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Domes ziņas 2015.gada janvārī

Aizvadīti gada skaistākie, arī visvairāk gaidītie, 
svinētie, mīlētie un sirdssiltumu dāvājošie svēt-
ki – Ziemassvētki. Vai Jūs mācējāt atrast laiku 
gaišām apcerīgām pārdomām par dzīves jēgu, 
par lielajiem pasaules esības jautājumiem? Var-
būt Ziemassvētku brīvajās stundās iegrimāt 
vērtīgos mūzikas pasaules krājumos? Aizritējusi 
pirmā jaunā gada darba nedēļa, sajūtam atkal 
dzīves steidzīgo ritmu. Latvijas pastāvīgi mainī-
gie laika apstākļi nes līdzi sniegputeņus, lietu, 
bīstami apledojošus ceļus, tomēr diena jau pas-
tiepusies garāka, jo virzāmies uz pavasara pusi. 

2015.gada 13.janvārī mūzikas skolu direkto-
ri, Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas 
(turpmāk – LMIIA) dalībnieki, pulcējās gada ko-
psapulcē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
mijā. 

LMIIA Domes priekšsēdētājs Aivars Broks 
atskaitījās par asociācijas paveikto 2014.gadā. 
Šajā periodā vislielākā uzmanība tika veltī-
ta darbam pie Ministru kabineta 2011. gada 
27.decembra noteikumu Nr.1035 „Kārtība, 
kādā valsts fi nansē profesionālās ievirzes mū-
zikas, mākslas un dejas izglītības programmas” 
grozījumu ieviešanas.

Norisinājās LMIIA sarakste ar Latvijas Repub-
likas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisiju, ar Kultūras ministriju, Latvijas Naci-
onālo Kultūras centru, ar Izglītības un Zinātnes 
ministriju, ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, 
Pašvaldības savienību, iepazīstinot ar situāciju 
mūzikas skolās un pamatojot, kādēļ nepiecie-
šamas izmaiņas šajos noteikumos.

Pēc konsultatīvās sanāksmes radās jau-
tājums, vai pašvaldību vadītāji izprot, kāda ir 
situācija ar fi nansējumu mūzikas skolās?

Katras skolas direktors, cīnoties par skolas 
gada budžetu, cenšas skaidrot, kādēļ pašval-
dībai ir jāpiemaksā iztrūkstošā daļa. Piemēram, 
Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savie-
nības vienošanās un domstarpību protokolā 
par Kultūras ministrijas jomu rakstīts, ka „Puses 
vienojās: Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību 
aktiem fi nansējums no valsts budžeta pašval-
dības mūzikas un mākslas skolu pedagogu dar-
ba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām ir nodrošināts 100% apmērā.” 
Pašvaldības saprot, ka tiek apmaksāts 100% 
apmērā MK noteikumos noteiktais koefi cents. 
Mūsu uzdevums, izskaidrot, ka koefi cents ne-
nosedz visa mācību plāna realizēšanu. Tāpēc 
jāraksta jauna vēstule Pašvaldības savienībai, 
jāizplata paziņojums LNKC, jāraksta arī IKVD ar 
jautājumu – ko skolām darīt, ja nepietiek līd-

zekļu akreditētu profesionālās ievirzes progra-
mmu īstenošanai pilnībā? 

Otra svarīga tēma visa iepriekšējā gada laikā
– organizēt forumu, pievērst sabiedrības uz-
manību mūzikas skolām. 2015.gads ir Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gads.
Vai Dziesmu svētku kustība var pastāvēt bez
mūzikas skolu darbības? Jāorganizē pētījuma
uzsākšana par mūzikas skolu nozīmīgumu un
lomu Latvijā, lai ar iegūtajiem faktiem varētu
pamatot izvirzītos jautājumus.

Runājām arī par ļoti aktuālu jautājumu – kā
piesaistīt skolām jaunos speciālistus, ko darīt,
lai celtu pedagoga profesijas prestižu? Diemžēl
neesam varējuši kaut ko būtisku paveikt peda-
gogu atalgojuma palielināšanā. Jauno pedago-
gu jautājums ir ļoti svarīgs, un tas jāskata ko-
pumā ar visu Latvijas izglītības sistēmu.

Plašāka diskusija izvērtās par jaunā peda-
gogu darba samaksas aprēķināšanas modeļa
izstrādi. Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumi-
em un valdības deklarācijā noteikto uzdevu-
mu līdz 2015.gada 1.septembrim ir jāizstrādā 
jauns pedagogu darba samaksas modelis, kas
būs aprēķina metodikā caurskatāmāks un ļaus
efektīvāk pārvaldīt fi nanšu resursus. Kā zināms,
tad Izglītības un zinātnes ministrija 2014.gadā
uzsākusi pedagogu darba samaksas aprēķinā-
šanas modeļa izstrādi un aprobācijas procesu.
2015.gadā jaunā pedagogu darba samaksas
modeļa aprobācija plānota profesionālajās iz-
glītības iestādēs. Tādēļ dažām skolām ir nosūta
IZM izstrādātā aprobācijas veidlapa, kuru jāai-
zpilda skolas profesionālās ievirzes pedagogi-
em vienas nedēļas garumā. Iestāžu vadītājiem 
nav sniegta vajadzīgā informācija, kā jaunais
Izglītības un zinātnes ministrijā iecerētais mo-
delis attieksies uz mūzikas un mākslas skolām,
kāds tiek plānots kontaktstundu skaits jaunajā
modelī. Jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. 

Debatējot par esošo profesionālās ievirzes
izglītības programmu 10V, tā tika atzīta kā ne-
derīga turpmākajā darbā. Nav zināms neviens
gadījums (nav informācijas), ka kādā skolā aud-
zēkņi spēlētu bez koncertmeistara, ka neapgū-
tu vispārējās klavieres un pēc 4.klases saņemtu
Apliecības par profesionālās ievirzes izglītību
10V programmā.

Kā sadalīt valsts piešķirto fi nansējumu sko-
lām? LNKC bija iecere skolām piešķirt fi nansēju-
mu pēc noteiktiem kvalitātes kritērijiem. Darbs
pie atbilstošu kritēriju noteikšanas izrādījās sa-
režģīts, kas vienai skolai der, tas citai nav pieņe-
mams. 

Gads iesācies ar mainīgiem laika apstākļiem,
mūsu valsti kā ES prezidējošo, jauniem
likumiem. Bet mūsu skolas kā vērtība paliek,
neskatoties uz nepietiekamo fi nansējumu.
Vai sabiedrība apzinās mūzikas un mākslas 
skolu vērtību, to nozīmi bērnu attīstībā? Vai
vajag ar pētījumiem un statistiku pierādīt
skolu nepieciešamību? Ka mūzikas skolu 
audzēkņi dzīvē „nepazūd”, bet atrod darbu un
veido sabiedrības labāko daļu? Arī asociācijas 
kopsapulcē tika aktualizēti līdzīgi jautājumi, 
tajā skaitā par programmu 10V lietošanu.
Skolām tika uzdots ekspresjautājumu par to, 
vai kāds no audzēkņiem ir saņēmis beigšanas 
apliecību par šo programmu. Atbildēja vairāk 
kā 50 skolas un neviena no tām nav izdevusi šīs 
programmas beigšanas apliecības un neviena 
nestrādā (tikai viena skola vienā programmā)
ar šīm programmām. Tad kādēļ šī programma
ir vajadzīga? Domāju, katram rodas savas 
pārdomas šajā jautājumā un aicinu tās izteikt
arī rakstiski. Jo skolu dzīve ir rosīga, notiek 
valsts konkursi un dažādi skolu organizētie 
konkursi un festivāli, kuri mums dod iespēju
tikt vērtētiem. Un tas ir labi, jo mūsu mērķis ir
dot vislabāko, dod iespējas izpausties un iegūt
gandarījumu. Un celt savu pašapziņu, jo mēs
zinām, ka mēs darām nozīmīgu darbu.

Ilze Dāve, Partitas redaktore

Vai dzirdi, zem sniega laikrādis tikšķ 

Pārslām apbiris, puteņos ietinies, sit

 Arvien tuvāk sniegpulksteņiem 

Arvien tuvāk ....

Vai jūti sirds tava kā skanoša lāsteka 

kūst 

Kā strauts, kas brīvi zem ledus plūst

Arvien tuvāk pumpuru laikam

Arvien tuvāk....

(Velma) 

Sūtām mīļus sveicienus Iecavas 

Mūzikas un mākslas skolas direktorei 

Inetai Pilvertei nozīmīgajā jubilejā!

Bauskas Mūzikas skolas kolektīvs 
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Ziema atnāk ar lieliem svētkiem un 
lielām cerībām. Vienpadsmito reizi 
Daugavpils aicina uz starptautisko garīgās 
mūzikas festivālu “Sudraba zvani”. Pirmo 
raizi konkursa ietvaros norisinājās Jauno 
dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkurss. 

Konkursā piedalījās ap simts dalībnieku 
no dažādiem Latvijas reģioniem, kā arī 
ciemiņi no Lietuvas. Konkursa dalībnieki 
atbilstoši konkursa nolikumam atskaņoja 
divas Ziemassvētku dziesmas. Jaunos 
dziedātājus vērtēja žūrija, kuras sastāvā 
bija vokālie pedagogi no Aglonas, 
Līvāniem un Daugavpils. Konkurss kļuva 
par apliecinājumu dziedāšanas tradīciju 
saglabāšanai un attīstīšanai. Dalībnieku 
pedagogu vidū bija gan vecākās paaudzes, 

gan arī jaunie pedagogi. Žūrijas un 
klausītāju uzmanībai tika piedāvātas 
angļu, amerikāņu, sicīliešu, franču, 
vācu dziesmas. Daudzu tautu folklorā 
nozīmīgu vietu ieņem Ziemassvētku 
dziesmas. Latviešu un latgaliešu 
Ziemassvētku dziesmas bieži vien 
pavada spēle uz autentiskajiem 
mūzikas instrumentiem. Tie skanēja 
arī dažu dalībnieku dziedājuma 
pavadījumā. Neskatoties uz 
kopīgo dziesmu tematiku, mūzikas 
izteiksmes līdzekļu daudzveidība bija 
ļoti liela. Žanriskā daudzveidība svārstījās no 
tautasdziesmas līdz džeza stila skaņdarbiem.

Veikts liels darbs. Paldies pedagogiem, 
koncertmeistariem, žūrijai, klausītājiem, 

organizatoriem, mammām un tētiem! 
Ziemassvētku dziesmas svētki izskanēja!

Olga Gončarova

6.decembra rīts bija atnesis sniedziņu un di-
ezgan pamatīgu apledojumu uz ceļiem. To nu 
gan todien nevajadzēja. Sākām raizēties, kā uz 
Madlienu nokļūs konkursa dalībnieki, kas pie-
teikušies no visas Latvijas- Ventspils, Valdemār-
pils, Talsiem, Liepājas, Daugavpils, Špoģiem, 
Krāslavas, Valkas, Limbažiem. Viesus gaidījām 
arī no tuvākām mūzikas skolām- Lielvārdes, 
Ogres, Līvāniem, Rīgas, Ulbrokas, Siguldas, Jel-
gavas un Babītes. Kad visi bija saradušies, IV 
mūzikas skolu akordeonistu ansambļu un ka-
meransambļu konkurss varēja sākties. Konkursā 
piedalījās 32 kolektīvi no 22 mūzikas skolām, 
kopumā vairāk nekā 80 dalībnieku. Konkursu ar 
muzikālu sveicienu atklāja Ogres mūzikas sko-
las audzēkņu un skolotājas Natālijas Čuriļinas 
kvintets. Pirmajā daļā uzstājās A kategorijas da-
lībnieki, jeb akordeonu dueti. Pēc pusdienām 
konkursa cīņā par galveno balvu iesaistījās arī 
trio, kvarteti, un kameransambļi, kuros vismaz 
viens no instrumentiem ir akordeons. Nepara-
sta bija fl autas, saksofona, klavieru, marimbas, 
kontrabasa un sitaminstrumentu saskaņa ar 
akordeonu. Konkurss vairāk atgādināja kon-
certu, kurā uzstājās talantīgākie Latvijas jaunie 
mūziķi. Dzirdējām dažādu laikmetu un stila mū-
ziku interesantos pārlikumos un aranžijās. Katrs 
kolektīvs izpildīja divus skaņdarbus. Program-
mu pieteica Anna Stauža, kurai lieliski izdevās 

izrunāt sarežģītos dalībnieku un komponistu 
uzvārdus. Konkursu vērtēja kompetenta žūri-
ja- Artūrs Noviks, akordeonists- izpildītājmāksli-
nieks, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
lektors, Natālija Meļņikoviča- Jāzepa Mediņa 
Mūzikas vidusskolas akordeona spēles peda-
gogs un Viktors Ņikandrovs- Limbažu mūzikas 
skolas direktors, akordeona spēles pedagogs, 
daudzu starptautisko akordeonistu konkursu 
un festivālu organizators Limbažos. Kamēr žūri-
ja apspriedās, konkursa dalībnieki ar vecākiem 
un pedagogiem izklaidējās „Ritmikas impro-
vizācijās”, kuras vadīja pedagogs Agnese Lep-
se un viņai palīdzēja Ance Škutāne. Pēc ilgās 
sēdēšanas konkursā, bērni bija sajūsmā par šo 
iespēju izkustēties, relaksēties un kontaktēties 
arī ar citu skolu audzēkņiem. Pēc tam sekoja 
„Kliņģeru svētki”. Arī pedagogi omulīgā kafi -
jas smaržas gaisotnē varēja satikties pieredzes 
apmaiņā. Konkursa norises pēdējā daļā mūs 
sagaidīja mūzikāls pārsteigums - Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas akordeona spēles 
studentu Saavas Ziha, Marijas Muravjovas solo 
priekšnesumi, Samantas Čipinskas un Natālijas 
Meļņikovičas uzstāšanās duetā. Klusums zālē 
liecināja par uzmanīgu klausīšanos, kas vien-
laicīgi katram audzēknim deva iedvesmu tiek-
ties uz jaunu mērķi, jo studenti, kas tagad tā 
spēlē, kādreiz arī bija mazi. Pirms apbalvošanas 

žūrijas pārstāvji raksturoja dzirdēto konkursā un 
izteica novēlējumus. Apbalvošana bija priecīgs 
notikums, jo pilnīgi visi kolektīvi saņēma 3., 2. 
vai 1.vietas diplomus. Lai katra audzēkņa sirs-
niņa nekad nešķirtos no sava izvēlētā mūzikas 
instrumenta akordeona, šogad dāvaniņā da-
lībnieki un pedagogi saņēma ādas mākslinie-
ku darinātu atslēgu piekariņu ar šī konkursa 
simboliku- akordeonu. Ar visaugstāko punktu 
skaitu konkursa Grand Prix balvu ieguva Emiļa 
Melngaiļa Mūzikas vidusskolas duets - 4.klases 
audzēknis Vitālijs Ginzikevičs un 5.klases aud-
zēkne Vladislava Zuboviča, pedagogs Linda 
Rozentāle. Taču par interesantāko skaņdar-
bu aranžiju balvu saņēma Krāslavas mūzikas 
skolas pedagogs Anatolijs Livča. Konkursa ie-
tvaros notika arī akordeonu ansambļu atlase 
Starptautiskajam akordeonistu ansambļu kon-
kursam, kas notiks 2015.gada martā Limbažos 
13. Starptautiskā akordeonistu festivāla laikā, uz 
kuru žūrija izvirzīja 12 kolektīvus. Pateicību par 
ieguldīto darbu, sagatavojot audzēkņus kon-
kursam, saņēma arī katrs pedagogs. Šī diena 
ilgi paliks atmiņā kā brīnišķīgi mūzikas svētki 
un dāvana Ogres novadam un madlieniešiem 
Adventa laikā. 

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas skolas 
direktore Vita Ervalde

(Diemžēl ir skolas, kas pat divu gadu laikā ne-
piedalās nevienā konkursā un arī saņem valsts 
mērķdotāciju.) 

LMIIA metodiski informatīvais izdevums „Par-
tita” ir vērtība, kas jāsaglabā – tāda atziņa tika 
pausta arī šajā kopsapulcē. Aicinājums mūsu 
lasītājiem – piedalīties „Partitas” veidošanā ar 
problēmrakstiem, veltītiem mūzikas izglītībai. 
Skolām – LMIIA biedrēm atbalstīt fi nansiāli 
izdevuma pastāvēšanu, jo iespieddarbi, pasta 
izdevumi ir jāapmaksā. 

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direk-
tore Dace Štrodaha informēja, ka 2015.gada 
jūnijā Rīgā notiks Latvijas Nacionālās Mūzikas 
padomes organizēts Eiropas mūzikas forums, 
kurā LMIIA pārstāvis varētu iepazīstināt tā dalīb-
niekus ar aktuāliem Latvijas mūzikas izglītības 
jautājumiem. 

Kopsapulce pieņēma lēmumus:
 –  turpināt darbu pie Ministru kabineta 2011. 

gada 27.decembra noteikumu Nr.1035 

„Kārtība, kādā valsts fi nansē profesionālās 
ievirzes mūzikas, mākslas un dejas izglītības 
programmas” grozījumu ieviešanas, panā-
kot mūzikas un mākslas skolu akreditēto iz-
glītības programmu reālo koefi centu iestrādi 
dokumentā, virzīties uz šo programmu fi -
nansējuma nodrošināšanu;

- informēt Pašvaldību savienību par situāci-
ju ar mūzikas skolu profesionālās ievirzes 
izglītības programmu fi nansējumu, lūgt La-
tvijas Nacionālo Kultūras centru nosūtīt Pa-
švaldību savienībai skaidrojumu par mūzikas 
skolu nepietiekošo fi nansējumu;

- informēt Izglītības kvalitātes valsts dienestu 
(IKVD) par stāvokli valstī ar mūzikas skolu fi -
nansējumu, lūgt IKVD skaidrojumu par mū-
zikas skolu direktoru tālāko rīcību saistībā ar 
nepietiekamo fi nansējumu akreditēto profe-
sionālās ievirzes izglītības programmu vajad-
zībām;

- attīstīt sadarbību ar IZM un LIZDA izglītības, 

darba samaksas, citos pedagoģiskā darba 
jautājumos mūsu izglītības un skolu kon-
tekstā;

- aktīvāk piedalīties asociācijas biedriem aso-
ciācijas kopīgajā darbā asociācijas mērķu 
un uzdevumu efektīva un kvalitatīva darba 
nodrošināšanas nolūkā (darbs ar projektiem, 
mūzikas un mākslas izglītības popularizēša-
na, sabiedrības audzināšana);

- rīkot konferenci/forumu Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku gadā;

- uzsākt pētījumu par mūzikas skolu nozīmī-
gumu;

- Piedalīties Eiropas mūzikas forumā;
- turpināt izdot LMIIA informatīvo izdevumu 

„Partita”.
Apsveicam Asociācijā jaunuzņemto Carnika-

vas Mūzikas un mākslas skolu un ceram uz labu 
sadarbību!

Ligita Zemniece

Festivāls “Sudraba zvani”

IV akordeona mūzikas svētki Madlienā
Dažas personiskas pārdomas 

pēc LMIIA sapulces
Šā gada 13.janvārī notikusī LMIIA sapulce 

atkal aktualizēja problēmas, ar kurām MS un 
MMS vadības kārtējo reizi saskaras – pirmajā 
vietā, protams - nepietiekamais profesionālās 
ievirzes izglītības programmu fi nansējums no 
valsts puses, kurš paliek nemainīgs, neskatoties 
uz jaunu skolu atvēršanu un bērnu skaita palie-
lināšanos un citām realitātēm.

Kur risinājums? Var jau protams un vajag 
rakstīt un rakstīt un atgādināt par šo situāciju 
ministrijām, cerībā, ka nedaudz šī problēma tiks 
mazināta. 

Nepretendēju uz gaišreģa lomu, taču man 
šķiet, ka pašvaldību daļa profesionālās ievirzes 
izglītības programmu un vispār mūzikas un 
mākslas apguves fi nansējumā būs spiesta ne-
novēršami objektīvu iemeslu dēļ pakāpeniski 
palielināties. Tāpat arī vecākiem nākotnē jābūt 
sagatavotiem un galvenais -izprotošiem par 
pakāpenisku mācību maksas palielināšanās 
nepieciešamību , tās diferenciāciju (mācību 
maksas atkarība no mācību rezultātiem), pa-
švaldību nosacījumiem, bērnu skaitu, ģimenes 
statusu utt. 

LMIIA sapulcē izskanēja apgalvojums, ka 
jaunais modelis, kurš regulēs slodzes lielumu, 
kontaktstundu skaitu un citus nosacījumus 
vispārizglītojošās skolās uz MMS neattiekšo-
ties, taču ...pārliecība neradās, ka viss paliks pa 
vecam, domāju, ka MMS tiks piedāvāts ar laiku 
kāds cits „uzlabots variants”.

Pārdomas raisa arī skatījums par MS orķestru 
(vispirms kamerorķestru, stīgu orķestru, simfo-
nisko orķestru) attīstību, kas sevišķi aktualizējas 
sakarā ar tuvojošajiem dziesmu svētkiem. Ma-
nuprāt ir daudz profesionāli lietderīgāk attīstīt, 
izkopt nelielu, kvalitatīvu, dažādu ansambļu 
spēli, nevis- aizrauties ar apvienotiem „simfo-
niskajiem orķestriem”, kuru sastāvus nevar nod-
rošināt ar mūzikas skolu AUDZĒKŅIEM un kvali-
tatīvu audzēkņu SPĒJĀM atbilstošu repertuāru. 

Tāpat arī būtu liekas pienācis laiks profesi-
onālajām asociācijām pārskatīt mācību progra-
mmas, to saturu, atbilstību šolaiku prasībām un 
realitātēm, utt., panākot vienotu skatījumu par 
profesionālās ievirzes izglītības standartu valstī.

Igors Doriņš, Carnikavas MMS direktors

Ar nelielām bažām gaidītais X Starp-
tautiskais P.Čaikovska klaviermūzikas 
konkurss nu ir ierakstīts Kokneses Mūzikas 
skolas vēsturē. Gada pārtraukums neienesa 
būtiskas korekcijas dalībnieku skaitā. Pat 
pretēji – satikām senos draugus no Narvas 
Mūzikas skolas, kā arī no Baltkrievijas, kuru 
IX konkursā nebija.

Par konkursa rezultātiem – pēc vietu 
biruma spriežot – teicami. Visās vecuma 
grupās kopā tika piešķirtas astoņas I vietas, 
sešas II vietas, septiņas III vietas, desmit 
atzinības. Un vēl GRAND PRIX – J.Karosasa 
Klaipēdas Mūzikas skolas audzēknēm 
Karolinai Jurkutei un Dominikai Domarkaitei 
par lielisko muzikālo un atraktīvo ansambļa 
priekšnesumu! Skolotāja Vaiva Purlyte 
paveikusi to, ko mēs visi vēlamies-

radījusi audzēknēs patiesu muzicēšanas 
prieku, apvienotu ar nevainojamu tehnisko 
sniegumu un azartu! Augstākais vērtējums – 
25 punkti no katra žūrijas locekļa un 
ovācijas no klausītājiem! Bet Kokneses 
novada naudas balva meitenēm bija kā 
pirmā valūta Lietuvai uzsākot Euro ēru.

Ar konkursa rezultātiem var iepazīties 
Kokneses novada Mājas lapā, kurā Kokneses 
Mūzikas skolai ir sava „lapiņa”, tādēļ varbūt 
vairāk, kā tagad saka - par „sauso atlikumu”. 
Konkurss pierādīja, ka līmenis bērnu 
mūzikas skolās nepārtraukti paaugstinās, 
jaunie pianisti ir tehniski labi sagatavoti, 
lielākā daļa no viņiem ir apbrīnojami 
muzikāli un atvērti savās izjūtās dalīties 
ar klausītāju. Bija redzams, ka pedagogi 
strādā ar lielu atdevi, profesionāli. Protams, 
līdz virsotnēm vēl ir ko kāpt, nu kaut vai 
toņa kultūrā – forte dažiem bija skarbs 
un nebaudāms, arī pedalizācija varētu 
būt perfektāka. Bet, pie šīm nepilnībām 
piestrādājot, arī šiem dažiem paveras ceļš 
uz virsotnēm. 

Sirsnīgs paldies mūsu konkursa 
ilggadējiem atbalstītājiem un piekritējiem – 
Klaipēdas J.Karosasa mūzikas skolai, 

Sankt-Pēterburgas P.Čaikovska mākslu 
skolai, Paņevežas V.Mikalauskasa Mākslas 
ģimnāzijai, M.Čurļoņa Viļņas mākslu skolai, 
Daugavpils Mūzikas vidusskolai, Salaspils 
Mūzikas un Mākslas skolai, 

Jūrmalas Mūzikas vidusskolai, Birzgales 
Mūzikas skolai, Baldones Mūzikas skolai, 
visām Rīgas Mūzikas skolām, kurām tie 
nieka 100 km no Rīgas 10 gadus nav bijis 
šķērslis! Paldies par draudzību, par sapratni, 
par mūzikas mīlestību! 

Kokneses Mūzikas skolas direktore
S. Cīrule

X Starptautiskais P.Čaikovska klaviermūzikas konkurss

Festivāla rezultātus lasiet 6. lpp.
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Neparastais koncerts…
Šī gada 12. decembrī, Daugavpīlī, Staņis-

lava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola 
pirmo reizi rīkoja vokālās mūzikas konkur-
su – Jauno vokālistu konkursu BELLA VOCE, 
kurā dalību sniedza ne tikai Latvijas, bet arī 
Lietuvas jaunie vokālisti, mūzikas vidussko-
lu audzēkņi, kopumā 26 konkursanti. Vokā-
lais konkurss tika veltīts diviem Daugavpils 
Mūzikas vidusskolas absolventiem, diviem 
slaveniem Latvijas dziedātājiem – oper-
dziedātājai Regīnai Frīnbergai un pirmajai 
latviešu estrādes dziedātājai Valentīnai Bu-
tānei.

Šī bija brīnišķīga iespēja katram vokālis-
tam parādīt gan savu dziedāšanas talantu, 
gan arī aktiermeistarību. Konkurss notika 
divās vecuma grupās, katrā grupā dalībnie-
kiem bija jādzied trīs skaņdarbi, vienai bija 
jābūt latviešu komponista oriģināldziesmai 
vai latviešu komponista tautas dziesmas 
apdarei. Konkursa klausītājiem bija ļoti inte-
resanti vienā dienā dzirdēt tika daudz veci-
tāļu āriju, operu āriju un dažādu solo dzies-
mu atskaņojumu. Konkursu žūriju pārstāvē-
ja trīs vērtētāji. Divi no viņiem ir pazīstami 
operas solisti, Staņislava Broka Daugavpils 
Mūzikas vidusskolas absolventi - Katrīna 
Krumpāne (Vācija) un Rihards Mačanovskis 
(Latvija), trešā žūrijas pārstāve - Lietuvas 

operas soliste Aušra Stasiū-
naite - Čepulkauskiene.

Staņislava Broka Daugav-
pils Mūzikas vidusskolas 
vokālās nodaļas audzēkņi 
nodemonstrēja ļoti spožu 
rezultātu: A grupā 2. vie-
tu dalīja Viktorija Agnese 
Vancāne (ped. Olga Salna, 
kcm. Gaļina Vsesvjatska) un 
Andris Bižāns (ped. Vikto-
rija Cīrule, kcm. Ilona Bro-
ka.); 3. vietu dalīja Agnese 
Baltmane (ped. Olga Salna, 
kcm. Ilona Broka) un Andris 
Grebežs (ped. Viktorija Cī-
rule, kcm. Ilona Broka). Atzi-
nību par labāko tautasdzies-
mas izpildījumu ieguva Viktorija Agnese 
Vancāne (ped. Olga Salna, kcm. Gaļina 
Vsesvjatska). B grupā 3.vietu ieguva Alīna 
Aleksejeva (ped. Viktorija Cīrule, kcm. Ilona 
Broka), savukārt 2. vietu ieguva konkur-
sants no Lietuvas Karolis Kašiuba (Kauno 
Juozo Gruodžio konservatorija) (ped. Giedri-
us Prunskus, kcm. Paule Galiniene) un Jana 
Kosenko no Rīgas doma kora skolas (ped. 
Irma Pavāre, kcm. Sarmīte Ārenta). Konkur-
sa Galveno Grand Prix balvu ieguva x Gita 

Rebeka Dirveika no Jāzepa Mediņa Rīgas 
Mūzikas vidusskolas (ped. Natālija Kozlova, 
kcm. Maija Sazonova).

Konkursa noritēja brīvā un pozitīvā at-
mosfērā, tāpēc nevarēja pat manīt dalīb-
nieku uztraukumu, viņi kopā ar klausītājiem 
baudīja koncertu.

Laura Pauliņa, 
Staņislava Broka 

Daugavpils Mūzikas vidusskolas vokālās 
nodaļas I kursa audzēkne

Aizvadītā 2014.gada 5.decembrī Latgales 
priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā Rīgā 
notika jau trešais Starptautiskais jauno pianistu 
konkurss „Mūsdienu klasika”.

Konkurss tika veidots trijās vecuma grupās: A 
grupa- 8-10 gadi, B grupa-11-12 gadi, C grupa- 
13-15 gadi. A grupu pārstāvēja 13 dalībnieki, 
B grupu- 7 un C grupu- 9 dalībnieki. Latviju 
pārstāvēja jaunie pianisti no dažādām mūzikas 
skolām. Tās ir E.Dārziņa MVS, P.Jurjāna MS, 
Ventspils MVS, Bolderājas MVS, Valmieras MS, 
Ikšķiles MMS, Smiltenes MS, Mārupes MMS, 
Pilsrundāles MMS, Latgales priekšpilsētas 
MMS, Limbažu MS, A.Dombrovska MS, 
Ludzas mūzikas pamatskola, Rīgas Doma kora 
skola. Piedalījās arī ārzemju viesi no Sankt-
Pēterburgas un Pleskavas.

Atbilstoši konkursa nolikumam tika 
izpildīti 20.-21.gadsimta ārzemju un latviešu 
komponistu skaņdarbi.

Ar lielāko prieku gribas atzīmēt konkursa 
dalībnieku augsto profesionālās sagatavotības 
līmeni un spilgto māksliniecisko izpildījumu.

Bija jūtams lielais pedagogu ieguldītais darbs, 
atbildība, dziļa ieinteresētība savu audzēkņu 
sagatavošanā konkursam. Bija patīkami vērot, 
ka pedagogiem bija interesanti piedalīties visa 
konkursa darba gaitā no sākuma līdz beigām.

Īpašu pateicību gribas izteikt žūrijas komisijas 
priekšsēdētājam – pazīstamajam pianistam, 
daudzpusīgajam un smalkajam mūziķim, 
J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesoram 
Ventim Zilbertam un žūrijas komisijas locekļiem 
- J.Vītola Mūzikas akadēmijas Vispārējo 
klavieru katedras pasniedzējai, brīnišķīgajai 

koncertmeistarei Ingunai Puriņai, Sankt-
Pēterburgas Speciālā mūzikas liceja speciālo 
klavieru katedras vadītājai Irinai Lobikovai. 
Kā arī žūrijas komisijā piedalījās Latgales 
priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas 
klavieru nodaļas vadītāja Violeta Karpova.

Jauno pianistu konkursa uzvarētāji tika 
apbalvoti ar diplomiem, vērtīgām balvām, bet 
visiem konkursa dalībniekiem un pedagogiem 
tika pasniegti atzinības raksti, dāvanas, suvenīri 
un nošu krājumi.

Viesi atzīmēja konkursa teicamo organizāciju 
un sirsnīgo atmosfēru, kā arī augsto 
profesionālo līmeni.

Īpašu paldies gribu izteikt skolas direktorei 
Karmenai Ziemelei, skolas direktora vietniecei 
Lindai Kūlai, skolas administrācijai un visiem 
klavieru nodaļas pedagogiem par atsaucību un 
personīgo ieguldījumu pasākuma veidošanā 
un realizācijā.

Ceru, ka nākamā gada konkurss nostiprinās 
savu statusu un piesaistīs vēl lielāku dalībnieku 
skaitu. Nākamā gada konkursa ietvaros ir 
paredzētas pazīstamu ārzemju pedagogu – 
pianistu meistarklases.

Konkurss „Mūsdienu klasika” ir mūzikas svētki 
un iespēja radošai izaugsmei, profesionālās 
meistarības paaugstināšanai, pedagoģiskās 
pieredzes apmaiņai un interesantu kontaktu 
veidošanai.

Violeta Karpova,
Latgales priekšpilsētas 

mūzikas un mākslas skolas 
klavieru nodaļas vadītāja

Jauno pianistu konkurss „Mūsdienu klasika”

Mūzika ziemas nebaidās Jauno vokālistu konkurss BELLA VOCE
Ziemassvētku gaidās, Staņislava Broka 

Daugavpils Mūzikas vidusskolas un reģiona 
mūzikas un mākslas skolu (Krāslavas, Dagdas, 
J. Graubiņa Līvānu, Preiļu, Špoģu, Ilūkstes) 
jaunie pianisti uzdāvināja klausītājiem 
neparastu koncertu-festivālu ar nosaukumu 
Mūzika ar otu, kurš notika S. Broka DMV 
kamerzālē.

Kā zināms, bērnu daiļradei ir raksturīga 
interese par visu jauno, radošo, tēlaino, 
neparasto. Šis pasākums bija spilgts tam 
piemērs. Bērniem tika piedāvāts mīļākajam 
atskaņotajam skaņdarbam uzzīmēt 
ilustrāciju, kurā ar krāsām būtu atklāts s 
kaņdarba tēls.

Klausītājiem bija iespēja baudīt muzikālos 
priekšnesumus un tanī pašā laikā vērot 
mūzikas vizuālo attēlojumu.

Jaunie mūziķi (un to starp arī topošie 
komponisti!) iepriecināja ar daudzveidīgu 
skaņdarbu klāstu, krāsainiem, skaistiem 
zīmējumiem, kuri veicināja iztēli un 
papildināja muzikālos tēlus. Šis pasākums 
deva iespēju katram dalībniekam atklāt 
savu māksliniecisko potenciālu, kā arī iepazīt 
jaunus draugus!

Ar īpašiem pateicības vārdiem jāatzīmē 
audzēkņu pedagogus, kuri ar lielu mīlestību 
un pacietību sagatavoja savus talantīgos 
bērnus šim pasākumam. 

Savukārt, dalībnieki bija gandarīti un daži 
atzīmēja:

‘’Vizuālais mūzikas attēlojums palīdz vairāk 
saprast mūziku. Cilvēkiem var rasties labs 
iespaids, un var iepatikties mūzika tiem, 
kuriem nekad tā nav patikusi. Es ļoti ceru, 
ka tāda ideja turpināsies un pārtaps pat par 
konkursu.’’ – S. Broka DMV 8.kl. audzēknis 
Renāts Cvečkovskis ;

‘’Projekts Mūzika ar otu ir lielisks veids 
izpausties. Spēlēt skaņdarbu- tas ir daudz. 
Bet just to - vesela māksla! Vienkārši 
spēlēt var iemācīties daudzi, taču spēlēt ar 
dvēseli – tikai daži. Zīmējumi mums pašiem 
palīdz parādīt to, ko jūtam, kad spēlējam. 
Iztēlojoties mūziku, mēs varam to atdzīvināt. 
Ja mēs attīstāmies – mēs augam. Augam par 
jauniem māksliniekiem!’’-S. Broka DMV 6.kl. 
audzēkne Beāte Sprindžuka.

Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas IP 
Klavierspēle 1.-8.kl. vadītāja, projekta 

Mūzika ar otu autore Olga Artamonova

G.Telemans – 
Gavote, Oļesja 
Gerasimova 2.kl. (S. 
Broka DMV)

Ar atklāšanas koncertu, kurā piedalījās 
Valmieras Mūzikas skolas audzēkņi, absol-
venti un pedagogi, Valmieras 5. vidussko-
las zālē 8. janvārī savu divdesmit ceturto 
skanējumu uzsāka gadskārtējais Ziemas 
(sākotnēji Senās) mūzikas festivāls, kura 
ietvaros nedēļas nogalē paredzēti pavisam 
septiņi koncerti dažādām muzikālajām 
gaumēm. Jāatzīmē, ka par vēl vienu jauku 
tradīciju kļuvusi ilggadējā sadarbība ar Val-
mieras Mākslas vidusskolu, kuras audzēkņu 
izstāde Sasalušais dzīvais festivāla dienās 
bija skatāma Valmieras 5. vidusskolā.

Festivāla programmā līdzās pasaulslave-
najiem skaņražiem F. Kuperēnam, A. Korelli, 
G. F. Hendelim, J. S. Baham, V. A. Mocartam, 
L. van Bēthovenam, F. Listam lasāmi latvie-
šu klasiķu J. Vītola, J. Mediņa, kā arī laikme-
tīgās mūzikas korifeju P. Vaska, P. Plakida un 
A. Maskata vārdi — viņu sacerējumi skanēs 
Valmieras MS absolventu J. Putniņas, K. 
Ābola, J. Andersona, K. Ivanova un pasāku-
ma viesu interpretācijās. Tiem vecākiem un 
vecvecākiem, kuru lolojumi mūzikas skolā 
mācās patlaban, noteikti interesanti bija se-
stdienas koncerti, kuros kopā ar mājinieki-
em uzstājās Jūrmalas, Limbažu, Mazsalacas, 
Salacgrīvas, Jaunpiebalgas, J. Norviļa Mado-
nas, Gaujienas un Alfr. Kalniņa Cēsu mūzi-
kas skolas audzēkņi. Pēcpusdienas koncerta 
otrajā daļā klausītājus priecēja teatralizētais 
uzvedums D‘Artanjana dzimšanas dienas 
svinības, kurā spēlēja un dziedāja Valmieras 
MS skolotāju D. Cerbules, I. Reinfeldes, R. 
Pētersones, V. Šuvarikova, A. Cepīša audzē-
kņi. 

«Es rosināju skolotājus, lai tādu uzve-
dumu būtu pēc iespējas vairāk, jo bērni, 
spēlējot mūziku šajos karnevāla tērpos, 
uzreiz brīvāk jūtas — viņi vairs psiholoģiski 
nav iežmiegti baltajā blūzītē vai stīvajā 
uzvalciņā. Šādu uzvedumu galvenā vērtī-
ba ir, ka tos veido kopā skolotāji, vecāki un 
bē i k id j V l i MS di kt Aibērni,» skaidroja Valmieras MS direktors Ai-
vars Cepītis, rezumējot: «No festivāla varēja 
gūt daudz pozitīvu emociju, jo tas izska-

nēja tiešām labā līmenī. Mani iepriecināja, 
ka mūzikas skolu koncertu dalībnieki, kuri 
spēlēja sestdien vienos un četros, bija čakli 
mācījušies, grūti uzteikt kādu atsevišķi, jo 
visi ciemiņu atvestie numuri patiešām bija 
labi un nopietni sagatavoti. Gribu uzslavēt 
arī savējos, kuri veiksmīgi izturēja atklāša-
nas koncertu.

Pirmdienas rītā saskaitīju, ka šī festivā-
la koncertos gan individuāli, gan koru, 
orķestru un bigbendu sastāvos uzstājušies 
355 dalībnieki, tostarp arī Jūrmalas stīgu 
orķestris, kas uz mēģinājumiem pulcējas 
vien trīs mēnešus, taču Mocarta un Pahel-
bela skaņdarbi bija labi sagatavoti. Tāpat 
ļoti labi sevi parādīja gan Kremeratas stīgu 
kvartets, gan Tartu bigbends un brašie Val-
mieras puikas, par kuriem Tomass Petersons 
no Tartu izteicās, ka pirms trīs gadiem viņi 
vēl spēlējuši nu tā, bet šoreiz jau ļoti cienīja-
mi. Interesantu programmu piedāvāja arī 
Ināra Rubīna un Cēsu džeza kombo grupa – 
visu cieņu Vigo Račevskim, kas kā direktors 
nekautrējās piesēsties pie sitaminstrumen-
tiem, kamēr galvenais ansambļa sitējs at-
skaņoja saksofona solo. Kā ierasts, augstā 
kvalitātē muzicēja Limbažu akordeonisti un 
Madonas pūšaminstrumentālisti — trom-
bonists, klarnetists, saksofonists un divas 
ļoti labas fl autistes, Ilzes Mazkalnes skolotie 
Cēsu MS pianisti — par tādu mūziku patiess 
prieks.

Džeza cienītājiem bija iespēja salīdzināt 
bigbenda Valmieras puikas ar Tartu bigben-
da sniegumu Džeza nakts koncertā, bet šīs 
jomas profesionāļi Latvijas Radio bigbends 
ar Intaru Busuli festivālu noslēdza svētdie-
nas vakarā, vienojoties skanīgā un krāsainā 
beigu akordā.» 

Jūlijs Cukurs
PA CEĻAM PIE D‘ARTANJANA. Valmieras 

teātrī uz brīdi no puteņa bija patvērušies 
klejojošie muzikanti — galminieki, lords, in-
diā i i ē ā ēji k i d ā D‘Adiānis, sivēns un pārējie, kuri devās uz D‘Ar-
tanjana dzimšanas dienas svinībām. 

Atvadāmies no Latvijā talantīgās un 
izcilās mūziķes, koklētājas, diriģentes, 
pedagoģes un direktores I evas Putniņas

15.janvārī mirusi Berģu Mūzikas un 
mākslas pamatskolas direktora vietniece 
Profesionālās ievirzes programmās Ieva 
Putniņa.

Būdama pēc savas sūtības izcila, talantīga 
pedagoģe, Ieva Putniņa allaž uzsvēra 
izglītības vērtības un saglabāja ticību 
jauniešiem, viņu varēšanai. Mums visiem 
ļoti pietrūkst šī izcilā pedagoga, labā kolēģa 
un radošās personības. Mums prātā un sirdī 
paliks godīga, taisnīga, sirsnīga, iejūtīga, 
saprotoša kolēģe, uzticama un izpalīdzīga 
draudzene. Mums visiem pietrūkst viņas 
gaišā smaida, labsirdīgā humora un 
optimisma. Mums pietrūkst Viņas...
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Konkursu nolikumiLabdarības koncerts

Festivāla “Sudraba zvani” rezultāti

Konkursa – festivāla 
„ROJAS RITMI”gaidās

I jauno pianistu festivāls 
„DEBIJA 2015”

FESTIVĀLU ORGANIZĒ Juglas Mūzikas skola 
sadarbībā ar Juglas Mūzikas skolas atbalsta 

fondu 2015. gada 27. martā 
Juglas mūzikas skolā, 

Murjāņu iela 44, LV-1064, Rīgā.
FESTIVĀLA DALĪBNIEKI:

Latvijas mūzikas skolu profesionālās 
ievirzes programmas klavierspēles 

audzēkņi – ne vairāk kā 3 no katras skolas. 
Dalībnieku skaits ir ierobežots.
Festivāls notiek divās grupās:

• I grupa - 1. klases audzēkņi (var piedalīties 
arī sagatavošanas klases audzēkņi);
• II grupa - 2. klases audzēkņi.

FESTIVĀLA REPERTUĀRS
Divi skaņdarbi: latviešu tautasdziesmas 

apdare klavierēm; 
programmatiska satura skaņdarbs.

Pieteikumus sūtīt uz e pastu: jms@riga.lvj @ g
līdz 2015. gada 1. februārim.

KONTAKTINFORMĀCIJA 
JUGLAS MŪZIKAS SKOLĀ:

+37167840354 Inga Bāliņa, 
direktores vietniece mācību darbā;

+37129489488 Liene Paukšēna, 
ārpusskolas darba vadītāja;

+37125512218 Margarita Mižujeva, 
klavierspēles skolotāja

II komponista Alvila Altmaņa dziesmu 
konkurss „Ulbrokas vālodzīte” 2015

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola 
sadarbībā ar Stopiņu novada Domi 

un Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolas atbalsta biedrību BUMMS 

2015. gada 28. martā rīko Latvijas 
profesionālās ievirzes mūzikas skolu 

audzēkņu konkursu Dziedāšanā. 
Konkursā var piedalīties visi Latvijas 

Mūzikas skolu audzēkņi vecumā no 8 līdz 
15 gadiem (ieskaitot), 

kuri sagatavo konkursā paredzēto 
programmu.

Pieteikums pēc noteikta parauga 
(pielikums Nr.1) jāiesūta līdz 

2015. gada 7. martam uz 
e-pastu muzikas.skola@stopini.lv. 

Dalības maksa Eur 10.
Kontaktinformācija – Tālrunis 67910948 

vai 26435919, 
e-pasts muzikas.skola@stopini.lv

V Starptautiskais Brāļu Mediņu 
jauno pianistu konkurss

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. 
Konkursā var piedalīties jaunie pianisti 

vecumā līdz 18 gadiem.
Dalībniekiem jāatskaņo 3 skaņdarbi:

1) viens Jāzepa Mediņa vai 
Jēkaba Mediņa, vai Jāņa Mediņa
skaņdarbs pēc izvēles;
2) komponistu-klasiķu (1750.-1830.)
lielās formas ātrā daļa 
(sonātes 1.daļa vai rondo);
3) brīvas izvēles skaņdarbs.

Visi skaņdarbi jāatskaņo no galvas.
Pieteikumi jāiesūta elektroniski līdz 

2015.gada 23. februārim jmr1ms@riga.lv
(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.jmr1ms.lv izvēlnē 

Brāļu Mediņu konkurss un izsūtīta 
pa e-pastu.

Aglonas bazilikas Kora skola aicina 
piedalīties XII Jauno vokālistu konkursā 

„Dziedu Dievmātei“
Konkurss notiks – Aglonā, bazilikas 

Baltajā zālē 2015. gada 13. maijā.
Adrese – Ciriša ielā 8, Aglona, Aglonas 

novads, LV-5304, 
Tālr. 2 6596244, 2 5911398

Konkursā piedalās bērni 3 vecuma grupās: 
 A grupā – līdz 10 gadiem (ieskaitot)t

 B grupā - no 11 – 13 gadiem (ieskaitot)t
 C grupā – no 14 – 15 gadiem (ieskaitot)t

Pieteikšanās līdz 2015. gada 13. Aprīlim.
Obligātās dziesmas var saņemt 

Aglonas novada mājas lapā, 
Aglonas bazilikas Kora skolā.

XIII Starptautiskais Akordeonistu 
festivāls Limbažos

02.03.–14.2015. Limbažu kultūras namā, 
Rīgas iela 9

12.03.2015. plkst.19.00. Festivāla 
ATKLĀŠANAS KONCERTS

13.03.2015. plkst.10.00 V Starptautiskais 
MS audzēkņu ansambļu KONKURSS

plkst.15.00. Mūzikas skolu, vidusskolu 
audzēkņu un augstskolu studentu 

KONCERTS
plkst.19.00. VIESMĀKSLINIEKU KONCERTS

14.13.2015. plkst. 08.30. PEDAGOGU 
SEMINĀRS UN MEISTARKLASES 

lektors Maskavas Valsts mūzikas institūta 
docents V.Ņedosekins

plkst.14.00. Estrādes un Džeza 
mūzikas KONCERTS

plkst.19.00. Festivāla NOSLĒGUMA 
KONCERTS

XIII festivālā piedalīsies ap 200 
dalībnieku – solisti, ansambļi un orķestris 
no ITĀLIJAS, VĀCIJAS, POLIJAS, KRIEVIJAS,

BALTKRIEVIJAS, MOLDOVAS, LIETUVAS, 
IGAUNIJAS un no LATVIJAS.

Ielūdzam skolotājus apmeklēt šo 
pasākumu un saņemt sertifi kātu 

(36stundas).
Ja skolai ir iespēja apmaksāt skolotājiem 

komandējuma, naktsmītnes un ēdināšanas 
izdevumus, lūdzu, atsūtiet jūsu skolas 

rekvizītus,norādot skolotāja/-u un 
audzēkņa/-u

vārdu,uzvārdu un pers.kodu. 
Naktsmītnes izdevumi - EUR 5,00 

(1 diennakts ) Ēdināšana - EUR 6,00 
(brokastis EUR 1,30; pusdienas EUR 3,00; 

vakariņas EUR 1,70).

Kontaktinformācija: mob. 26522203 
(Viktors Ņikandrovs), 

e-pasts: muzikas_skola@limbazi.lv; 
ludvik4@inbox.lv

Rojas Mūzikas un mākslas skola 2015. 
gada 16. aprīlī savās mājās pulcēs mūzikas 
skolu audzēkņus, pedagogus uz I Vieglās 
un džeza mūzikas konkursu - festivālu. 
Pasākumam dots zīmīgs vārds – „Rojas 
ritmi”, jo kā atzīst pasākuma organizatori - 
Rojas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi, 
Maruta Zemture un Baiba Beraģe, mēs ļoti 
ceram, ka Roja šajā dienā pulsēs vienā ritmā 
– Rojas ritmā. Pedagogi, organizējot šo 
konkursu – festivālu, cer pulcēt dalībniekus 
no visas Latvijas profesionālās ievirzes 
skolām, tā popularizējot vieglās un džeza 
mūzikas žanru, kā arī veicināt iemaņas 
ansambļa spēlē un pedagogiem sniegt 
iespēju papildināt zināšanas meistarklasēs, 
veicināt pieredzes apmaiņu, kā arī bagātināt 
Rojas novada kultūrvidi un veicināt tā 
atpazīstamību.

Konkursā – festivālā ņems dalību mūzikas 
skolu audzēkņi dažādās vecuma grupās 
un kategorijās, ņemot vērā konkursantu 
vecumu un dalībnieku skaitu ansamblī. 
Katrā kategorijā tiks piešķirtas godalgotās 
vietas, bet ikviens dalībnieks saņems 
piemiņas balvas. Specbalva tiks piešķirta 
pedagogam par orģinālaranžējumu vai 
skaņdarba pārlikumu. 

Konkursa – festivāla ietvaros pedagogiem 
tiks dota lieliska iespēja papildināt 
zināšanas meistarklasēs. Vienu no tām 
pasniegs Latvijā viens no izcilākajiem 
latviešu akordeonistiem – Kaspars Gulbis. 
Viņš ir zināms ne vien kā solo mākslinieks, 
bet arī kā ansambļa dalībnieks, vieglās un 
džeza mūzikas žanra pārstāvis, pedagogs. 
Mākslinieks uzstājas prestižos akordeona 
mūzikas festivālos un koncertos, taču 
par savu prioritāti viņš uzskata mūzikas 
popularizēšanu jauniešu vidū. Kā arī 
meistarklase pie komponista, klarnetista 
Alvila Altmaņa. Viņa mūzika ir skanējusi 
gan Igaunijā, Somijā, Čehijā, Vācijā, 
Krievijā, Holandē un Amerikā. Spēlējot, 
improvizējot, aranžējot un komponējot 
mūziku, A.Altmanis vienlīdz labi jūtas kā 
akadēmiskās, tā arī vieglās mūzikas žanrā.

Organizatoriem šī pasākuma plānošana 
ir liels izaicinājums, bet reizē arī jauna 
pieredze. Mēs ceram, ka gala rezultātā 
tas pārvērtīsies par gandarījuma un labi 
paveikta darba sajūtu. Paši esam izlolojuši 
šo ideju un ceram, ka konkurss – festivāls 
noritēs pozitīvā gaisotnē, lai šī tradīcija 
tiktu turpināta. Savus tuvākos un tālākos 
mūzikas skolu kaimiņus aicinām pieņemt 
šo izaicinājumu, nebaidīties un piedalīties 
konkursā – festivālā. Novada ļaudīm - 
pārvarēt dažkārt tik ierasto kūtrumu un 
pievienoties klausītāju rindām.

Mēs strādājam aktīvi, lai 16. aprīlī Roja 
skanētu Rojas ritmos.

Uz satikšanos Rojā!
Sīkāka informācija pa tālr. 26519184 vai 

28321318. 
Baiba Beraģe

Rojas Mūzikas un mākslas 
skolas pedagogs

13. janvārī plkst. 15.00 Daugavpils 
Logopēdiskās internātpamatskolas kon-
certzālē notika Staņislava Broka Daugavpils 
mūzikas skolas audzēkņu Labdarības 
koncerts. Ziemassvētki ir visgaišākie un 
vislīksmākie svētki gadā, kad cilvēki palīdz 
viens otram. Daugavpils mūzikas skolas 
audzēkņi ar laba vēlējumiem dāvināja šo 
koncertu Daugavpils Logopēdiskās skolas 
1.-4. klases audzēkņiem. 

Koncertu organizēja Staņislava Broka 
Daugavpils mūzikas skolas vadītāja Ilona 
Sajevska un mūzikas teorijas nodaļas 
vadītāja Gaļina Zavadska. Koncertu 
vadīja 1. kursa audzēkne Anita Kardele. 
Koncerta gaitā uzstājās Staņislava Broka 
Daugavpils mūzikas skolas audzēkņi Sintija 
Krīviņa (balss), Adams Petkevičs (vijole), 
Mihails Ņikitins (ģitāra), Milana Illarionova 
(fl auta), Artūrs Dubovskis (akordeons), 
Daniels Čerpinskis (saksofons), Anastasija 
Domaševa (zvaniņi), Gaļina Zavadska 
(koncertmeistare).

Pirmā uzstājās Sintija Krīviņa, kura 
dziedāja Aijas Ozolas dziesmu „Balts un tīrs“. 
Dziesma bija ļoti sirsnīga un labsirdīga. Tā 
radīja īstu Ziemassvētku noskaņu. 

Jaunos klausītājus sajūsmināja Daniela 

Žūrija novērtēja konkursa dalībniekus ar 
triju pakāpju diplomiem:
А grupa
Trešās pakāpes diplomip p p : Kristiāna Balčūne, 
Elīna Gerasimova, Katrīna Kuzņecova, 
Kristīne Raģe, Dārta Ukrina.
Otrās pakāpes diplomi:p p p  Krista Arule, 
Marta Baltkalne, Jekaterina Fjodorova, 
Anastasija Germane, Daniēla Krasovska, 
Patrīcija Ķirsone, Annija Leikuma, Sendija 
Mihailovska, Ksenija Rižakova, Alise Silgale, 
Līva Spriņģe, Anastasija Vorslovāne, Laura 
Tabure, Estere Vigule, Krista Zeile.
Pirmās pakāpes diplomi: p p p Sintija Krīviņa, 
Alise Pavre, Marta Paula Sejāne.
B grupa
Trešās pakāpes diplomip p p : Karīna Jablonska, 
Alina Kalina, Linda Korbuta, Elizabete 
Pliene, Kristīne Sudraba, Viktorija Anastasija 
Šapkina, Arīna Vasiļjeva, Sintija Zeile, Elīna 
Zvejniece.
Otrās pakāpes diplomi: p p p Dita Arkliņa, Undīne 
Bruģe, Viviāna Elizabete Gedertsone, Anna 
Istratija, Laura Jermoloviča, Marta Daniela 
Kaņepe, Patrīcija Lielmane, Laura Lucatnika, 
Paula Pūpola, Elīza Salmane, Adriāna 
Turlaja, Annija Upeniece.
Pirmās pakāpes diplomi: p p p Krista Fadejeva, 
Rūta Gicēviča, Zane Lazdiņa, Loreta 
Matisone, Zane Rutkovska.
C grupa
Trešās pakāpes diplomip p p : Sintija Jokste, 
Samanta Mudele, Una Narnicka, Kristiāna 
Ugaine – Kraševska.
Otrās pakāpes diplomip p p : Laura Gribuste, 

Čerpinska sniegums, kurš izpildīja 
Dž.Geršvina „Aso ritmu“. Viņš spēlēja ļoti 
dzīvespriecīgi un aizrautīgi. Saksofona 
skanējums bija sulīgs un saulains. Viņa 
izpildītais skaņdarbs raisīja atmiņas par 
karsto vasaru.

Patīkamas izjūtas raisīja arī Anastasijas 
Domaševas S.Rahmaņinova „Itāļu polkas“ 
izpildījums. Anastasija spēlēja ar mīlestību, 
zvaniņi skanēja ļoti gaiši un mīļi. 

Svinīgu noskaņu radīja vijolnieka Adama 
Petkeviča izpildītais L.Bokerīni „Menuets“. 
Viņa izpildījums pastiprināja skaņdarba 
dejisko raksturu.

Flautistes Milanas Illarionovas sniegums, 
kura spēlēja J.Haidna „Allegretto“, bija 
ļoti uzmundrinošs un aicinošs, tas ļāva 
iedomāties skaisto dabu.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskolas un Staņislava Broka Daugavpils 
Mūzikas skolas audzēkņi sniedza ne tikai 
muzikālu priekšnesumu, bet arī saziedotās 
rotaļlietas un saldumus. 

Publika bija ļoti atsaucīga: gan 
klausītājiem, gan izpildītājiem koncerts 
dāvāja prieku un ļāva atcerēties gaišos 
Ziemassvētkus.

Anita Kardele, Mūzikas teorijas 1. k.

Sofj a Isajeva, Aija Jermoloviča, Diāna 
Kempiša, Valerija Ļebedjoka, Anna Matule, 
Vitnija Rožāne, Karīna Seile – Zundāne, 
Jolanta Smuļko.
Pirmās pakāpes diplomi: p p p Liene Začeste, 
Viktorija Agnese Vancāne, Kristīne Sosnāre, 
Liāna Muižniece, Katažina Dudareva.
D grupa
Trešās pakāpes diplomip p p : Aivars Eisaks, Raivis 
Kuzņecovs, DominiksLazdāns, Markuss 
Mednis, Dāvids Stremjanovs, Armands 
Tutins.
Otrās pakāpes diplomi: p p p Toms Antons, Jānis 
Artis Briedis, Pauls Grīnfogels, Armīns 
Prusaks.
Pirmās pakāpes diplomi: p p p Sandis Girss, 
Gabors Goldmanis, Kristiāns Jasinskis, 
Renārs Tomašickis.
E grupa
Otrās pakāpes diplomi: p p p Guntars Poplavskis.
Pirmās pakāpes diplomi: p p p Valts Urtāns, 
Dominykas Urba, Pauls Rudašs, Nataniels 
Simha Rasnačs.

Visās konkursa grupās žūrija piešķīra Lielo 
balvu:
А grupā- Martai Paulai Sejānei
B grupā - Kristai Fadejevai
C grupā - Liānai Muižniecei
D grupā - Gaboram Goldmanim
E grupā - Dominykas Urba.
Īpašas balvas tika piešķirtas visjaunākajiem 
– un tātad visdrosmīgākajiem dalībniekiem 
– Patrīcijai Ķirsonei un Dominikam 
Lazdānam.

Olga Gončarova
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No skolēnu rakstu darbiem
•Andreja Jurjāna vārdi „Rīga dimd” jauktajam korim Jāņa Čaikovska apdarē.

•Mihaila Gļinkas operas pamatā ir Pukišina dzeja. Viens no skaņdarbiem ir Černobiļa maršs. 

•Vītola skolnieki ir Rainis un Sonorija.

•Emilis Melngailis mācījās Drēsdenes konditorijā. 

•Svīta ´Pērs Gints” ir par vīrieti, kurš dodas pasaulē tā teikt laimi meklēt, nu tā kā Sprīdītis,

tikai viņš ir lielāks un dzer.

•Polkai ir ātrs raksturs, jo tā ir lecīga.

•Melanholija ir slimīgs raksturs. 

•F.Mendelsonam ir skaņdarbs „Kāzu maršs” no pasakas „Sapnis Jāņu nakts krāsā” 

Arams Hačaturjānis

•Flīģelis ir svētku klavieres.

•Dūdas gatavo no koka un pa vidu ir tukšums.

•Apdare ir pielikt otru roku.

•Korsakovs bija jūrnieks un rakstīja viļņainu mūziku. 

•Reģistrs ir skanējuma augstums, zemums un vidējums.

•Bahs bija senatorists.

•Bahs van Gogs „Ave maria”  

•Oratorija ir opera bez skatuves mākslas, un uz tās neatrodas cilvēki.

•Oratorija ir mākslas veids bez skatuves.

•Verdi operas ir kā meksikāņu seriāls – vienmēr kāds nomirst.

•Mežrags ir apaļš un priecīgs, čells liels un brūns, bet trombons tāds jociks.

•Simfoniskā orķestra sastāvu izveidoja vīrietis Jozeps vai Džozefs  Haids, laikam dānis.

•Partitūra ir notis, lai diriģentam būtu vieglāk skatīties, ko citi spēlē.
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