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Latvijā koki jau bez lapām, bet Polijā tās
vēl bija pat zaļas. Tā nebija vienīgā atšķirība
starp mūsu valstīm. Iepazīstot tuvāk poļu
zemi, rodas cits priekšstats, nekā tikai
izbraucot tai cauri „tranzītā”. Gudra politika,
ieguldot finansējumu izglītībā un kultūrā,
jaunās skolās un koncertzālēs. Bez pompa,
bez pārspīlējumiem. Bet poļiem to ir vieglāk
izdarīt, jo iedzīvotāju jau ir 20 reižu vairāk
kā mums. Lai arī esam maz pēc skaita, arī
mēs gribam visu to labāko, bet mums tas
nāk grūtāk, jo saprotams, arī finansējums ir
mazāks. Humora izjūtas un gudrības mums
netrūkst, arī pašlepnuma nē, tādēļ cerēsim uz
pozitīvo un negaudīsimies par negatīvo. Jo ar
gaušanos mēs neko izmainīt nevaram....
Šī ir priekšpēdējā Partita šinī gadā, jo
pavasarī esmu izlietojusi atļauto lapu skaitu,
kas uzrādīts rēķinos (februārī izdevums bija 2
reizes biezāks). Nākošgad būšu uzmanīgāka
un rūpēšos, lai pa mēnešiem lapu skaits
nebūtu lielāks par atļauto.
Ilze Dāve, Partitas redaktore

24.oktobrī - Vissirsnīgākie
sveicieni un laimes vēlējumi
mūsu izcilajai klavierspēles
skolotājai Jeļenai Bērziņai
lielajā jubilejā!
Tukuma Mūzikas skolas
kolektīvs
Pārdaugavas Mūzikas un
mākslas skolas pedagogi,
audzēkņi un vecāki sirsnīgi sveic
dižu trombona spēles pedagogu,
skolas simfoniskā orķestra
izveidotāju un diriģentu, sava
darba un mūzikas izcilnieku,
spilgtu personību Boļeslavu
Voļaku 70 gadu jubilejā!

No Partitas vēstures
Septembris izdevumam Partita bija
zīmīgs – tas iznāca 150. reizi. Tātad kādam,
kurš tos saglabā, ir 150 izdevumi. Manā
skolā arī ir gandrīz visas, diemžēl nav pirmo
divu numuru.
Partita savu ceļu uzsāka 1997.gadā, kad
nodibinājās Latvijas Mūzikas izglītības
iestāžu vadītāju asociācija (LMIIVA), vēlāk
pārtopot par LMMIA. Tās redaktors daudzus gadus – Valkas mūzikas skolas direktors
Guntis Freibergs. Tātad Partita ir jau iznākusi 17 gadus un man bija ļoti interesanti pārlasīt pirmos numurus, to laiku aktualitātes
un notikumus.
Ieskicēšu tikai 1998.gada oktobra izdevuma tēmas. Jānis Keičs, toreizējais LMIIVA Domes priekšsēdētājs stāsta par jauno modeli mūzikas koledžās, kad pāriet
uz 5gadīgo izglītību. Pa šo laiku nav vairs
koledžu, atgriežoties pie vecā modeļa –
mūzikas vidusskolām.
Ziņas par mūzikas koledžu uzņemtajiem I
kursā 1998./1999.mācību gadā:

Ventspils mūzikas koledžā – 18 audzēkņi,
Jelgavas mūzikas koledžā – 33 audzēkņi,
E.Melngaiļa Liepājas mūzikas koledžā – 23
audzēkņi. Par citām koledžām ziņu nav.
Jau tālajā 1998.gadā Vilnis Boža, Ogres
mūzikas skolas pedagogs, sagatavojis rakstu ”Mūzikas – attīstībai”, kurā izmantoti ārsta un psihologa R.Krūmiņa lekciju materiāli.
Tikai viens fragments: „Prakse rāda, ka mūzikas nodarbības, kas rada palielinātu slodzi
skolēnam, netraucē sekmīgi mācīties arī citus priekšmetus”.
„Mūzika ir mūsu dvēsele” – Laimrotas
Kriumanes, RPIVA Mūzikas fakultātes prodekānes raksts par šo fakultāti. Interesanti
ir docenta Dz.Kļaviņa uzskati par trīs pamatnostādnēm: jēdzieni „mūziķis interprets” un
„mūzikas skolotājs” nav identiski;
ne katrs teicams interprets spēj būt labs
skolotājs. Ne katrs mūzikas skolotājs var gūt
panākumus kā mūzikas interprets; mūzikas skolotāja zināšanu, prasmju un iemaņu
diapazonam jābūt daudzpusīgākam,
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nekā tas nepieciešams interpretam; mūzikas skolotāja autoritātes un kvalitātes garants ir viņa pieredze muzicēšanā, zināšanas
vēsturē, teorijā, metodikā, pedagoģijā un
psiholoģijā. Bet pats galvenais – aicinājums
būt skolotājam!
Savukārt M.Štauvers stāsta par III
Starptautisko latviešu jauno mūziķu radošo
nometni par tematu „Dažādu laikmetu mūzikas mijiedarbība”, kurā piedalījās mūziķi
no visiem Latvijas novadiem, ASV, Kanādas,
Zviedrijas, Luksemburgas, Beļģijas.
Bet Gulbenes mūzikas skolai – 40 gadi,
kurā tiek stāstīts par zēnu kora panāku-
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miem un piedzīvojumiem Austrijā.
Tiek pieminēti vasaras mūzikas notikumi – Dziesmu un deju svētki Rīgā, Opermūzikas svētki Siguldā un Kuldīgā, Senās
mūzikas festivāls, Džeza festivāls, Baltijas
bundzinieku radošā nometne Saulkrastos,
jauniešu radošā nometne Ogrē, Mūzikas
akadēmijas profesoru Ilzes Graubiņas un
Arņa Zandmaņa meistarklases Ventspilī.
Konkursu nolikumi, piemēram – Republikas mūzikas koledžu koncertmeistaru
klases audzēkņu konkursam, konkurss –
koncertcikls „Talants Latvijai”, Valmieras
reģiona mūzikas skolu mūzikas literatūras

konkurss, Valmieras reģiona skolu IV mazo
pianistu konkurss. Valkas mūzikas skola aicina uz II estrādes un džeza mūzikas festivālu,
Klavieru skolotāju asociācija organizē Festivālu – koncertu Bolderājas mūzikas skolā.
Neskatoties uz visām pārmaiņām, ir lietas, kuras nemainās – skolu aktīvā darbība,
pašiniciatīva, radošums. Viss turpinās, viss
notiek....
Publicējam 1998.gada novembra Partitas
rakstu par I K.Davidova čellistu konkursu,
godinot un atceroties Māri Villerušu, kurš uz
mums tagad raugās no mākoņu maliņas....
Ilze Dāve

Par ritmiku
Iepriekšējā Partitas numurā rakstīju
par Cēsu reģiona direktoru sanāksmi,
kurā viens no jautājumiem bija ritmika,
tās nozīme bērnu izglītošanā. Vēlējos
uzzināt citu pedagogu domas par šo
priekšmetu, tā lietderību, vai ritmika var
aizstāt solfedžo un mūzikas mācību. Paldies visiem, kas dalījās savās pārdomās
un pieredzē, bet šo tēmu noteikti nenoslēgsim, jo gaidīsim arī citu skolu pieredzi.
• Mūsu skolā Ritmikas nodarbības notiek
1. klasei, 1 reizi nedēļā. Esam apmierināti, lai
gan nebūtu slikti arī 2. klasei. Mūsuprāt 1.
klasē varētu būt 1 solfedžo un 1 ritmika. Tā
kā katra skola stundas dala pēc saviem ieskatiem un iespējām, šajā mācību gadā mēs
strādājam ar 1. klasi reizi nedēļā. Ritmiku
mums māca RPIVA students Jānis Skangalis,
topošais deju, ritmikas pedagogs.
Ineta Pilverte, Iecavas mūzikas skola
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• Ritmika varētu būt (un jau praktiski
ir) solfedžo stundas elements, stundas
sastāvdaļa jaunākajās klasēs. Ir jāņem vērā,
ka jaunākajās klasēs bērni ir spējīgi veikt
- un ar prieku to arī dara - uzdevumus, kas
nav ritmikas, bet gan lielākā mērā solfedžo elementi, piemēram: dzied, mācās glīti
rakstīt nošu zīmes, spēlē apgūtos mūzikas
elementus uz klavierēm, arī improvizē uz
klavierēm. Tāpēc uzskatām, ka ritmika nevar aizvietot solfedžo stundu; tā ir jāiekļauj
solfedžo stundā.
Maija Samorodova, Daugavpils Mūzikas
vidusskolas solfedžo skolotāja
• Mēs praktizējam pirmsskolas grupās
(pašapmaksas) divas nodarbības
- viena solfedžo (dziedāšana un mūzikas
ābece);
- otra ritmika. Nodarbības bērniem no 3 līdz
6 gadu vecumam.

Karmena Ziemele, Latgales priekšpilsētas
mūzikas un mākslas skolas direktore
• Mūsu viedoklis ir – ritmikas stundas
būtu ļoti vēlamas mazākajās klasēs (sagatavošanas, 1., 2. ). Tās būtu vērtīgs papildinājums jau esošajām solfedžo stundām.
Ritmikas nodarbībām nepieciešams arī kvalificēts speciālists un koncertmeistars. Mūsu
skolā dažus gadus bija ritmikas nodarbības
sagatavošanas klasei, kuras vadīja profesionāla deju skolotāja. Rezultāti bija ļoti labi.
Kuldīgas mūzikas skola
• Izlasot septembra ,,Partitas ‚‘ numurā
Cēsīs Mūzikas skolu direktoru sanāksmē
pieminēto tēmu par ritmikas mācīšanu mūzikas skolās, nospriedu, ka beidzot par to
sākuši runāt arī citur. Koordinācija, spriežot
pēc pieredzes, kā īpašība pat muzikāli apdāvinātajiem bērniem ne vienmēr ir sas-

topama. Tā ir jāattīsta vairāku gadu garumā.
Šī iemesla dēļ gan bez finansiāla atbalsta,
esmu veidojusi ritmikas grupas, lai izkoptu
elementāras koordinācijas iemaņas. (To
uzņēmos darīt, jo esmu gan dejojusi, gan
saņēmusi kvalifikācijas apliecību) Esmu
konstatējusi, ka bērni gan pēc muzikālo
nodarbību apmeklējuma bērnudārzos, gan
dejojušie tautiskās dejas, ne vienmēr spēj
ritmiski izpildīt elementāras kustības. Varbūt situācija ir īpaši pasliktinājusies, pēc laikiem, kad ierindas mācība vispārizglītojošajās skolās bija neatņemama sporta stundu
sastāvdaļa. Šobrīd pat ritmiskas soļošanas
iemaņu apgūšana bieži vien ir rūpīga darba rezultāts. Ritmikas stundās apgūstamais,
protams, neaprobežojas ar soļošanu. Doma
par ritmikas mācīšanu jaunākajās klasēs
mūzikas teorijas stundu vietā, manuprāt,
tomēr šobrīd nav iespējama. Tas varētu būt
vēl viens priekšmets. Daudziem bērniem
pirmās zināšanas un iemaņas mūzikas pasaulē veidojas lēni. To veidošana gan caur
instrumenta spēles apguvi, gan mūzikas
teoriju un, gan ritmikas nodarbībām tās
tikai nostiprinātu. Pēc patreizējās likumdošanas, kā priekšmetu to drīkstētu pasniegt
pedagogs ar attiecīgu izglītību vai arī Mūzikas teorijas skolotājs ar vismaz dejošanas
pieredzi. Toties nav neiespējami jau šobrīd
katram pedagogam savas specialitātes
stundās izmantot ritmikas elementus, lai
saviem audzēkņiem veicinātu koordinācijas
attīstību, ko arī silti ieteiktu.
Birzgales Mūzikas skolas skolotāja Līga
Paukšte
• Babītes Mūzikas skolā sākot 2014.15.m.
gadu ritmika kā mācību priekšmets tiek
piedāvāts sagatavošanas un 1. klases
audzēkņiem, un ir kā papildus nodarbība
solfedžo mācību priekšmetam. Manuprāt,
šāds modelis ir labs, jo papildus teorijas
stundām audzēkņiem ir iespēja papildus
attīstīt ritma izjūtu, piedzīvot mūziku
caur kustību, tādējādi paplašinot savu
radošo potenciālu. Ritmika ļauj ar kustību
palīdzību izprast mūzikas izteiksmes
līdzekļus, tādējādi paspilgtinot to nozīmi
un izpratni par tiem. Ritmikas nodarbībās
papildus ierastajām ritmikas darbībām
apgūstam ritma skaņdarbus, kur audzēkņi
mācās ievērot norādītos mūzikas izteiksmes
līdzekļus – dinamikas maiņu, tempu,
raksturu, dažādus skaņveides paņēmienus. Tāpat mācās lasīt notis uzreiz ar visiem
norādītajiem mūzikas izteiksmes līdzekļiem. Šādā veidā bērnam ir iespēja pašam
izpildīt šos mūzikas izteiksmes līdzekļus,
izprast tos, un protams – atcerēties. Un
turpmāk katru no tiem sastopot, bērnam
jau ir priekšstats, kas tas ir, kā to izpildīt un
ko tas dod.
Maija Švēdenberga, Babītes Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles un ritmikas
skolotāja

• Atsaucoties uz Jūsu aicinājumu paust
savu viedokli par mūzikas mācības stundu
aizstāšanu ar ritmiku mūzikas skolas jaunākajās klasēs, darām zināmu, ka mūzikas
mācība ir kā integrēts mūzikas pasaules
iepazīšanas priekšmets, kas sevī ietver gan
solfedžo, gan mūzikas teorijas un ritmikas
elementus. Mūzikas mācības galvenā jēga
ir pamatprasmju un iemaņu veidošana visu
šo komponentu ietvaros. Ritmika ir tikai
viens no mūzikas mācības komponentiem.
Ritmikā nevar apgūt nošu rakstu, solfedžēt
melodijas, kā arī apgūt muzikālas dzirdes
bāzes iemaņas, kā piemēram, saskatīt notīs, dziedāt ar balsi, spēlēt, rakstīt, noteikt
ar dzirdi utt. Ņemot vērā mūsdienu bērnu
vājo dabisko muzikālās dzirdes attīstību,
mēs neatbalstām mūzikas mācības stundu
aizstāšanu ar ritmiku.
Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas skolas mūzikas teorijas priekšmetu skolotājas
• Ritmika, manuprāt, solfedžo pilnībā
aizstāt nevar, bet lieliski to papildināt gan!
Kopš profesores G. Pētersones lekcijas es
izmantoju daudzus no viņas ieteikumiem
un praktiskajiem uzdevumiem 1.un 2.klases ansambļa stundās, kur ar dažādiem
ritmikas uzdevumiem nostiprinu solfedžo
iemācīto teoriju. Bērniem ļoti patīk šie aktīvie uzdevumi un pēdējo 3 nedēļu laikā,
kopš es izmantoju ritmikas metodi, bērni,
praktiski darbojoties, jau ir apguvuši izpratni par reģistriem, dažādiem mūzikas terminiem un ritma vienībām. Noteikti turpināšu
izziņas procesu par ritmikas pielietojumu
bērnu muzikālajā attīstībā, lai varētu pilnvērtīgāk bērniem palīdzēt apgūt mūzikas
teoriju un mūzikas mīlestību!
Liena Eglīte, Gaujienas mūzikas un
mākslas skolas skolotāja
• Atbildot uz jautājumu par ritmikas mācīšanas nepieciešamību mūzikas skolā, mana
atbilde ir - viennozīmīgi JĀ! Tā, protams,
nevar aizstāt mūzikas mācības vai solfedžo
stundu, bet ir lielisks veids, kā nostiprināt
teorijas stundā mācāmos ritumu modeļus,
attīstīt audzēkņu koordinācijas spējas, veidot uzstāšanās pieredzi, attīstīt radošumu,
improvizācijas iemaņas. Pieredze mūsu
skolā (Bauska mūzikas skola), apgūstot ritmiku, ir jau 6 mācību gadi, un audzēkņiem
ļoti patīk šīs stundas, tās „atsvaidzina“ obligāto stundu saturu un darba metodes, kā
arī veicina šo teorētisko „bagāžu“ uztvert
nedaudz atšķirīgi - caur ķermeni, kustībām,
spēlēm, ritma instrumentu spēli. Ritmikas
stundas ir iespējams veidot ļoti daudzveidīgas, tādēļ patīk gan audzēkņiem, gan man,
kā pedagogam. Tāpat veicina kolektīvās
muzicēšanas iemaņas, kas vēlāk lieti noder,
spēlējot dažādos ansambļos un orķestros.
Ieva Ūdre, Bauskas mūzikas skolas ritmikas skolotāja

Koncerts,
kas paliks atmiņā!

Ar patiesi romantisku, muzikāli krāsainu un
izcilu muzikālu projektu - koncertprogrammu arfai un saksofonam „Rudens deja” 10.
oktobrī atklātas nu jau otrās „Kamermūzikas
dienas Pļaviņās”. Kultūras centra klausītāju
piepildītā zāle un nerimstošie aplausi
apliecināja, ka Pļaviņās tiek novērtēta
akadēmiskā mūzika un „Kamermūzikas dienas Pļaviņās” ir atradušas savu stabilu vietu
Pļaviņu novada kultūras dzīves norisēs.
Ievas un Ainara Šablovsku muzikālais duets uzrunāja dažādu paaudžu un ineteršu
klausītājus. Šķiet, ka koncerta klausītāji zālē
ar aizturētu elpu tvēra ikvienu muzikālu
frāzi, apbrīnojot Ainara saksofona spēles
virtuozitāti, duduka noslēpumainību un Ievas arfas spēles īpašo grāciju.
Projekts „Kamermūzikas dienas Pļaviņās”
turpinājās sestdien, 11. oktobrī Pļaviņu
mūzikas skolā, kur mūzikas skolu pedagogiem bija iespēja pilnveidot savu
profesionālo meistarību Ainara Šablovska
meistarklasē saksofona spēlē. Bet 24.
oktobrī Pļaviņu novada kultūras centrā
aicinām ikvienu uz Kamermūzikas dienu noslēgumu, kur muzicēs nākamie
profesionāļi – reģiona mūzikas skolu
kameransambļi no Kokneses, Aizkraukles,
Jēkabpils un Pļaviņām. Noslēguma koncertu vadīs un ar mūzikas skolu audzēkņiem
sadziedāsies operdziedātājs Nauris Indzeris.
Projektu „Kamermūzikas dienas Pļaviņās”
izstrādājuši Pļaviņu mūzikas skolas pedagogi, to atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds
un Pļaviņu novada dome.
Dita Ārgule,
Pļaviņu mūzikas skolas direktore
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Iespaidi no Serbijas
Dažādu valstu bērni, dažādu valodu
sasaukšanās, dažādu kultūru iepazīšana, prieks,
jaunas pazīšanās, iespēja prezentēt savu
valsti un redzēt citu valstu priekšnesumus –
tā ir tikai neliela daļa no gūtajiem iespaidiem
Serbijas galvaspilsētā Belgradā, ko oktobra
sākumā guva bērni no Babītes un Rīgas
mūzikas skolām 45. Starptautiskajā bērnu
konkursā/festivālā JOY OF EUROPA 2014, kas
iekļauj gan mūzikas, gan dejas, gan drāmas
mākslu.
Ceļā pavadītais laiks un satraukums par
gaidāmo, tās ir emocijas, kas redzamas
bērnos, iebraucot Belgradā, kur Latvijas
delegāciju sagaida pasākuma organizatori.
Ģimenes, kurās tiks uzņemti latviešu bērni,
jau gaida savus aizbilstamos. Nepacietība
iepazīt jaunus draugus ir ne vien latviešu,
bet arī serbu bērniem. Pamazām viens otru
atraduši, iepazinuši, bērni dodas pie savām
ģimenēm nakšņot un atpūsties. Skolotāji ar
līdzi aizbraukušajiem vecākiem brauc gādāt
par instrumentu novietošanu Belgradas
bērnu un jauniešu centrā, kur paredzēts
viens no koncertiem, kurā uzstāsies Latvijas
delegācija. Šis brauciens ir arī sava veida
ekskursija, kur šoferis aizrautīgi rāda galvenās
ielas nozīmīgākās ēkas – parlamenta ēku,
galveno pasta ēku, ASV vēstniecību, arī pirms
15 gadiem amerikāņu sabombardētas ēkas,
kas joprojām stāv kā sava veida piemineklis
notikumiem, kas risinājušies pagātnē un
katra serba sirdī rada sēru un skumju sajūtu.
Arhitektūru raksturo monumentālisms, ēkas
ir pamatīgas, iespaidīgas, ar lielām kolonnām,
daudz stāviem un daudz betona. Nelielais
ceļojums ir galā, instrumentus nogādājam
paredzētajā vietā un gaidām nākamo dienu.
Pirmā pasākuma diena ir karnevāls
un oficiālā festivāla atklāšana. Dalībnieki
sapulcējas Belgradas centrā un gatavojas
gājienam. Latvijas tēpu izvēle simboliska –
esam taču zvejnieku un jūrnieku valsts,
pārstāvam šo sfēru. Mums ir gan kapteinis,
gan matroži, gan glītas jūrnieku meitenes.
Neiztrūkst arī daiļa pilsētniece, kas atnākusi
pastaigā gar jūru. Pat airis paķēries līdzi, kas
vēlāk izrādījās noderīga atpazīšanās zīme starp
daudzajiem dalībniekiem. Karnevāls izpaužas
kā gājiens no pulcēšanās vietas līdz atklāšanas
koncerta vietai. Belgradas iedzīvotāji ar prieku
noraugās krāšņajā gājienā. To filmē un vēlāk
arī rāda televīzijā. Atklāšanas koncertā izskan
pasākuma himna serbu valodā, ko latviešu
bērni ātri pielāgo savām valodas prasmēm.
Tāpat tiek rādīti ugunīgie deju soļi serbu
dejotāju izpildījumā, kur reģiona raksturīgos
deju soļus papildina krāšņie dejotāju tērpi. Šīs
dienas galvenie notikumi ir galā, taču vakarā
ir apsveikuma koncerts skolā, kura uzņem
mūs un kurā mācās tie bērni, kuru ģimenēs
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Latvijas Mūzikas skolu delegācija Polijā
dzīvo latvieši. Par to gan uzzinām tikai tajā
dienā. Loģistika ir mūsu stiprā puse, un ļoti
atsaucīgi organizatori to tikai papildina –
varam nogādāt savus instrumentus atpakaļ
skolā, sagatavoties arī savam muzikālajam
sveicienam un dodamies uz pasākumu. Vien
jāpiebilst – cik labi, ka esam divi pedagogi, jo
vienam tajā pat laikā ir jātiekas ar noslēguma
koncerta režisoru, lai izrunātu visas lietas par
instrumentu izvietojumu uz skatuves un
citām aktuālām, lietām. Un labi, ka mums līdzi
ir atsaucīgi vecāki un superOme, kas gādā, lai
visu varam izdarīt kā nākas.
Nākamajā dienā iesākas ar ziņu telefona
aplikācijā WhatsApp, kur nu jau ir izveidota
domubiedru grupa „Serbijas brauciens”.
Pienāk nofilmēts materiāls no rīta ziņām, kur
rāda vakardienas piedzīvojumus gājienā,
tiek parādītas intervijas ar mūsu meitenēm,
kur Sindija kļuvusi par Sindu, taču kopumā
visiem prieks un pozitīvas emocijas visai
dienai. Šī ir viena no mūsu uzstāšanās reizēm.
Esam kopā vienā koncertā ar Slovākiju,
Maķedoniju, Rumāniju, Vāciju, Slovēniju un
Serbiju. Šī ir lieliska iespēja redzēt citu valstu
priekšnesumus, kas visi ir interesanti un tik
ļoti atšķirīgi viens no otra. Pēc neviltotām
ovācijām pēc priekšnesuma vēl nedaudz
uzkavējamies koncerta vietā, bet drīz vien jau
bērni dodas pie ģimenēm.
Notikumi seko cits citam, pasākums rit
pilnā sparā. Kas gan par pasākumu bez
pieņemšanas pie prezidenta? Dodamies uz
prezidenta rezidenci – liela, iespaidīga ēka.
Daudz, daudz betona. Taču interjers liek domāt
vairāk par ko citu – plašums, iespaidīgums un
nozīmīgums. Daudz bērnu, maz gaisa, daudz
preses un TV pārstāvju, maz vietas. Veiksmīgs
foto ar Serbijas prezidentu un viņa kundzi,
valdības sēžu zāles apmeklējums, un varam
doties atpūtā – sporta diena, ko organizē
pasākuma rīkotāji. Dodamies izbraukumā ar
autovilcieniņu pa centrālo parku, atpūšamies,
spēlējam dažādas sporta spēles un izbaudām
svaigo gaisu un brīvo dabu.
Ir pienākusi nozīmīgākā pasākuma diena –
Galā koncerts „Savā” centrā. Ļoti liela
koncertzāle, iespaidīga, un protams, daudz
betona. Gatavojamies ģenerālmēģinājumam,
vedam instrumentus, mēģinam instrumentu
uznešanu uz skatuves. Ģenerālmēģinājuma
operatīvā gaita liecina par izcilo pasākuma
organizatoru darbu. Neiztikt arī bez kurioziem
– tā kā esam atveduši gana daudz instrumentu,
režisorei rodas bažas, kā iekļauties laikā to
visu uznesot uz skatuves 18 sekundēs, jo ir
jau ko nest: 2 portatīvās klavieres, 5 oktāvu
marimba, ksilofons, zvaniņi, basa bunga, un
dažādas mazās perkusijas. Sākotnēji izskanēja
jautājums, vai klavieres nevarot spēlēt stāvus.
Kad nebijām ar mieru, nāca priekšlikums

basa bungu vispār nenest uz skatuves. Taču
galu galā visi instrumenti tika uznesti 18
sekundēs un nekādu pārpratumu attiecībā
par instrumentiem vairs nebija. Koncertā
visi dalībnieki sēž uz skatuves un gaida savu
uzstāšanos. Un gan ģenerālmēģinājumā,
gan koncertā nav neviena, kurš uz skatuves
traucētu, jo pilnīgi visu valstu dalībnieki ir
aizrauti ar pārējo valstu krāšņajiem tērpiem,
deju ritmiem, priekšnesumiem. Visu to
uzskaitīt nevar, vien jāatzīmē daži tiešām izcili
priekšnesumi no Rumānijas, Baltkrievijas,
Bulgārijas, Albānijas, Maķedonijas un Turcijas.
Pārsvarā esam pieraduši pie mums blakus
esošās Eiropas kultūras, taču šeit redzam citu
Eiropu, austrumniecisko Eiropu, kas ar saviem
ritmiem un tērpiem dažu brīdi apbur un
aizrauj, dažu – rada apbrīnu. Vakarā bērniem
bija iespēja savu uzstāšanos vērot Serbijas
nacionālajā televīzijā, kas raidīja ne vien
noslēguma koncertu, bet arī visu festivāla
notikumu gaitu.
Vēl arvien koncerta iespaidā liekam
instrumentus autobusā, galvā skan pasākuma
himna, neliela smeldze par to, ka viss ja galā,
un ilgas pēc mājām. Pēdējā atvadīšanās no
organizatoriem, uzklausām priekšlikumus, lai
paliekam Serbijā.
Pēdējais rīts Belgradā sākas agri, asaras,
patiesas emocijas un atvadīšanas no
ģimenēm un mūsu delegācijas vadītājām,
varam doties mājup. Galvā skan mūsu pašu
spēlētā tautas dziesma „Aiz kalniņa dūmi kūp”,
pasākuma himna mūsu versijā „Zīmuļi, zīmuļi”
(kāpēc zīmuļi, jājautā pašiem pielāgotājiem).
Gandarījums par paveikto, piesātinātas
emocijas par piedzīvoto un iegūto. Un jaunas
idejas nākotnei.
Konkurss / festivāls JOY OF EUROPA 2014
notiek jau 45.reizi, tajā piedalījās vairāk
kā 17 valstu pārstāvji no visas Eiropas un
Skandināvijas. Lai piedalītos pasākumā,
pretendentiem bija jāaizsūta pieteikums
un ieraksts, ko izvērtēja žūrijas komisija un
izvēlējās no katras valsts vienu pārstāvi.
Izturot šo konkursu, tikām aicināti piedalīties
šajā starptautiskajā pasākumā. Liela pateicība
visiem, ar kā palīdzību varējām aizbraukt.
Jo īpaši sakam paldies Babītes novada
pašvaldībai, kas atrada iespēju atbalstīt
braucienu bērniem. Tāpat liels paldies
pedagogiem, kas palīdzēja sagatavot
brauciena repertuāru - Ilzei Rusovai un Vitai
Zemturei. Un vislielākais paldies pašiem
bērniem par ieguldīto darbu, par izturību un
sadarbību.
Babītes mūzikas skolas sitaminstrumentu
spēles skolotāja M.Švēdenberga

Jau par tradīciju ir kļuvuši Latvijas Mūzikas skolu direktoru un pedagogu pieredzes
apmaiņas braucieni uz citām valstīm, lai
tuvplānā uzzinātu par citu valstu pieredzi
muzikālajā izglītībā. Arī iepriekšējos gados
Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija
ir organizējusi vairākus šāda veida braucienus uz Igauniju, Lietuvu, Sanktpēterburgu, Somiju, Minsku. Ceļojuma laikā tiek
apmeklētas ar mūzikas izglītību saistītas
iestādes, kuras izvēlētas pateicoties Latvijas
Mūzikas skolu plašajai sadarbībai ar līdzīga
profila kaimiņvalstu skolām.
Pirms dalos iespaidos, daži skaitļi. Latvijā pēc 2013. gada statistikas datiem dzīvo
2,013 miljoni iedzīvotāji, IKP uz vienu iedzīvotāju 15 375,45 USD. Latvijā 2014. gadā
mērķdotāciju saņēma 145 Mūzikas un
mākslas skolas ar 23 000 audzēkņiem.
Polijā pēc 2013. gada statistikas datiem
mīt 38,53 miljoni iedzīvotāju, IKP uz vienu
iedzīvotāju 13 431,95 USD. 670 I un II līmeņa
mūzikas skolās mācās 90 000 audzēkņi.
Tātad, šoreiz mūsu ceļš veda uz Poliju,
valsti ar 5 reizes lielāku platību kā Latvijai un
gandrīz 20 reizes lielāku iedzīvotāju skaitu
kā Latvijā. Apzinoties mūsu valstu milzīgo
skaitlisko atšķirību, protams, grūti ir arī novērtēt Latvijas un Polijas mūzikas izglītības
plusus un mīnusus. Tomēr kopumā guvām
daudzpusīgu priekšstatu un pozitīvas ierosmes.
26. oktobra rītā 31 dalībnieka sastāvā
izbraucām no Rīgas, lai gūtu jaunus iespaidus Vroclavā, Varšavā un Zambrovā.
Tā kā tālākais braucienā izvēlētais punkts
bija Vroclava, tad sākām ar to.
Pēc garā pārbrauciena atpūtušies viesnīcā ,,Campanile”, nākošajā rītā mūsu delegāciju sagaidīja saksofona spēles profesors

Rišards Zolodevskis Karola Lipinska vārdā
nosauktajā Vroclavas Mūzikas akadēmijā.
Akadēmijas rektore mūs iepazīstināja ar savas augstskolas profilu, kas pamatā neatšķiras no Latvijas J. Vītola Mūzikas akadēmijā
apgūstamā, bet papildus tur iespējams apgūt mūzikas terapijas kursu, garīgās mūzikas kursu, kā arī baroka laika instrumentu
spēli. Augstskolā darbojas arī visdažādākie kolektīvi, sākot ar baroka orķestri līdz
džeza orķestrim. Vokālā nodaļa lepojas ar
konkursu 10 reflektanti uz vienu vietu. Konkurss, protams, ir arī uz citām studiju vietām. Akadēmiju iepazinām no stāstījuma
un izstaigājot telpas. Prātā labi paliks gan
vecais korpuss, kurš ar karu laikā necietušo
interjeru atgādina muzeju, gan mūsdienu
prasībām tikko kā uzceltais jaunais korpuss.
Tajā ar labu akustiku uzbūvēta koncertzāle
ar 360 vietām, ierakstu studija, īpaši ar skaņas izolāciju aprīkotas telpas džeza programmu apguvei. 600 studenti studējot Vroclavas akadēmijā, te var justies gan mūsdienu
prasībām atbilstoši, gan uzsūkt gadsimtu
elpu.
Izstaigājuši 2013. gadā ekspluatācijā nodotās Mūzikas akadēmijas telpas, pēc brīža
nonācām vēl pēc krāsas smaržojošās, vēl
skolēnu kņadu nepiedzīvojušās, bet jau
pabeigtās K. Šimanovska vārdā nosauktās
I un II pakāpes Mūzikas skolas valstībā. Tā
atrodas pāris metru attālumā no Vitolda
Ļutoslavska vārdu nesošās Vroclavas filharmonijas un tiešām uzskatāma par valstību.
Te ierīkoti gaiši kabineti vispārizglītojošo
priekšmetu apgūšanai, ar labu skaņas izolāciju nodrošināti mūzikas priekšmetu kabineti, kamerzāle, koncertzāle, plaša sporta zāle un sporta laukums brīvā dabā, pēc
pēdējām prasībām aprīkota ēdamzāle un

pat pastaigu pagalmiņš. Skola svin savu
65 pastāvēšanas gadskārtu ar ienākšanu
jaunās telpās, kur no idejas līdz realizācijai
pagājuši 5 gadi. No tiem celtniecībai veltīti
20 mēneši. Skola uzcelta ar 85 % Eiropas fondu finansējumu un 15 % Kultūras ministrijas līdzfinansējumu. Projekts izstrādāts arhitektam un mūzikas skolas direktoram cieši
sadarbojoties, rodot vislabāko un mūsdienu prasībām atbilstošākos risinājumus, ieguldot 54 miljonus zlotu (13,5 miljoni Eiro).
Iepazināmies arī ar skolas mācību procesa
organizēšanu. Skolā bērni sāk mācīties no
6 gadu vecuma. No 1.-6. klasei tiek apgūta
blakus vispārizglītojošajiem priekšmetiem
I pakāpes Mūzikas izglītība, pēc kuras tiek
kārtoti noslēguma eksāmeni. Lai iekļūtu
II pakāpes apmācībā (7. -9.klase ģimnāzijas līmenis), jākārto iestājeksāmeni, kuros
vispārējā konkursā piedalās audzēkņi arī
no citām skolām. Pēc tam audzēkņi savu izglītību var turpināt liceja 3 gadīgajā kursā,
tātad saņemot pilnu - 12 gadīgu, vispārējo
un mūzikas izglītību. Ar visu to mūs laipni iepazīstināja skolas direktors Zbigņevs
Lucs (akordeonists), vicedirektore Regīna
Žmigrocka (fizikas skolotāja) un vicedirektors Tadeušs Merka (čellists).
Pēc iepazīšanās ar jauno skolas ēku visi
varējām veltīt laiku nesteidzīgai 650 000
tūkstošu iedzīvotāju pilsētas senās daļas
apskatei. Tā atstāja neaizmirstamus, tikai
savai pilsētai raksturīgus iespaidus, īpaši veroties no katedrāles skatu torņa.
Vakarā autobuss mūs aizvizināja uz Varšavu, kur pēc naktsmiera nākošajā rītā, bija
paredzēta pieņemšana Polijas Kultūras ministrijā. Tā izvietojusies pilsētas centrā pie
vecpilsētas plašās senlaicīgās telpās. Mūs
sagaidīja mūzikas speciālisti un refePARTITA NR. 151 2014
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Turpinājums no 5.lpp.

Daugavpils Piano 2014
No 2. - 10.jūlijam jau trešo gadu Daugavpils
Mūzikas vidusskolā sadarbībā ar Francijas
organizāciju Concerto Grosso ar Daugavpils Latviešu Kultūras centra, Marka Rotko
mākslas centra, Park Hotel Daugavpils Latgola atbalstu notika Starptautiskās meistarklases klavierspēlē Daugavpils Piano
2014. Šogad kursos piedalījās vienpadsmit
audzēkņi no Ķīnas mūzikas skolām, Parīzes
(Francija) konservatorijas students, Lionas
(Francija) konservatorijas studente, Tallinas
(Igaunija) Mūzikas Akadēmijas students –
korejietis, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
Akadēmijas studenti, Rīgas Emīla Dārziņa
Mūzikas vidusskolas un Daugavpils Mūzikas vidusskolas un mūzikas skolas audzēkņi. Meistarkursus vadīja pianisti un pedagogi Marko Martins (Igaunija), Šu Nings (Ķīna)
un Juris Žvikovs (Latvija).
Tāpat kā iepriekšējos gados, meistarkursu
laikā katru dienu notika atklātās stundas,
kas bija pieejamas visiem interesentiem.
Jaunie pianisti vecumā no 7 līdz 21 gadiem
izpildīja gan iepriekš apgūtus skaņdarbus,
gan arī tos, kurus sagatavoja kursu laikā.
Šogad notika radošas izmaiņas dalībnieku
koncertēšanā. Pirmo reizi Daugavpils Piano
muzicēja meistarkursu pedagogi, kuri at-

klāšanas koncertā Daugavpils
Mūzikas vidusskolā atskaņoja
skaņdarbus klavierēm solo un
ansamblī sešrocīgi. Notika divi
koncerti – Daugavpils Marka
Rotko mākslas centra koncertzālē un Daugavpils Mūzikas
vidusskolas koncertzālē, kuros
audzēkņi atskaņoja tikai solo
programmu. Bet divos koncertos – Daugavpils Mūzikas
vidusskolā un Daugavpils Latviešu Kultūras centra koncertzālē – audzēkņiem bija gods
muzicēt ar Daugavpils Kamerorķestri Aivara Broka vadībā.
Orķestra pavadījumā tika atskaņoti J.Haidna, V.A.Mocarta, L.v.Bēthovena un F.Šopēna klavierkoncerti. Jāatzīmē,
kā Daugavpils Piano ir vienīgie meistarkursi
Latvijā un ne tikai Latvijā, kur dalībniekiem
ir iespēja atskaņot klavierkoncertus ar orķestri. Viens no meistarkursu vadītājiem,
Jāzepa Vītola Latvija Mūzikas akadēmijas
docents Juris Žvikovs, atzīmēja: «Daugavpils starptautiskās meistarklases jaunajiem
pianistiem ir savā veidā unikāls pasākums.
Galvenokārt, nepiespiestās un draudzīgās

atmosfēras dēļ, kā arī radītās iespējas dalībniekiem spēlēt ar orķestri. Šāda izdevība
meistarklasēs parādās reti. Dalībnieki ir ļoti
atsaucīgi, ieinteresēti, un mums, pedagogiem, par lielu prieku meistarklašu noslēgumā spēlē vēl labāk. Arī cilvēciskā ziņā mēs
jūtamies labi šajā pilsētā.”
Cerēsim, ka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notikušās starptautiskās jauno pianistu
meistarklases gūs tālāko attīstību.
Elīna Bambāne
Daugavpils Mūzikas vidusskola

Diskusija
Jēdziena ,,Interešu izglītība‘‘ lietošana
Latvijas izglītības sistēmā.
Daudzi vēl atceras vēl pagājušos
padomju laikus, kad valstī nedaudzās
Mūzikas un mākslas skolas realizēja savas
programmas pēc stingriem priekšrakstiem,
vispārizglītojošajās skolās bija kori, deju
kolektīvi un orķestri, Pionieru namos un pilīs
darbojās visdažādākie kolektīvie pulciņi.
Laikiem mainoties, pamainījušies arī nosaukumi. Mūzikas skolās varam apgūt profesionālās ievirzes izglītību. Vispārizglītojošajās skolās un tagadējos Jaunatnes Iniciatīvas centros varam pilnveidoties Interešu
izglītībā.
Ko tad sākotnēji iekļāva sevī jēdziens:
Interešu izglītība? Tie ir dažāda profila
pulciņi, kuros interesenti pulcējas lielākās
vai mazākās grupās uz nenoteiktu laiku.
Viņi papildina savas prasmes vai nu
dziedot, dejojot, zīmējot, veidojot, šujot,
meistarojot, pat mācoties spēlēt ģitāru vai
sitamos instrumentus un visādi citādi sevi
bagātinot. Bet ne vienmēr sevi apgrūtinot
ar kāda noteikta mērķa sasniegšanu savās
prasmēs. Grupas var būt lielākas vai
mazākas, pedagogi saņem atalgojumu
caur valsts mērķdotācijām. Pārsvarā par
dalību pulciņos nav jāmaksā.
Nekas nestāv uz vietas. Laiki mainās.
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Tas ir tikai pašsaprotami. Finansējums
Kultūrizglītībai samazinās, bet dzīvot un
izdzīvot vajag gan Mūzikas skolām, gan
skolotājiem. Tāpēc ne reti mēs Mūzikas
skolu piedāvājumā arī sastopam jēdzienu:
Interešu izglītība. Mans jautājums ir
tāds: Vai mēs Mūzikas skolās, piedāvājot
sagatavošanas klases mācīšanu vai
samazinātu prasību piedāvājumu apgūstot
dažādu mūzikas instrumentu spēli,
neradām sajukumu cilvēkiem, kuri vēlas
izmantot kādu no šiem pakalpojumiem?
Kāpēc mēs piedāvājam blakus 20V
programmām Mūzikas skolās Interešu
izglītību? Kāda ir atšķirība? Jautājums arī par
to, ar ko atšķiras teātra, dziedāšanas vai deju
pulciņa piedāvājums Mūzikas skolā no tāda
paša nosaukuma pulciņa vispārizglītojošajā
skolā, ja tie abi funkcionē zem nosaukuma:
Interešu izglītība. Pieņemu, ka paši
piedāvātāji labi izprot atšķirības, bet
sastopoties ar šiem formulējumiem pirmo
reizi, apjukums ir garantēts.
Domāju, ka situācijā, kad radošums
izpaužas visdažādākajos veidos, līdz ar to
arī Mūzikas skolu piedāvājumu klāstā, nebūtu slikti padomāt par citu nosaukumu
lietošanu. Ja arī kādas samazinātas programmas ietvaros Mūzikas skolā piedāvā
1 individuālo stundu nedēļā instrumenta

spēles apguvei, tad tā noteikti nav Interešu
izglītība. Varbūt tā ir privātstunda izmantojot Mūzikas skolas infrastruktūru vai speciāli licenzēta programma, bet ne Interešu
izglītība. Ja tas ir dziedošs ansamblis ārpus
programmām Mūzikas skolā, tad saucam to
par ansambli, ja teātra spēles iemaņu apguve Mūzikas skolā, tad dramatiskais kolektīvs
u.t.t. Tie būs papildus piedāvājums profesionālās ievirzes programmām, bet ne Interešu izglītība. Nav noslēpums, ka zem nosaukuma Interešu izglītības Mūzikas skolās
ir meklēta papildus finansējuma piesaistes
iespēja no privātajiem līdzekļiem. Domāju,
ka neliela daļu pašvaldības var atļauties balstoties uz šo nosaukumu piešķirt līdzekļus
pedagogu atalgojumam. Valsts piešķirtais
kopējais finansējums Interešu izglītībai
vispārizglītojošajām skolām jau šobrīd ir
nepietiekams.
Ar šo rakstu vēlos ierosināt diskusiju par
Mūzikas skolām, kuras neviena vairs nelīdzinās cita citai, kurās notiek nepārtrauktas
pārmaiņas ceļā uz izdzīvošanu, bet tomēr
kopēju vērtību meklēšanu.
Birzgales Mūzikas skolas
skolotāja
Līga Paukšte

rents Marisuss Tokarskis prezentēja mums
Mūzikas un mākslas izglītības sistēmu Polijā. Polijā 19 augstskolās 38 studiju programmās vienlaicīgi 16 000 studenti apgūst mūzikas un mākslas izglītību ar iespēju strādāt
kādā no 250 Kultūras ministrijas pakļautībā
esošajās I un II pakāpes mūzikas skolām vai
100 pašvaldību pakļautībā esošajām mūzikas skolām, vai 300 Polijā esošajām mūzikas
privātskolām.
Pēc neilgas pastaigas pa Varšavas vecpilsētu, bijām laicīgi sakāpuši autobusā,
lai brauktu uz pēdējo šī ceļojuma pieturas punktu, uz Vitolda Ļutoslavska vārdā
nosaukto Zambrovas I pakāpes Mūzikas
skolu. I pakāpes skola nozīmē, ka bērni te
var mācīties mūzikas instrumentu spēli
4 vai 6 gadus. Ja iesāc mācīties agrāk, tad
mācības ilgst 6 gadus, ja vēlāk tad 4 gadus.
Noteiktā klasē var mācīties tikai noteikta vecuma bērni, kā ir noteikts Izglītības likumā.
Šīs skolas absolvents ar tiesīgs mācīties
tālāk kādā II pakāpes skolā. Skolas direktors

Kristofs Vitkovskis (saksofonists) mūs iepazīstināja ar savu skolu un atbildēja uz daudzajiem jautājumiem. Uzzinājām, ka stundas Polijā ir 45 minūšu garas. Viena pedagoga slodze ir 18 stundas, bet maksimālais
skolā pasniedzamo stundu skaits ir 27.
Zambrovas I pakāpes mūzikas skolā šogad
mācās 104 audzēkņi, bet no 54 mācīties
gribošajiem uzņemti tika tikai 18. Mūzikas
skolā tiek rīkoti starptautiski konkursi, kuros
piedalījušies audzēkņi arī no Latvijas. Īsajā,
bet apliecinošajā koncertā dzirdējām vijoles, ģitāras un saksofona spēli, kas liecināja
par mazo censoņu panākumiem.
Pēc sirsnīgās uzņemšanas sākās atpakaļceļš uz Latviju. Daudziem tas pagāja dzīvās
sarunās, katram daloties personīgā pieredzē, strādājot Latvijas Mūzikas izglītībā,
tomēr neaizmirstot uz daudzām lietām paskatīties caur smaidu.
Paldies Mārupes Mūzikas un mākslas
skolas direktorei un grupas vadītājai Dacei
Štrodahai, kura rūpējās par brauciena orga-

nizēšanu un Polijā par visu mūsu nakšņošanu. Paldies Naujenes Mūzikas un mākslas
skolas direktoram Spodrim Kačānam par pieredzes brauciena saturiskās puses organizēšanu un tulka lomas uzņemšanos saskarē ar
poļu kolēģiem. Paldies Gaujienas Mūzikas
un mākslas skolas direktorei Ilzei Dāvei par
noskaņojuma uzturēšanu visa ceļojuma laikā. Paldies, mūsu jaukajiem šoferīšiem un
Babītes Mūzikas skolas un mākslas skolas
direktorei Initai Pūķei. Latvijas Mūzikas Izglītības iestāžu asociācijas pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju ir beidzies. Lai
dzīvo nākošais! Tikai ar sadarbību un paskatīšanos uz sevi un savām problēmām no
malas mēs varam kļūt pašapzinīgāki, gudrāki, varošāki un prasīgāki no savas valsts,
redzot savu vietu kopējā Latvijas izglītības
sistēmā. Valstī, kur ,,mēs esam tik, cik mēs
esam”, kurā katra cilvēka izglītošanai jāvelta
vislielākā uzmanība.
Birzgales Mūzikas skolas skolotāja
Līga Paukšte

Konkursu nolikumi
IX Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss
Konkursa mērķi un uzdevumi
Popularizēt Jēkaba Graubiņa mūziku;
Aktivizēt pedagogus un audzēkņus intensīvāk pievērsties
Jēkaba Graubiņa klaviermūzikai; Papildināt pedagoģisko un
koncertrepertuāru; Atklāt un atbalstīt topošos talantīgākos
atskaņotājmāksliniekus; Nodibināt kontaktus starp audzēkņiem un
pedagogiem, kā arī mūzikas mācību iestādēm.
Vieta un laiks. Konkurss notiks Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un
mākslas skolā, Līvānos, Raiņa ielā 4, 2015. gada 11. aprīlī plkst. 11:00.
Pieteikumu iesūtīšanas termiņš – 2015. gada 14. marts.
Informācijas noformēšanai, diplomu un atzinības rakstu
izgatavošanai jāiemaksā dalības maksa 10.00 (desmit EUR) par
katru audzēkni ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā.
Adrese: Raiņa iela 4, Līvāni, LV – 5316, Tālr.: 65344096; 29257750;
e - pasts: mms@livani.lv

V Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss
Konkursa mērķi:
• sekmēt audzēkņu radošo un māksliniecisko izaugsmi;
• veicināt pianistiskā līmeņa pilnveidi;
• popularizēt latviešu komponistu skaņdarbus.
Konkursa norises vieta un laiks:
Konkurss notiek 2015.gada 14. martā Jāzepa Mediņa Rīgas 1.
mūzikas skolā Rīgā, Kronvalda bulvārī 8. Konkursa sākuma laiks
un katras grupas uzstāšanās laiks tiks precizēts pēc pieteikumu
saņemšanas.
Dalības noteikumi: Pieteikumi jāiesūta elektroniski līdz 2015.gada
23. februārim jmr1ms@riga.lv
j
@ g
(pieteikuma forma + dzimšanas
apliecības vai pases kopija + dalības maksas apliecinājums)
Dalības maksa konkursā - EUR 15 jāpārskaita līdz 2015.gada
28.februārim
Kontaktpersona: Klavierspēles metodiskās komisijas vadītāja Antra
Vīksne, tālr. 29628521
Informācija par konkursa norisi tiks ievietota mājas lapā www.
j
jmr1ms.lv
izvēlnē Brāļu Mediņu konkurss un izsūtīta pa e- pastu.

V Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Izglītības
programmas Stīgu instrumentu spēle- Kokles spēle
audzēkņu konkurss
Konkursa mērķis:
Veicināt Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu izglītības
programmas Stīgu instrumentu spēle-Kokles spēle audzēkņu
profesionālo izaugsmi un koncertdarbību. Iecavas Mūzikas un
mākslas skola sadarbībā ar Iecavas novada Domi 2015.gada 17.aprīlī
organizē V Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu izglītības
programmas Stīgu instrumentu spēle-Kokles spēle audzēkņu
konkursu.
Konkursa norises laiks un vieta: 2015.gada 17.aprīlis, Iecavas
Mūzikas un mākslas skola, Raiņa iela 3.
Dalības noteikumi:
Dalībnieku pieteikumus (Pielikums Nr.1.) un skaņdarbu notis
1 eksemplārā sūtīt uz Iecavas Mūzikas un mākslas skolu pa pastu
līdz 2015.gada 27.martam (pasta zīmogs) vai e-pastu iecavasms@
@
inbox.lv. Pieteikuma formu var atrast Iecavas Mūzikas un mākslas
skolas interneta mājas lapā sadaļā Latvijas mazpilsētu un lauku
mūzikas skolu audzēkņu konkurss.
Dalības maksa – katram konkursa dalībniekam 10 EUR. Dalības
maksa jāiemaksā ierodoties uz konkursu vai ar pārskaitījumu (ar
norādi Koklētāju konkursam). Dalībnieku neierašanās gadījumā
dalības maksa netiek atmaksāta.
Informācija pa telefonu 63942469
Direktore Ineta Pilverte 25449148
Kokles spēles pedagogs Alise Veisa 26364864
Interneta mājas lapa; http://www.iecavasms.lv
p
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“Mūzikas Centrs”
“Mūzikas Centrs” darbojas mūzikas instrumentu tirgū jau vairāk
kā divdesmit gadus. Šo gadu laikā mūzikas instrumentu tirgus ir
mainījies – daudzas firmas ir apvienojušās, ir attīstījušies interneta
veikali. Vēl viena būtiska iezīme - Latvijas mūzikas instrumentu
jomā samazinājušies lētie Ķīnas instrumenti. Arī pircēji ir kļuvuši
gudrāki un pērk instrumentus, kas nav paredzēti „vienai dienai” , kā
arī pieprasa instrumentu apkalpošanu un kvalificētus remontus.
„Mūzikas Centrs” darbībā liels īpatsvars ir pūšaminstrumentiem un
te pirmkārt būtu jāatzīmē „Buffet Group”, kurā ir apvienojušies
deviņi pūšaminstrumentu zīmoli:
„Buffet Crampon” klarnetes, saksofoni un obojas
„Besson” trompetes, eifoniji, baritoni un tubas
„Schreiber” studentu un profesionālie fagoti
„Antoine Courtois” tromboni un trompetes
„B&S” metālpūšaminstrumenti
„Hans Hoyer” mežragi
“Julius Keilwerth” saksofoni
“Melton Meinl Weston” tubas, eifoniji un baritoni
Otrkārt būtu jāatzīmē „Mūzikas Centra” pārstāvētā ASV apvienība
„Conn- Selmer”, kas ir apvienojuši daudzus pasaulē pazīstamus
zīmolus:
“Bach”, “C.G. Conn” un “King” metālpūšaminstrumenti
“Selmer” (ASV) saksofoni, obojas un klarnetes
“Leblanc” (ASV) klarnetes
“Armstrong” un “Prelude by Selmer” flautas
“Holton” un “C.G. Conn” mežragi, tromboni, eifoniji tubas un
suzafoni
“Ludwig” bungu komplekti un aksesuāri
“Musser” marimbas, ksilofoni, vibrofoni un orķestra zvani

Noteikti jāizceļ „Yamaha”, kuru pārstāvam vairāk kā astoņus
gadus visās mūzikas instrumentu grupās. Tieši „Yamaha”,
sākot ar akustiskajām un digitālajām klavierēm un beidzot ar
pūšaminstrumentiem un sitaminstrumentiem, kā arī neaizmirstot
par ģitārām un lociņinstrumentiem skolām ir vispiemērotākā – gan
ar kvalitāti, gan cenām, gan arī ar instrumentu prognozējamību un
ilgmūžību.
“Mūzikas Centrs” pārstāv arī apvienību „WorldWind Music”,
kurā ir „Trevor James” flautas un saksofoni un „Renaissance”
metālpūšaminstrumenti.
„Mūzikas Centrs” ir autorizētais dīleris šiem un vēl daudziem
citiem ražotājiem un sniedz saviem klientiem pilnu servisu –
gan izraugoties instrumentus, gan veicot apkopes un garantijas
remontus, kā arī citus remontus ar ražotāja tehnoloģijām un
detaļām.
„Mūzikas Centrs” piedāvā mūzikas skolām
līdz 2014. gada 15. decembrim visu augstākminēto firmu
pūšaminstrumentiem, kā arī firmas „Yamaha” digitālajām
klavierēm īpašu akciju – 5%,
bet pirkumiem virs EUR 1000 – 10%
Rīgā, Galvenais veikals
Dzirnavu ielā 113,
UPĪŠA PASĀŽĀ, tālr.: 26111111
Daugavpilī, Rīgas ielā 70a
Tālr.: 65455505,
mob.: 28333000
Ventspilī, Pils ielā 40
Tālr.: 63662758, mob.: 29487898

Rīgā,
TAUSTIŅINSTRUMENTI
Dzirnavu ielā 113, UPĪŠA
PASĀŽĀ, tālr.: 29144892
Rēzeknē, Atbrīvošanas
alejā 71
Tālr.: 64624244,
mob.: 26176656
Interneta veikals:
www.muzikascentrs.lv

Šīs rindiņas der pārlasīt vismaz reizi nedēļā!
Šīs atziņas publiskojusi 90-gadīgā Regīna Berta Klīvlendā, Ohaijo. Tās pirmo reizi viņa uzrakstīja savā 45 gadu jubilejā,
atzīmējot to, kādu „dzīves mācību” (atziņas) viņai devusi dzīve:
1. Dzīve nav taisnīga, bet tomēr laba.
2. Ja šaubies, pasper vēl solīti uz priekšu.
3. Dzīve ir pārāk īsa, lai to izniekotu naidam.
4. Darbs nerūpēsies par tevi, kad Tu slimosi. To
darīs Tavi radi un draugi. Sargi šīs attiecības!
5. Katru mēnesi apmaksā savus parādus.
6. Ne vienmēr jāvinnē katrā strīdā. Piekrīti vai
nepiekrīti.
7. Paraudi kopā ar kādu. Tas dziedē labāk,
nekā asaras vienatnē.
8. Ir pieļaujams dusmoties uz Dievu, viņš to
sapratīs.
9. Krāj pensijai no pirmās algas.
10. Kad lieta nonāk līdz šokolādei, pretoties ir
bezcerīgi.
11. Izlīgsti ar savu pagātni, lai tā nesabojātu
Tavu tagadni.
Ta

12. Drīkst sev atļaut raudāt savu bērnu klātbūtnē.
13. Nesalīdzini savu dzīvi ar citu dzīvēm. Tev
nav priekšstata, kādi ir viņu pārbaudījumi.
14. Ja attiecībām ir jābūt slepenām, Tev tajās
nav jāiesaistās.
15. Viss var mainīties vienā acumirklī. Bet nesatraucies Dievs acis nepiever ne uz mirkli.
16. Dziļi ieelpo, tas apskaidro domas.
17. Tiec vaļā no visa, ko nevar nosaukt par
derīgu, skaistu vai jauku.
18. Tas, kas nenogalina, padara Tevi stiprāku.
19. Nekad nav par vēlu skaistai bērnībai. Taču
otrā bērnība ir atkarīga tikai no Tevis.
20. Kad pienāk laiks sekot tam, ko patiesi mīli,
nesaki „nē”.
21. Dedz sveces, lieto labus palagus, valkā

skaistu veļu. Neko netaupi īpašam gadījumam. Tas īpašais gadījums ir šodien.
22. Sagatavojies ar uzviju, pēcāk lai notiek,
kam lemts.
23. Esi ekscentrisks tagad. Negaidi vecumdienas, lai vilktu spilgti sārtu veļu.
24. Pats svarīgākais orgāns seksā ir – smadzenes.
25. Neviens, izņemot Tevi, nav atbildīgs par
Tavu laimi.
26. Jebkuras, tā dēvētās „katastrofas” laikā
uzdod jautājumu „Vai tam būs nozīme pēc
pieciem gadiem?”
27. Vienmēr izvēlies dzīvi.
28. Piedod visiem un visu.
29. Tev nav jāsatraucas par to, ko citi par Tevi
domā.

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
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