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Un atkal klāt septembris! Gan aukstais,
gan karstais vasaras laiks beidzies. Vieniem
tas ļoti patika (kā man), citiem – ne tik ļoti.
Bet cilvēkam jau nekad nav labi. Vai protam
dzīvot un izbaudīt to, kas mums ir? Mums
nav plūdu, orkānu, viesuļvētru, zemestrīču,
ugunsgrēku, sausuma. Vai protam priecāties
par to, kā mums nav? Kad tā nav, tas liekas
normāli...
Ikdienā mēs dzīvojam norobežojušies
no apkārtējās sabiedrības, mums ir sava
privātā dzīve. Bet ir laiks, kad visi esam kopā
un vēlamies būt vienoti. Tā ir dziesma, tā ir
mūzika. Un tad vairs nav svarīgi, ar ko kopā
dziedam, jo vien kopā mēs esam spēks. Tas
spēks, ko nodot tālāk savā pedagoģiskajā
darbā. Dienu no dienas, gadu no gada.
Nenogurstoši, bet reizēm nogurdinoši. Un
tad audzēkņu sasniegumi ir tie, kas mums
dod spēku, ierosmi, kad tiek turpināts mūzikas
ceļš un redzam sava darba rezultātus. Mums
katram ir savs enerģijas avots, bet esmu
pārliecināta, ka mūzika ir galvenais tās avots.
Un, lai vai cik pedagoģiski pareizi mēs mācam
bērnus, bez mīlestības tas neizdotos. Tā ir pāri
visam un mūžīga. Lai mums spēks, izturība,
enerģija. Un mīlestība.
Ilze Dāve, Partitas redaktore

Aizputes Mūzikas skola
sirsnīgi sveic bijušo direktori un
ilggadējo
klavierspēles pedagoģi

Limbažu mūzikas skolas pedagogi,
audzēkņi un vecāki sirsnīgi sveic
klavierspēles skolotāju

dzīves un darba jubilejā!

Liānu Kūlmani
80.gadu jubilejā.

aktualizējās jautājums par centralizētajiem
eksāmeniem. Mums ir jāzina, kādi ir
Izglītības un zinātnes ministrijas plāni, vai
tiešām izmaiņas būs? Ir nosūtītas vēstules
par centralizētajiem eksāmeniem gan
Latvijas Republikas Saeimai, gan Izglītības
un zinātnes ministrijai (IZM), gan Kultūras
ministrijai (KM). Izmantojot iespēju, ka
šā gada 4.jūnijā Izglītības un zinātnes
ministre Ina Druviete viesojās Daugavpilī,
LMIIA domes priekšsēdētājs Aivars
Broks runāja ar ministri. Jautājumā par
centralizēto eksāmenu skaita palielināšanu
vidusskolu beidzējiem, noskaidrojās, ka arī
ministre I.Druviete neatbalsta eksāmenu
skaita palielināšanu. Saruna bija arī par
nepietiekamo finansējumu mūzikas un
mākslas skolu pedagogu algām, kā arī

Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD)
nepamatoto licenču izsniegšanu 4 –
gadīgajām 10V programmām (667 stundas).
I.Druviete lūdza šajā sakarā uzrakstīt vēstuli
IZM gan par finansēm, gan par IKVD nostāju
4 – gadīgo 10V programmu jautājumā.
A.Broks piemetināja, ka valdība nevar
„lepoties” ar mūzikas skolu finansējuma
palielinājumu, kas ir tikai automātisks
skolotāju algu paaugstinājuma rezultāts.
Īstenībā daudzas skolas, kurām nepalīdz
pašvaldības, nepietiekamā finansējuma dēļ
ir spiestas realizēt izglītības programmas
tikai 70% apmērā.
Ir nosūtītas vēstules par Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1035
„Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās
ievirzes mūzikas, mākslas un dejas

Inesi Indriksoni

Domes ziņas vasarā
Rīgu pieskandināja Pasaules koru
olimpiādes dziedātāju balsis, tikko
izskanējis krāšņs koru koncerts Mežaparkā,
Rīgas parkos, dārzos un koncertzālēs
uzstājās pasaules koru korifeji. Ir prieks, ka
mūzika spēj saliedēt dažādu valstu dziedātā
jus. Latvijas koriem arī lieli panākumi –
kopumā 43 medaļas; astoņiem kolektīviem
– pasaules koru olimpiādes zelts, diviem
– sudrabs. Par mūzikas izglītību arī šajās
karstajās jūlija dienās domāja un runāja
LMIIA (Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu
asociācija) dome, sanākot uz vasaras
sēdi Rīgā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijā.
LMIIA domes priekšsēdētājs Aivars
Broks informēja par paveikto LMIIA
domes sēžu starplaikā. Pavasarī ļoti
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izglītības programmas” grozījumu projektu
gan Kultūras ministrijai, gan Latvijas
Nacionālajam Kultūras centram, gan
Latvijas Republikas Saeimai.
Jau iepriekš LMIIA dome lēma,
ka nepieciešams Latvijas augstāko
apbalvojumu mūzikā - Latvijas Mūzikas
Lielo balvu papildināt ar nomināciju
Gada mūzikas pedagogs. Līdz šim mūsu
ierosinājums nav uzklausīts, tādēļ to atkal
aktualizējām, nosūtot vēstuli Kultūras
ministrijai un Latvijas Mūzikas Lielās balvas
ekspertu komisijai par nominācijas Gada
mūzikas pedagogs iekļaušanu. Ir saņemta
atbildes vēstule no Kultūras ministres Daces
Melbārdes, kurā viņa pauž atbalstu šādai
iniciatīvai.
Domes darbības lokā joprojām ir
sadarbības veidošana ar Saeimas frakcijām.
Pēc tikšanās un sarakstes ar Saeimas
deputāti Danu Reiznieci – Ozolu ir saņemta
atbilde, ka sadarbība ir jāturpina, un Saeimas
komisija tiksies ar LMIIA pārstāvjiem.
Par darbību starptautiskā mērogā. Nākošā
EMU Ģenerālā asambleja notiks 2014.gada
5.- 6.decembrī Berlīnē, un dome nolemj,
ka arī Latvijas pārstāvim ir jāpiedalās šajā
forumā. Katru gadu EMU apkopo statistiku
par EMU mūzikas skolām. A.Broks informē,
ka statistikas datu sagatavošana par Latvijas
mūzikas skolām 2013.gadā vēl turpinās.

NOTIKUMS

Mūzikas teorētisko priekšmetu apguvē
dažādās mūzikas skolās vērojama atšķirīga
attieksme pret apgūstamās vielas apjomu.
Vai skola, precīzāk – pedagogs, ir tiesīgs
samazināt mācību vielas daudzumu
pedagogu stundu apmaksai nepietiekamo
līdzekļu dēļ? Ir nepieciešama mūzikas
teorijas skolotāju diskusija par vienotām
prasībām visām mūzikas skolām. Dažādās
skolās ir dažāds stundu skaits teorētiskajos
mūzikas priekšmetos un arī mācību vielas
apjoms. Trūkst arī mācību literatūra mūzikas
teorētiskajos priekšmetos.
Kaut arī Latvijas mūziķiem ir spilgti
panākumi starptautiskā mērogā un
mūzikas dzīve Latvijā rit pilnasinīgi, tomēr
nemitīgi jādomā par nākotnes perspektīvu.
Lai aktualizētu un pamatotu mūzikas skolu
pastāvēšanas nepieciešamību, vajadzētu
2015.gadā sarīkot mūzikas izglītībai veltītu
forumu vai konferenci. Ir jāpēta, kā mūzikas
skolas iekļaujas Dziesmu svētku procesā.
Kāds ir mūzikas skolu devums Skolu
jaunatnes Dziesmu svētku un Vispārējo
Latviešu Dziesmu svētku procesā? Šajā
pētījumā jāizvērtē, kāds ir mūzikas skolu
ieguldījums vietējā kultūrvidē. Pirmkārt,
kāda loma mūzikas skolām ir profesionālās
mūzikas kultūras attīstībā. Otrkārt,
ieguldījums amatiermākslas kolektīvu
darbībā. Trešais aspekts – fizioloģiski

medicīniski – intelektuālais – par mūzikas
pozitīvo ietekmi bērna (pieaugušā) attīstībā.
Ceturtkārt – arī sociālais un disciplīnas
aspekts nav mazsvarīgs – nodarbojoties
ar mūziku, bērni un jaunieši saturīgi
pavada brīvo laiku, prot strādāt un plānot
savu laiku, tādejādi nevairojot sabiedrībā
noziedzību. Un, piektkārt – mūzikas skolas
ir mazi ne tikai mūzikas, bet arī kopumā
kultūras centri savā vidē.
Aicinu LMIIA dalībniekus līdzdarboties
šādas mūzikas konferences organizēšanā,
izteikt priekšlikumus, kā nosaukt konferenci,
piemēram, „Mūzikas skolu ieguldījums
(loma, nozīme) Latvijas kultūras dzīvē.” Lai
diskusija balstītos uz faktiem, iepriekš jāveic
šai tēmai veltīts pētījums.
Tika apspriests un konceptuāli atbalstīts
LMIIA locekļu brauciens uz Poliju šā gada
oktobra mēnesī. Datums tiks precizēts
tuvākajā laikā, pagaidām projektā ir rudens
brīvdienas. LMIIA biedri jau var plānot
dalību braucienā, kas var ilgt 3 dienas.
Novēlu visām mūzikas un mākslas skolām
radošu jauno mācību gadu! Lai pedagogiem
izdodas atraisīt savu audzēkņu talantu un
spējas, un lai mūsu darbam arī nākotnē
būtu turpinājums!
Ligita Zemniece

Marutas Rozītes 50 darba gadu jubilejas koncertā
31. maijā klausītāju un apsveicēju
piepildītajā sv. Katrīnas baznīcā saviļņojoši
un pacilāti izskanēja Kuldīgas Ernesta Vīgnera
mūzikas skolas direktores Marutas Rozītes 50
darba gadu jubilejas otrais koncerts.
„Kas var brīvi kā putns izdziedāt savu
dziesmu, tam ir viss, lai būtu laimīgs „ir teikusi
rakstniece Zenta Mauriņa.Un domāju, ka par
šo koncertu var būt gandarīta un laimīga gan
pati jubilāre, gan daudzie koncerta klausītāji.
Koncerts bija veidots kā mozaīka, kurā
savijās priekšnesumi, foto projekcijas
no jubilāres dzīves un darba gaitām,
ekspresintervijas un, protams, noslēgumā –
apsveikumi, apsveikumi, apsveikumi. To brīvi
un interesanti vadīja Andra Blumberga – M.
Rozītes kora klases absolvente, tagad - vokālās
grupas Latvian Voices dalībniece.Koncertā
muzicēja M. Rozītes izlolotie kolektīvimūzikas skolas meiteņu koris Cantus- deviņu
starptautisko konkursu laureāts un jauktais
koris Ventava, kas šogad aizvada savu jau
43 sezonu M. Rozītes vadībā.Vēstures fakti
liecina, ka pirms vairāk kā 40 gadiem šajā pašā
baznīcā korim Cantus bija pirmā nopietnā
uzstāšanās kopā ar kori Ventava, kas kļuvusi
jau par tradīciju. Tagad šim muzikālajam
tandēmam savu skanējumu pievienoja arī
visjaunākais kolektīvs mūzikas skolā PARTITA NR. 149 2014
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Koncerta noslēgumā

kamerorķestris diriģentes Veltas Jūrmales
vadībā.
Koncertā uzstājās arī mūzikas skolas
audzēkņi un absolventi.Aizraujoši bija
klausīties absolventes, Latvijas Nacionālās
operas solistes Airas Rūrānes spilgto, dziļi
izjusto priekšnesumu ārijā no Dž. Pučini operas
„Džanni Skiki” un kopā ar Ventavu atskaņoto
krievu tautas dziesmu „Pāri laukiem”. Sirsnīgs

bija absolventa Oskara Krūkļa priekšnesums.
Bet zālē sēdošie M. Rozītes bijušie audzēkņi
pēc koncerta apliecināja, ka viņi dziedājuši
līdzi daudzām dziesmām, tik labi tās palikušas
atmiņā no skolas laikiem.Ne velti saka –
M.Rozītes skola! Šajos vārdos iekļaujas kārtīgs
darbs, atbildība par padarīto un tiekšanās pēc
visaugstākās kvalitātes.M. Rozītes prasīgums
pret sevi un citiem jau ir leģendārs.

Izcilais diriģents, profesors Jānis Dūmiņš
savu kādreizējo Konservatorijas kordiriģēšanas
nodaļas audzēkni M. Rozīti raksturojis šādiem
vārdiem :” Viņai uzdevums tāds – neatkāpties,
neiedomāties, ka kaut kas sasniegts. Darbs
viņu visu laiku dzen. Cik esam tikušies, nav
reize, kad viņa nerunātu par kora lietām.Viņa
zvana, viņa jautā. Kad vien ir iespēja, viņa
pilnveidojas. Es esmu bijis pie viņas mājās un
es zinu, kā viņa cauru dienu strādā.Jā, viņa
sevi sadedzina, bet viņa to dara mākslas dēļ
un dzīve caur to ir dzīvota pilnvērtīgi.”
Direktorei vienmēr svarīgs bijis skolas
prestižs. Viņa vienmēr rūpējusies, lai bērni
mācītos, lai skolas vārds pozitīvi izskanētu
Latvijā un pasaulē. Viņas vārdi ir :” Mēs
nedrīkstam skolas karogu vilkt pa zemi, tam
jābūt augstu paceltam.”To apliecina audzēkņu
panākumi konkursos,70.-80 os gados plaši
organizētās Mūzikas dienas, Ernesta Vīgnera
vārda piešķiršana skolai 1980. gadā,Kārļa
Davidova Starptautiskais čellistu konkurss,
Cantus panākumi, bagātā koncertdzīve,
kurā īpaša vieta ir absolventu koncertiem un
daudz citu aktivitāšu.Īpašs prieks arī par to, ka
tuvākā nākotnē realizēsies sapnis par skolas
piebūvi un modernizāciju.
Daudzie apsveicēji sirsnīgiem vārdiem
sumināja M. Rozīti un vēlēja viņai
enerģiju,veselību un spēku turpmākajiem
darbiem.Kuldīgas
novada
Domes
priekšsēdētāja Inga Bērziņa apliecināja:” Mēs
ļoti lepojamies ar Marutu Rozīti .M. Rozīte ir
Kuldīgas patriote, Kuldīgas simbols. Maruta
ir no tiem, kuri nes Kuldīgas vārdu plašajā
pasaulē”. Bet Ausma Zeļģe uzsvēra:” Tu nemaz
nespēj aptvert, cik tu esi bagāta! Tev pieder
neiedomājami diži darbi Kuldīgā.Ernesta
Vīgnera vārds skolai tika piešķirts par teicami
paveikto. Tev ir sava radošā pils Smilšu ielā!”
Koncerts izskanēja ar A. Kalniņa dziesmu
„Mūzikai”, kurā vienotā skanējumā apvienojās
abi kori, kamerorķestris un absolventi.
Vakara saviesīgā daļa norisinājās mūzikas
skolā. Un arī šeit direktori gaidīja pārsteigums.
Savu apsveikumu izdziedāja viņas pirmais
vadītais vīru koris „Mūžam zili”, kura lomā
iejutās mūzikas skolas skolotājas. Jāpiebilst,
ka nosaukumu koris gan ieguva tikai šajā
vakarā. Marutu Rozīti spoži atveidoja skolotājs
Valentīns Vinokurovs. Fonogrammas atbalstīts
koris skanīgām „vīru” balsīm M. Rozītei veltīja E.
Dārziņa dziesmu „Nāc man līdz!”
Paldies direktorei par skaisto koncertu,
ilgajiem darba gadiem un mūsos ieaudzināto
mūzikas un darba mīlestību! Vēlam enerģiju,
veselību un jaunas radošas idejas turpmākajā
darbā!
Vaira Leite

Vaiņodes Mūzikas Skola Zviedrijā!

Pagājušais mācību gads Vaiņodes
mūzikas skolā bija radoši piepildīts.
Organizējām koncertus un konkursus
savā novadā. Piedalījāmies visos Kurzemes
reģiona organizētajos konkursos un
festivālos. Skolā tiek īstenotas arī vairākas
interešu izglītības programmas. Veiksmīgi
jau otro gadu Vaiņodē tika organizēts mazo
bērnu dziedāšanas konkurss „Cālis”.
Ļoti nopietni gatavojāmies arī skolas
akreditācijai. Aprīlī saņēmām ziņu, ka
esam akreditēti uz maksimālo laiku. Pa to,
protams, esam gandarīti. Vienlaicīgi sākam
jau gatavoties arī nākošajam pārbaudes
laikam, domājot kā pilnveidot skolas darbu.
Mācību gada noslēgumā no 23.05.
līdz 27.05. skolas koris devās savā otrajā
koncertbraucienā uz Zviedriju. Sadarbībā
ar Zviedru organizāciju „Letlands Venner”
un tās vadītāju Margaretu Ohlin, tika
noorganizēta mūsu uzņemšana un koncerti.
Pirmais koncerts notika Soderakrā,
muzicējām Margaretas Ohlin dārzā, kur
bija pulcējušies zviedru draugi - „Letlands
Venneri”. Koncerta programma pamatā bija
veidota korim un dažādu veidu vokāliem
un instrumentāliem ansambļiem, kā arī
solistiem. Ansambļu muzicēšanā iesaistījās
arī pedagogi, kas padarīja koncerta
programmu interesantāku un bagātāku.

Svētdienā mums tika dažādas izklaides –
braucām uz Ēlandes salu, pēc tam uz
Kalmāras pilsētu, kur zviedru draugi
bērniem uzdāvināja vienreizēju atpūtu
Bērnu izklaides pilsētiņā. Neizpalika pikniks
un gardas vakariņas.
Pirmdien koncertējām Torsas veco ļaužu
namā un Torsas skolā. Skolā mūs uzņēma
ļoti draudzīgi, pusdienojām kopā ar zviedru
skolēniem. Koncertā piedalījās arī zviedri,
rādot savas muzikālās prasmes. Vienojāmies
par Torsas skolas skolēnu uzņemšanu pie
sevis Vaiņodē, jau decembra mēnesī.
Vakarā devāmies atpakaļ uz Karlshamnu,
kur mūs gaidīja prāmis, lai dotos uz Klaipēdu
un mājup.
Izbaudījām
ļoti
vasarīgu
laiku,
piedzīvojumus
un
padarīta
darba
gandarījumu.
Ļoti lielu paldies sakām savai pašvaldībai
par finansiālo atbalstu.
Jau vairākus gadus esam vēlējušies
interešu izglītības programmu „Māksla”
izveidot par profesionālās ievirzes izglītības
programmu. Tā kā skola ieguva papildus
telpas, mēs varam sākt īstenot savu ieceri.
Jaunajā mācību gadā mūsu galvenais
uzdevums būs iegūt licenci un ievirzīt
darbu, lai programma tiktu akreditēta.
Vaiņodes Mūzikas
skolas direktore M. Ulberte
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(7.turpinājums) Doc. R. Krūmiņš Lekcija Nr. 4

Rudens polonēze Baldonē
Šis raksts tapa vasaras pilnbriedā, kad par
rudens tuvošanos klusi, tik saudzīgi, uz
pianissimo, ieskandināja vien pīladžogu
ķekaru akordi. Es vēlējos atgādināt F.Šopēna
mūzikas mīļotājiem par atkalredzēšanos
Baldonē, Baltijas virsmežziņa Mickeviča
medību pilī.
2014.g.20.novembrī, kad rudens savu
partitūru būs izskandējis ar košajiem
1.septembra asteru un gladiolu pušķiem un
atkalsatikšanās prieku skolu gaiteņos, ražas
bagātību un zeltaino lapu tremolo, pienāks
tas klusais, pārdomu, šopēniskās smeldzes
laiks, rudens coda... Tas ir laiks, kad ieskanas
īpašas dvēseles vibrācijas...
Tad arī Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas
skolas vadība un pedagogi jau trešo reizi
aicinās Latvijas mūzikas skolu audzēkņus
un pedagogus uz satikšanos slavenā
poļu pianista un komponista F.Šopēna
klaviermūzikas konkursā un festivālā, kas
tiek rīkots sadarbībā ar Polijas Republikas
vēstniecību Latvijā, Baldones novada domi
un Latvijas Klavieru skolotāju asociāciju.
Mazai vēsturiskai atkāpei atgādinu, ka 2005.
gadā Baldonē pulcējās gandrīz 50 jaunie
pianisti un to pedagogi uz pirmo festivālu,
bet mākslas skolu audzēkņi gleznoja Šopēna
mūzikas iespaidā. 2010.gadā, spītējot krīze,
F.Šopēna 200 gadu jubilejas ieskaņu koncertā
Baldonē pulcējās spēcīgākie Rīgas un Pierīgas
jaunie pianisti, kuru vārdi tagad jau skan no
lielajām skatuvēm.
Un atkal šogad Šopēns Baldonē? Neskatoties
uz Valsts Kultūrkapitāla fonda pieklājīgo
atteikumu kā neaktuālam projektam...
Mūsdienu
informācijas
tehnoloģiju,
racionalitātes un pragmatisma laikā, kad
saziņas valoda pārvēršas par minimālu
simbolu un “ģīmīšu” - emociju atspoguļošanas
līdzekļiem,
patiesa,
emocionāla,
nesamākslotība, maiguma atklāsme caur
pirkstgalu un dvēseļu pieskārieniem, ir
neaktuāla...? Kādus mēs gribam redzēt mūsu
bērnus, mazbērnus...? Robotus, kā multenēs...?
Bezkaislīgus, vēsus pragmatiķus? No
emocijām nav jākaunas, nav jābaidās. Bērnu
sirdis ir atvērtas tīrām, patiesām emocijām, arī
sāpīgām. Tas ir jāmāca, ar patiesu paraugu un
patiesām vērtībām.
Tieši to pierāda jau daudzus gadus
Ostržešovas
mūzikas
skolas
Polijā
organizētais
F.Šopēna
klaviermūzikas
konkurss «Šopēns visjaunākajiem» (www.
chopindlanajmlodszych.pl), kur bērni un
jaunieši no Polijas, Eiropas, Krievijas, Āzijas
u.c. valstīm sacenšās savā starpā, pierādot, ka
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Šopēna mūzikas izpildījums, jau no jaunākā
dalībnieku vecuma, ir brīnišķīga toņa kultūras,
kantilēna skanējuma, virtuozitātes, filigrānas
faktūras un dinamikas nianšu prasmju skola.
Šajā konkursā savā laikā ir uzvarējuši V.Šimkus
(1996.g.), R.Vanks (2000.g.) u.c. latviešu jaunie
pianisti.
Sena draudzība vieno mūs ar Ostrzešovas
mūzikas skolas direktoru un šī konkursa
dvēseli Miroslavu Zajoncu, kas labvēlīgi atļāva
sava konkursa dalības nosacījumus. Tāpēc, it
kā pārnesot šo konkursa gaisotni no senās
Antoņinas medību pils Polijā uz Balto pili
Baldonē, jaunajiem censoņiem ir iespēja
vinnēt Polijas Republikas Latvijas atvēlēto
balvu - abu vecumu grupu 1.vietu ieguvējiem
apmaksāt dalības maksu un daļējus ceļa
izdevumus.
Arī ar vēstniecības atbalstu uz Baldones
konkursu/festivālu kā žūrijas priekšsēdētājs
ir uzaicināts ilggadējs Antoņinas konkursa
žūrijas loceklis, Katovices Mūzikas Akadēmijas
klavierspēles profesors Juzefs Stompels, kas
sniegs arī nelielu koncertu dalībniekiem,
vērtēs, vadīs meistarklases un sniegs savus
padomus Šopēna mūzikas traktēšanas un
izpildījuma jomā gan audzēkņiem, gan
pedagogiem. Profesors Stompels studējis
savā dzimtajā pils4ētā Katovicē un Zalcburgā,
piedalījies un ieguvis balvas V.A.Mocarta,
G.Enesku, Starptautiskajā IV Šopēna konkursā.
Uzstājies ar solo koncertiem Eiropā, Āzijā,
Dienvidamerikā. Strādā par pedagogu jau
no saviem studiju laikiem, kā viesprofesors
sniedzis ieskatus interpretācijas jomā Polijā,
Beļģijā, ASV, Argentīnā, Urugvajā, Japānā.
Regulāri veic žūrijas locekļa pienākumus
daudzos Polijas un starptautiskos konkursos.
Daudzus gadus ir bijis Šopēna biedrības
priekšsēdētājs Varšavā. Baldones konkursā
prof. Stompelam piebiedrosies arī Latvijas
pieredzējušākie klavierspēles pedagogi
un izpildītāji no Latvijas Klavieru skolotāju
asociācijas, kā arī asociācija apstiprinās
meistarklašu un pieredzes apmaiņu rezultātus
ar tālākizglītības sertifikātu jauno pianistu
pedagogiem.
Apzinoties,
ka
sagatavot
konkursa
programmu ir darbietilpīgs un ne vienkāršs
darbs, mēs piedāvājam nedaudz vieglāku
ceļu, lai audzēkņi varētu izpausties
romantiskās klavierspēles jomā. Gaidām
visus Šopēna mūzikas mīļotājus, kas sagatavo
festivāla programmai divus dažāda rakstura
skaņdarbus, tādejādi gūstot muzicēšanas
prieku
un
iedvesmu
nākamajiem
izaicinājumiem.

Lai gan novembris un decembris Latvijas
skolu pianistiem solās būt patiesi karsts laiks,
tomēr ceram un gaidām mūsu ilggadīgos
un arī jaunos draugus, lai visi kopā varētu
gūt muzicēšanas prieku, iedvesmu un
radošu apmaiņu, kā arī vērtīgus padomus
no viesprofesora, gan mūsu pieredzējušiem
kolēģiem.
Uz satikšanos Baldonē!
Pasākuma koordinatore J.Visocka
Papildus informācija pa
tālruni +37126173998 un
www.muzikabaltapils.lv.

Latvijas
Nacionālais kultūras
centrs informē, ka
2014.gada 17.septembrī
plkst.11:00
Jāzepa Mediņa
Rīgas 1.mūzikas skolā,
Kronvalda bulvārī 8,
notiks Latvijas akordeona spēles
skolotāju kopsapulce.
Andis Groza
Kultūras un radošās
industrijas izglītības nodaļa
Mūzikas izglītības eksperts
Andis.Groza@lnkc.gov.lv
67356282

CILVĒKA, PEDAGOGA MĒRĶI UN UZDEVUMI.
MŪZIKA KĀ MĀKSLA. CILVĒKA UZTVERES ĪPATNĪBAS.
Lekcija ierakstīta magnetafona lentā
1974. gada janvārī
Es novēlu jums piesavināties visspēcīgāko
no zinātnēm – psiholoģiju,(šinī ziņā es
nerunāju kā savā specialitātē iemīlējies
pārstāvis), bet tieši spēcīgāko no zinātnēm,
kura veido un saprot vissarežģītāko no
dabas parādībām – cilvēku. Un galvenokārt
es vēlu jums piesavināties to psiholoģijas
nozari, kuru mēs pagājušo reizi nosaucām
par psiholoģisko pedagoģiju.
Ticiet man, visi pedagoģijas jautājumi
cietīs sakāvi, ja neievēros šo zinātnes
pētījumu rezultātus. Mēs varam runāt un
izvirzīt, kādus ideālus vien vēlamies - ja
šos ideālus un mērķus nepieņems cilvēka
psihe, nekas neiznāks.
Tāds ir galvenais, kardinālais jautājums
arī audzināšanā, šinī mūžīgajā problēmā,
turklāt vienīgajā problēmā, kas ir mūžīga,
kura ir spēkā, kamēr vien cilvēce radusies
un būs spēkā, kamēr viņa iznīks, jeb mēs
viens otru iznīcināsim.
Mēs, psihologi, tik kategoriski to varam
teikt un jādomā, ka beidzamais nenotiks,
tāpēc, ka mēs dzīvojam psiholoģiskā
laikmetā. Mēs sapratīsim un mums ir
jāsaprot katrs savas darbības solis. Ja es
pieminēju šo ārkārtīgi katastrofālo piemēru
par cilvēces iznīcināšanu, tad es arī domāju
paralēli to attiecināt arī uz katra cilvēka
dzīvi. Tikai tā dzīve ir pilnīga, liela, vērtīga
un nav saistīta ar iekšējo katastrofu – ar
iekšējo iznīcināšanu, ja mūsu priekšā
ir harmonisks cilvēks – ar harmonisku
raksturu, kas apzinās, kāpēc viņš dzīvo,
kāpēc viņš strādā un kāpēc viņš mirst.
Tātad cilvēks ir pārvērties par centrālo
problēmu. Un tas, ko mēs saucam par
dzīvi un audzināšanu, tas nav nekas cits kā
cilvēka problēma. Mēs risinājām uz risinām
šinīs pārrunās tikai pavisam mazu daļiņu no
cilvēka – kā viņu padarīt lielāku, vērtīgāku,
dziļāku.
Redziet, jums piekrīt tā brīnišķīgā loma
– cilvēku padarīt nevis lielāku vien, bet
padarīt viņu arī skaistāku, - viņa dvēseli
veidojot. Un tā arī saprotat savu darbu –
savu uzdevumu. Gribētu jūs novest pie

tām dzīves krustcelēm, kur ir uzraksts: - „Uz
mērķi kā cilvēku veidot!”
Un to veido tikai psiholoģija, jo neviena
metodika, ko jūs esat apguvuši, neviena
mūzikas teorija – absolūti neviena, arī
mūzikas zinātne nedos jums šo spēku. Tā
dos varbūt tikai veiksmi savā profesijā.
Bet mūsu laikmets ir ārkārtīgi īpatnējs –
savdabīgs, kad mēs vairs neaizraujamies
ar profesijas dievināšanu – ar profesijas
virtuozitāti vien, bet mēs uzskatām savu
profesiju un arī visvirtuozāko profesiju par
līdzekli cilvēka veidošanā. Tas ir arī dzīves
veidošanā.
Lūk, kāpēc tieši jūsu un visu mūsu
apkārtējo cilvēku trūkums ir tas, ka mēs
nepazīstam šo cilvēku, Lūk, šī mērķa apziņa,
šī skaidrība, kāpēc es strādāju tādu vai citādu
darbu, mums dos apmierinājumu tikai tad,
ja tā nebūs tikai profesionāla aizgrābtība
vien. Mēs iedalāmies dažādās profesijās
tāpēc, lai veiktu savu uzdevumu cilvēka
un cilvēces labā. Taču ne tikai tamdēļ, lai
izkoptu sevī profesionālu virtuozitāti.
Padomājiet vien, tas taču ir īstenībā
absurds - mizstrādāt tikai savu profesiju vien
līdz augstākai virtuozitātei. Bet aptuveni
līdz šim mēs tā esam domājuši – visa mūsu
izglītības sistēma tādā virzienā ir ievirzīta,
ka mums ir jāsasniedz savas profesijas
augstākie kalngali un tad, tad mēs esam
padarījuši visu.
Es domāju, ka šis darbs - izveidot
profesionālu virtuozitāti, ir tikai atrašanās
kalna pakājē, kurā mēs gribam visi uzkāpt
– pilnības kalnā.
Un, lūk, ja mēs esam labāk sagatavoti savā
profesijā, tad mēs augstāk tiksim – tātad
profesija kā līdzeklis cilvēka un dzīves
veidošanā. Tā mēs saprotam psiholoģijas
aicinājumu, tas ir psihologu atzinums. Un
tagad, ja jūs palasīsieties lielāko psihologu
sacerējumus, jūs redzēsiet – visur šī doma –
cilvēkam strādāt un cilvēku veidot.
Apskatīsimies savā dzīvē un savā
apkārtnē savus tuvos cilvēkos un radiet sev
tādu īpašu statistiku. Un es pat to ieteiktu
to kā žurnālu, kur jūs ierakstiet visus savu
pazīstamo cilvēku vārdus, ar kuriem jūs
satiekaties, ar kuriem jums ir pastāvīgas

kontakta attiecības. Tad mēģiniet šī katra
cilvēka lapaspusi, kuru jūs esat nodalījuši,
sadalīt 2 daļās. Vienā pusē atzīmējat visu
to, ko jūs saskatāt cilvēkā vērtīgo no visiem
viedokļiem un otrā pusē – nevērtīgo. Jūs
redzēsiet, ka jūsu „budžets” būs galu galā
tāds, ka atlikums pa lielākai tiesai ir ar
mīnusa zīmi.
Pat tiem cilvēkiem jūs vēlāk pieliksiet
(-) zīmi savā budžetā, kuru jūs pazīstat
10-iem gadu ilgi – vistuvākos cilvēkus. Ar
to es negribu sagraut jūsu uzticēšanos
cilvēkam, bet gribu sagraut ticību
cilvēkiem.
Ticēt var arī, kā jūs zināt, gluži
neticamām lietām, un jūsu profesijā tas
visbiežāk sastopams. Cilvēki zvēr, cīnās un
krīt par tādām lietām un tādām problēmām,
kuras viņi nemaz nesaprot, viņi vienkārši
ticēja tām. Ticības fanātisms ir briesmīgs
spēks, bet viņš ir jāsagrauj mūsos.
Ticībai nav nekā kopīga ar zinātni. Lūk,
tas priekšlikums – vērtēt dzīvi un cilvēkus
zinātniski, neprasa ticību cilvēkam. Vai tas
nav dīvaini?
Taču ticību cilvēkam literatūrā sludina kā
vienu no ārkārtīgi nozīmīgiem svarīgiem
psihes
neatliekamiem
kategoriskiem
prasījumiem. Ticēt cilvēkam – cik daudzreiz
tik skaistu vārdu teikts. Jums liekas, ka
cilvēka darbība ir nepareiza un tomēr jums
ir jātic, to uzskata gandrīz vai par mīlestības
priekšnoteikumu; tas ir absolūti absurdisks
spriedums.
Un es vēlreiz atkārtoju – mēs varam ticēt
nekrietnam, mēs varam ticēt noziedzīgam
cilvēkam, mēs varam ticēt necienīgam
cilvēkam. Ja jūs pazīstat cilvēku, jums viņam
vairs nav jātic, jūs varat zināt viņa darbību.
Tātad cilvēka pazīšana atsvabinās cilvēku
no šī sen iesakņojušā aizsprieduma cilvēku
attiecībās. Bet es turpināšu iet šo domu
tālāk pa šo debetu un kredītu. Ja jūs savā
cilvēku žurnālā ar laiku nosvītrosiet arvien
vairāk un vairāk cilvēku, kuriem jūs esat
uzticējušies, jums paliks ārkārtīgi mazs
pulciņš draugu. Man bailes, ka dažiem
varbūt paliks tikai daži un tomēr būsim
apmierināti, ja mums paliks tikai daži, ka
arī šinī cilvēku atmosfērā, kurā mēs
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dzīvojam, kur mēs tik maz interesējamies
par cilvēka veidošanu, var būt tādi cilvēki,
kuriem mums vairs nav jātic, bet uz kuriem
mēs varam paļauties kā uz drošām, lielām,
harmoniskām personībām.
Tātad šī ir statistika: ja mēs tādu katrs
savilksim kopā par savu personīgo dzīvi, cik
nu katram ir iespējams pazīt un saprasties
ar cilvēkiem. Un tad sanāksim kopā un
salīdzināsim – cik tad jums ir cilvēku ar
plusa zīmi.
Tad mēs varēsim zināmā grupā – sociālā
grupā atrast statistiskos datus.
Un jums varu iepriekš pateikt, ka jums
būs ļoti pesimistiski ap sirdi, vērojot šos
rezultātus, jo cilvēki vēl ir ārkārtīgi
negatīvi.
Redzat šeit šī statistika, tālāk ejot, nebūt
nebūs tik pesimistiska, ja mēs tiešām
iemācīsimies cilvēku veidot –
cilvēku
audzināt. Ja mēs zināsim, kā cilvēku
veidot un audzināt. Tātad nemeklēsim
vainīgos atsevišķos cilvēkos. Lai šī statistika
der kā atgādinājums, cik mēs vēl esam
nesagatavoti audzināšanas darbam. Cik
daudz izmisuma mātēm nav jāpārdzīvo,
raugoties uz savu bērnu dzīvi un viņu
atrodot par nepareizu. Bet, ko nabaga māte
lai dara? Viņa ir ar mīlestību audzinājusi,
un daudzreiz mēs sakām – mīlestība ir
nepieciešama audzināšanā. Es teikšu –
mīlestība ir par maz audzināšanā – pārāk
maz.
Mīlestība arvien it saistīta ar ļoti
īpatnējām jūtām un ar savdabīgu
domāšanu – ar tā saucamo emocionālo
domāšanu.
Emocionālā
domāšana
neļauj mums skaidri saprast – rīcību,
darbību, izturēšanos, uzvešanos, viņa
apmiglo mūsu skatu.
Un šī frāze, kuru jūs tik daudz esat
dzirdējuši – „pedagogam jāmīl savs
audzēknis” arī jāizsvītro no mūsu runas, jo
tas ir par maz.
Mēs zinām arī, ka tie cilvēki un tie
pedagogi, kuri ir dziļi mīlējuši savus
audzēkņus, ir daudzreiz vīlušies, katrs reiz ir
vīlies. Ar mīlestību vien nevar izaudzināt
cilvēku. Ar to gribu teikt, ka audzināšana
nav vairs tikai māksla un nav tikai ar
mīlestību sasniedzama. Audzināšana
ir liela, dziļa, nopietna zinātne. Vajag
saprast cilvēku, lai mācētu to audzināt.
Jūs redzat, kā modernā psiholoģija
sagrauj mūsu dievekļus. Sagrauj, lai viņu
vietā neuzceltu jaunus dievekļus, bet, lai
izvirzītu visaugstākos mērķus, ko zinātne
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grib sasniegt. – patiesību un taisnību.
Es jums vairākas reizes esmu atkārtojis
šo jēdzienu. Lūk, tas ir zinātnes nolūks un
mērķis. Aptvert cilvēku visā dziļumā, visā
nopietnībā. Man arvien ir bijis liels prieks, ka
tieši jūsu profesijai un jūsu audzināšanai
ir jāpārvēršas par visvērtīgākā mācību
priekšmeta – muzikālās audzināšanas
realizētāju.
Muzikāli
estētiskai
audzināšanai
psiholoģija cilvēka audzināšanā piešķir
milzīgi kardinālu lomu un uzdevumu. Lūk,
šinīs 8 pārrunās, kurās mēs tiksimies, mēs
nesagrausim šos dievekļus vien, ko šodien
pieminējām, mēs sagrausim vēl daudz tādu
ideālu – mākslīgu dievekļu. Un jūs redzēsiet,
kāpēc mēs tos esam uzcēluši. Tieši jūsu
profesijā viņu ir visvairāk. Kāpēc tā?
Un atkal man gribētos psihologu
skatījumā, mazliet atgādināt jūsu profesijas
savdabību, īpatnību.
Jūsu profesija – māksla – muzikālā māksla
ir visabstraktākā māksla, ko cilvēks vien ir
veidojis. Un visas runas par konkrētiem
priekšstatiem mākslas un mūzikas tēlos
ir kardināli jākontrolē.
Psihologa skatījumā tas, ko jūs saucat par
mūzikas tēliem, ir tik primitīvs priekšstats,
ka es brīnos, ka tik ilgi visi šie vecie dievekļi
pastāv.
Tieši mūzikas mākslā un mūzikas
izpratnē, es gribētu tieši to uzsvērt,
jānotiek dziļai iekšējai revolūcijai.
Kamdēļ?
Mēs parasti domājam, ka abstraktais
ir kaut kas pretējs konkrētam. Tas ir
absolūts absurds. Abstrakts nav pretējais
pols konkrētam, un jūs tūlīt sapratīsiet,
kāpēc es nosaucu mūzikas mākslu par
visabstraktāko, kādu vien cilvēks un cilvēce
ir veidojusi. Abstraktais ir visplašākā
konkrētības summa.
Māksla ietver visu konkrēto pasauli, un
tāpēc viņa ir kļuvusi līdz jēdzienam – līdz
simbolam abstrakta – mūzikas māksla.
Literatūrā ir daudz vieglāk runāt par
psiholoģiskām problēmām, par visiem
psihiskiem procesiem un psihiskiem aktiem,
tāpat tas ir glezniecībā un tēlotājmākslā,
visgrūtāk tas ir mūzikā. Ja jūs atceraties visu
mūžu to, ka jūsu māksla ir visabstraktākā
– ietver visas pasaules konkrētību, tad
jūs saprotiet, ka viņas izteiksmes līdzekļi,
nebūt nav vēl izsmelti; un viņai ir vislielākās
iespējas attīstīties tālāk un tālāk. Ir runa
vienīgi par to - pa kādu ceļu?
(Turpinājums sekos)

Radošā nometne
Vītolēnii Gaujienā!
„Reiz, Vītolēnu nometnē piedalījās
meitene, kurai ļoti patika kaķi. Kādā
nometnes dienā meitene, runājot pa
telefonu, pamanīja laukā mazu pamestu
kaķīti. Tā kā meitenei ļoti patika kaķi, viņa
kaķēnu paņēma līdi uz istabiņu un baroja.
Bet tad meitenes istabiņas biedrenes
sāka ievērot dīvainas lietas. Viņas par to
pastāstīja nometnes vadītājai. Protams, no
sākuma aizliedza kaķīti nest istabiņā un pat
aiztikt. Bet visiem Vītolēniem kaķītis tik ļoti
patika, ka viņi pierunāja nometnes vadītāju
par to, lai kaķītis tomēr varētu dzīvot pa
istabiņām. Tā nu tas kļuva par Vītolēnu kaķi.
Viņš katru gadu, tieši nometnes nedēļā nāca
un dzīvoja Gaujienas internātpamatskolā.
Kaķis pat bija iemācījies dziedāt. Bet vienu
gadu atkal atnāca šis pats kaķis, bet nu jau
ar četriem kaķēniem. Un tieši šogad par
godu Vītolēnu kaķiem sacerēja dziesmu
„Pieci kaķi”.”
Tā pēc lūguma izdomāt teiku, pasaku vai
stāstu par Vītolēnu kaķi, rakstīja nometnes
dalībniece Arnita Lipska. Un šīs stāsts nebija
vienīgais, jo šogad patiešām nometnē
darbojās un uzdarbojās kaķi.
Vītolēni ir tā vieta, kur ir lietas, kuras
nemainās. Tā ir Gaujiena. Tie ir bērni un
jaunieši no daudzām mūzikas skolām un
vidusskolām (Smiltenes, Balviem, Valmieras,
Jūrmalas, Madonas, Kārsavas, Salaspils,
Alūksnes, Cēsīm, Ogres, Valkas, Siguldas,
Gaujienas, Mārupes, Ķekavas, Rīgas), no
kuriem daudzi brauc jau vairākus gadus.
Tas ir jūlijs, nedēļa pirms Jāzepa Vītola
dzimšanas dienas, kuru atzīmēt un svinēt
brauc amatierkori. Tā ir koncertprogramma,
kuru par godu jubilejai sagatavo nedēļas
laikā. Tas ir bērnu simfoniskais orķestris un
koris, garie mēģinājumi. Un kopīga brīvā
laika pavadīšana. Pedagogi (Vigo Račevskis,
Andris Riekstiņš, Romāns Faļkenšteins,
Maija Kļaviņa, Andra Visendorfa, Elīna
Auziņa-Baiguševa, Ilona Poikāne, Kārlis
Jēkabsons, Sanita Salmane, Jānis Pauls, Inga
Putniņa, Baiba Tauriņa, Dace Štrodaha),
no kuriem daļa ir nemainīgi jau daudzus
gadus. Brīvprātīgie darbinieki, daži

no viņiem arī brīvprātīgie pedagogi.
Tas viss ir nemainīgs jau 12 vasaras. Ar
prieku un mīlestību dodamies brīnišķīgajā
piedzīvojumā, ko sauc par radošo nometni
Vītolēni. Pirmais mēģinājums, pirmie
iepazīšanās skati, pieskārieni, smaidi,
smiekli un pat viltības manāmas gan
audzēkņu, gan pedagogu sejās. Jaunieši
spēlē bumbu, pedagogi studē notis, vēl
kāds ar azartu ķēries pie galda spēlēm.
Var aprakstīt darbības, bet nevar aprakstīt
sajūtas, jo tās ir katram savas. Tās var tikai
sajust. Es to nosauktu par mūzikas baudu.
Bauda pašam muzicēt, citus klausīties.
Pianistes Jautrītes Putniņas un Jurģa
Andersona klavierspēle, Nakts koncerts,
kura programma tiek sagatavota pēc
pašu audzēkņu un pedagogu iniciatīvas.
Kamerorķestra, dažādu ansambļu un solistu
koncerts atraktīvā diriģenta Andra Riekstiņa
vadībā. Un protams, Vītolēnu simfoniskā
orķestra un kora koncerts.
Kur tu skriesi, vanadziņi; Guli, guli ganu
meita; Kumeliņi, kumeliņii – latviešu tautas
dziesmas J.Vītola apdarē ir nemainīga lieta.
Vecais viedais Vītolonkuļa kaķis sadzirdēja
tik mīļās un pazīstamās melodijas! Viņš
murrādams atkal aizsnaudās, jo tās viņam
atgādināja vecos laikus.
Arī citu komponistu apdarinātās latviešu
tautas dziesmas - Suņi zaķiem pēdas dzina –
Andra Baloža apdarē, Brāļi mani lieli vīrii –
Ēvalda Siliņa apdarē, Kalnā kāpu es dziedāt
Jēkaba Mediņa apdarē, Skaista, skaista tēvu
zeme - Arvīda Žilinska apdarē. Skanēja arī
V.Pūces Dziedāt, spēlēt, dejotprieks.
Nemainīgas
ir
Andra
Riekstiņa
kompozīcijas un aranžējumi. Tromphorn –
koncerts 3 daļās – solisti Baiba Tauriņa, Kārlis
Jēkabsons bija laikus izvēlēts skaņdarbs.
Bet Burrē – pašu dalībnieku pieprasītais, tā
apliecinot komponista lielo prasmi, jo bērni
noteikti ir vislabākie vērtētāji.
Bet kādēļ tie kaķi? Jo šogad jaunu
skaņdarbu „Pieci kaķi” Vītolēniem uzrakstīja
Sandra Mežore ar VKKF atbalstu. Tāpat
nometni atbalstīja Vidzemes plānošanas
reģiona kultūras programma, Apes novada

dome, Gaujienas pagasta pārvalde, A/S
Laima, SIA Lienams, Vidzemes papīrs,
Cēsu Sprīdītis, Intrad un Galda hokeja
federācija un daudzi sadarbības partneri
Gaujienā un cituviet. Tomasa Kleina
Kur esi tu, Ulda Marhilēviča Tikai tā un
Jāņa Lūsēna Pūt, vējiņii (Andra Riekstiņa
aranžējums) – arī nemainīgas koncerta

noslēgumā. Un nometnes noslēgumā
savukārt ir nemainīgas šķiršanās asaras. Tās
ir pāri plūstošās emocijas, ar kurām bērni ir
piepildīti nometnes laikā.
Un noslēgumā- jaunais ticējums: Ja tu
satiec Orķestra kaķi, tu visu dienu būsi
laimīgs.
Ilze Dāve, nometnes Vītolēnii vadītāja
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Emilis Melngailis (turpinājums)
1920. gada sākumā Melngailis atgriezās
Latvijā un, būdams apveltīts ar nerimstošu
dziņu darboties, savu enerģiju izlietoja
daudzās nozarēs.
Pēc atgriešanās dzimtenē viņš devās
folklorista gaitās, daudz komponēja,
nodibināja kori, aktīvi rakstīja presē,
nodarbojās ar lauksaimniecību un pat
politiku! Tanī paša laikā, pateicoties savam
neapvaldītajam un aizvien protestējošam
garam, komponists sev piemērotu darbu
neatrada: „Pārbraucis še, kur par maizes
kumosu iet sūra sacensība, es netiku atradis
pieprasījumu pēc mana garīgā darba.
Savas skolotāja zināšanas, līdz ar diriģenta
un komponista prasmēm esmu piedāvājis
šopavasar mūsu skolu departamentam...
neesmu nemaz cerību zaudējis dabūt
atbildi no departamenta, jo gads vēl nav
pagājis.”
Gaidot pozitīvu atbildi, viņš pievērsās
lauksaimniecībai,
putnkopībai.
Taču
neraugoties uz Melngaiļa centību un
veiklību šajās jomās viņš panākumus
neguva.
Bet Melngailis pasīvi neļāvās dzīves
sitieniem. Viņš izmēģināja dažādus
blakuspeļņas avotus. Viens no tādiem
bija iemīļotā pedagoģijas nozare- angļu
un vācu valodas kursi. Stabils ienākumu
avots bija radioraidījumi, kuros piedalījās
viņa paša noorganizētais instrumentālais
ansamblis. Būdams labs šahists, viņš rosīgu
dalību ņēma Latvijas šaha dzīvē, piedaloties
arī oficiālos šaha turnīros. Uzticama
Melngaiļa kluso gadu līdzgaitniece ir bijusi
makšķere, kuru Melngailis bieži cilāja Rīgas
un Carnikavas apkārtnes ūdeņos.
Viens no pirmajiem darbiem, ko
Melngailis veica mākslas lauka, bija kora
nodibināšana. Viņa kora koncerti kļuva
par latviešu mūzikas kultūrai nozīmīgiem
pasākumiem. Sarīkojumi notika Lielās
Ģildes zālē, operā, „Ziemeļblāzmā”, bet
visbiežāk dažādās Latvijas pilsētās- Cēsīs,
Valmierā, Siguldā, Daugavpilī, Liepājā.
Koncertbraucieniem Melngailis parasti
rezervēja atsevišķu vilciena vagonu, kurā
tad braucienā laikā notika arī pēdējie
mēģinājumi. Ja dziedātāji, kas vairākums
bija mūzikas mīļotāji, nespēja sasniegt
komponistam vēlamās izpildījuma nianses,
bija sagaidāms niknuma izvirdums. Tomēr
tas nav aizēnojis cēlos brīžus dziedātāju
un diriģenta sadarbībā, kad Melngailis ar
visu savu būtni un izteiksmi pārvērties līdz
nepazīšanai. Tad viņa seja bijusi apgarota, kā
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no citas pasaules. Viņa diriģenta žesti bijuši
ļoti vienkārši, pat skopi, toties izteiksmīgi.
Teatrālas pozas un izdarības kora priekšā
viņš nav atļāvies.
Kora repertuāru pamatā veidoja viņa
paša dziesmas, taču reizēm programmā
iekļuvušas arī citu komponistu dziesmas,
piemēram, Jāņa Zālīša. Diezgan bieži
korim līdzi brauca arī kāds solists. Tādās
reizēs koncertos skanēja Rahmaņinova,
Skrjabina, Metnera darbi. Reizēm koncertos
tika iekļauti arī priekšlasījumi, dažkārt
paša Melngaiļa nolasīti, arī par sabiedriski
politiskiem jautājumiem.
Melngaiļa kora koncertus tauta mīlēja.
Kā koris „no tautas” tas visur bija gaidīts
un koncerti bija labi apmeklēti. Savu kori
komponists prata labi apgādāt, un šajā ziņā
viņa rūpība bija apbrīnojama. Koristiem
vienmēr bija labas apmešanās vietas un
kārtīgs ēdiens. Grūti pateikt, kādēļ 1926.
gadā kora darbība tika izbeigta. Varbūt tās
bija materiālās grūtības- telpu īres bija ļoti
augstas. Ļoti nepatīkama bijusi kora sastāva
samazināšana. Daļa koristu pārgājuši
Teodora Reitera nodibinātajā korī. Pirmajos
gados Melngaiļa koris strādājis ar radošu
pacēlumu, bet vēlākajos gados mēģinājumi
kļuvuši neregulāri un sasteigti. Rezultātā
koncerti notika retāk un ar laiku pavisam
apsīka.
Toties ilgstoši savu enerģiju Melngailis
veltīja tautas melodiju vākšanai. Emīlim
Melngailim tautas melodiju vākšanas
darbā bija savas metodes. Viņš nelietoja
fonogrāfu, „jo tas negarantējot meldiju
notācijas precizitāti.” Viņš melodiju
pilnībā fiksēja teicēja klātbūtnē. Viņa
apbrīnojamā dzirde, muzikālā atmiņa un
milzīgā pieredze nodrošināja arī Latgales
daudzbalsīgo tautasdziesmu nevainojamus
pierakstus. E.Melngailis labi izprata tautas
daiļrades meistaru lielo lomu variantu
veidošanā: „Nedzied vis pēc atceres kaut
ko negrozāmu, kaut ko dzirdētu, bet veido,
dažādo kādas augstas likumības lokā balsa
līniju.” Dažās vietās pie viena un tā paša
teicēja viņš ir pabijis atkārtoti, pierakstot
tās pašas dziesmas, lai pēc tam salīdzinātu
variantus. Kopumā viņš pierakstījis
apmēram 940 teicēju dziedātās melodijas.
Viņš ir apstaigājis gandrīz visus Latvijas
ciemus, viensētas, pratis uzrunāt nejaušus
garāmgājējus, kuri nav atteikuši dalīties
zināmajās melodijās.
Pierakstot dziesmas E.Melngailis centies
stingri ievērot arī valodas īpatnības,

Jāņa Cimzes balva
rūpīgi saglabājot katra dialekta izrunu.
Cenzdamies fiksēt izrunu, viņš rakstībā
pielietojis īpašus patskaņu un divskaņu
apzīmējumus.
Pierakstot
melodijas
komponists
ievērojis stingrus atlases principus -viņš
nav pierakstījis savā laikā un vēl šodien
plaši izplatītās ziņģes. Starp savāktajām
melodijām sastopam arī citu tautu
melodijas- krievu, baltkrievu, lietuviešu,
ebreju, kirgīzu. Emilim Melngailim pieder
arī vērtīgi seno instrumentu – kokles,
somu dūdas, stabules un āžraga melodiju
pieraksti. Lielu daļu savākto melodiju Emilis
Melngailis ir apdarinājis koriem un solistiem,
ansambļiem. Tautasdziesmu apdares un
oriģināldziesmas sakopotas krājuma „Birzēs
i norās” 10 burtnīcās, kas iznāca ilgākā laika
posmā- no 1902. līdz 1957.gadam. Pēdējā
burtnīca tika izdota pēc komponista nāves.
Mūža nogalē Emilis Melngailis uzsāka
folkloras materiālu kārtošanu. Nozīmīgākais
ir tautas melodiju apkopojums „Latviešu
mūzikas folkloras materiāli”, kurā ietvertas
4168 viņa pierakstītās melodijas ar
variantiem. Krājums iznāca trīs daļās: I
d.- „Korsa”, IId.- „Maliena”, IIId. – „Vidiena”
Pierakstītās deju melodijas komponists
apkopoja krājumā „Latvju dancis”.
Pēckara gadi Melngaiļa dzīvē ir
ļoti rosīgs laiks. Melngailis kļuva par
padomju Latvijas komponistu savienības
priekšsēdētāju, pēc tam valdes locekli.
1945.gadā viņam kā vienam no pirmajiem
latviešu māksliniekiem piešķīra Tautas
mākslinieka goda nosaukumu. Melngailis,
varenais kordiriģents, kurš sākot VI dziesmu
svētkiem bija atradies apvienoto koru
priekša, tagad blakus Alfrēdam Kalniņam
ieņēma goda virsdiriģenta vietu. Atjaunojās
Melngaiļa
līdzdalība
radioraidījumos,
komponists pats sēdās pie klavierēm un
izpildīja klavierpartijas savos jaunajos
kamermūzikas
darbos.
Līdzcilvēkiem
atmiņā
palikusi
viņa
klavierspēles
māksla- delikāta un muzikāli smalkjūtīga.
Te izpaudās viņa personības lielā
kontrastainība- mākslā viss tika veikts rūpīgi
un pārdomāti, bez mazākās paviršības. Jau
1944.gada 15. oktobrī E.Melngailis tika
ierindots konservatorijas mācību spēkos un
kā tāds oficiāli skaitījās līdz pat savai nāves
dienai- 1954.gada 20.decembrim.

Ir nodibināta Latvijas Flautistu asociācija

Latvijas Nacionālais kultūras centrs
līdz 2014.gada 1.oktobrim izsludina
pieteikumu pieņemšanu Jāņa Cimzes balvai
par pedagogu ilggadēju pedagoģisko
darbību un būtisku ieguldījumu mācību un
audzināšanas darbā.
Jāņa Cimzes balva ir Latvijas Nacionālā
kultūras centra šajā gadā iedibināts
apbalvojums profesionālās ievirzes un
profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem
mūzikas, mākslas, dizaina un dejas jeb t.s.
kultūrizglītības jomās.
Balvas pasniegšanas svinīgo pasākumu
2014.gada 20.novembrī vienlaikus ar
Kultūras ministrijas apbalvojuma par
jauniešu sasniegumiem starptautiskajos
konkursos, izstādēs un skatēs mākslu
nozarēs pasniegšanas ceremoniju rīko
Latvijas Nacionālais kultūras centrs.
Informācija: www.lnkc.gov.lv un
www.kriic.lv.

Jau ilgāku laiku flautistu aprindās izskanēja
doma par savas asociācijas dibināšanas
nepieciešamību, taču tikai šajā vasarā,
tuvojoties jaunajam mācību gadam,
četras uzņēmīgas un Latvijā pazīstamas
flautistes Ilona Meija, Liene DenisjukaStraupe, Ilze Urbāne un Dace Bičkovska
ir spērušas izšķirīgo soli un nodibinājušas
Latvijas Flautistu asociāciju. 20. augustā
jaundibinātās asociācijas valde aicināja
visus flautistus un interesentus uz
asociācijas dibināšanas pasākumu Jāz.
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas LMT
zālē, kurš iesākās ar svētku koncertu. Šajā
koncertā interesentus iepriecināja pašas
asociācijas dibinātājas, muzicējot gan
solo, gan dažādos ansambļos, noslēguma
skaņdarbos piesaistot arī flautistus no
dažādiem orķestriem un mūzikas skolām.
Koncertā muzicēja: Ligita Spūle, Guna
Paula, Mareks Romanovskis un Rūta Īzaka.
Pie klavierēm šajā koncertā muzicēja
Herta Hansena un Kristīne Paula. Dibinot
asociāciju tika izvirzīts mērķis
- apvienot Latvijas flautas spēles
izpildītājmāksliniekus un pedagogus,
lai apzinātu un saglabātu flautas spēles
tradīcijas Latvijā, veicinātu flautas
spēles profesionālo izaugsmi pasaules
jaunāko radošo un metodisko tendenču
kontekstā, sekmētu sadarbību un
atpazīstamību starptautiskā līmenī.

Asociācijas darbības virzieni būs:
- zinātniskais, kas palīdzēs veidot kopīgo
datu bāzi, kā arī apzināt flautas spēles
attīstības vēsturi un attīstības virzienus,
- radošais, organizējot un piedaloties
koncertos, lekciju ciklos, festivālos, kā arī
sadarbojoties ar latviešu komponistiem,
papildinātu pedagoģisko repertuāru ar
latviešu komponistu skaņdarbiem;
- pedagoģiskais,
organizējot
un
piedaloties pedagogu tālākizglītības
kursos, meistarklasēs, lekcijās un
konsultācijās, piesaistot arī ārzemju
speciālistus, lai sekmētu flautas spēles
skolotāju profesionālās meistarības
pilnveidi, kā arī organizējot dažādu
līmeņu Latvijas un Starptautiskos
konkursus, festivālus;
- informatīvais, lai veicinātu ātru
informācijas apmaiņu un pieejamību;
- starptautiskā sadarbība.
Mēs aicinām visus interesentus apmeklēt
mūsu mājas lapu un iesaistīties asociācijas
darbā ar savām idejām un aktīvu līdzdalību.
Informāciju par iespējām iestāties Latvijas
Flautistu asociācijā varēsiet atrast mājas
lapā, sazinoties pa e pastu: latvijas.flautistu.
asociacija@gmail.com vai pa telefonu
sazinoties ar Lieni Denisjuku-Straupi:
29445893
Mums kopā izdosies!
Dace Bičkovska

Sagatavoja Silva Eidemane,
Gaujienas mūzikas un
mākslas skolas pedagogs
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Nepadoties sevi iedvesmot ar vārdiem „Es varu”
Pēc siltās vasaras ir atnācis zeltainais
rudens. Rosās bērni un vecāki, klāt skolas
laiks. Mūzikas skolas audzēkņi steidz
sagatavot vasaras brīvlaikā izvēlētos
skaņdarbus.
Bet vēl joprojām neaizmirstamas atmiņas
un iespaidi ir skolotājas Anželas Beļskas
klavierspēles audzēknēm Arianai Kaimiņai
un Laurai Smokro, kuras izcīnīja II vietu XII
Nikolaja Rubinšteina starptautiskajā Jauno
pianistu konkursā, kas notika Francijā.
Dobeles pilsētā aug jauni talanti, par
kuriem varam būt lepni un gandarīti. Aprīļa
mēnesī Parīzē, ”Conservatoire Slave de
Musique” norisinājās XII Starptautiskais
Nikolaja Rubinšteina pianistu konkurss, kuru
1996.gadā nodibināja Igors Lazko – profesors,
pianists, Aleksandra Skrjabina Parīzes konservatorijas klavierspēles pedagogs un
izcils krievu pianists. Konkurss norisinājās
sešās dažādās līmeņa grupās un savā starpā
prasmēm mērojās ap 100 dalībnieku no
Francijas, Krievijas, Serbijas, Melnkalnes,
Gruzijas, Uzbekistānas, Kazahstānas, Vācijas,
Bulgārijas,
Azerbaidžānas,
Horvātijas,
Lietuvas un Latvijas. No Dobeles pilsētas
piedalījās divas audzēknes - Laura Smokro
un Ariana Kaimiņa. Debitantu grupā 68
dalībnieku starpā ar programmu 15 minūšu
garumā 2. vietu ieguva Ariana Kaimiņa.
Preparatoru grupā 16 konkursantu starpā
ar konkursa programmu 20 minūšu garumā
2. vietu ieguva Laura Smokro. Konkursa
dalībniekus vērtēja starptautiska žūrija no
Francijas, Itālijas, Vācijas, Krievijas - Igora
Lazko vadībā. (A.Beļska)
M.Rozentāle: Kādos konkursos vēl
piedalījies pagājušajā mācību gadā?
Ariana: 2. Rīgas starptautisko jauno
pianistu konkursā izcīnīju III vietu,
Republikas mēroga konkursā „Talants
Latvijai” ieguvu Atzinības Rakstu, piedalījos
XIX Starptautiskajā jauno pianistu konkursā
Valmierā, Etīžu konkursā Saldū ieguvu
I vietu. Taču vislielāko prieku sagādāja
piedalīšanās „Inese Galantes talanti”.
Redzēju pašu mākslinieci, viņa mani
saviļņoja. Man tā bija jauna pieredze, jaunas
emocijas.
Man Ir vēlēšanās turpināt iesākto,
neapstāties un iet tālāk. Liels gods bija
piedalīties Starptautiska mēroga konkursā,
pārstāvēt savu valsti un mūsu mazo Dobeli.
Laura: 2. Rīgas starptautisko jauno
pianistu konkursā ieguvu speciālbalvu
par O.Grāvīša tautas dziesmas apdares
izpildījumu, tāpat kā Ariana konkursā
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Par radošām nometnēm vasarā
Madonā no 28.jūlija līdz 2.augustam notika XVII Latviešu mūzikas svētku radošā
nometne „Darba pilnas rokas”, kurā
piedalījās arī divas Dobeles mūzikas
skolas flautas klases audzēknes.
Trīs pirmās radošās nometnes un
meistarkursi
notika
Kanādā,
kurus
organizēja latviešu jaunie mūziķi .
1994.gadā Latvijā notika Pirmais
starptautiskais latviešu jauno mūziķu
radošā nometne Jaungulbenē , tad Ogrē.

„Talants Latvijai ieguvu Atzinības Rakstu. III
J. Norviļa jauno pianistu konkursā Madonā
izcīnīju III vietu. Mani iedvesmoja Vestards
Šimkus. Viņš ir labsirdīgs un mūs visus
uzmundrināja. IV Mazpilsētu un lauku
mūzikas skolu 5.-8.klašu Klavierspēles
konkursā ieguvu I vietu. Brīnišķīgs notikums
bija piedalīšanās „Inese Galantes talanti”
konkursā. Man patika, ka tur piedalījās
dažādu instrumentu spēlētāji. Un visi
talantīgi!
M.R. Kurš konkurss Jums abām
sagādāja vislielāko prieku un iespaidus?
Abas reizē A.un L. Tas bija konkurss
Parīzē.
M.R. Ko guvāt šajā konkursā?
Ariana: Biju pirmo reizi tik tālu no
mājām, bija jāpārvar liels emocionāls stress.
Jaunākajā grupā bija ļoti liela konkurence,
67 jaunie talanti no daudzām valstīm,
bet mani iedrošināja programma, kuru
biju sagatavojusi kopā ar skolotāju. Mana
ģimene un draugi domās visu laiku bija ar
mani. Sevišķi man patika atskaņot seno deju
J.S.Baha Allemande no Franču svītas Nr.4.Es
dur. Patika dažādās tēmas un maigais un
patīkamais mūzikas raksturs.
Laura: Parīzē biju jau otro reizi . Konkursā
man bija jāatskaņo pieci dažāda rakstura
skaņdarbi, bet vislabāk jutos spēlējot
K.Debisī Mazurku fis mollā. Cik daudz
skaistu tēmu bija jāapgūst un jāsaprot!
Par panākumiem konkursos ir jāpateicas
kā skolotājai , tā vecākiem. Bez ģimenes
atbalsta tas nebūtu iespējams!

M.R. Kādas ir ieceres un sapņi
turpmāk?
Ariana. Šajā mācību gadā arī piedalīšos
konkursos. Man jau ir programma, kuru
gatavoju III Rīgas starptautisko jauno
pianistu konkursam. Saviem draugiem
gribu novēlēt- nepadoties un sevi
iedvesmot ar vārdiem ”Es varu” arī tad, ja
grūtā frāze ir jāatkārto vairākas reizes!
Laura: Neatlaidīgi turpināšu papildināt
savu spēles prasmi, kuru ieguvu mācoties
pie izcilām skolotājām Noras Lūses un
Irēnes Štrausas Rietumu Bankas Labdarības
fonda rīkotajā meistarklases projektā.
Mans tālais sapnis un iecere ir piedalīties
vēlreiz konkursos Parīzē un Pēterburgā
2015./2016.mācību gadā.
M.R. Paldies . Man bija prieks klausīties
bērnu stāstos. Cik mēs tomēr esam stipri!
Man ir liels lepnums par skolotājas A.Beļskas
profesionālo izaugsmi un meistarību, darba
mīlestību. Lepojos ar visiem skolotājiem,
kuriem Dobeles mūzikas skola ir pirmā un
vienīgā darba vieta.
Veiksmi vēlot!
Māra Rozentāle
Dobeles mūzikas skolas skolotāja
Arianas Kaimiņas un Lauras Smokro
vecāki saka lielu paldies skolotājai
Anželai Beļskai par ieguldīto darbu,
Dobeles pašvaldībai, novada Izglītības
pārvaldei, SIA R.D.A., SEB bankai par
atbalstu ceļa un konkursa dalības
izdevumiem

2014.gada jūlijā Siguldā notika XI
Starptautiskais latviešu jauno mūziķu
radošā nometne vairākās kategorijās ar
plašu programmu meistarklašu vadītājiem.
Nometnē piedalījās no Eiropas valstīm, ASV,
Kanādas un citu kontinentu valstu latviešu
jaunie mūziķi un kā arī no Latvijas . Šādi
meistarkursi apvieno jaunos mūziķus no
vairākām pasaules valstīm, rodot iespēju
labvēlīgā, interesantā gaisotnē kopīgi
strādāt, muzicēt un atpūsties, nodibināt
savstarpējus kontaktus un izveidot
turpmākās sadarbības iespējas.

Tā aizsākās jaunā tradīcija Latvijā. 2003.
gadā Gaujienā tika dibināta Radošā
nometne „Vītolēni”, kas pulcina gan
mūzikas un mākslu skolu audzēkņus, bērnu
koru dalībniekus un instrumentālistus.
Noslēgumā notiek plašs koncerts un mākslu
darbu izstāde. Tas ir liels notikums!
Vasaras un ziemas radošās nometnes
un meistarklases organizē Jāzepa Mediņa
mūzikas skola sadarbībā ar Atbalsta fondu
„Muzicējam kopā ar draugiem”. Šajā gadā,
vasaras radošā nometne jau otro gadu
notiks Dobeles novada „Ausātās”, jaunajiem
kamermūzikas ansambļu dalībniekiem no
18.-24.augustam.
Bet Madonā notika tradicionālais
pasākums - XVII Latviešu mūzikas svētku
radošā nometne „Darba pilna mūzikas”.
Nometnes izvirzītais mērķis ir popularizēt
latviešu mūziku, kuru atskaņos jauno
mūziķu, nometņu dalībnieku orķestris
nometnes noslēguma koncertā. Pirmo
reizi svētku orķestrī muzicēja dobelnieces
skolotājas Allas Pīlapas flautas spēles,
IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu
konkursa laureātes, 2.klases audzēkne

Evelīna Katrīna Karņevska un Paula Lāce
4.klase. Audzēknēm ir sagatavota solo
koncerta programma - Paula atskaņos
A.Klāsones Rasas lāsītes un V.Salaka – Zaķīts
gāja pulciņā latv.t.dz apd., Evelīna Katrīna
flautas spēlē skanēja A.Altmaņa Menuets
un P.Plakida - tautas dziesma un stabules
meldija.(Flautas spēles skolotājas Allas
Pīlaps vadībā abas jaunās mūziķes ir
sagatavojušas solo programmu, kurā
skanēs latviešu komponistu A.Klāsones
A.Altmaņa, P.Plakida un V.Salaka
skaņdarbi
Jaunā tradīcija, radošās nometnes,
meistarklases jaunajiem mūziķiem, ir
bagātinājusi un aktivizējusi Republikas
mūzikas kultūras darbiniekus, pedagogus,
jaunos mūziķus, instrumentālistus un
vokālistus. Tā ir lieliska iespēja sevi
apliecināt.
Mīlestība un mūzika ir skaistākais ko dzīvē
sastopam. Lai tās abas mums nepietrūkst
un saudzēsim to! Tā mūs veldzē un stiprina.
Māra Rozentāle
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PATIESS STĀSTS

Patiess stāsts Zirgs konservatorijā
Bija 1945.gada rudens. Esmu uzņemta
Konservatorijā. Kas par to, ka maizes vietā
ir kāds dīvains sacepums četrkantīgā
formā un sauc to par ķieģeli? Katram
cilvēkam ir izsniegta pārtikas kartīte
un šo ķieģeli var dabūt pret attiecīgu
talonu...Nedēļas norma ir 10 centimetri,
laimīgs tas, kam gadās doniņa.
Kamerklases pasniedzējs Jānis Ķepītis
man jautāja: „Jautrīt, vai Tu zini, ko maizei
tagad liek klāt?” Biju dzirdējusi, ko ļaudis
runā. Sāku uzskaitīt: „Nu, klāt liek klijas,
pelavas, nosprauktos auzu akotus, zirņu
miltus, noliktavu saslaukas, gadās arī pa
kādai naglai.”
Bija jau arī garša jocīga – sakaltusi šķēle
izliecās un nebija nokožama. Ķepītis
smīnēja, sacīdams: „Pēdējā laikā liekot
klāt arī īstus miltus.” Pusdienas talonam
Konservatorijas ēdnīcā pretī izsniedza
ar latviešiem nepazīstamiem graudiem
savārītu prosas biezputru, pārlietu ar
ķisēli bez cukura.
Vai tas tik svarīgi? Es taču es Mākslas
Templī. Visās klasēs kaut kas skan. Ja
pasniedzējs beidz darbu, pie durvīm
jau gaida tie, kas grib vingrināties un
tā līdz vēlai naktij. Konservatoriju slēdz
ciet ap pusdiviem, tas ir tad, kad iet
pēdējais tramvajs. Tikai īstie rīdzinieki
pēc lekcijām iet uz mājām, jo viņiem ir
pašiem savas klavieres. Man nebija, es
biju no Valmieras. Es gaidīju savu kārtu.
Viens tāds rīdzinieks pārgudri man
jautā: „Vai Tu zini, ka Konservatorijā –
neklātienē – mācās zirgs?” Esmu maza,
tieva (man palika 16). Es jau nu neļaušu
sevi muļķot. Te nav nekādas neklātienes.
Es zinu. Zirgs droši vien pieved malku
krāsnīm. (Tā es turos pretī.) Pieved jau arī
malku, bet pārējā laikā visu noklausās pie
sētas durvīm. Viņš nestāv tur, kur piesiets

un izjūgts. Stāv tieši aiz durvīm un visu
noklausās...
Redzi – kara sākumā visus spējīgos
zirgus paņēma krievi. Vēlāk vācieši savāca
visus atlikušos kleperus armijas virtuves
vajadzībām. Kur radās šis – liela auguma
dābolainais bēris? Vecs un sirms, bet
pajūga nezina? Sētnieks domā, ka zirgam
kaut kas nav kārtībā ar galvu. Varbūt
kara laikā izbēdzis un slēpies? Tagad stāv
augu dienu durvīs, un visu noklausās? Tas
nu man jāredz pašai. Sameklēju durvis
un veru vaļā. Tiešām! Tieši aiz durvīm
parādās milzīga zirga galva (izmērā kā
puse no mana auguma). Viss šinī galvā
karājās. Sirmās krēpes un ausis un āda uz
kakla. Tā mēs stāvējām; es šinī pusē un
viņš tajā. Pēc brīža sakustējās spalvainie
acu plakstiņi. Melna acs palūrēja uz mani,
sak, vai būs jāpavirzās? Vai gribēs nākt
caur durvīm? Vai lamāsies kā sētnieks?
Vai tikai paskatīsies un liks mieru? Man
zirga miers patika. Teicu viņam: „Pagaidi”,
un taisīju durvis ciet. Man nebija izpirkts
maizes talons. Līdz nākamajām lekcijām
brīva stunda. Gāju uz maizes veikalu. Man
laimējās – dabūju doniņu.
Zirgs tiešām mani gaidīja. Sāku
drupināt maizi. Viņam tika vairāk. Tā mēs
sadraudzējāmies. Zirgs vienmēr bija aiz
durvīm. Varēja just, ka viņš kaut ko gaida.
Toreiz pūtējiem klases bija iedalītas
vienuviet (uz sētu), lai netraucētu ar
savām šķībajām skaņām solistiem –
vokālistiem, čello un klavierēm. Zirgs
patiešām klausījās. Grozīja galvu un
gaidīja.
Bija
pagājuši
vairāki
mēneši.
Tuvojās pirmās uzstāšanās slēgtā
koncertā. Beidzot arī pūtēji spēlēja
pareizo augstumu un kopā ar klavieru
pavadījumu. Atkal biju atnākusi ar savu

maizi. Zirgs maigi apostīja manas rokas,
mēteļa kabatas un juta, ka cienasts nebūs
liels. Apēda savu garoziņu un nokāra
galvu zemu, zemu. Viņš bija vientuļš un
zaudējis visu jēgu dzīvošanai. Viņa dzīve
bija pagalam.
Un tad notika brīnums. Trompetes
un bazūnes spēlēja jēdzīgu melodiju.
Zirgam pacēlās ausis, atvērās melnās acis.
Kakls iztaisnojās. Galva cēlās augšā. Manā
acu priekšā parādījās milzīgs skaists
dzīvnieks. Priekškājas sāka meklēt ritmu
un dejas soli uz vietas. Lepnā galva zemu
noliecās un pacēlās un atkal noliecās.
Un tad sākās īstā izrāde. Viņš attēloja
mūziku. Viņš klausījās un tikai tad – cēla
galvu debesīs. Viņš dzirdēja kadences.
Viņš dzirdēja tempa maiņas. Mūzikas bija
visa viņa dzīve ( kara laikam atbilstoši).
Viņš bija vienīgais, dzīvais,, „Rīgas Cirka”
zirgs, jo laba izrāde bija atvaļinājuma
laikā karavīriem bija vairāk vajadzīga
nekā ēdiens.
Mūzika beidzās. Zirgs bruka kopā:
kājas trīcēja, ausis nošļuka, galva kārās
arvien zemāk un viņam vairs nebija
jēgas dzīvot. Es apķēros zirgam ap kaklu
un klusi mierināju viņu, bet zirgs pūta
smagas nopūtas man uz muguras. Mēs
abi mīlējām mūziku par visu vairāk. Mēs
noslēdzām draudzību uz mūžu.
Beigas bija briesmīgas. Malku nozaga.
Zirgu pārdeva. Visa Konservatorija
mācījās ledus aukstumā. Instrumenti un
pedagogi mēteļos nosarmoja balti no
izpūstās elpas.
Ir pagājuši 69 gadi, bet zirga siltā elpa
un draudzība ir pie manis.
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Tai 2014. Zirga gadā
Jautrīte Putniņa

