vieni paši cietsirdīgajā 
un bīstamajā pasaulē! Bez apsardzes! Kā 
mēs vispār izdzīvojām? Mēs izdomājām 
spēles ar kokiem, konservu bundžām, mēs 
zagām ābolus no kaimiņu pagalmiem un 
ēdām ķiršus ar visiem kauliņiem. Katrs 
kaut reizi ir pierakstījies futbolā, hokejā 
vai volejbolā, bet ne visi tika pieņemti 
komandā. Tie, kuri netika, iemācījās tikt galā 
ar vilšanos. Meitenes, atceraties lēkājamās 
gumijas?! Interesanti, ka neviens puisis 
pasaulē nezina šīs spēles noteikumus! Šī 
paaudze mums ir devusi cilvēkus, kuri spēj 
riskēt, tikt galā ar problēmām un radīt ko 
tādu, kas līdz šim nav bijis, nav eksistējis. 
Mums bija izvēles brīvība, brīvība riskēt 
un brīvība uz neizdošanos, atbildība, un 
mēs kaut kā vienkārši iemācījāmies ar to 
visu rīkoties, Ja esi viens no šīs paaudzes, 

Konkursi

Pārdomām

Rūķu skola

tas ir apsveicami. Mums ir paveicies, ka 
mūsu bērnība beidzās līdz tam laikam, 
kad valdība jauniešiem iemainīja brīvību 
pret skriduļslidām, mobilajiem, zvaigžņu 
fabriku... Un kā ir tagad? – kļūdas pēc Tu 
spied savas sistēmas piekļuves kodu uz 
mikroviļņu krāsns; – Tev ir 15 numuru 
saraksts, lai sazvanītu savu ģimeni, kurā ir 
3 cilvēki; – Tu sūti epastu savam kolēģim, 
kurš sēž Tev blakus; – Tu esi zaudējis konēž Tev blakus; – Tu esi zaudējis kon – Tu esi zaudējis kon
taktu ar saviem draugiem vai ģimeni tāpēc, 
ka viņiem nav epasta adreses; – Pēc darba 
dienas Tu atgriezies mājās, un atbildi uz 
telefona zvaniem tā, it kā joprojām atras
tos darbā; – Tu krīti panikā, ja izej no mājas 
bez sava mobilā telefona, un ej atpakaļ, 
lai to paņemtu; – Tu no rīta pamosties, un 
pirmais, ko izdari – pieslēdzies internetam; 
– Tu tagad lasi šo tekstu, piekrīti tam un 
smaidi tāpat kā es.

P.S Cerams šis raksts atsauca atmiņā 
patīkamus brīžus...
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