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gribējās padarīt kādu cilvēku laimīgu, tāpēc 
laime izgāja laukā un pirmajam satiktajam 
cilvēkam jautāja: “Kas tev ir vajadzīgs, lai tu 
būtu laimīgs?”. Cilvēks vēlējās māju, mašīnu,
daudz naudas. Laime viņam to visu iedeva
un gāja tālāk. Satika vēl kādu cilvēku un
vaicāja, ko viņam vajag, lai būtu laimīgs. Šis 
cilvēks vēlējās labi apmaksātu un prestižu
darbu pazīstamā fi rmā, skaistu, jaunu sievu
un popularitāti. Laime viņam to iedeva, bet 
vēl nebija apmierināta ar sevi, tāpēc viņa 
nolēma padarīt laimīgu vēl kādu cilvēku. 
Trešajam cilvēkam viņa jautāja: “Ko lai es tev 
dodu, lai tu būtu laimīgs?”. Cilvēks padomā-
ja un teica laimei: “Man ir brīnišķīga ģimene, 
darbs, kuru mīlu, labi draugi. Es esmu ap-
mierināts ar dzīvi un man vairs neko neva-
jag.”. Laimei tā iepatikās šī cilvēka atbilde, ka
viņa nolēma no tā brīža katru dienu staigāt 
šim cilvēkam pa pēdām…

IZDZIEDĀT 70…

Mēs katrs spējam

Baltākos brīnumus radīt –

no zieda

no vārda

no krāsas

no skaņas

no vēja.

Mēs katrs protam

to tālāk dot

mīlot un atbildes neprasot.

/G. Āboliņa/

Baltinavas Mūzikas un Mākslas skolas

kolektīvs sirsnīgi sveic klavierspēles skolotāju

Jeļenu Kuzminu skaistajā dzīves jubilejā!
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Izlasot šo mazo stāstu, man radās aso-
ciācija ar kādu cilvēku. Cilvēku, kurš aprīlī 
izdziedās savu septiņdesmito dzimšanas 
dienu. Tā ir Rojas Mākslas un mūzikas sko-
las dvēsele – direktors Jānis Kivils. Cilvēks, 
kuram ir brīnišķīga ģimene, darbs, kuru viņš 
mīl, labi draugi. 

Skolai jubilārs veltījis lielāko sava mūža 
daļu – 50 darba gadus, sākot no mazumiņa, 
lolojot un auklējot ikkatru stūrīti, audzēk-
ņiem mācot mīlestību pret dzīvi, mūziku un 
dziesmu. Latviešiem ir paruna, ka labu māju 
neuzcelsi bez stabiliem pamatiem. Rojas 
Mūzikas un mākslas skolai ir šādi pamati, 
stingri pamati - tas ir direktors Jānis Kivils, 
un mēs, pedagogi, jūtamies droši, liekot 
katru ķieģelīti šiem pamatiem klāt, ik die-
nu būvējot un radot ko jaunu, un zinām, ka 
mūsu kopdarbs ir vērtība, mūsu mazā māji-
ņa Mazupītes krastos ir saules apmirdzēta, 
dziesmu dziesmām izrotāta. 

Lielajā dzīves jubilejā kopā ar direktoru ir 
gan kolēģi, gan skolas audzēkņi, katrs veltot 
laba vēlējumus. 
• “Lai bites medutiņu vāc un dziesmas 

skan. Daudz laimes un prieka dzimšanas 
dienā! Novēlu labu veselību, enerģiju un 
dzīvesprieku turpmākajos gados.” ped. 
Jānis Popelis

• „Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē, 
veselību pašam un veselus mīļos. Mazus 
brīnumus ikdienā un lielus brīnumus 
sirdī. Eņģeli uz pleca un mīļus cilvēkus 
blakus. Un pats galvenais – vēl ilgus ga-
dus nodarboties ar sev tīkamām lietām.” 
– Aina Lēnerte

• „Mēdz sacīt, ka cilvēks ir tik vecs, cik viņš 
jūtas. Skaistajā jubilejā vēlos novēlēt - 
saglabāt vienmēr neiztrūkstošo humora 
dzirksti, jauneklīgumu un dzīvesprieku. 
Lai tas izdotos ir nepieciešams pavisam 
maz – mūzika un bērni. Abas šīs kategori-
jas ir atrodamas mūzikas un mākslas sko-
lā.” ped. dd Lita Krūmiņa

• „Jāsaka paldies augstākiem spēkiem, 
ka dzīves ceļi mani atveduši uz Rojas 
Mūzikas skolu, kur varu strādāt ar tādu 
direktoru – diriģentu, no kura var daudz 
mācīties. Uzskatu viņu par vienu no ma-
niem dzīves skolotājiem. Cilvēks ar lielām 
darba spējām, ar lielu atbildības sajūtu. 
Vienmēr atbalstīs, vienmēr dos padomu 
un atbildes uz samilzušiem jautājumiem. 
Un tāpēc dzimšanas dienā vēlu optimis-
mu, gaišas domas un radošas ieceres.” 
ped. dd Inese Ozoliņa

• „Mēs tiecamies pēc neaizmirstamas lai-
mes – mīlestības, draudzības, panāku-
miem darbā, taču mums vajadzīgas arī 
sīkas laimītes – lietus logā, kaķis gultā, 
medus saldā garša, viss, kas priecē un 
dod gaišumu sirdī! Tāpēc dienas un ga-
dus nevajag skaitīt, bet izbaudīt!” ped.
Brigita Kvalberga

• „Mūsu direktoru var raksturot kā emo-
cijām un idejām pārpilnu cilvēku ar 
apskaužamām darba spējām. Kā cil-
vēku, ieguldījis lielu darbu skolas un 
pagasta kultūras dzīves veidošanā. Ir 
labi, kad vari darīt darbu, ko mīli un 
dalīties tajā ar citiem, arī ar vismīļāka-
jiem un tuvākajiem cilvēkiem – ģimeni. 
Vēlu saglabāt arī turpmāk tādu pašu dzī-
vesprieku, radošumu, entuziasmu. Lai 
vienmēr ir ko citiem dot, lai vienmēr ir ko 
samīļot, lai vienmēr ir sapnis, ko piepil-
dīt!” ped. Maruta Zemture

• „Es varu pateikties kam augstākam, ka 
reiz direktors bija viens no tiem cilvē-
kiem, kas man neļāva aiziet no mūzikas 
pasaules. Tagad esmu šeit un daru darbu, 
kuru mīlu. Jubilejā vēlu – saglabāt mīles-
tību pret dzīvi, pret darbu, katru pavasari 
sagaidīt kā brīnumu, saglabāt veselību 
un saklausīt mūziku ikkatrā vēja plūsmi-
ņā, jo mēs katrs pats veidojam savu dzī-
ves mūziku.”. ped. Baiba Beraģe

• „Viss ir tik īslaicīgs, vien tas, ko citiem da-
rām, caur tumsu, saules ceļu paverot, stāv 
nezūdoši pāri laika varām un ilglaicības 
cildenumu dod.” ped. Līga Reine

• „ Neskumt par to, kas pagājis, bet prie-
cāties par to, kas vēl būs. Novēlu ikvienu 
mūža mirkli sveikt ar mīlestību un prieku.”
ped. Indra Sproģe

• „ Tagad Tev labākie gadi tik sākas, par Ta-
viem gadiem pacelsim kausu, novēlot lai-
mi, dzersim sausu, lai visu, ko vēlies, spē-
tu Tu gūt un vienmēr ar mīļiem cilvēkiem 
būt.” Mārīte Nartiša

• „ Lai prieks tavs kā mežābele uzzied, kas 
bišu pilna maija saulē tvīkst. Lai tavam 
priekam putnu dziesmas pietiek, lai viņi 
sēsties tev uz pleca drīkst. Lai prieks tavs 
priežu ziedu viļņos palo, kad lietus strau-
mes dvēs’li baltu skalo.” ped. Antra Upe-
niece

• „ Ikkatru stundu un mirkli, lai sasilda sirdi 
ne vārdi, ne ziedi, bet draugu sirdis.” Dzin-
tra Vīgante

• Audzēknes Sabīne, Helga, Loreta, Lin-
da, Beate direktoru raksturo kā vienmēr 
smaidīgu cilvēku, kam padodas angļu 
valoda, taisnīgs, draudzīgs attiecībās ar 
audzēkņiem. Ļoti pozitīvs, ar labu hu-
mora izjūtu, gudrs un inteliģents, vien-
mēr interesē audzēkņu labsajūta. Viņam 
ir īpašas spējas ap sevi radīt pozitīvu un 
jautru atmosfēru. Novēlam viņam izturī-
bu un pacietību! Lai vienmēr viss izdodas 
kā iecerēts!

Jānis Kivils tā ir personība, 

cilvēks īstajā laikā, 

īstajā vietā, cilvēks savā vietā! 

Daudz laimes, Direktor!
Rojas Mūzikas un mākslas skolas vārdā

pedagoģe Baiba Beraģe

Šie Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas 
direktores Marutas Rozītes vārdi ir kā īsti pa-
tiess, trāpīgs moto viņas 50 radošā darba 
gadu jubilejas ieskaņas koncertam. Sirsnīgā, 
mūzikas piesātinātā gaisotnē, klausītāju 
piepildītā zālē tas izskanēja š. g. 12.aprīlī. 
Otrs koncerts būs 31. maijā. Tajā piedalīsies 
M. Rozītes izlolotie kolektīvi - jauktais koris 
„Ventava” un mūzikas skolas meiteņu koris 
„Cantus”, kas šogad startēs arī 8. Pasaules koru 
olimpiādē Rīgā. Koncertu kuplinās skolas 
kamerorķestris diriģentes Veltas Jūrmales 
vadībā.

Jubilejas ieskaņas koncertā uzstājās M. 
Rozītes 1. – 7. kora klases audzēknes un ab-
solventi. Koncertu atraktīvi vadīja Laura Vol-
konovska – arī kora klases absolvente. Viņa 
koncerta sākumā ieskicēja galvenos mo-
mentus M. Rozītes bagātajā darba mūžā. Tie 
bija – izcilā diriģenta, profesora Jāņa Dūmiņa 
kordiriģēšanas fakultātes absolvēšana J. Vītola 
Latvijas Valsts konservatorijā 1964. gadā, di-
rektores darba gaitu sākums Kuldīgas mūzikas 
skolā 1964.gadā, tam līdztekus 19 gadus ar 
izciliem panākumiem mācīti arī teorētiskie 
priekšmeti. 1967. gadā likti pamati izcilajam, 
skanīgajam korim „Cantus”, 1986.iedibināta 
kora klase, tolaik pirmā Latvijā. Priecē fakts, ka 

daudzi kora klases absolventi ir izvēlējušies 
kordiriģenta un skolotāja specialitāti. Viņu 
vidū – Inese Krūmiņa, Gunita Kronberga, 
Elīna Lūse, Andra Blumberga, Iveta Vīksne, 
Jana Paipa. Absolvente Aira Rūrāne ir Latvi-
jas Nacionālās operas soliste un Jāzepa Vītola 
Mūzikas akadēmijas pasniedzēja. 

Koncerts izvērtās divu stundu garumā, 
izskanēja gan solo, gan ansambļa 
priekšnesumi. Ansambļu priekšnesumos jau-
nas krāsas piedeva fl autas ( 3.klases audzēkne 
Lilija Kļaviņa, skolotāja Heda Auziņa) un vijo-
les ( skolotāja Inguna Svara )solo. Varēja just 
mazo dziedātāju, īpaši 1. klases audzēkņu lielo 
centību, vēlmi izpildīt visus skolotājas dotos 
uzdevumus, kas arī izdevās. Vecāko klašu 
audzēknes priecēja klausītājus ar skanīgām 
balsīm un labskanīgiem ansambļiem. Otrajā 
daļā savu sniegumu skolotājai veltīja absol-
venti Laura Volkonovska, Elīna Gulbe, Aman-
da Doniņa, Grēta Smirnova, Elizabete Sadaus-
ka, Katrīna Miezīte, Signe Kņube, Roberta 
Zariņa, Marija Iļjina un Oskars Krūklis. Kon-
certmeistare un drošais atbalsts visiem maza-
jiem un lielajiem dziedātājiem uzstājoties bija 
skolotāja Marta Ozoliņa.

Izskaņā direktore M. Rozīte sacīja visiem 
lielu paldies par piedalīšanos un klātbūtni 

šajā koncertā . Viņa uzsvēra, ka visa pamatā 
ir liels darbs un prieks bija redzēt tagadējo 
un bijušo audzēkņu atdevi un atbildību 
uzstājoties. Kā maza atmiņa no koncerta ka-
tram dalībniekam - koncerta afi ša, pildspalva 
ar skolas logo un Lieldienu oliņa ar micīti.

Savukārt koncerta dalībnieki un klausītāji 
pateicībā par lielo darbu un skaisto koncertu 
M. Rozītei dāvināja ziedus un savus pateicības 
vārdus. Absolventu vienprātīgs atzinums bija: 
”Bez jums mēs nebūtu tādi, kādi esam!” un 
vai gan var būt vēl augstāks skolotāja darba 
novērtējums!

Koncertu fi lmēja arī Skrundas TV.
Gaidām nākamo koncertu! 

Vaira Leite, E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas 
skolas skolotāja

Savu prieku izdalīt tukšu
Pa lāsei, pa staram-no sirds.
Un tad pa puteklim savākt
No acīm, kas pretī mirdz.

Sveicam mūsu direktori
MARUTU ROZĪTI

ar 50 radošā darba gadiem
Ernesta Vīgnera 

Kuldīgas Mūzikas skolā

Cien. Prezidenta kungs,
Cien. Izpilddirektores kundze,

EMU prezidija vārdā ļaujiet man izteikt 
sirsnīgu pateicību par jūsu dāsno viesmīlību 
un par EMU prezidija tikšanās organizēšanu 
Latvijā no 2014.gada 7. līdz 9. martam. Tā nav 
pirmā reize, kad EMU tika ielūgts uz Rīgu, 
bet mūs no jauna iekaroja šī skaistā Baltijas 
pilsēta, mazās Eiropas valsts galvaspilsēta 
ar bagātām kultūras un mūzikas tradīcijām. 
Koncerts, ko mēs noklausījāmies Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolā, mūs pārliecināja, 
ka šīs tradīcijas tiek turpinātas, pateicoties 
kompetentiem pasniedzējiem un 
motivētiem audzēkņiem.

Viesnīca Konventa Sēta, kas atradās 
viduslaiku pilsētas sirdī, bija mierīga un 
ērta. Pirmās dienas tikšanās laikā mums bija 
tā privilēģija tikt stādītiem priekšā Latvijas 
Saeimas, Latvijas Nacionālās Mūzikas 
Padomes un Latvijas Nacionālā kultūras 
centra pārstāvjiem. Mēs ticam, ka LMIIA 
un Latvijas politisko un kultūras autoritāšu 
ilgstoša sadarbība beidzot dos rezultātus 
un atbalstu, ko jūs cerat iegūt un ko jūsu 
darbs noteikti pelna.

Šajā sakarā es gribētu sirsnīgi pateikties 
Aivaram Brokam un Dacei Štrodahai par 
viņu revolucionāru un uz jauninājumiem 
balstītu darbu LMIIA un par savlaicīgu 
nacionālās asociācijas pievienošanu EMU. 

Latvija sekoja Igaunijas dalībai, un mēs 
ceram, ka Lietuva arī drīz pievienosies EMU.

Es tiešām ticu, ka triju Baltijas valstu 
dalība ar viņu atbilstošām un unikālām 
mūzikas tradīcijām un izglītības sistēmu 
būs lieliska vērtība, ko pievienot EMU un 
visiem tās dalībniekiem.

Mēs vēlam jūsu asociācijai veiksmi 
un panākumus, saskaroties ar nākotnes 
izaicinājumiem, un paliekam arī turpmāk 
jūsu draugi.

Ar cieņu,
Helēna Maffl  i

EMU prezidente

DZIESMA IR LABA CEĻAMAIZE

PATEICĪBA

25.martā Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vi-
dusskolā uz kārtējo sēdi sanāca LMIIA domnie-
ki. Kaut arī janvārī un februārī redzamu notiku-
mu mūsu asociācijā mazāk, tomēr, elektroniski 
sazinoties, turpinām strādāt. Domes priekšsē-
dētājs Aivars Broks izteica lielu gandarījumu 
par veiksmīgi noorganizēto EMU Prezidija vizīti 
Rīgā marta mēnesī. Vēlreiz pārrunājām, kā vei-
dot tālāku sadarbību ar EMU. 

Tuvojas pavasaris un skolās sāksies eksā-
menu laiks. Izglītības sistēma pilnveidojas un 
attīstās, rodas aizvien jaunas idejas arī eksāme-
nu kārtošanā. Zināms, ka obligāto centralizēto 
eksāmenu sarakstā vidusskolām tiek gatavota 
arī fi zikas un ķīmijas priekšmeta centralizētā 
eksāmena ieviešana. Tāda perspektīva neap-
mierina mūzikas vidusskolu vadību, tādēļ šī 
gada 18.februārī tika nosūtīta vēstule uz Latvi-
jas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju 
par centralizētajiem eksāmeniem, diemžēl 
atbildi vēl neesam saņēmuši. Savukārt Jāņa 
Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas direk-
tore Sandra Mežore saņēmusi no IZM vēstuli 
„Par plānotajiem obligātajiem centralizētajiem 
eksāmeniem”. Tajā teikts, ka ministrija piekrīt, 
paplašinot vispārējās vidējās izglītības ieguvi ar 
vēl vienu obligāto eksāmenu fi zikā vai ķīmijā, 
tas jāveic pakāpeniski, ņemot vērā dažādās iz-
glītības programmas un to apguvei paredzēto 

mācību stundu skaitu. Vēstulē norādīts, ka dip-
loms par iegūto profesionālo vidējo izglītību 
apliecina arī vidējās izglītības ieguvi, tāpēc IZM 
nepiekrīt viedoklim, ka noteikto valsts pārbau-
dījumu skaits profesionālās izglītības audzēk-
ņiem veido nevienlīdzīgu situāciju attiecībā 
pret vispārējās izglītības skolēniem. Latvijas 
Nacionālā Kultūras centra direktora pienāku-
mu izpildītāja Mārīte Grebzde interesējas, kāda 
ir Eiropas valstu pieredze centralizēto eksāme-
nu kārtošanā. Latvijā šis jautājums ir jāvirza Sa-
eimas attiecīgai komisijai. Arī par mācību praksi 
ir jādiskutē, kā to labāk organizēt, kā piesaistīt 
fi nanšu līdzekļus prakses apmaksai. 

18.februārī Saeimas Izglītības, kultūras un 
zinātnes komisijas sēdē tika apspriests obli-
gātā fi zikas un ķīmijas centralizētā eksāmena 
ieviešana vispārējās vidējās izglītības noslē-
gumā. Vajadzētu izstrādāt atšķirīgu pieeju 
valsts pārbaudījumiem kultūrizglītības un citās 
profesionālās izglītības iestādēs, ievērojot šo 
izglītības iestāžu audzēkņu sagatavotību ek-
saktajos mācību priekšmetos. Pareizi būtu, ja 
profesionālā izglītība mūzikas vidusskolās būtu 
prioritāte. Vai jāsamazina stundu skaits mūzikas 
priekšmetos, lai nodrošinātu ķīmijas un fi zikas 
apguvi? 

Aktuālais jautājums arī šajā Domes sēdē – 
Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra 

noteikumu Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts fi nan-
sē profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un 
dejas izglītības programmas” grozījumu saga-
tavošana. Jaunajā projektā ir koefi centa palieli-
nājums mūzikā uz vienu audzēkni: no 0,113 uz 
0,147, to vērtējam pozitīvi. Tomēr programma 
10V ir palikusi, un arī jautājums – vai pēc 4.kla-
ses ir jāizsniedz apliecības par profesionālās 
ievirzes izglītību, paliek?

Arī mākslas programmās ir mainīts koefi -
cents. Protams, ir skolas, kuras vēlas turpināt 
realizēt 10V programmas.

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas di-
rektors Roberts Liepiņš ierosināja, ka ir pienācis 
laiks rakstīt vēstuli augstāk stāvošām iestādēm 
par mūzikas teorijas priekšmetu nodrošināju-
mu ar mācību literatūru. Šajā jomā esam ļoti 
atpalikuši, jo skolās vēl šodien izmanto 70-ga-
dos izdotas nolietojušās mūzikas literatūras 
grāmatas. Mūzikas skolotāji paši cenšas veidot 
dažādus mācību materiālus, un tas ir augsti 
vērtējams, tomēr jaunas mācību grāmatas arī 
jāizdod. 

Novēlu visām mūzikas un mākslas skolām 
radīt vislabākos apstākļus savu audzēkņu 
mākslinieciskai izaugsmei un turpināt atbalstīt 
pedagogu radošo darbību!

Ligita Zemniece

DOMES ZIŅAS
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Šī gada 13.martā Mārupes mūzikas un 
mākslas skolā norisinājās Andra Grīnberga
jauno ģitāristu konkurss ‘’Kur tad tu nu 
biji? 2014. Konkurss ir veltījums ģitārista 
Andra Kārkliņa piemiņai. Andris Kārkliņš 
ir kā saikne starp ģitāru un latvietību un 
latviešu tautas dziesma kalpo kā šis saiknes 
vislabākā izpausme. Divu gadu laikā mēs 
esam pulcējuši jaunos ģitāristus no 15 
Latvijas skolām, kur tiek apgūta ģitāras 
spēle. Konkursa pamatā ir Andra Grīnberga 
Latviešu tautas dziesmu apdares klasiskajai 
ģitārai 1.daļa.Šogad izdevniecība Mūzika 
Baltika laidusi klajā jau otro A.Grīnberga 
Latviešu tautas dziesmu krājumu ar 
nosaukumu Līgodama upe nesa. „Vēloties 
attīstīt latviešu ģitārspēles tradīcijas, radās 
doma organizēt konkursu, kas popularizētu 
latviešu tautas mūzikas izmantošanu 
klasiskajā ģitārspēlē. Konkurss pēc savas 
būtības ir demokrātisks, jo šeit savus 
spēkus var izmēģināt gan pirmklasnieki, 
gan vecāko klašu skolnieki, kā arī visi tie, 
kas ģitāru apgūst privāti vai pašmācības 
ceļā.” Konkursa mērķauditorija ir 2. un 
3. klases skolēni, jo tieši mūzikas skolās 
izšķiras tas, cik nopietni bērni savu nākotni 
saistīs ar mūziku.   Divus gadus savā starpā 
sacenšas jaunie ģitāristi atskaņojot solo 
programmas.Ar nākošo gadu paplašināsim 
konkursa grupas, te varēs sacensties 
gan ģitāristu ansambļi, gan vokālisti ar 
ģitāras pavadījumu. Tādejādi akcentējot 
šī instrumenta ,kā ansambļa un pavadošā 
instrumenta lielo lomu, sadzīves un 
mājas muzicēšanas jomās. Konkursantu 
uzstāšanās: http://youtu.be/If1olPiYTNMp y

Mārupes Vēstis par konkursu: http://p
w w w.marupe. lv/a- gr inberga- jauno -p g g j
gitaristu-konkursa-kur-tad-tu-nu-biji-g j
noslegums/g

Konkursa žūrijā: Armands Alksnis, Modris 
Baumanis, Jānis Žagariņš, Ģirts Pavēnis, 
Ņikita Košeļevs.

Konkurss nebūtu iespējams bez radošās 
gaisotnes, kas valda Mārupes mūzikas 
un mākslas skolā. Pateicoties mūzikas 
skolas saliedētajam kolektīvam, kuru vada 
Dace Štrodaha, bija iespējams īstenot šo 
ieceri. Gribās uzteikt kolēģus ģitārspēles 
pedagogus par ieguldīto milzīgo darbu lai 
viņu audzēkņi varētu piedalīties konkursā. 
Labākos rezultātus šogad uzrādīja: 
P.Jurjāna mūzikas skola, pedagogs Ņikita 
Košeļevs, Rīgas 3. mūzikas skola ped. 
Andrejs Vasiļjevs, Valmieras mūzikas skola 
ped.Elita Zviedrāne un Piltenes mūzikas 
skola ped. Reinis Krūziņš. Īpašs paldies 
Reinim Krūziņam un Elitai Zviedrānei par 
piedalīšanos un labiem rezultātiem jau otro 
gadu pēc kārtas.

Sīkāk rezultāti ir pieejami Mārupes 
mūzikas skolas mājas lapā, par ko milzīgs 
paldies Silvijai Nottei par perfekto un ērti 
pieejamo informācijas apkopošanu:

http://muzikamakslamarupe.edu.lv/p p
notikumi-stigas_7p.htmlg _ p

Kā interesantākais mirklis bija konkursa 
atbalstītāja veikala TAVA SKAŅA dāvātās un 

Renāra Kaupera parakstītās ģitāras YAMAHA 
C30M izloze. Šoreiz veiksme uzsmaidīja 
konkursa debitantam no Iecavas mūzikas 
un mākslas skolas Paulam Kauķim.

Pēc konkursa vakarā norisinājās 
ģitārmūzikas festivāls, kura iecere ir parādīt 
ģitāru visā viņas krāšņumā - no akustiskām 
skaņām līdz elektroģitāras smeldzīgajām 
pasāžam, veltot lielu uzmanību pašmāju 
autoriem ģitāristiem. Šī gada tēma bossa 
nova un latviešu mūzika lika mirdzēt 
ģitāristiem Armandam Alksnim, Ingum 
Feldmaņim, Andrim Grīnbergam, Kārlim 
Stenderam, Reinim Krūziņam, Ņikitam 
Košeļevam, Ģirtam Pavēņim un Vladimiram 
Kudrinam.Ar savu vokālo sniegumu mūs 
priecēja Lorija Vuda no Čikāgas piecīšiem 
un Ilze Luhaera. Tādejādi pēc smagās, 
grūtās,bet saturīgi pavadītās konkursa 
dienas vakarā dalībniekiem bija iespēja gūt 
īstu mūzikas baudījumu.

Ja vēlaties piedalīties konkursā un ir 
jautājumi, rakstiet uz e-pastu: latvjudainas@
inbox.lv. 

Andris Grīnbergs 

Konkurss noslēdzies, lai dzīvo konkurss!
Alsungas mūzikas skolā šā gada 5.aprīlī 

ar SIA MKM Mežs, SIA ĀĶA GALS un BJMK 
ROKSKOLA atbalstu, notika Latvijas bērnu 
un jauniešu klasiskās ģitārspēles konkursa 
„Gada ģitārists 2014” Kurzemes atlases 
kārta.

 Tajā dalību ņēma divu Liepājas mūzikas 
skolu, Pāvilostas, Skrundas, Piltenes, 
Ventspils, Nīgrandes, Rojas, Alsungas, Māra 
Kupča (Liepāja) privātās mūzikas skolas 
jaunie ģitāristi. 

Priecē fakts, ka spēlēt gribošu un varošu 
ģitāristu pulciņš Kurzemē aug. Konkursā 
startēja 32 dalībnieki. Vēl lielāka sajūsma 
pārņem vērojot, kā audzēkņi ir auguši savā 
meistarībā, salīdzinot ar pagājušo gadu. 
Meistarības izaugsme atspoguļojas arī 
žūrijas komisijas: Julius Kurausks ( Julius 

Kurauskas) (Lietuva, žūrijas komisijas 
priekšsēdētājs), Modris Baumanis ( Latvija), 
Māris Kupčs (Latvija), gala lēmumā, bez 
laureātiem (12 vietas) uz fi nāla konkursu 
Rēzeknē 29. aprīlī papildus no Kurzemes 
uzaicināt 8! dalībniekus, kas Kurzemes 
kvotu ievērojami palielina. Tad nu Rēzeknē 
fi nālā paredzama „spēkošanās” ne pa jokam 
par gada ģitārista titulu.

Visa sestdiena pavadīta spraigā darbā 
un mūzikas piepildīta. Viens otrs jaunāko 
grupu dalībnieks, gaidot apbalvošanu, 
aizmiga un no noguruma nosnauda, 
iespaidīgo Lietuvas ģitārmūzikas izpildītāju:
Juozas Svetika,
Spēlēja: Džona Djuarta (John Duarte) – 
“Angļu svītu”
Dainiusa Žilinska (Dainius Žilinskas)
Spēlēja: Federiko Morena Torrobas 

(Federico Morena-Torroba) – „Kastīliešu 
svīta”
Audriusa Šerelisa (Audrius Šerelis)
Spēlēja: Mario Kastelnuovo Tedesko (Mario 
Castelnuovo-Tedesco) – „Tarantellu” un
Juliusa Kurauska (Julius Kurauskas), 
Audrius Šerelis, Dainius Žilinskas, 
Juozas Svetika, ģitaristu kvartets, ar 
koncertmeistarēm Kristīna Buidvidīte 
(Kristina Buidvidytė), Adele Daunoravičūte 
(Adelė Daunoravičiūtė)
Spēlēja: Joahima Rodrigo (Joaquin Rodrigo) – 
koncertu četrām ģitārām un orķestrim 
“Andaluzija” lielo koncertu! 
Nu nav jau viegli! Bet prieks par žūrijas 
vērtējumu, ko saņēma katrs dalībnieks 
tūlīt pēc uzstāšanās un laureāta gods, 
atsver visas pūles un nogurumus, kas gūti 
gatavojoties konkursam. 

XVII internacionālajā bērnu un 
jauniešu koru festivālā „Varavīksne”, 
kas norisinājās Sanktpēterburgā no 
28.līdz 30.martam, Jāzepa Mediņa 
Rīgas 1.mūzikas skolas meiteņu koris 
savā vecuma kategorijā (līdz 16 gadu 
vecumam) ieguva augstāko novērtējumu 
– 1.vietu jeb zelta diplomu. 

Koru festivālā-konkursā „Varavīksne” koru 
grupā līdz 16 gadu vecumam savā starpā 
sacentās deviņi kori: „Ņevas akvarelis” 
(Sanktpēterburga, Krievija), „Kancona” 
(Sanktpēterburga, Krievija), „Sankta” 
(Sanktpēterburga, Krievija), „Zēnu un 
jauniešu koris” (Izhevsk, Krievija), „Iskra” 
(Sanktpēterburga, Krievija), „Harmonija” 
(Gatchina, Krievija), „Vdohnoveņije” (Tver, 
Krievija), „Harmonija” (Bashkiria, Krievija), kā 
arī „Vivace” (Rīga, Latvija). 

Meiteņu koris no Latvijas konkursā 
dziedāja trīs dziesmas: Josef Swider 
„Jubilate Deo”, Antonio Lotti „Sanctus” 
un Andris Sējāns „Kur, vilciņi, čunčināji?”. 
„Konkursa nolikumā bija norādīts, ka 
vienai no dziesmām jābūt nacionālās 
tautas dziesmas apdarei, vienai dziesmai – 
jaunai, radītai pēc 1980.gada, bet trešajai 
- senās mūzikas skaņdarbam. Ievērojot 
konkursa nolikumu, izvēlējāmies dziedāt 
tieši šīs trīs dziesmas, kas ne tikai šķita ļoti 
skaistas, bet arī atbilda bērnu muzikālajām 
iespējām,” dziesmas repertuāra izvēli 
skaidro Andra Fenhane, meiteņu kora 
„Vivace” mākslinieciskā vadītāja. Uzzinot, ka 
koru festivālā savā vecuma kategorijā koris 
ieguvis pirmo vietu (zelta diplomu), kora 
dziedātājas priekā neviltoti gavilēja. 

„Darbs, darbs un vēlreiz rūpīgs darbs, 
gatavojoties konkursam, ir tas, kas ļāva 
mums uzvarēt. Meitenes ir ļoti atsaucīgas. 
Var redzēt, ka viņām ļoti patīk dziedāt, 
muzicēšana ir meiteņu sirdslieta. Mums, 
mūzikas pedagoģēm, nav jānodarbojas 
ar meiteņu pierunāšanu dziedāšanai, kas 
nenoliedzami atvieglo darbu. Pedagogs 
viens pats neko nevar izdarīt, ja pretī nav 
bērni, kuriem dziedāšana rada pozitīvas 
emocijas,” norāda A.Fenhane. 

Meiteņu korim Krievijā savi fani
Kora mākslinieciskā vadītāja atzīst, 

ka lielākais pārsteigums, aizbraucot ar 
meiteņu kori uz Sanktpēterburgu, bija 
pašām savi fani. „Biju patīkami pārsteigta, 
kad pēc pirmā koncerta pie manis pienāca 

kāda inteliģenta kundze un izteica 
komplimentus par meiteņu uzstāšanos. 
Turklāt viņa mūsu meiteņu kori atcerējās arī 
no iepriekšējās reizes, kad Sanktpēterburgā 
viesojāmies 2006.gadā, piedaloties festivālā 
„Dziedošā pasaule”. Sieviete atcerējās 
gan dziesmas, kuras dziedājām, gan 
mūsu kora skaistos tērpus, kas viņai tik 
ļoti patikuši,” iespaidos par festivālu dalās 
A.Fenhane. Meiteņu korim „Vivace” jau 
ilgstoši skatuves tērpu autore un radītāja ir 
Latvijā tik iecienītā modes māksliniece Šeila 
Andersone. Ciemojoties Sanktpēterburgā 
pirmo reizi, meitenes pucējās šampanieša 
krāsas tērpos, kas katrai dziedātājai bija 
šūti individuāli pielāgotā modelī un kas 
bija apgleznoti ar dažnedažādām 

Rīgas ainavām. Šoreiz meitenes uzstājās 
mākslinieciskās lina kleitās, kas batikotas 
oranžā krāsā. „Sarunā ar kora fani uzzināju, 
ka Krievijā koriem ir diezgan apgrūtinoši 
iemācīties jaunu dziesmu repertuāru, jo 
trūkst nošu. Krievija ir ļoti liela valsts, bet 
izdevniecības jaunas notis izdod ļoti maz. 
Līdzīgi kā pēc iepriekšējā festivāla, arī pēc 
šī gada konkursa sarunājām, ka elektroniski 
nosūtīšu nošu materiālu, kas var noderēt 
darbā ar jauniešiem Krievijā. Patīkami, ka 
sieviete izrādīja interesi arī par latviešu 
tautasdziesmu apdarēm,” stāsta A.Fenhane. 

Bet ar iegūto uzvaru koru festivālā 
Sanktpēterburgā meiteņu kora „Vivace” 
muzikālās gaitas, protams, nebeidzas! Jau 
12.maijā meiteņu koris koncertēs Sv.Jāņa 
baznīcā ar Mātes dienai veltītu koncertu „Kā 
putniņš uz zara”, 17.maijā Sv.Pētera baznīcā 
būs latviešu komponistu koncerts, kurā 
Jāzepa Mediņa 1.mūzikas skolas meiteņu 
koris dziedās Riharda Dubras, Ilzes Arnes un 
Jāņa Ķirša radītos skaņdarbus, kā arī vasarā 
meiteņu koris piedalīsies 10.pasaules 
kora olimpiādē, kas notiks Rīgā no 9.līdz 
19.jūlijam. 

Meiteņu koris „Vivace” ir dibināts 
1996.gadā Rīgas 1.mūzikas skolā. Kora 
mākslinieciskā vadītāja un dibinātāja ir 
Andra Fenhane. Apvienojoties Rīgas divām 
vecākajām mūzikas skolām, koris pārtapa 
Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas 
meiteņu korī „Vivace”. Kora kormeistare – 
Alise Koknēviča, koncertmeistare – Iveta 
Pelše. 

Plašākai informācijai:
Andra Fenhane 29110913

2014.gada 2.aprīlī
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Saulainām rokām atnāca burvis, atslēdza 
smiedamies debesu durvis... 

/Vilis Plūdons”/
Ar saulainiem smaidiem arī Bauskas Mū-
zikas skolas kolektīvs atvēra savas skolas 
durvis un aicināja ciemiņus uz muzikālo pa-
sākumu- festivālu. Mūsu skolas audzēkņi un 
pedagogi arī šajā sezonā turpina aktīvi kon-
certēt, piedalīties konkursos un festivālos 
un arī paši uzņem ciemiņus. 2.aprīlī Bauskas 
Mūzikas skolas kolektīvs, kopā ar zaķu tēvu 
un zaķu māti, uzņēma 39 2.klašu klavier-
spēles audzēkņus no deviņām reģiona Mū-
zikas skolām. Uz Bausku ciemos atbrauca 
jaunie pianisti no Dobeles, Iecavas, Jelga-
vas, Ozolnieku, Salgales, Skrīveru, Tukuma 
un Vecumnieku mūzikas skolām. Festivālu 
nolēmām veltīt mūsu izcilā novadnieka Viļa 
Plūdoņa 140. jubilejai. Tādēļ arī skolas ap-
kārtnē novietojām V. Plūdoņa populārākos 
dzejas tēlus – zaķus garaušus. Festivālu ie-
sākām ar V.Plūdoņa dzejas rindām, pasāku-
mā ar sirsnīgu uzrunu piedalījās arī Bauskas 
novada domes deputāte Inita Nagņibeda. 
Visi pasākuma dalībnieki un pasākuma 
viesi varēja ieklausīties V.Plūdoņa mīļākā 
instrumenta- vijoles radītājā noskaņā. Pa-
vasarīgu skaņdarbu vijolei spēlēja mūsu 
jaunā vijolniece Katrīna Siliņa, kura sekmīgi  
piedalījās vijoļspēles Valsts konkursa kārtās 
Nacionālā Kultūras centra organizētajā kon-
kursā, kas 28. martā notika Rīgā. No maksi-
mālajiem 25 punktiem, žūrija baušķenieces 

sniegumu novērtēja ar 21 punktu. Tas ļāva 
jaunajai vijolniecei saņemt konkursa Atzi-
nības rakstu. Pēc Katrīnas atskaņotā skaņ-
darba par tauriņiem, jaunie klavierspēles 
talanti aicināja „ieklausīties dabā”, kura šo-
brīd ir pamodusies un raisa priecīgu noska-
ņu un draiskas melodijas. Viņu izpildītajos 
skaņdarbos varēja atpazīt gan putniņus, 
gan lācīti un zaķīti, gan dzeguzi un dze-
ni, gan jautrās vāverītes, gan neskaitāmus 
citus dabas tēlus.  Bauskas Mūzikas skolas 
audzēkņi savā priekšnesumā iekļāva mūsu 
novadnieka, dzejnieka Viļa Plūdoņa dzejas 
tēlus no visiem zināmās „Zaķīšu pirtiņas”. 
Klaviermūzikas skanējums,  jaukais vizuālais 
Mūzikas skolas zāles noformējums, pasāku-
ma pārdomātais, interesantais scenārijs, 
SIA „ Bauskas alus” sponsorētās dāvanas, ar 
Bauskas novada domes atbalstu sarūpētās 
dāvanas, nošu rakstiem apvītie puķu podi-
ņi un festivāla dalībnieku īpašie tērpi kopā 
radīja pozitīvu, pavasarīgu un mīļu noska-
ņu, kuru, ceram, uz savām mājām aizveda 
visi festivāla dalībnieki. Bijām ļoti priecīgi 
un gandarīti par ciemiņu smaidiem un la-
bajiem vārdiem, kas tika veltīti gan visiem 
mazajiem māksliniekiem, gan mūsu skolas 
kolektīvam. 

Jauku, skanīgu un zaļu pavasari 
visiem vēlot- 

Bauskas Mūzikas skolas direktore 
Anita Velmunska

VIJOĻKONKURSSFESTIVĀLS BAUSKĀ
II Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 

konkurss izskanējis
12. marts Inčukalna novada Mūzikas 

un mākslas skolā bija īpaši nozīmīgs, 
jo pie mums viesojās 14 mazo mūzikas 
skolu un pašvaldību jaunie vijolnieki ar 
saviem skolotājiem un koncertmeistariem. 
Bērni bija mērojuši ceļu no visas Latvijas- 
Viļāniem, Nīgrandes, Aizputes, Engures, 
Vidzemes jūrmalas, Ulbrokas, Krimuldas, 
Ozolniekiem, Babītes, Jumpravas, Olaines, 
Garkalnes, Līgatnes un Vecumniekiem. 
Laicīgi ieradās arī kompetenta žūrija- Maija 
Ozola no Valmieras mūzikas skolas, Māra 
Šmite no Siguldas Mākslu skolas un Gunta 
Jankovska no Rīgas 3. Mūzikas skolas. 
Žūrijas komisija apzināti tika izvēlēta no 
mūzikas skolu vidus, no skolotājām, kas 
savā ikdienas darbā strādā ar parastiem 
bērniem, kuri izvēlējušies iepazīties tuvāk 
ar dziļo mūzikas pasauli. Konkursa diena 
aizskrēja nemanot, katrs darīja savu uzticēto 
darbiņu, lai bērni un skolotāji justos ērti un 
varētu domāt tikai par savu uzstāšanos. 
Tika pasniegti diplomi un pateicības raksti, 
pirmo trīs vietu ieguvēji tika pie jaunām 
nošu pultīm. Savus pirmos panākumus 
mūzikā guva arī mūsu skolas audzēknis 
Kristofers Cers, kurš savā vecuma grupā 
izcīnīja III vietu! Apsveicam un novēlam 
izdošanos arī nākamajos konkursos.

Konkursa rezultāti:
A grupa:

Rendija Rota Paipala Engures Mūzikas un mākslas skola II vieta

Marija Lungina Olaines Mūzikas un mākslas skola II vieta

Una Izāka Vecumnieku mūzikas un mākslas skola II vieta

Anna Marija Šelemba Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola III vieta

Asnāte Pavloviča Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola Atzinība

Paula Hamčanovska Līgatnes Mūzikas un mākslas skola Atzinība
B grupa:

Tadas Jurginauskas Ozolnieku Mūzikas skola I vieta

Anna Marija Vārpiņa Engures Mūzikas un mākslas skola II vieta

Kristofers Cers Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola III vieta
C grupa

Kristofers Rolands Kangīzers Aizputes Mūzikas skola II vieta

Arta Lipora Babītes Mūzikas skola II vieta

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas direktore 
Ieva Kikuste

Kurzemes kārtas rezultāti:
A grupa:
1. Vieta Kristians Jeļinsks skolotājs Reinis Krūziņš
2. Vieta Paula Magazeina skolotājs Māris Kupčs
3. Vieta Varvara Degajeva skolotājaDace Milzere
Papildus uzaicināti: Anna Adele Tomčuka 
(sk.,Dace Milzere) un Reinis Raģelis (sk., Ainars 
Macpans)
B grupa:
1. Vieta Roberts Priediņš skolotāja Jolanta Brača
2. Vieta Denija Žaļima skolotāja Dace Milzere
3. Vieta Eva Kiršteine skolotāja Maruta Zemture
Papildus uzaicināti: Edgars Daudišs (sk.,Šamils 
Almakajevs) un Ralfs Šuba (sk.,Zane Fogele)
C. grupa:
1. Vieta Miks Akots skolotājs Ainars Macpans
2. Vieta Annija Kliemane skolotāja Jolanta Brača
3. Vieta Olga Žukova skolotājs Šamils Almakajevs
Papildus uzaicināti: Ance Timbare, (sk., Jolanta 
Brača) Kristens Kupčs, (sk., Māris Kupčs) Alise 
Kornijanova (sk., Reinis Krūziņš) un Elīza 
Šmidberga(sk., Ainars Macpans).
D. grupa:
1. Vieta Laine Būmeitere skolotājs Julius Kurausks
2. –
3. Vieta Atis Trūbiņš skolotāja Maruta Zemture
Konkurss noslēdzies. Paldies atbalstītājiem un 
konkursa organizētāju komandai! Gatavojamies 
fi nālam un domājam par „Gada ģitāristu 2015!”

Ainars Macpans, 
Alsungas mūzikas skolas 

ģitāras spēles skolotājs.

Turpinājums no 4. lpp
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19. martā Siguldas mākslu skolā „Baltais 
Flīģelis” norisinājās 3.Starptautiskais Lūcijas 
Garūtas jauno pianistu konkurss. Konkursā 
bija pieteikušies 69 dalībnieli no Igaunijas, 
Lietuvas un Latvijas. Žūriju vadīja Alfr.
Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas klavieru 
nodaļas vadītāja – pianiste Ilze Mazkalne, 
viņai asistēja pianists Arturs Cingujevs 
un J.Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijas 
lektors – pianists Toms Ostrovskis. Konkursa 
atklāšanā mazos pianistus priecēja visi 
žūrijas pārstāvji ar izjustu un mākslinieciski 
augstvērtīgu priekšnesumu. Tāpat bija 
iespēja redzēt unikālus kadrus no Lūcijas 
Garūtas 70. dzimšanas dienas viņas 
dzīvoklī. Konkursam gatavojās arī mākslas 
nodaļas audzēkņi. Viņi nodarbībās klausijās 
L.Garūtas mūziku un iedvesmojoties no 
tās tapa zīmējumi, kurus varēja skatīt gan 
konkursa dalībnieki, gan visi interesenti. 
Tāpat bija skatāma arī izstāde ar Lūcijas 
Garūtas fotogrāfi jām, vēstulēm, nošu 
materiāliem autores rokrakstā. Lielu daļu šo 
materiālu izstādei no sava personīgā arhīva 
atvēlēja Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” 
klavieru pedagoģe Daina Samta.

Pēc konkursa žūrijas locekļi labprāt 
dalijās savās pārdomās par konkursu un 
dalībnieku meistarību.

Ilze Mazkalne -
„Paldies par veiksmīgi noorganizēto 

konkursu. Ļoti iedvesmojoša bija konkursa 
atklāšana ar kinohroniku par Lūciju Garūtu 
un fonā skanošajām viņas prelūdijām Reiņa 
Zariņa ierakstā. Priecēja kuplais dalībnieku 
pulks jaunākājā un vidējā grupā. Tas liecina, 
ka ir daudz talantīgu, spēlēt gribošu bērnu. 
Lai arī turpmāk šis konkurss sniedz jaukus, 
patīkamus brīžus jaunajiem māksliniekiem, 
klausītājiem un konkursa rīkotājiem.”

Arturs Cingujevs- 
„Ir prieks būt konkursā, kurš ir labi 

organizēts, par ko paldies visiem, kas 
piedalījās tā organizēšanā. Esot jau otrreiz 
konkursa žūrijā, varu teikt, ka konkursam 
kopumā ir ļoti augsts līmenis, par ko 
jāpasakās pedagogiem, vecākiem un, 
protams, pašiem dalībniekiem. Ceru, ka 
L.Garūtas mūzika arī turpmāk ieinteresēs 
arvien jaunus pianistus gan Latvijā, gan 
ārpus tās, tādējādi vairojot arī šī konkursa 
dalībniekus.”

Toms Ostrovskis -
“Mūsdienās jaunajiem pianistiem ir 

iespējas piedalīties daudzos un dažādos 
konkursos, tādēļ ļoti svarīgi zināt - kā 
izvēlēties īsto. Vai tādu, kurā lielākas 
balvas, vairāk vecuma un grūtības grupu, 
jeb varbūt to, kurš norit viseksotiskākajā 
pasaules malā? Manuprāt, gan vecākiem, 
gan pedagogiem svarīgi zināt, ka viņu 
jaunais mūziķis dodas uz tādu konkursu, 

no kura, neskatoties uz vietu sadalījumu, 
atgriezīsies pozitīvi “uzlādēts” un ar prieku 
turpinās spēlēt savu instrumentu - saticis 
un iepazinis līdzīgi domājošus sava vecuma 
māksliniekus. Šajā ziņā Garūtas konkurss 
noteikti ir starp līderiem, gan pateicoties 
tā darbīgai un pretīmnākošai organizatoru 
komandai, gan “Baltā fl īģeļa” radošajai 
atmosfērai un lieliskajam Steinway
koncertinstrumentam. Arī žūrija šogad 
centās būt dāsna, atzīmējot labu spēli un 
mākslinieciskās izaugsmes potenciālu ar 
daudzām godalgotām vietām un atzinības 
rakstiem visās trijās vecuma grupās.”

Visu dienu konkursu uzmanīgi klausījās 
arī Lūcijas Garūtas fonda vadītāja Daina 
Pormale un apbalvošanas ceremonijā 
pateicās konkursa organizētājiem ar 
individuālām pateicības balvām.Tāpat 
visiem interesentiem bija iespēja noskatīties 
video fi lmu L.Garūtas kantāti „Dievs, tava 
zeme deg.”

No organizatoru puses Liels paldies jau 
tradicionālajiem konkursa atbalstītājiem 
SIA „Vita markets” un personīgi Vitai 
Rendeniecei, akciju sabiedrībai „SEB banka” 
Siguldas fi liālei. Prieks ka atbalstītāju 
pulciņam šogad pievienojās arī SIA „Mr. 
Biskvīts” ,īpašs paldies Inesei Hincenbergai.

Arnolds Dimants, Siguldas mākslu skolā 
„Baltais Flīģelis” pedagogs

Kādā no pēdējiem ,,Mūzikas Saules” numu-
riem lasīju Anetes Ašmanes sagatavoto inter-
viju ar Latvijas klarnetistiem Egilu Šēferu (EŠ), Intu 
Dālderi (ID), kuri bijuši Kultūras Ministrijas augsta 
ranga ierēdņi, Mārci Kūli (MK) Liepājas simfoniskā 
orķestra klarnešu grupas koncertmeistaru un Uldi 
Lipski (UL) Liepājas simfoniskā orķestra direktoru, 
kurš kā atklājas intervijā ir vienīgais, kas Latvijā 
mācījis jaunos klarnetistus.

Plašajā intervijā žurnāliste minētajiem klar-
netistiem uzdod arī šādu jautājumu: 

,,Visi esat bijuši saistīti ar mūzikas izglītību 
Latvijā. Vai, jūsuprāt, ar to viss ir kārtībā, vai 
tomēr nepieciešamas zināmas izmaiņas?’’

Tālāk citēju šo kungu teikto un publicēto 
žurnālā. Pēc izlasīšanas katrs pats var izdarīt 
secinājumus gan par viņu ieteikumiem, gan par 
to, ko šie izteikumi var liecināt par Latvijas mūzikas 
skolu sistēmu, un, iespiesti mūzikas profesionāļu 
žurnālā, vēsta sabiedrībai.

,,MK: Domāju, ka izglītības sistēma ir pilna ar 
mītiem. Sapņi ir vajadzīgi, bet nevar sapņot visu 
dzīvi. Ja sistēma ir balstīta uz mītu, ka tiek gat-
avoti solisti, tad loģisks ir jautājums: Kur liksim 
tik daudz solistu? Otrs mīts ir tāds, ka visi bērni 

attīstās vienādi, proti, atbilstoši mācību program-
mas plāniem. Nez kāpēc Vācijā pat mūzikas 
augstskola piemēroja man trīs gadu individuālo 
mācību plānu un pasaule nesagāzās. Trešais mīts 
ir, ka mūzikas skolām, īpaši laukos jābūt atsevišķās 
mājās, telpās. Taupiet līdzekļus un apvienojiet tās 
ar vidusskolām. Naudu varēs novirzīt labāku peda-
gogu piesaistīšanai.

EŠ: Latvijā darbojas nedaudz modifi cēta un 
modernizēta, bet lielā mērā tomēr padomju 
mūzikas izglītības sistēma. Tā bija domāta lielai 
valstij ar centralizētu aparātu un ambiciozu mērķi 
– ražot lielu daudzumu pasaules klases mūziķu. 
Valsts sabruka, bet sistēma palika. Mums jāatrod 
savs variants.

ID: Domāju, ka izmaiņas noteikti ir 
nepieciešamas, jo, neskatoties uz ievērojamo 
mūzikas skolu skaitu, mūsu orķestri akūti izjūt 
mūsdienu prasībām atbilstošu mūziķu trūkumu 
visās instrumentu grupās.

EŠ: Tomēr diezgan bieži nākas saskarties arī 
ar mācīšanas metodikas problēmām - mūziķi ir 
nepareizi apmācīti, un ir jāpārmācās. Svarīgs as-
pekts ir arī atalgojums mūziķa profesijā. Lai arī 
jaunietis reti izvēlas savas dzīves ceļu, domādams 

par naudu, tomēr darba alga ir nozīmīgs faktors, 
kaut vai vecākiem palīdzot veikt izvēli par labu 1. 
ģimnāzijai, nevis Emīla Dārziņa mūzikas vidussko-
lai.

MK: Mūzikas skolas būtu jāpārprofi lē kā 
interešu izglītības, bet profesionālie mūziķi 
jāgatavo Dārziņskolā un Mediņskolā. Vairāk mūsu 
mazā valsts nevar atļauties.

UL: Manuprāt, padomju periodā mūziķa un 
vispār mākslinieka profesija bija daudz cienītāka 
nekā šodien. Mūziķa profesijas bija pieprasīta. 
Līdztekus darbam orķestros un pedagoģiskajai 
darbībai, liels pieprasījums bija arī muzicēšanai 
gan kāzās, bērēs, restorānos un ballēs. Rezultātā 
uz brīvajām vietām mūzikas skolās, nerunājot 
nemaz par Dārziņskolu un konservatoriju, bija 
ievērojams konkurss. Šobrīd, raugoties uz valsts 
līmenī nicinātajām intelektuālajām profesijām, 
uz skolotāju, mediķu un tostarp mākslinieku 
eksistences cīņu, daudzu vispusīgi apdāvinātu 
audzēkņu vecāki laikus noskaņo atvases izvēlēties 
ienesīgākus un stabilākus arodus. Tādēļ skolas 
ar pūlēm piesaista mācībām jebkuras kvalitātes 
,,materiālu’’ un pedagogu galvenais uzdevums 
ir izvilkt katru audzēkni cauri skolai, lai 

X Akordeonistu festivāls LABAM GARASTĀVOKLIM Izskanējis 3.Starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkurss

Viela pārdomāmIzskanēja desmitais, jubilejas 
akordeonistu festivāls Labam garastāvoklim. 
2014. gada 15. martā Ogrē bija īstie svētki. 
Tik lielu dalībnieku skaitu Ogres Mūzikas 
skola līdz šim vēl nebija pulcējusi – 80 
jaunie mūziķi no 25 mūzikas skolām. Bērni 
spēlēja gan solo, gan dažādu sastāvu 
ansambļos. Divarpus stundu gara koncerta 
pirmā daļa, ļoti daudzveidīga programma, 
dažādu stilu un žanru skaņdarbi. Milzīgs 
paldies pedagogiem, kas sagatavoja savus 
audzēkņus šim pasākumam. 

Šis gads ir īpašs Ogres Mūzikas skolai, 
jo uz festivālu bija sabraukuši ne tikai 
mūzikas skolu audzēkņi, bet arī profesionāli 
akordeona spēles meistari. Festivāla 
koncerta II daļā muzicēja Liene Dravniece 
(Kandavas Mūzikas skolas absolvente, ped. 
Dzintra Linde), Ksenija Sidorova (Rīgas 1. 
Mūzikas skolas absolvente, ped. Marija 
Gasele), Hermanis Čuriļins (Ogres Mūzikas 
skolas absolvents, ped. Natālija Čuriļina), 
Valters Pudņiks (Valdemārpils Mūzikas 

un mākslas skolas absolvents, ped. Gunta 
Vecvagare),Liāna Stankeviča, Madara 
Ecētāja un Natālija Meļņikoviča (Limbažu 
Mūzikas skolas absolventes, ped. Viktors 
Ņikandrovs), Raivis Ginters un Kristaps 
Ginters (Rīgas 5. Mūzikas skolas absolventi, 
ped. Jurijs Peškovs).

Pateicoties Ogres novada pašvaldības 
atbalstam bija iespēja augstā līmenī 
organizēt mūsu festivālu. Viesiem tika 
pasniegtas īpašas piemiņas balvas – ar 
skolas un festivāla Labam garastāvoklim
logo. Īpaši pateicības vārdi un piemiņas 
dāvana tika pasniegta ilggadējai Ogres 
Mūzikas skolas akordeona nodaļas vadītājai, 
skolotājai Raisai Ševšeļovai. Goda zīmes bija 
arī pedagogiem Intai Saulītei (Lielvārdes 
Mūzikas skola) un Viktoram Ņikandrovam 
(Limbažu Mūzikas skola), kuri kopš 1998.
gada ir piedalījušies pilnīgi visos festivālos. 

Vēlreiz pateicamies visiem dalībniekiem, 
pedagogiem, festivāla viesiem par skaistiem 
svētkiem, un uz tikšanos XI Akordeonistu 

festivālā Labam garastāvoklim. Ar 
nepacietību gaidīsim 2016.gadu, kad uz 
Ogri atbrauks mūsu draugi, un Mūzikas 
skolā skanēs akordeons.

Ogres Mūzikas skolas 
Akordeona nodaļas pedagogi
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pats nepazaudētu pedagoģisko slodzi un par to 
maksātos grašus. Beigu beigās audzēkņi to jūt un 
pedagogiem aizvien biežāk uzmācas šaubas – vai 
tik es neesmu palīgskolas mācībspēks.

EŠ: Tomēr, kad strādāju par padomnieku min-
istriem I. Dālderim un S. Ēlertei, man bija iespēja 
iepazīt arī ļoti progresīvi domājošus un gaišus 
cilvēkus, skolotājus, direktorus. Apziņa, ka viņi 
pašaizliedzīgi darbojas mūzikas izglītības labā, 
dod cerību, ka nākotnē viss būs labi. ... Ja man 
pašam būtu interesants piedāvājums strādāt ar 
audzēkņiem, kam uguns iekšā, noteikti neatteik-
tos.’’

Komentārs.
Jau krīzes pašā sākumā, pēc dramatiskajiem 

budžeta grozījumiem, Ints Dālderis, būdams 
Kultūras ministrs un vēlākais padomnieks un Egils 
Šēfers, kā augsta ranga ierēdnis Kultūras ministrijā, 
valstī pretendēja uz izglītotu padomdevēju lomām 
mūzikas izglītības jautājumos. Gan vienam, gan 
otram ir bijušas daudzas tikšanās ar kultūrizglītībā 
strādājošajiem, bet viņu maldus par nozari nav 
spējis mainīt nekas. Arī Mārča Kūļa ,,domu pērles’’ 
raisa vienīgi neizpratni. Tieši to vēsta šī inter-
vija. Kungi nejūt, ka viņu priekšstats par mūzikas 
izglītības nozari, vēl joprojām vērtēts no audzēkņa 
pozīcijas, var izrādīties stipri greizs. Bīstamākais ir 
tas, ka šie kungi Latvijā skaitās mūzikas autoritātes 
un viņu viedoklim uzticas daudz vairāk, nekā 
kādas mūzikas skolas direktoram vai skolotājam. 
Ar kultūrizglītību nesaistīti cilvēki, šīs domas izla-
sot, gūst pilnīgi aplamu priekšstatu par situāciju 
un iespējamajiem risinājumiem.

Sākšu pēc kārtas. Par mītiem.
Vai tiešām godājamais Mārcis Kūlis domā, 

ka šobrīd mūzikas izglītībā darbojas šie viņa 
pieminētie mīti? To neesamību apstiprinās ikvi-
ens mūzikas skolas skolotājs. Nereti pedagogs 
sastopas ar audzēkņiem, kuru potences nav 
uzreiz pamanāmas, toties bieži vien tieši viņi ir 
tie, protams, ka ar individuālo pieeju apmācīti, 
kuri kļūst gan par profesionālo, gan pašdarbības 
kolektīvu kodolu. Nedrīkst nepieminēt, ka neviens 
orķestris nevar eksistēt bez profesionāli izglītotiem 
mūziķiem (arī tā saucamais bērnu mūzikas skolas 
līmenis ir jau profesionāls).Tieši viņi: stīdzinieki, 
pūtēji, sitēji, koklētāji, akordeonisti un visi citi veido 
pašdarbības orķestru kodolu īpašajiem Latvijas 
apstākļiem, kur katra kolektīva profesionālā latiņa 
ir uzlikta ļoti augstu. Mīts par atsevišķajām telpām, 
mazākais, izraisa neizpratni. Īpaši kontekstā, ka 
par ietaupīto naudu varētu noalgot labākus 
skolotājus. Man diemžēl jāapbēdina Mārcis Kūlis, 
jo ietaupīto naudu šādi izmantot nebūs iespējams. 
Mūzikas skolas nu reiz ir tādas skolas, lai vispār 
kādu varētu mācīt, ir nepieciešami labi mūzikas 
instrumenti. Tiem savukārt vajag atsevišķas telpas, 
kurās nedrīkst būt pieeja jebkuram ziņkārīgajam, 
kurš vēlas tikai pamēģināt drusku uzspēlēt. Mana 
pieredze liecina, ka lielākā daļa vispārizglītojošās 
skolas nevar piedāvāt vairākas visu laiku brīvas 
telpas, kur glabāt mūzikas instrumentus, notikt 
stundām, audzēkņiem vingrināties un glabāt 
bibliotēku. Ja arī masveidā atrastos tāda iespēja, 
nekāda lielā ekonomija gan nesanāktu, jo tik 
un tā būtu jāalgo profesionālis, kurš organizētu 

mūzikas skolas darbu, kurš tomēr stipri atšķiras no 
vispārizglītojošās skolas mācību darba. 

Kāpēc, mēs kultivējam vēl vienu mītu par 
to, ka mūsu valstī mūzikas izglītība ir dārga. Ja 
izmantojam Jolantas Klišānes vienā no Direktoru 
padomes sēdēm sniegtos statistikas datus, tad 
Latvijas valsts mūzikas izglītībā 2013. gadā uz vi-
enu audzēkni mēnesī tērējusi 58 Ls. Tā ir daudz-
reiz mazāka par to summu, kura tiek tērēta viena 
bērna uzturēšanai bāreņu namā. Mūzikas skolās 
visā valstī kopumā mācās bērni no ģimenēm, 
kuru ienākumi ir diezgan pieticīgi. Mans skatījums 
ir tāds, ka mūzikas izglītībā ieguldītā nauda ir ti-
kai godīgs valsts atbalsts ģimenēm, par kurām 
vārdos ir paustas vislielākā rūpes, bet reāla atbalsta 
joprojām trūkst.

 Par interešu izglītību mūzikas instrumentu 
apmācībā. Latvijā ar interešu izglītību saprot 
dalību dažādos skolu pašdarbības kolektīvos un 
pulciņos, kur reizē darbojas vairāki skolēni: kori, 
deju kolektīvi, rokdarbi u.c. Ja dziedāt korī, dejot 
deju kolektīvā vai citur, tas ir iespējams, tad instru-
mentu spēles apguvē nevaram gaidīt kvalitatīvu 
rezultātu. 

Vēl. Mārcis Kūlis minot, ka profesionālajiem 
orķestriem kadru atjaunošanai pietiktu ar Rīgas 
Mūzikas vidusskolu absolventiem klaji norāda, ka 
Latvija - tā ir tikai Rīga. Pēc viņa teiktā var secināt, 
ka citur Latvijā nav profesionālu kolektīvu un tie 
nemaz nav nepieciešami. Pedagogi laikam arī 
būtu jāizraksta no ārzemēm. Bet varbūt tie vispār 
nav vajadzīgi? Jo interešu izglītībā pedagoga vietu 
varētu aizstāt kāds robots, kurš ar pareizo meto-
diku varētu ātri un kvalitatīvi sagatavot jaunos 
mūziķus, turklāt vairākus vienlaicīgi.

Mīts, ka visu glābs pareiza metodika. 
Profesionālais klarnetists Egils Šēfers noteikti ir 
aizmirsis, ka no pirmās skaņas atskaņošanas līdz 
lielajai skatuvei ir garš ceļš ejams, un tas, kas no-
teikti derēs ,,skatuves karalim’’, nederēs pirmos 
soļus sperošam skolniekam. Tikai neredzot un 
nesaprotot atšķirību, var teikt ko tādu. Runājot par 
intervijā pieminētajiem ,,ziķeriem’’. Patiesībā tie ka-
tram pedagogam pašam ir jāatrod un jāizskolo.,, 
Ziķeri’’ tiešām ir jāatrod, bet vispirms apmācot ļoti 
daudz tādus audzēkņus, kuru spējas neatklājas uz-
reiz un tās jāattīsta ļoti pacietīgi.

Situācijā, kad notiek cīņa par cilvēkcienīga 
atalgojuma atgūšanu mūzikas pedagogiem, 
par mūziķu profesijas prestiža celšanu, augstas 
raudzes klarnetisti spēj sabiedrību maldināt gan 
par esošās situācijas vērtējumu, gan par mūzikas 
izglītības turpmākās attīstības iespējamajiem virz-
ieniem Latvijā, tā graujot šī nozares prestižu vēl 
vairāk.

Nenoliegšu, ka arī mūzikas izglītības nozarei, 
kā jebkuram organismam ir jāpilnveidojas un 
tur ieteikumu nekad nevarēs būt par daudz, bet 
visnepārdomātākais ir ceļš, kurš visu pārbaudīto 
noliedz un vēlas veidot visu no jauna.

Birzgales Mūzikas skolas skolotāja 
Līga Paukšte

Turpinājums pārdomām.
Tikko no Vācijas bija atbraukusi mana bijusī 

kolēģe. Novadā, kurā viņa dzīvo, mūziku 
sākumskolā nemāca. Lai dēli varētu turpināt 

Latvijā iesākto instrumentu spēli, individuālā stun-
da maksā 60 eur (viena stunda!). Pieņemu, ka citos 
reģionos ir savādāk, bet jautājums – vai mēs arī tā 
gribam? Latviešu tauta ir pārāk maza, lai atļautos 
eksperimentēt ar dažādām metodēm. Mēs esam 
izdzīvojuši, pateicoties savai valodai un kultūrai. 
Un mūzikas skolas ir tās, kur māca ne tikai mūziku, 
bet arī kultūru. Tieši ārpus Rīgas. Nu kāpēc mums 
pašiem jau domāšanā Latvija beidzas aiz Rīgas 
robežām? Kādēļ mazpilsētām un lauku skolām 
jāpierāda sava nepieciešamība? Vai tādēļ jāveic 
aptauja, kuri šobrīd populārie un slavenie mūziķi 
nav no Rīgas, bet no reģioniem? Patiesībā tieši tas 
ir apliecinājums mūsu darbam. Nu un tad, ja tieši 
no manas skolas vēl neviens nav ar slavenu vārdu. 
Bet es lepojos ar tiem absolventiem, kuri pielieto 
savas zināšanas savā dzīvē, darbā. Un atkal jau 
Jāzeps Vītols pirms gandrīz simts gadiem ir izdarījis 
secinājumus, kuri ir aktuāli arī šobrīd. Neiznīcināsim 
to, ko daudzu gadu garumā esam panākuši.

Jāzeps Vītols raksta par Konservatorijas 
otro mācību gadu:

„Apspiestā pa ilgiem nemieru gadiem dziņa 
pēc muzikālās izglītības stipri atdzima, pārņēma 
visplašākās aprindas, bet materiāls viscaur 
vēl bija vājš, diletantisms nevēlamā formā – 
pārsvarā, daudzos gadījumos – laiks nokavēts. 
Bija jāgādā par jauniem veselīgākiem pamatiem 
– bija jāaudzina gluži jauna paaudze; jāuzņem 
Konservatorijā samērā liels skaits bērnu, sākot pat 
jau no 8.dzīvības gada.

Neviena māksla nav tika vārīga savās 
pirmstadijās, kā instrumentālmūzikas dažas 
nozares – sevišķi vijole, violončels, bet arī kla-
vieres. Grēki, kas nodarīti, apmācot bērnus 
– iesācējus, atriebjas līdz apmēriem, kas vēlāk 
daudz gadījumos vairs nav izlabojami. Nepareizi 
nostādīta roka sacietējas šinī nepareizā stāvoklī, 
vēlāk vairs nepadodas nekādām korektūrām: 
iemesls, kādēļ mums latviešiem agrākos gados 
bija tik maz – pareizi sakot neviena vijolnieka – vir-
tuoza. Visi vai nu sāka par vēlu, vai bija jau tik tālu 
samaitāti, ka, uzmeklējot pareizu skolu, tā viņiem 
vairs nekā līdzēt nevarēja. Bet arī uz klavierēm 
nepareizi iespēlēta roka zināmos gados vairs nav 
labojama; ar to paskaidrojas prasījums pēc gatavas 
klavieru tehnikas visvēlāk līdz 20.dzīvības gadam. 
Ir taču pierādīts, ka nepareizi „iepūsts” pūšamais in-
struments jānosviež kā nederīgs, viņš vairs nav „tīri” 
spēlējams. Pie vijolniekiem vēl klāt nāk nepareizi 
uztverta intonācija , - samaitāta dzirde, grēks, kas 
tāpat nav labojams. 

Labot tādu materiālu - Sīzifa darbs, kas ļoti 
maz gadījumos atrod attaisnojumu; galīgi visus 
atstumt – pastarpām cietsirdīgi, sevišķi pret tiem, 
kam mūzika jau nozīmēja maizi. 

Bērns, kaut vai arī muzikāli apdāvināts, bet ar 
saviem maziem gadiem piemērotu tehniku, prasa 
samērā daudz gadus šīs tehnikas attīstībai. 

Reizē ar budžeta atvieglojumu šeit 
saskatāms tieši Konservatorijas pirmais, ļoti 
reālais panākums: labu mūzikas skolotāju 
tīkls, kas pamazām izplatās līdz pašiem Latvi-
jas kaktiem; kaitīga diletantisma progresīva 
mazināšanās.”

AIZVADĪTI DESMITIE KĀRĻA FERDINANDA AMENDAS MŪZIKAS SVĒTKI

Par neatņemamu kultūras dzīves 
sastāvdaļu Talsos kļuvuši Kārļa Ferdinanda 
Amendas Mūzikas svētki. Desmit gadu 
garumā tie ir pulcējuši klausītājus un 
dalībniekus no Talsu novada un citām 
Latvijas pilsētām, uzņēmuši ārzemju viesus, 
līdztekus mūzikai nesot vēsti arī par Talsu 
mācītāja draudzību ar ievērojamo vācu 
komponistu Ludvigu van Bēthovenu. 

Var droši apgalvot, ka Amendas Mūzikas 
svētku norisē izveidojušās vairākas stabilas 
tradīcijas, taču katros svētkos iezīmējās arī 
kaut kas jauns. Acīm redzama ir Amendas 
Mūzikas svētku izaugsme. Ja pirmo 
mūzikas svētku pasākumi noritēja vienas 
dienas garumā, tad šogad tie ilga jau trīs 
dienas, iesaistot arvien jaunus dalībniekus 
un piedāvājot klausītājiem plašu un 
daudzpusīgu svētku programmu. 

Viena no Amendas Mūzikas svētku 
tradīcijām ir ieskaņu koncerts, kurā 
piedalās Talsu novada mūzikas skolu – 
Sabiles, Valdemārpils un Talsu mūzikas 
skolas audzēkņi un pedagogi. Šogad 
ieskaņu koncerta tēma bija „Ar deju cauri 
gadsimtiem...” Kā zināms, L.Bēthovens, 
un citi komponisti klasiķi ļoti daudz 
rakstījuši dažādas tālaika dejas. Dejas un 
to ritmi caurstrāvo arī daudzus mūsdienu 
komponistu skaņdarbus. Pasākuma vadītāji 
Paula Pūcīte un Kristaps Solovjovs pastāstīja 
par vairākām dejām un to izcelsmi, tādējādi 
klausītāji guva ne vien bagātu muzikālo, 
bet arī vērtīgu izziņas materiālu. Koncertu 
lieliski papildināja Dundagas mūzikas 
un mākslas skolas deju klases audzēkņi 
(pedagogs Dace Treinovska). Jau otro gadu 
pēc kārtas vairākiem koncerta dalībniekiem 
tika pasniegtas Talsu Komersantu kluba 
balvas. Šogad tās saņēma Zuzanna Rita 
Miķelsone, Anna Damberga, Edgars 
Zaurs, Dinass Talents, Filips Ēcis un Nikola 
Mūrniece. 

Visos K.F.Amendas Mūzikas svētkos īpaša 
vieta ir bijusi ierādīta vijoļmūzikai. Tā, 
protams, nav nejaušība, jo Kārlis Ferdinands 
Amenda (1771 – 1836), kā zināms, bija ne 

vien mācītājs, bet arī lielisks vijolnieks. 
Ieguvis labu muzikālo izglītību pie viena 
no tā laika ievērojamākajiem mūziķiem – 
F.Bīrona galma orķestra vadītāja Franča 
Ādama Feihtnera, Amenda visu mūžu 
pilnveidoja savas vijoļspēles prasmes 
praktiskā muzicēšanā. Tieši pateicoties 
savai vijoļspēlei, viņš iekaroja L.Bēthovena 
sirdi un kļuva par skolotāju V.A.Mocarta 
ģimenē. 

Laikā no 2009. līdz 2012.gadam Talsos 
notikuši četri Jauno vijolnieku un čellistu 
koncertfestivāli. Tajos savu solista un 
ansambļa spēles māku rādījuši topošie 
mūziķi no Talsu, Dundagas, Rojas, 
Ventspils, Liepājas, Rīgas, Inčukalna un 
vairākām citām mūzikas skolām. Šogad 
K.F.Amendas mūzikas svētku laikā notika 
Pirmais mūzikas skolu stīgu instrumentu 
individuālo izpildītāju un ansambļu 
konkurss. Tajā piedalījās 13 individuālie 
izpildītāji un pieci ansambļi no Jelgavas, 
Rīgas, Bauskas, Olaines, Ķekavas un 
citām Latvijas pilsētām. Konkursu vērtēja 
kompetenta žūrija – JVLMA docente, 
Stīgu instrumentu katedras vadītāja 
Terēze Zīberte – Ijaba, JVLMA asociētā 
profesore Ligita Zemberga un Ventspils 
mūzikas vidusskolas Stīgu instrumentu 
nodaļas vadītajs Andris Puziņš. Pirmo 
vietu un konkursa galveno balvu – 400 
eiro ieguva Ķekavas mūzikas skolas vijoles 
klases audzēkne Marta Papāne (pedagogs 
Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta 
Barinska). I pakāpes diplomu žūrija piešķīra 
arī Bauskas mūzikas skolas jaunajai 
vijolniecei Katrīnai Siliņai (pedagogs Aiva 
Avotiņa, koncertmeistare Evija Bonāte). II 
vietu individuālo izpildītāju grupā dalīja 
J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas audzēkņi 
Zigmunds Paulovics (ped. Inese Staša, 
kcm. Andris Veinbergs) un Ankits Tripathi 
(ped. Dagmāra Ķezbere, kcm. Iveta Pelše), 
bet III vietu ieguva Bauskas mūzikas skolas 
audzēkne Ance Ūdre (ped. Aiva Avotiņa, 
kcm. Evija Bonāte), Jelgavas mūzikas 
vidusskolas audzēkne Anastasija Morozova 
(ped. Larisa Voitova, kcm. Inga Vrubļevska), 
J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas audzēknes 
Renāte Balode un Liliana Sidorova (ped. 
Dagmāra Ķezbere, kcm. Iveta Pelše), kā arī 
Juglas mūzikas skolas čella klases audzēknis 
Deniss Jonins (ped. Sandra Grīnberga, kcm. 
Ļubova Markulāne). Ansambļu grupā II vietu 
žūrija piešķīra Juglas mūzikas skolas čellistu 
ansamblim (ped. Sandra Grīnberga, kcm. 
Ļubova Markulāne) un Olaines mūzikas un 

mākslas skolas kameransamblim (ped. Ruta 
Cīrule, Anita Rulle un Anna Vitjuka), bet III 
vietu ieguva Jelgavas bērnu centra „Junda” 
vijolnieku ansamblis (ped. Larisa Voitova, 
kcm. Inga Vrubļevska).. 

Visos Amendas Mūzikas svētkos 
talseniekiem ir bijusi iespēja bez maksas 
baudīt klasisko mūziku gan profesionālu 
mākslinieku izpildījumā, gan arī jauniešu 
sniegumā. Pagājušajā gadā kamermūzikas 
koncertā „Bēthovens, Brāmss un latvieši”
klausītājus priecēja izcilu Latvijas mūziķu 
trio Egīls Šēfers (klarnete), Ēriks Kiršfelds 
(čells) un Toms Ostrovskis (klavieres), 
savukārt Talsu novada muzejā muzicēja 
Spīķeru kvartets. Amendas mūzikas svētku 
koncertos uzstājies arī Ventspils Mūzikas 
vidusskolas stīgu kvartets (vadītājs Andris 
Puziņš), Latvijas fi lharmoniķu stīgu 
kvartets, Jāzepa Vītola LMA studentu stīgu 
kvartets, pūtēju kvintets „Rīga” (vadītājs 
Dainis Tarasovs), kā arī Ventspils mūzikas 
vidusskolas simfoniskais orķestris diriģenta 
Mārtiņa Berga vadībā un Jāz.Mediņa Rīgas 
1.mūzikas skolas kamerorķestris „Armonico” 
(diriģents Normunds Dreģis). 

Visos iepriekšējos mūzikas svētkos ir 
piedalījies arī Ziemeļkurzemes jauniešu 
kamerorķestris (diriģente Indra Sproģe), 
kurā muzicē Talsu, Rojas un Dundagas 
mūzikas skolu audzēkņi un pedagogi. 
Kolektīvs ir profesionāli audzis un 
veidojies līdzi šiem svētkiem, ik gadus 
papildinot savu repertuāru ar jauniem 
skaņdarbiem un gūstot lielu skatuvisko 
pieredzi. Arī Desmitajiem K.F.Amendas 
Mūzikas svētkiem jauniešu kamerorķestris 
bija sagatavojis īpašu programmu, kuru 
atskaņoja Tiņģeres pilī. 

X K.F.Amendas mūzikas svētku 
kulminācija bija Liepājas simfoniskā 
orķestra koncerts „Vīnes atbalsis Talsos” 
(diriģents Atvars Lakstīgala, solists Egils 
Šēfers). V.A.Mocarta un L.Bēthovena 
mūzikas skaņas ļāva klausītājiem domās 
pacelties pāri gadsimtiem un izjust to laiku, 
kad Ludvigs van Bēthovens vēstulē Talsu 
mācītājam rakstīja: “Dārgais, labais Amenda, 
mans vissirsnīgākais draugs”... Šajā koncertā 
šķita, ka Talsi stāv pāri ikdienai...

Inta Udodova
Talsu mūzikas skolas skolotāja, 

K.F.Amendas Mūzikas svētku iniciatore
Avīzei „Partita”

15.04.2014

1110
PARTITA NR. 147 2014PARTITA NR. 147 2014

MĒNEŠA JAUTĀJUMS NOTIKUMS



Izdevējs: Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija. Redaktore: Ilze Dāve
Izdevums elektroniski pieejams www.lmiia.lv 

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

KONKURSI

PARTITA NR. 146 2014

Konkursi

Zoss gudrībaZoss gudrība
Vai esat redzējuši zosis kāsī lidojam

uz dienvidiem? Kāpēc zosis lido tieši tā?
Kad putns sasit spārnus, radusies

gaisa plūsma paceļ aizmugurē esošo
putnu. Lidojot kāsī, visu putnu kopējais
lidojuma diapazons palielinās par 
71%. Ja zoss atdalās no ierindas, gai-
sa pretestībai palielinoties, tās lidojums
pēkšņi tiek nobremzēts. Putns žigli
atgriežas ierindā. Lai izmantotu priekšā
lidojošā grupas biedra radītā ceļojoša
spēka priekšrocības. Kad vadošā zoss
nogurst, priekšgalā stājas cita. 

Ja mēs gudrībā neatpaliekam no zoss,
mēs paliekam ierindā kopā ar citiem,
kas dodas tajā pašā virzienā. Veikt 
atbildīgu un smagu darbu, tas jādara
vairākiem reizē - gan cilvēkiem, gan
zosīm, kas dodas uz dienvidiem.

Aizmugurē esošās zosis klaigā, mudi-
not priekšējās nezaudēt ātrumu. Ko
mēs, klaigājot no aizmugures, gribam
pateikt? Visbeidzot- un tas ir ļoti svarīgi-
kad zoss saslimst vai tiek ievainota un 
izkrīt no ierindas, viņai līdzi dodas 2
citas zosis, lai palīdzētu un aizsargātu.

Cik prātīgi...Viņas uzkavējas, līdz no
ierindas izkritusī zoss atkal spēj lidot 
vai nomirst, un tikai tad tās dodas prom
divatā vai trijatā, lai galamērķī atkal sa-
tiktos ar savu grupu.

Cilvēki, kas vienotības sajūtas vadīti,
dodas vienā virzienā, var nokļūt pie
mērķa daudz ātrāk un vieglāk, ja viņi
šai ceļojumā cits citu atbalsta. Ja mēs
būsim tik gudri kā zosis, mēs tāpat 
aizstāvēsim cits citu.

Jauno dziedātāju 
Ziemassvētku dziesmu konkurss

2015. gada 8. janvārī, Daugavpilī

Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu
konkurss notiks Daugavpils Mūzikas

vidusskolā, 2015.gada 8.janvārī plkst.12.00.
Konkursanti atskaņo 2 dziesmas, kopējā

programmas hronometrāža – līdz 6 
minūtēm.

Repertuārā ir jāiekļauj Ziemassvētku 
dziesmas (gan oriģinālas, gan tautas 
dziesmas), kā arī sakrālā rakstura dziesmas, 
kuras tiek izpildītas Ziemassvētku laika 
periodā. Dziesmas var tikt izpildītas a 
cappella vai ar akustisko pavadījumu. 
Konkursa dalībniekiem līdz 1. decembrim 
jāiesūta:
• īsa radoša biogrāfi ja;
• fotogrāfi ja;
• dalībnieka anketa;
• jāpārskaita dalības maksa konkursā.
Dalības maksa konkursā: 15.– EUR.
Konkursa adrese
Daugavpils Mūzikas vidusskola
Kandavas 2a, Daugavpils, LV – 5401, Latvija
telefons un fakss +371 654 07900 
el. pasts dmv@dmv.lv@
Atbildīgā persona par konkursug p p
Jevgeņijs Ustinskovs 
Telefons +371 29538278, el.pasts xms@@
inbox.lv

XI starptautiskais garīgās mūzikas festivāls
“Sudraba zvani”

2015. gada 9. - 11. janvāvv rīr , Daugavpilīī īll
Festivāla dalībnieki ir kori, orķestri,
ansambļi un solisti. Festivāla ietvaros notiek 
koncerti un pasākumi Daugavpils baznīcās
un koncertzālēs.
Konkursa noteikumi
Konkursa dalībnieki katrā kategorijā izpilda
trīs skaņdarbus:
ü I, J, K kategoriju programmā ir jābūt tikai
garīgās mūzikas skaņdarbiem;
ü pārējo kategoriju programmā ir jābūt
diviem garīgās mūzikas skaņdarbiem un
trešais – brīvi izvēlēts skaņdarbs.
Visās kategorijās vismaz viens skaņdarbs
jāizpilda a cappella. Pavadījumā drīkst
izmantot tikai akustiskos instrumentus.
Kategoriju B, C, D konkursa programmas
atskaņošanas laiks:  10-14 min. 
Pārējo kategoriju konkursa programmas
atskaņošanas laiks: 7-12 min.
Kolektīvs drīkst piedalīties vairākās
kategorijās, samaksājot dalības maksu par
katru kategoriju. Pirms uzstāšanās kolektīvi
iesniedz uzstāšanās programmu un piecus
eksemplārus no katra konkursā izpildāmā
skaņdarba. 

Dalības maksa par vienu kategoriju: 150.-
EUR. Dalības maksa netiek atgriezta. 
Galvenā Balva – 2 000.00 EUR
1. Balva – 750.00 EUR
2. Balva – 550.00 EUR
3. Balva – 450.00 EUR
Balva labākajam bērnu kolektīvam –
350.00 EUR

Latvijas kolektīviem līdz 2014. gada 8.
oktobrim jāiesūta:
1.  pieteikums,
2.  kolektīva fotogrāfi ja,
3.  īss radošās darbības apraksts.
 Līdz 2014. gada 21. oktobrim tiks paziņoti
festivāla dalībnieki.
Līdz 2014. gada 1. novembrim jāpārskaita
dalības maksa konkursā.

Festivāla orgkomitejas “Sudraba zvani 
2015” adrese:
Daugavpils pilsētas domes Kultūras
pārvalde Kr. Valdemāra - 13. Daugavpils,
LV - 5401 Latvija

fax: +(371)65476797( )
tel.:  +(371)6523601( )
mob.: +(371)29538278( )
sb2@inbox.lv@
www.silverbells.narod.ru
www.kultura.daugavpils.lvg p
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