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Ir daudz kas jādod, lai 
varētu ņemt.
Savs ceļš ir jārod, lai spētu 
lemt.
Kā avota ūdenim būt - dot 
laimi citiem,
Un pašam sev gūt!

Ropažu Mūzikas un 
mākslas skolas 

„Rodenpois” kolektīvs 
sveic nozīmīgā jubilejā 

savus kolēģus-teorētisko 
priekšmetu skolotāju 

Sintiju Kivli,
akordeona spēles skolotāju 

Rauzu Pavlovu 
un ģitāras spēles skolotāju 

Viktoru Fedosejevu.

Pagājušās nedēļas nogalē Limbažus, kā
ierasts ik pēc pāris gadiem, atkal piepildīja
akordeonmūzikas skaņas. Tas liecināja tikai
par vienu - pilsētā notiek Starptautiskais
akordeonistu festivāls, nu jau 13. reizi.
Uzrunāts dažas dienas pēc tā, šo svētku
galvenais rīkotājs, Limbažu mūzikas skolas
(MS) direktors Viktors Ņikandrovs atzina,
ka viss izdevies kā plānots. - Pēc šīgada
pasākuma ir ļoti pozitīvas emocijas ne
tikai man un pārējiem organizatoriem, bet 
tādas guva arī viesi un skatītāji. Saņēmām
daudz labu atsauksmju par festivāla
augsto līmeni, tai skaitā par mākslinieku
uzstāšanos svētdien pārpildītajā koncertzālē
«Ave Sol», - gandarīts V. Ņikandrovs. Viņš
atgādināja, ka šogad īpašs uzsvars bija likts
uz talantīgiem jaunās paaudzes daudzu
konkursu laureātiem. - Katram festivālam
sākam gatavoties jau laikus, un, lai iecerētais
izdotos, liela nozīme ir kolektīvam darbam,
tāpēc esmu pateicīgs savai komandai, - sacīja
Limbažu MS direktors.

Festivāla laikā norisinājās arī V 
Starptautiskais mūzikas skolu audzēkņu

Manās rokās nonāca grāmata „Pasaules 
dižākie panākumi”. Tās autors Ogs Mandigo
šobrīd ir pasaulē visvairāk lasītais autors,
kura darbi sniedz iedvesmu lasītāja 
personības izaugsmei. Viņa grāmatās 
atrodami gudrības, iedvesmas un 
mīlestības vārdi. Pārdomas radās, lasot 
pirmo panākumu priekšrakstu un nododu 
to arī jums., lasītāji:

„Katru dienu strādā tā, it kā tavs dzīves 
laiks tuvotos norietam.

Tu neesi radīts, lai dzīvi pavadītu
dīkdienībā. Tu nevari no saullēkta līdz
saulrietam tikai ēst, dzert, nodoties 
spēlēm vai mīlas rotaļām. Darbs nav tavs
ienaidnieks, bet draugs. Ja tev būtu liegts
jebkāds darbs, tu lūgtu drīzu nāvi.

Tev nav jāmīl pienākumi, ko veic. Pat 
ķēniņi sapņo par citām nodarbēm. Un tomēr 
tev ir jāstrādā, un svarīgi ir, kā tu dari savu 
darbu, nevis, - ko tu dari. Tas nosaka, tavas
dzīves gaitu. Neviens vīrs, kas ar āmuru

nestrādā godprātīgi, 
nevar uzcelt pili.

(...) Nav tik 
necila darba, lai
tu to nevarētu 
veikt ar pacilātību; 
nav neviena tik 
pazemojoša darba,
lai tu nevarētu tajā 
ielikt savu sirdi; 
neviens darbs nav tik 
nomācošs, lai tu tajā 
nevarētu saskatīt kaut 
ko uzmundrinošu. 

Esi žēlsirdīgs pret 
tiem, kas tevi apsūdz: 
kamdēļ tu dod pretī tik daudz, saņemot par to tik maz? Tie, kas mazāk dod, mazāk arī saņem.

Esi pateicīgs par tev izvirzītajiem uzdevumiem un prasībām. Ja nebūtu tava darba – lai arī 
cik netīkams tev tas šķiet -, tu nevarētu nedz ēst līdz sātam, nedz baudīt ēdiena patīkamo 
garšu, nedz mierīgi gulēt, nedz justies vesels, nes priecāties par labestīgajiem pateicības 
smaidiem no cilvēkiem, kuri tevi mīl par to, kas tu esi, nevis par to, ko tu dari.”

Ilze Dāve, redaktore

Akordeonistu festivāls Limbažos - augstā līmenī

akordeonistu ansambļu konkurss.
Nākamreiz tas attiecīgi būs solistiem.
Dalībnieki bija ieradušies no dažādām 
Latvijas skolām, tāpat no Lietuvas, 
Igaunijas, Vācijas un Baltkrievijas. Savu
sniegumu rādīja arī Limbažu MS audzēkņi,
no kuriem vislabākie panākumi - duetu
grupā iegūts Grand Prix - Sanitai Stankevičai x
un Jurim Surnajevam (pedagogs V. 
Ņikandrovs). 3. vietu izcīnīja duets Darja 
Koļesņeva un Aurēlija Auzere (ped. Ludmila 
Ņikandrova). Savukārt trio grupā arī 3. 
vieta Montai Legzdiņai, Elīnai Strogonovai 
un Helēnai Mūsiņai (ped. Indra Rudzīte un
Vita Fiļipova). Konkursa laureāti tika pie 
diplomiem un kausiem, bet žūrijas pārstāvji
un festivāla rīkotāji saņēma rotkaļa Oļega
Auzera dāvinātās sudraba nošu atslēgas 
piespraudes. 

Vairākos koncertos tā apmeklētājiem bija
iespēja dzirdēt akordeonspēles virtuozus
no Itālijas, Krievijas, Moldovas-Vācijas u.c. 
valstīm, tai skaitā no Latvijas. Vladimira 
Ušakova un Svetlanas Stavickas duets no 
Krievijas Limbažos viesojās pēc vairāku 

Turpinājums 2. lpp 
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Šī gada 27. martā  Rīgā, Juglas Mūzikas 
skolā, norisinājās I jauno pianistu festivāls 
„Debija 2015“. To organizēja Juglas Mūzikas 
skola sadarbībā ar Juglas Mūzikas skolas 
atbalsta fondu. 

Festivālā piedalījās mūzikas skolu 
sagatavošanas, pirmo un otro klašu 
klavierspēles audzēkņi.  Festivāla  ideja – 
dot jaunajam mūziķim pozitīvu pieredzi 
muzicēšanā, uzstājoties lielā, skaistā 
koncertzālē.

Festivālā piedalījās vairāk nekā 70 
audzēkņu no dažādām Latvijas mūzikas un 
mākslas skolām, tajā skaitā arī no tik tālām 
pilsētām kā Liepāja, Nīca,  Piltene, Ventspils, 
Salacgrīva, Naujene, Daugavpils, Gulbene, 
Jelgava.

Katrs audzēknis atskaņoja divus 
skaņdarbus - latviešu tautasdziesmas 
apdari klavierēm un programmatiska 
satura skaņdarbu. Muzikālos sniegumus 
ļoti uzmanīgi klausījās un ar aplausiem 
atbalstīja ne tikai paši dalībnieki, viņu 

vecāki un pedagogi, bet arī vērtēja 
uzaicinātie eksperti: Emīla Dārziņa mūzikas 
vidusskolas klavieru nodaļas pedagoģe 
Ligita Muižarāja, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. 
mūzikas skolas klavierspēles metodiskās 
komisijas vadītāja Antra Vīksne un Juglas 
Mūzikas skolas klavierspēles skolotāja 
Agnese Krastenberga. Ikviens priekšnesums 
bija neaizmirstams, tomēr no katras klases 
tika atzīmēti visspožākie priekšnesumi, 
kuru izpildītāji ieguva speciālo balvu - 
mākslinieces Janas Kovaļevskas veidotu 
vitrāžu ar festivāla logo. Speciālās balvas  
ieguvēji ir Tīna Muceniece no Babītes 
Mūzikas skolas, Annija Keita Avina no 
Gulbenes Mūzikas skolas, Rihards Bruno 
Porgants un Daniels Cingujevs no Rīgas 
Doma kora skolas, Keita Legzdiņa no 
Tukuma Mūzikas skolas, Krista Zelčāne no 
A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas , Ksenija 
Ļutjko, Oksana Veidere un Vendija Elizabete 
Ušacka no Juglas Mūzikas skolas.

Festivāls bija īpašs gan ar gaišu un 

priecīgu svētku noskaņu, kas valdīja visa 
pasākuma gaitā,  gan ar iespēju skolotājiem 
profesionāli pilnveidoties, piedaloties 
mācību grāmatas „Ar mīlestību uz mūziku 
no pirmās skaņas“ prezentācijā, ko vadīja 
Jeronimo Kačinsko Klaipēdas mūzikas skolas 
klavierspēles skolotāja-eksperte Tamara 
Žagariene.

Katram festivāla dalībniekam tika dāvana 
no festivāla atbalstītājiem - grāmatu apgāda 
„Jumava” un  Skrīveru saldumiem. Īpašu 
dāvaniņu saņēma arī visjaunākā dalībniece 
no Liepājas - Angelina Jansone, kurai tikko 
februārī palika 6 gadi!

Paldies mazajiem pianistiem un viņu 
skolotājiem par festivālu!  

Ar skanīgiem aplausiem un sirsnīgumu 
izskanēja I jauno pianistu festivāls „Debija 
2015“, lai pēc gada atkal tiktos svētkos 
Juglas Mūzikas skolā!

Juglas Mūzikas skolas klavierspēles 
skolotāja Margarita Mižujeva

Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolā 13. 
martā norisinājās ceturtais Kurzemes 
mūzikas skolu klavierspēles programmas 
audzēkņu festivāls DEJU MOZAĪKA. Jaunas 
krāsas ienesa trīs interesantu cilvēku 
klātbūtne šai notikumā. Pedagogiem par 
pieredzi darbā, izmantojot kompozīcijas 
elementus klavieru stundās, stāstīja 
komponiste Ilze Arne. Spraigā, gaišā 
saruna izvērtās par lielisku dienas ieskaņu. 
Vienlaikus māksliniece Zane Eltermane 
kopā ar festivāla dalībniekiem veidoja 
zīmējumu galeriju. Katrs audzēknis varēja 
uz papīra attēlot savas tā brīža domas, 
izjūtas vai kādu sev svarīgu notikumu.

Festivāla konkursa daļā uzstājās audzēkņi 
no Liepājas, Saldus, Nīcas, Skrundas, 
Priekules, Vaiņodes un Pāvilotas. 

Žūrijas viedoklis bija vienots – festivāla 
līmenis ir noturīgs un vērsts uz labvēlību un 
sirsnību. Katrs šeit jūtas gaidīts. 

Kamēr audzēkņu sniegumu izvērtēja 
koleģiāli veidotā žūrija, festivāla dalībnieki 
varēja izdejoties pēc sirds patikas deju 
skolotājas Ināras Lisovas vadībā. Tādus 
deju ritmus, aizrautību un līksmi skolas zāle 
piedzīvo reti.

Paldies visiem, kas pie mums viesojās! 
Tomēr pašu lielāko paldies saku 
mājiniekiem, kuri konkursu veidoja un 
prata palīdzēt mazākos un lielākos darbos!

Tiksimies atkal nākamgad pēdējā 
piektdienā pirms pavasara brīvdienām!

Aiga Tiltiņa
Karostas mūzikas skolas direktore

DEJU BURVĪBA

DEJU MOZAĪKA 2015 ULBROKAS VĀLODZĪTE 2015

I JAUNO PIANISTU FESTIVĀLS “DEBIJA 2015” JUGLAS MŪZIKAS SKOLĀ

V Starptautiskā mūzikas skolu (MS) audzēkņu akordeonistu ansambļu konkursa žūrijas pārstāve Natālija Meļņikoviča 
(no labās) sveic Limbažu MS audzēkņus Sanitu Stankeviču un Juri Surnajevu ar duetā iegūto Grand Prix. Par viņu 

panākumu priecājas arī abu pedagogs Viktors Ņikandrovs
gadu pārtraukuma. Viņi bija ļoti priecīgi, ka 
publika joprojām abus atceras un uzņēma 
ar ovācijām. Mākslinieki arī atzina, ka mūsu 
pilsēta šajā laikā kļuvusi vēl skaistāka un 
sakoptāka. Kā šīgada festivāla viens no 
pārsteigumiem bija jaunizveidotā dueta 
Roma-Limbaži koncertprogramma, ko 
sniedza limbažniece Natālija Meļņikoviča un 
itālis Samuele Telari. - Mums pašiem tuvāka ir 
akadēmiskā akordeonmūzika, taču festivālā 
jāpiedāvā tāds repertuārs, piemēram, ar 
humora pieskaņu, lai arī publikai interesanti, - 
piebilda N. Meļņikoviča. Uz skatuves varēja 
redzēt vēl vienu limbažnieci - Samantu 
Čipinsku. Jauniete šobrīd maģistrantūrā 

studē akordeonspēli Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijā, bet šī instrumenta 
iepazīšanas ceļš viņai sākās Limbažu 
mūzikas skolā. - Gribēju mācīties par 
pianisti, bet tur mani neuzņēma, un pēc 
Viktora Ņikandrova ieteikuma pievērsos 
akordeonam. Pamazām radās vēlēšanās un 
mērķtiecība sasniegt kaut ko vairāk. Dalība 
šajā festivālā ir būtiska pieredzes, jaunu 
draugu iegūšanā. Ikdienā uzstājos dažādos 
koncertos, konkursos arī ārpus Latvijas, - 
pastāstīja S. Čipinska. Koncertus Limbažos, 
kā allaž, vadīja limbažnieks Raitis Zapackis.

Ilva BIRZKOPE

Šī gada 13.martā Bolderājas Mūzikas 
un mākslas skolā jau 9.reizi notika Latvijas 
mūzikas skolu jauno vijolnieku, altistu un 
čellistu (1.-9.klase) konkurss. Tas lieliski un 
ar izdomu organizēts, pateicoties skolas di-
rektores Iras Kļaviņas kundzes uzņēmībai, 
neatlaidībai un ieinteresētībai.

Katru gadu konkursam ir jauna interesan-
ta tematika. Šogad - „Deju burvība”. Katrā 
grupā viens skaņdarbs - deja- obligātais, 
otrs- deja pēc izvēles. Jaunie čellisti lieliski 
varēja izpausties atbilstoši savām spējām.

Pasākumu ievadīja direktores Iras Kļa-
viņas kundzes uzruna un skaista dāvana 
konkursantiem - baroka deju kopas „Bala-
re” krāšņi tērpto dalībnieku priekšnesums. 
Lopā ar saulaino dienu viss radīja patīkamu 
svētku noskaņu.

Dalīšos iespaidos par čellistiem. Žūrijas 
komisijā asoc. prof. Ligita Zemberga un 
EDMV pedagogi Dace Pūce un Romans 
Trautmans. Pieteikušies bija 19 jaunie če-
llisti - skaits priecējošs, aktivitāte, salīdzinoši 
ar vijolniekiem, lielāka. Nākotnē gaidīsim 
arī varbūt kādus kontrabasistus. Tā kā esmu 
vērtējusi gandrīz visu šo konkursu čellistus, 
tad ar pilnu atbildību varu teikt- kopējais lī-
menis ir cēlies, īpaši 2. un 3. klasēs. Paldies 
visiem skolotājiem un koncertmeistariem 
par darbu! Piedalījās čellisti no Cēsu, Babī-
tes, Bolderājas, Dobeles, Auces, Mārupes, 
Juglas, Rīgas 3.MS, JMR 1.MS, A.Dom-
brovska un Em.Dārziņa MS. Pārdomas rai-
sa 8.klašu dalībnieku iztrūkums. Arī 9.klašu 
grupā tikai viena dalībniece- toties pārlieci-
noša gan mākslinieciski, gan tehniski- JMR 
1.MS audzēkne Emīlija Rozenšteina. Uz-
teicams jaunās skolotājas Agates Ozoliņas 
darbs. Vienprātīgs žūrijas vērtējums- 1.vieta.

Kopumā ļoti pozitīvi vērtējams audzēkņu 
artistisms un mākslinieciskums priekšne-
sumos. Lūk, tieši tam- audzēkņu priekam 
muzicēt - aicinām pedagogus pievērst vēl 
vairāk uzmanības, neforsēt ar uzdevuma 
sarežģītību un, protams, sekot stājas pilnve-
idošanai- ilgstošs darbs.

Čellistu 1.grupā (2.,3. klase) visvairāk 
dalībnieku un visvairāk balvu. Priecēja mazo 
čellistu atraisītība.
Vērtējums: 
Divas 1.vietas - 

Amanda Linde (2.kl.) Mārupes MMS, 
ped. Lilita Biezā
Lūcija Čable, ped. Romans Trautmans

2.vieta -
Maksims Skibickis (2.kl.) Babītes MS, 
ped. Anita Roze

Divas 3.vietas -
Marks Šteinerts (2.kl.) Dobeles MS, 
ped. Vija Embovica
Deniss Jonins (3.kl.) Juglas MS, 
ped. Sandra Grīnberga

2.grupā (4.,5.klase) un 3.grupā (6., 7.klase) 
audzēkņu mazāk, tomēr žūrija nobalsoja par 

trim vietām katrā no šīm grupām.
2.grupa, 1.vieta-

Kristiāna Fomičeva (5.kl.) Dobeles MS, 
ped. Vija Embovica

2.vieta -
Katrina Anna Rando (4.kl.) EDMV, 
ped. Dace Pūce

3.vieta -
Rainers Liekniņš (4.kl.) Auces MS, 
ped. Sallija Bankevica

3.grupa, 1.vieta -
Roberts Udalovs (7.kl.) Dobeles MS, 
ped. Vija Embovica

2.vieta -
Sofi ja Piskura (7.kl.) A.Dombrovska MS, 
ped. Gita Juškeviča

3.vieta -
Paulīne Jermoškina (6.kl.) JMR 1.MS, 
ped. Ieva Krūkliņa

Konkursa organizatori bija sarūpējuši 
skaisti noformētus diplomus un dāvaniņas 
ne tikai vietu ieguvējiem, bet arī katram 

dalībniekam, pedagogam un koncertmeis-
taram.

Savukārt žūrija piešķīra speciālu atzinību 
par lielisku darbu Dobeles MS skolotājai 
Vijai Embovicai - visi trīs viņas audzēkņi ie-
guva godalgotas vietas - divas piemās un 
vienu trešo. Šie audzēkņi izcēlās ar patiesu 
spēles prieku, atraisītību un interesi izraiso-
šu priekšnesumu.

Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā ir 
skaisti un mājīgi. Tur ir ļoti labvēlīga aura. 
Prieks vienmēr atgriezties. Šāds pasākums 
neapšaubāmi ir lieliska pieredze un iespēja 
audzēkņiem sevi parādīt.

Gaidīsim nākamajā - 10.jubilejas konkur-
sā atkal ko jaunu un interesantu. Noteikti 
ceram uz vēl lielāku dalībnieku skaitu. Brau-
ciet, piedalieties, priecājieties par iespēju 
spēlēt un panākumi neizpaliks!

Vēlam spēku un izturību nenogurstoša-
jiem konkursa organizatoriem! Paldies Jums!

Čellistu žūrijas komisijas priekšsēdētāja, 
asoc. prof. Ligita Zemberga

Turpinājums no 1. lpp 
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Stopiņu novada Ulbrokā 28. marts tika 
pieskandināts ar skanīgām bērnu balsīm. 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā notika 
II komponista Alvila Altmaņa dziesmu 
konkurss “Ulbrokas vālodzīte”, kurā 
piedalījās Latvijas profesionālās ievirzes 
izglītības mūzikas skolu audzēkņi.

Dalībnieku sniegumu četrās vecuma 
grupās vērtēja žūrija – komponists Alvils 
Altmanis, diriģente un pedagoģe Gunta 
Malēvica, kā arī vokālais pedagogs Aija 
Smiltēna.

Konkursā piedalījās 48 dalībnieki no visas 
Latvijas – Rīgas Doma kora skolas, Augusta 
Dombrovska, Jāzepa Mediņa Rīgas 1., 
Ķekavas, Lielvārdes, Valkas mūzikas skolām, 
Pārdaugavas, Rīgas Latgales priekšpilsētas, 
Rojas, Ropažu, Vidzemes jūrmalas, Viļānu, 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolām.

Konkursa mērķi bija: attīstīt audzēkņu 
profesionālās prasmes, uzstāšanās kultūru 
un koncertdarbību; veicināt apmācības 
procesa kvalitāti; popularizēt komponista 
Alvila Altmaņa dziesmas; papildināt 
pedagoģisko un koncertrepertuāru.

Dalībnieki konkursā atskaņoja 
latviešu tautasdziesmu a capella 
un vienu no obligātajām Alvila 
Altmaņa oriģināldziesmām ar latviešu 
tautasdziesmas vārdiem, no jaunizdotā 
Alvila Altmaņa dziesmu krājuma balsij 
un klavierēm “Viena zeme, viena saule”, 
izdevējs Musica Baltica.

Ar lielu prieku klausījāmies visus konkursa 
dalībniekus, un bija patīkami vērot jauno 
dziedātāju izaugsmi, kuri piedalījās pirmajā 
konkursā pirms trim gadiem.

Žūrijas padomi pēc konkursa 
noteikti noderēja ne tikai audzēkņiem, 
bet galvenokārt skolotājiem un 
koncertmeistariem. Īpašu atzinību no 
komponista ieguva tie, kuri bija rūpīgi 
ievērojuši komponista norādes par tempiem 
un tempu maiņām, kā arī dinamiskās 
norādes. Vēl žūrija lika skolotājiem 
padomāt par optimālo izvēles dziesmu 
un piemērotāko tonalitāti bērna balsij. Lai 
uzstāšanās izdotos veiksmīga, ir jābūt ļoti 
labam koncertmeistaram, kurš ievērojot 
smalku un tīru pedalizāciju, atbalsta un 
veicina audzēkņa dziedātprieku, nevis 
nomāc to ar savu pārmērīgo cenšanos.

Lai viesi negarlaikotos, bijām padomājuši 
par konkursa dalībnieku brīvā laika 
pavadīšanu – savā nodabā varēja izkrāsot 
dažādus ornamentus “Raksti aplī savu krāsu”, 
izmantojot matemātikā iegūtās zināšanas, 
iezīmēt savu personīgo rakstu zīmi, kā arī 
skatīties animācijas fi lmas un fi lmiņas.

Konkursa diena bija gara, interesanta un 
pārsteigumiem bagāta. Konkursa noslēgumā 
godinājām laureātus, pateicāmies skolotājiem 
un koncertmeistariem, kopīgi nodziedājām 
Alvila Altmaņa dziesmu ar Andreja Eglīša 
vārdiem „Es gribu ziedēt” un atvadījāmies, 
lai satiktos atkal 2018. gada pavasarī.
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Esam pateicīgi visiem, kas piedalījās 
mūsu konkursā, paldies par ieteikumiem, ko 
ņemsim vērā organizējot nākamo konkursu, 
kā arī – paldies par labajām atsauksmēm, ko 
saņēmām pēc konkursa.

Rezultāti
I grupa /8-9 gadi/ 13 dalībnieki
I vieta
Iļja Bordjukovs /Pārdaugavas Mūzikas 
un mākslas skola, skolotāja Elīna Auziņa-
Baiguševa, koncertmeistars Rihards 
Plešanovs/
II vieta
Mari Ambarcumjana /Augusta Dombrovska 
Mūzikas skola, skolotāja Laimdota Ivule, 
koncertmeistare Tamāra Račika/
III vieta
Marta Baltkalne /Lielvārdes Mūzikas skola, 
skolotāja Baiba Klepere, koncertmeistare 
Marina Kravčenko/
Adriana Ruka /Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skola, skolotāja Biruta Deruma, 
koncertmeistare Inga Sarkane/

II grupa /10-11 gadi/ 14 dalībnieki
I vieta
Toms Antons /Lielvārdes Mūzikas skola, 
skolotāja Mārīte Puriņa, koncertmeistare 
Marina Kravčenko/
II vieta
Rolands Leo Ziediņš /Jāzepa Mediņa Rīgas 
1. mūzikas skola, skolotāja Evija Vanaga/
III vieta
Nora Grīnberga /Jāzepa Mediņa Rīgas 
1. mūzikas skola, skolotāja Margarita 
Dudčaka, koncertmeistare Iveta Pelše
Alise Teilāne /Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skola, skolotāja Ina Ekarte, koncertmeistare 
Inga Sarkane/

III grupa /12-13 gadi/ 11 dalībnieki
I vieta
Alise Līva Jansone /Ķekavas Mūzikas 
skola, skolotāja Vineta Litauniece, 
koncertmeistare Irēna Kalniņa/
II vieta
Margarita Glušaka /Augusta Dombrovska 
Mūzikas skola, skolotāja Laimdota Ivule, 
koncertmeistare Tamāra Račika/

III vieta
Zane Lazdiņa /Lielvārdes Mūzikas skola, 
skolotāja Mārīte Puriņa, koncertmeistare 
Marina Kravčenko/

IV grupa /14-15 gadi/ 10 dalībnieki
I vieta
Elizabete Laura Porgante /Rīgas Doma 
kora skola, skolotāja Valda Dzene, 
koncertmeistare Inga Sarkane/
II vieta
Liāna Muižniece /Lielvārdes Mūzikas skola, 
skolotāja Baiba Klepere, koncertmeistare 
Marina Kravčenko/
III vieta
Sonora Āboliņa /Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skola, skolotāja Ina Ekarte, 
koncertmeistare Inga Sarkane/

Vita Pinne
Ulbrokas Mūzikas un 

mākslas skolas direktore

Skolēnu brīvdienu nedēļas noslēgumā – 
19. un 20. martā – Jāzepa Mediņa Rīgas 1. 
mūzikas skolā notika vijoļspēles skolotājas 
Elizabetes Goļikovas meistarklases. Divu 
dienu garumā stīgu instrumentu spēles 
skolotājiem bija iespēja gan klausīties 
pieredzējušās kolēģes lekcijas, gan arī 
vērot praktiskās nodarbības ar meistarklašu 
dalībnieku audzēkņiem.

Līdztekus stāstījumam un metodiskiem 
padomiem skolotāja Goļikova uzreiz 
demonstrēja praktisko darbu stundās, 
akcentējot nepieciešamību maksimāli 
daudz izdarīt atvēlētajās 40 minūtēs 
klasē. Meistarklasēs piedalījās vairāki 
viņas audzēkņi, rādot, kā stundas laikā 
tiek risinātas dažādas problēmas un kā 
izpildāmi ieteiktie vingrinājumi. Vērtīgi, ka 
„paraugdemonstrējumus” rādīja ne tikai 
Taīse Ticiana Geitus-Eitvina, kura jau ir 
daudzu starptautisku konkursu laureāte, 
bet arī pavisam mazs puisītis, kas pie 
skolotājas līdz šim apmeklējis tikai četras 
stundas un vēl tikai mācās pareizi turēt 
vijoli.

Dalībai meistarklasēs bija pieteikušies 
teju piecdesmit skolotāji no  28 mūzikas 
skolām, kas apliecina, ka šādas meistarklases 
ir patiešām nepieciešamas. Abas dienas 
tika aizvadītas radošā darba atmosfērā un 
pozitīvā gaisotnē, par ko vislabāk liecina 

dalībnieku atsauksmes:
„Skolotāja Goļikova apbur ar savu 

šarmu, erudīciju, humoru, praktiskiem 
demonstrējumiem. Vērtīgākās, izsmeļošākās 
meistarklases, kurās esmu piedalījusies.”

„Paldies par brīnišķīgi organizētām 
meistarklasēm! Ļoti novērtēju skolotājas 
E.Goļikovas zināšanas un erudīciju, no kā 
ir iespējams smelties iedvesmu un padomu 
turpmākam darbam.”

„Ļoti vērtīgi kursi. Daudz praktiskas 
darbības, visam metodisks skaidrojums, 

pamatojums. Pie tam Goļikovas kundze ir 
ļoti šarmanta personība. Labs temps, valoda. 
Milzīga erudīcija! Paldies par šo iespēju!”

„Ļoti patika šīs meistarklases. Elizabete 
Goļikova ir apbrīnojama lektore un personība, 
kura mani iedvesmoja turpmākam darbam 
ar audzēkņiem. Ar šādu zināšanu daudzumu 
varētu tapt grāmata.”

Laura Staša,
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas

direktora vietniece izglītības jomā

Aktīvos darba ritmos Priekules Mūzikas 
un mākslas skolas kamerorķestrim aizrit zi-
emas un pavasara mēneši.

Šogad vasarā – XI skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki. Strādājot 
mēģinājumos un muzicējot, orķestris ga-
tavojas uz svētkiem. Priekules Mūzikas un 
mākslas skolas kamerorķestris skatē startēs 
kopā ar Mārupes Mūzikas un mākslas skolas 
orķestri - kā viens kolektīvs, diriģenta Mār-
tiņa Berga vadībā.

27. martā Priekulē viesojās Krimuldas – 
Limbažu jauniešu simfoniskais orķestris un 
Mārupes Mūzikas un mākslas  skolas simfo-
niskais orķestris. Dienas gaitā notika Prieku-

les – Mārupes skolu simfonisko orķestru ko-
pmēģinājumi, gatavojot programmu skatei 
un koncertiem. 

Vakarā Priekules vidusskolā skanēja sim-
fonisko orķestru kopkoncerts. Koncertā 
Priekules  - Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolu  simfoniskā orķestra izpildījumā 
skanēja deviņas latviešu tautas dziesmas 
Riharda Dubras apdarē, Mārtiņa Berga in-
strumentācijā un vadībā. Koncertu ar savu 
dziesmu svētku programmu kuplināja cie-
miņi - Krimuldas – Limbažu jauniešu simfo-
niskais orķestris, ko vada Aivars Bunķis un 
Jānis Ansons.

Pasākuma izskaņā spēlēja simfonisko 

orķestru apvienotais sastāvs, kas izpil-
dīja pazīstamas kino un deju melodijas. 
Prieks un gandarījums par kopīgo darbu 
mēģinājumos un muzicēšanu dziesmu 
svētku ieskaņas koncertā.  Pēc koncerta 
draudzīga kopā būšana pie tējas galda.

Aprīlī vēl daudz aktivitātes simfoniskajam 
orķestrim:
• 15. aprīlī V Kurzemes orķestru festivāls – 

koncerts „Satiksimies Tukumā”
• 18. aprīlī simfonisko orķestru skate Rīgā.

Ar stipru gribu un gaišu domu uz dzie-
smu svētkiem vasarā.

Priekules Mūzikas un mākslas skolas 
direktores vietniece  Anita Zviedre 

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā katru 
gadu pavasara sākumā godina Jāni Cimzi  
- Vidzemes un Dienvidigaunijas skolotāju 
skolotāju, ievērojamo kultūras darbinieku 
un vienu no latviskās esības apziņas 
rosinātājiem, pirmo latviešu tautas dziesmu 
apdarinātāju un latviešu koru kultūras 
pamatlicēju, ar viņa vārdā nosauktu 
pasākumu - Cimzes dienām. 

Cimzes dienu idejas autors, iniciators un 
realizētājs ir ilggadējais skolas direktors 
Guntis Freibergs. Šogad tās norisinājās jau 
36. reizi.

8. aprīlī Instrumentālo kvartetu festivālā 
muzikāla satikšanās bija 14 dažāda tipa 
instrumentālajiem kvartetiem no Alūksnes, 
Limbažu, Valmieras, Jāzepa Mediņa Rīgas 
1., Radvilišķu un Šauļu mūzikas skolām. 9. 
aprīlī notika Madonas un Valkas mūzikas 
skolu kopīga simfoniskā orķestra koncerts, 
bet Cimzes dienu noslēgumā 10. aprīlī 
Romantiskās mūzikas koncertu sniedza 
pašmāju mūzikas skolas audzēkņi. 

Aizvadītas trīs bagātas, atzīstamā 
muzikālā kvalitātē un ar muzikāliem

iespaidiem piesātinātas dienas. Bērni un 
jaunieši ļāva klausītāju dvēselēm pacelties 
uz brīnišķīgajiem mūzikas spārniem un 
ļauties gara lidojumam. Festivāla un 
koncertu dalībnieki bija liecinieki tam, cik 
daudz esam iemācījušies un jau sasnieguši 
mūzikas laukā. 

36. Cimzes dienas izskanējušas ar skatu 
nākotnē un jauniem iezīmētiem mērķiem.

Līga Veinberga, 
J.Cimzes Mūzikas skolas direktore

CIMZES DIENAS VALKAS MŪZIKAS SKOLĀ

JAUNA PIEREDZE UN TIKŠANĀS PRIEKS VIJOĻSPĒLES SKOLOTĀJIEM

Turpinājums no 3. lpp 

KONCERTS DZIESMU SVĒTKU IESKAŅAI
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Šogad  pavasaris mūs nelutina ar siltu un 
saulainu laiku, tomēr Ropažu Mūzikas un 
mākslas skolas „Rodenpois” audzēkņiem šis 
ir karstais koncertu un konkursu laiks.

Februārī, sitaminstrumentu klases 
audzēknis Mārtiņš Zuters ieguva 3. vietu 
Valsts konkursā un iespēju piedalīties 
konkursa fi nālā jaunajā Cēsu koncertzālē.

Martā, savu prasmi vispārējā klavierspēlē 
Pārdaugavas mūzikas skolā demonstrēja 
akordeona klases audzēkne Anete 
Valnere. Savukārt klavierspēles klases 
audzēkņi  (Līvija Mētra Mekša, Amanda 
Vīksna, Lizete Apse, Laura Zutere, 
Agnese Bleidele, Eva Guļevska, Roberts 
Aleksandrovs ) piedalījās draudzības 
koncertā Garkalnes Mākslu vidusskolā.

Marta mēneša nogale bija īpaši darbīga 
un radoša. 20. martā Ropažu kultūras 
centrā viesojās Pierīgas skolas ar mākslas 
darbnīcām. Darbnīcas un vizuāli plastiskās 
mākslas konkursa I kārtu vērtēja žūrija. 
Skolu darbnīcas demonstrēja dažādas 
interesantas idejas kā darboties ar papīru, 
pie jūras atrastiem akmentiņiem utt. 
Mūzikas skolas audzēkņi (Līvija Mētra 
Mekša, Kerija Ilgaža, Niks Velmeris) 
priecēja dalībniekus ar muzikāliem 
priekšnesumiem.

Jau otro gadu mūzikas skolā darbojas 
mūsdienu ritma mūzikas programmas 
grupa „The New Treveler”, kuras sastāvā 
spēlē Niks Velmeris (ģitāra, vokāls), Fjodors 

Šabanovs (ģitāra), Ralfs Kalniņš (bass, 
vokāls), Edgars Kučiks (sitaminstrumenti). 
21. martā puiši mēroja garu ceļu uz Viesīti, 
kur piedalījās jauno mūziķu un grupu 
konkursā “Homesick”, kur ne tikai rādīja 
savas spēles prasmes, bet vēroja citus un 
ieguva labus draugus.

Nedēļa no 23.marta līdz 27. martam 
bija nozīmīga visiem Ropažiem. Novadā 
viesojās viesi no dažādām valstīm, kuri 
šeit darbojās ERASMUS projekta ietvaros. 
Viesi apmeklēja arī mūzikas un mākslas 
skolu, kurā klausījās mūziķu koncertu 
un, mākslas nodaļas vadītājas Guntas 
Darbvares vadībā, viesojās mākslas nodaļā. 
Tieši tajā pašā dienā klavierspēles klases 
audzēknes Amanda Vīksna, Lizete Apse, 
Līvija Mētra Mekša piedalījās klavierspēles 
festivālā „Debija”, kurš norisinājās Juglas 
mūzikas skolā, bet ģitāras spēles klases 
audzēkne Sindija Uzuleņa pārstāvēja 
Ropažus ģitāristu konkursā „Kur tad tu nu 
biji?” Godam nopelnīta 3.vieta!

Mūsdienu ritma mūzikas programmas 
vokālās klases audzēkne Kerija Ilgaža savu 
vokālo prasmi rādīja vokālistu konkursā 
„Ulbrokas vālodzīte”, kurš norisinājās 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā.

Arī aprīļa mēnesis bija ļoti ražīgs. 
7., 8., mūzikas skolā (14.00-17.00)

notika atvērto durvju diena mūzikas nodaļā, 
kur interesentiem bija iespēja satikties 
un vērot sitaminstrumentu pedagoga 

Edgara Railas, ģitārista Viktora Fedosejeva, 
saksofonista Rūdolfa Misas, klavierspēles 
pedagogu Daigas Brokānes, Evijas Belickas 
darbu, kā arī tikties ar skolas administrāciju.

9. aprīlī interesenti tika gaidīti mākslas 
nodaļā.

Protams, turpinājās audzēkņu dalība 
konkursos un festivālos. Grupa „The New 
Treveler” devās uz Roju, kur piedalījās 
I vieglās un džeza mūzikas ansambļu 
konkursā- festivālā „Rojas ritmi”.

Savukārt 20. aprīlī mūzikas skolā 
tika gaidīti mūsu vistuvākie kaimiņi- PII 
„Annele”5 un 6 gadīgie audzēkņi uz 
ikgadējo koncertu ”Nāc un ieklausies!”

30.aprīlī mūzikas skolā norisinājās Mātes 
dienas koncerts, kurā koncerta programma 
tika veltīta mūsu vismīļākajiem cilvēkiem.

9.maijā Ropažu Kultūras un izglītības 
centrā notiks jauno vokālistu konkurss 
„Ropažu cīrulis”.

Martā mūzikas skolā risinājās ļoti svarīgs 
notikums – skolas akreditācija. Esam 
akreditēti uz 6 gadiem!

Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu! 
Vecākiem paldies par atbalstu! 

Vēlu visiem veiksmīgu un ražīgu mācību 
gada noslēguma posmu!

Ropažu Mūzikas un mākslas skolas 
„Rodenpois” direktore

Daiga Jankovska

Nesen klausītāji Gulbenes kultūras centrā 
1. martā un Jūrmalā, Majoru vidusskolā 28. 
februārī varēja noklausīties koncertu „Pa 
vienu ausi iekšā, pa otru ārā”, kurā varēja 
dzirdēt Gulbenes kultūras centra pūtēju 
orķestri (GKCPO), kā arī bērnu ansambļus 
„Pipari” un „Ledenes” un Jūrmalas mūzikas 
vidusskolas sagatavošanas – 2. klašu vokālo 
ansambli (pēdējais kolektīvs uzstājās tikai 
Jūrmalā).

Ideja par šādu koncertu radās GKCPO, 
iespaidojoties no 2012. gadā notikušā 
GKCPO 10 gadu jubilejas koncerta, kurā 
pirmo reizi sadarbojās GKCPO un „Ledenes”. 
Atbalstu koncerta tapšanai sniedza 
Valsts Kultūrkapitāla fonds, un rezultātā 
tapa koncertprogramma, kas sastāvēja 
galvenokārt no Andra Baloža skaņdarbiem 
un aranžējumiem.

Ja kāds vēl šaubās – jā, jā, tiešām, minētie 

bērnu anssambļi dziedāja pūtēju orķestra 
pavadījummā, kas, šķiet, ir visai neierasta vai 
pat unikālaa kombinācija, taču šī neierastība 
publiku netraucēja, drīzāk otrādi – 
sajūsminājja. Vecākiem un vecvecākiem 
no viņu jaunības vai bērnības laikiem 
vajadzētu būt zināmai Arvīda Žilinska 
dziesmai „„Grāmata”, daudziem ir zināma 
Didža Rijnnieka „Ābece”. Un, protams, gan 
jaunās, speciāli šim koncertam un GKCPO 
komponēttās, gan arī ne tik jaunās Andra 
Baloža dzieesmas, kas publicētas paša autora 
izdotajās ggrāmatās, tagad aranžētas pūtēju 
orķestrim, kā arī instrumentālie skaņdarbi, 
kuriem ppiepulcējās Alvila Altmaņa un 
Džeimsa Bārnera mūzika.

Kāpēc tieši šāda programma? Tāpēc, ka 
sākotnēji ttā bija domāta Skolotāju dienai, 
un tam vēēl klāt skaņdarbi, kurus orķestris 
gatavo uz ikgadējo Latvijas pūtēju orķestru 
skati.

Jācer, ka līdzīga sadarbība turpināsies arī 
nākotnē, kā rezultātā GKCPO iegūs jaunus 
skaņdarbus, bet dziedošie bērni un jaunieši 
iegūs reto un ne visiem pieejamo izdevību 
muzicēt kopā ar orķestri.

Zane Pilsneniece

Jau piekto gadu pēc kārtas Jāzepa 
Mediņa Rīgas 1.  mūzikas skolā notiek 
komponistu brāļu Mediņu konkurss 
jaunajiem pianistiem. Konkursu ik gadu 
pirms pavasara brīvdienām organizē Jāzepa 
Mediņa Rīgas 1.mūzikas skola sadarbībā 
ar Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas 
atbalsta biedrību un Atbalsta fondu 
„Muzicējam kopā ar draugiem”. Šogad tas 
notika 14.martā.

Muzikālā Mediņu dzimta devusi pasaulei 
trīs brāļus komponistus – Jāzepu, Jēkabu 
un Jāni. Viņu klaviermūzika ir konkursa 
obligātā repertuāra pamatā. Zīmīgi, ka 
šogad atzīmējam Jēkaba Mediņa 130. un 
Jāņa Mediņa 125. jubilejas gadskārtu.

Pirmais Brāļu Mediņu konkurss notika 
2011. gada martā, pulcējot 45 konkursantus 
- Latvijas mūzikas skolu audzēkņus. Lielā 
atsaucība, pedagogu un dalībnieku 
ieinteresētība bija pamats lēmumam 
organizēt konkursu ik gadu. Nu aizritējuši 
jau pieci konkursi, kuros jūtama dalībnieku 
snieguma izaugsme. 

2015.  gads konkursa neilgajā vēsturē 
ir nozīmīgs – konkurss pirmo reizi ir 
STARPTAUTISKS. Žūrijas komisijas darbā 
kopā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas mācībspēkiem - profesoru 
Normundu Vīksni, profesoru Juri Kalnciemu 
un docētāju Māri Švinku piedalījās arī 
asociētā profesore Inga Maknavičienė no 
Klaipēdas Universitātes Lietuvā.

Šogad konkurss pulcēja 40 
dalībniekus piecās vecuma grupās no 6 - 
18 gadiem. No Latvijas piedalījās E.Dārziņa 
MV, Rīgas Doma kora skolas, Bolderājas 
MMS, Carnikavas MMS, A.Dombrovska 
MS, Jūrmalas MV, P.Jurjāna MS, Mārupes 
MMS, Pārdaugavas MMS, Ropažu MMS 
„Rodenpois”, Valmieras MS, Ventspils 
MV un Jāzepa Mediņa Rīgas 1.  mūzikas 
skolas jaunie pianisti. No ārvalstīm 
piedalījās – Sanktpēterburgas Ohtinskas 

Estētiskās izglītības centra, S.Rahmaņinova 
Kaļiņingradas bērnu mūzikas skolas, 
A.Glazunova Petrozavodskas Valsts 
konservatorijas, Tallinas Mūzikas 
augstskolas, Klaipēdas J.Karosas mūzikas 
skolas, Viļņas M.K.Čurļoņa Nacionālās 
mākslu skolas audzēkņi.

Konkursā katram dalībniekam bija 
jāatskaņo trīs skaņdarbi – viens Jāzepa, 
Jēkaba vai Jāņa Mediņa skaņdarbs pēc 
izvēles, komponistu-klasiķu (1750.-1830.) 
lielās formas ātrā daļa (sonātes 1.daļa vai 
rondo) un brīvas izvēles skaņdarbs.

Katrs konkursa dalībnieks un viņa 
skolotājs pateicībā par piedalīšanos saņēma 
mazu piemiņas dāvaniņu – īpašo konkursa 
pildspalvu. Dalībniekiem dāvanā bija arī 
notis un saldumi. Konkursa uzvarētāji – 1., 2. 
un 3.vietu ieguvēji saņēma naudas balvas. 
Balvās bija arī metronomi un katalogi no 
ikgadējā konkursa atbalstītāja - mūzikas 
instrumentu veikalu tīkla „Mūzikas Centrs”. 
Piecās vecuma grupās kopā tika piešķirtas 
sešas I vietas, piecas II vietas, astoņas III 

vietas, deviņas atzinības. Speciālbalvu par 
Jāzepa, Jēkaba vai Jāņa Mediņa skaņdarba 
īpaši veiksmīgu atskaņojumu saņēma seši 
dalībnieki.

Ar konkursa rezultātiem var iepazīties 
skolas mājas lapā www.jmr1ms.lvj  .

Katrs konkurss dalībniekiem ir kā 
pamudinājums izaugsmei un iespēja 
pilnveidot savu profesionālo meistarību, 
bet pedagogiem - pedagoģiskās pieredzes 
apmaiņa un interesantu kontaktu 
dibināšana. Priecājamies, ka interese par 
latviešu klaviermūziku ir dzīva arī ārpus 
Latvijas robežām. Jaunie ārzemju draugi 
pēc konkursa izteica vēlēšanos iepazīt un 
iekļaut savā repertuārā arī citu latviešu 
komponistu skaņdarbus. Esam saņēmuši 
atzinīgus vārdus gan no mūsu pašu, gan 
ārzemju kolēģiem par konkursa sirsnīgo 
atmosfēru un organizētību. 

Tiksimies nākošajā konkursā 2016.gada 
pavasarī!

Santa Puriņa
Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas 

direktora vietniece izglītības jomā

Pienācis beidzot ilgi gaidītais  pavasaris, 
kas atnesis sev  līdzi arī būtisku gaisotni 
Carnikavas MM skolā.

Vispirms - saņemtas licences klarnetes 
un sitaminstrumentu spēles mācību 
programmu atvēršanai skolā, kas tiks 
īstenotas jau no šā gada septembra 
un radījušas lielu interesi Carnikavas 
sabiedrībā, bērnu vecākos, pašos jaunajos 
talantos, jo skolas uzstādījums, ka jāattīsta 
pūšaminstrumentu nodaļa sāk reāli 
iezīmēties. 

Par sitaminstrumentu programmu - jau 
uzreiz pagājušajā rudenī, tikko atvērās 

skola, šī programma bija mērķis Nr.1, un 
šobrīd ir saņemti instrumenti, lai  būtu 
nepieciešamais nodrošinājums iesākumam.

Ļoti veiksmīga izrādījās sadarbība ar 
starptautisko instrumentu tirgotāju Vācijā - 
„Thomann” -  perfektas izvēles iespējas, cenu 
atlaides, kvalitatīvi instrumenti, garantijas, - 
tikai 25 euro par transportēšanu no Vācijas 
, un kas nav mazsvarīgi – tiešām ātra,  
precīza piegāde. Varu tikai ieteikt visiem 
interesentiem. 

Un pati galvenā „vēsma”- gaidām, 
nepacietīgi gaidām, kas uzvarēs iepirkuma 
konkursā par tiesībām veikt projektu un 

arī ( iespējams realizēt) jauno Carnikavas 
Mūzikas un mākslas skolu ar trīs stāvu 
jaunbūvi un – Koncertzāli (Carnikavas MM 
skolas „dvēseli” ), kuru izmantos ne tikai 
Skola, bet - visa Carnikavas sabiedrība. 
Šis projekts dos lielisku iespēju izbūvēt 
koncertzāli ar šobrīd progresīvāko tehnisko 
aprīkojumu, maināmu skaņas akustiku, zāles 
un skatuves apgaismojumu - izmantojamu 
jebkuram koncerta vai uzveduma veidam.

Igors Doriņš, 
Carnikavas MM skolas direktors

V Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss

Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas jaunais pavasaris

Aktualitātes Ropažu Mūzikas un mākslas skolā „Rodenpois”

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā
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IZSKANĒJIS IX JĒKABA GRAUBIŅA JAUNO PIANISTU KONKURSS LĪVĀNOS

Konkursa laureāti:
A grupa

Audzēkņa Vārds Uzvārds Mūzikas skola Pedagoga Vārds Uzvārds Rezultāts

Linda Popova A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola Aļona Vīndedze I VIETA

Dāvis Ērglis Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola Maira Līduma II VIETA

Mārcis Grīnbergs Skrīveru Mūzikas un mākslas skola Svetlana Timerkana II VIETA

Juris Jaunzemis Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola Rimma Pudāne II VIETA

Elīna Eiduka Ogres Mūzikas skola Irēna Ignatāne III VIETA

Jānis Roberts Lācis A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola Antra Korņejeva III VIETA

Nilū Lūsēna Ogres Mūzikas skola Maija Bogdanova III VIETA

Markuss Osipovs Preiļu Mūzikas un mākslas skola Inese Orinska III VIETA

Dārta Garā Balvu Mūzikas skola Evija Seņkova ATZINĪBA

Sendija Bružuka J.Graubiņa Līvānu MMS Maija Kleščevska ATZINĪBA

Aleksandra Čekriževa Juglas Mūzikas skola Agnese Krastenberga ATZINĪBA

Meldra Kokina Naujenes Mūzikas un mākslas skola Valentīna Bagirjane ATZINĪBA

Milla Ketija Seņkova Maltas Mūzikas skola Tatjana Nagle ATZINĪBA

Jana Vertinska S.Broka Daugavpils Mūzikas VS Brigita Kornaševska ATZINĪBA

11. aprīlī Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas 
un mākslas skola savās telpās jau devīto 
reizi pulcināja jaunos pianistus no tuvākiem 
un tālākiem Latvijas novadiem. 

Konkurss tiek organizēts katru gadu 
ar mērķi atklāt un atbalstīt jaunos 
pianistus, pilnveidot uzstāšanās prasmi un  
popularizēt Jēkaba Graubiņa mūziku. 

Šogad konkursā piedalījās 90 audzēkņi 
no 37 Latvijas mūzikas skolām: Alojas, 
Alūksnes, Amatas, Babītes, Balvu, Birzgales, 
Daugavpils, Jaunpiebalgas, Jelgavas, 
Jēkabpils, Jūrmalas, Dagdas, Maltas, 
Madonas, Garkalnes, Gulbenes, Ikšķiles, 
Kārsavas, Krāslavas, Līgatnes, Līvānu, 
Naujenes, Ogres, Pļaviņu, Preiļu, Rīgas, 
Salaspils, Skrīveru, Špoģu, Rēzeknes, 
Valmieras un Viesītes. 

Jauno pianistu sniegumu vērtēja 
kompetenta, profesionāla žūrija: žūrijas 
priekšsēdētājs Staņislava Broka Daugavpils 
Mūzikas vidusskolas direktors, diriģents, 
komponists, pianists Aivars Broks, Jāzepa 
Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas klavieru 
nodaļas vadītāja, Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas lektore Antra Vīksne, 
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas klavieru 
nodaļas pedagoģe Ilze Treija 

Konkursa dalībnieki uzstājās četrās 
vecuma grupās: A – 2. kl., B – 3. kl., C – 4. kl. 
, D – 5. kl.

Saskaņā ar konkursa nolikumu, dalībnieki 
atskaņoja divus skaņdarbus: obligāto 
skaņdarbu - vienu no Jēkaba Graubiņa 
tautas dziesmu apdarēm no krājuma 
Spēlmanītis un  brīvas izvēles skaņdarbu.

Konkursa atklāšanā dalībniekus sveikt un 
uzmundrināt bija ieradies Līvānu novada 
domes priekšsēdētājs Andris Vaivods. Labu 
noskaņojumu dalībniekiem veicināja īpaši 

siltā un saulainā pavasara diena.
Kā atzīst konkursa dalībnieki un viņu 

pedagogi, konkurss vienmēr ir lieliska 
iespēja papildināt pedagoģisko un 
koncertrepertuāru, dzirdēt savu vienaudžu – 
citu konkursantu uzstāšanos, iepazīt citas 
Latvijas mūzikas skolas un to koncertzāles. 
Liels paldies visiem, kas bija atbraukuši!  

B grupa
Audzēkņa Vārds Uzvārds Mūzikas skola Pedagoga Vārds Uzvārds Rezultāts

Sanda Lapiņa Rīgas Doma kora skola Irēna Monastirska-Urtāne I VIETA
Megija Kļaviņa A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola Aļona Vīndedze I VIETA  un naudas balva  

par labāko J.Graubiņa 
skaņdarba atskaņojumu 

2.-3.kl.grupā
Kristiāna Podniece A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola Antra Korņejeva I VIETA
Marlēna Marta Gavare Jūrmalas Mūzikas vidusskola Maija Bērziņa II VIETA

Keita Keisija Gāršniece Gulbenes Mūzikas skola Inga Kalniņa II VIETA
Olga Golubeva S.Broka Daugavpils Mūzikas VS Nadežda Olehno II VIETA

Kristiāna Koka Salaspils Mūzikas un mākslas skola Sandra Gailīte II VIETA

Valters Ruda Birzgales mūzikas skola Sandra Siliņa II VIETA
Sibelle Baza Valmieras Mūzikas skola Ritma Pētersone III VIETA

Emīlija Āriņa Jūrmalas Mūzikas vidusskola Inese Vaļiniece ATZINĪBA

Anastasija Bezdņikova Juglas Mūzikas skola Kristīne Vaičus ATZINĪBA

Loreta Broka J.Graubiņa Līvānu MMS Iveta Broka ATZINĪBA

Loreta Ločmele J.Norviļa Madonas Mūzikas skola Līga Cepīte ATZINĪBA
Sofi ja Podjablonska Augusta Dombrovska mūzikas skola Sandra Briede ATZINĪBA

C grupa
Audzēkņa Vārds Uzvārds Mūzikas skola Pedagoga Vārds Uzvārds Rezultāts

Paula Saleniece Rīgas Doma kora skola Diāna Bergmane I VIETA un naudas balva 
par labāko J.Graubiņa 

skaņdarba atskaņojumu 
4.-5.kl.grupā

Elēna Undīne Ziemele Jelgavas Mūzikas vidusskola Edīte Ziemele II VIETA

Daniela Grugule A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola Antra Korņejeva II VIETA

Agneta Labalaika Juglas Mūzikas skola Agnese Krastenberga III VIETA

Līva Šahno J.Norviļa Madonas Mūzikas skola Līga Cepīte III VIETA

Laura Anna Badūne Jelgavas Mūzikas vidusskola Edīte Ziemele ATZINĪBA

Kate Smilga Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola Inga Eihentāle ATZINĪBA

D grupa
Audzēkņa Vārds Uzvārds Mūzikas skola Pedagoga Vārds Uzvārds Rezultāts

Aldis Kalns Jelgavas mūzikas vidussskola Edīte Ziemele II VIETA

Edvards Kaļva Alojas Mūzikas un mākslas skola O.Ābele II VIETA

Anna Markeviča Jūrmalas Mūzikas vidusskola Māra Kļaviņa II VIETA

Sanija Linda Cine Valmieras Mūzikas skola Ritma Pētersone III VIETA

Rēzija Māsāne J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas 
skola

Maija Kleščevska III VIETA un
veicināšanas balva par 
veiksmīgu sniegumu 

Elizabete Santa Ozola Jūrmalas Mūzikas vidusskola Inese Vaļiniece III VIETA

Nadežda Stanķeviča S.Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola Nadežda Olehno ATZINĪBA

Konkursa laureāti un dalībnieki tika sveikti ar piemiņas suvenīriem un saldumiem. 
Paldies skolotājiem par ieguldīto  darbu, gatavojot  audzēkņus konkursam!
Paldies konkursa dalībniekiem un viņu vecākiem par pacietību, sapratni un atbalstu! 

Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs izsaka pateicību konkursa atbalstītājiem: 
SIA Z-LIGHT un personīgi Daumantam Pfafrodam, Līvānu novada domei u.c.
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Komponista Arvīda Žilinska 110 gadu jubilejai veltīta muzikāla pēcpusdiena

Novēlojušās pārdomas pēc valsts konkursa…

KONKURSI
Komponista Arvīda Žilinska 110 gadu 
jubilejai veltīta muzikāla pēcpusdiena 2015. 
gada 31. martā
31. martā Iecavniekiem bija iespēja 
pabūt jaukā pasākumā Iecavas kultūras 
namā, kurā tika pieminēts visiem labi 
zināmais latviešu komponists Arvīds 
Žilinskis. Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi un pedagogi sagatavoja sirsnīgu 
koncertprogrammu tikai ar Arvīda Žilinska 
kompozīcijām - solo dziesmas, dziesmiņas 
ansamblim, klavieru skaņdarbi, operetes 
“Zilo ezeru zemē” fragmenta pārlikums 
klavieru ansamblim. Lielu darbu pasākuma 
tapšanā ieguldīja kokles spēles pedagoģe  
Alise Veisa, kura komponista klavieru 
pavadījumus bērnu dziesmiņām   pārlika 
(aranžēja) koklēm. Savukārt Teorētisko 
priekšmetu skolotājas Dace Mežiņa un Līva 
Grīnberga klausītājiem bija sagatavojušas 
nelielas mīklas, kas klausītājus uzvedināja 
uz pareizo skaņdarba nosaukumu. Arvīda 
Žilinska bērnu dziesmiņas „Kaķīt’s mans”, 
„Lelles jaka”, „Ar dziesmiņu ciemos eju”, 
„Pulkstens deviņus jau zvana” u.c. ir dziedājis 

vai dzirdējis   ikviens, kas gājis bērnudārzā, 
ikviens, kas mācījies dziedāt, ikviens, kas 
kādreiz klausījies radio Veras Singajevskas 
balsi. Reizēm liekas, ka šīs jau ir kā “tautas 
dziesmas”, bez kurām vakarā nevaram ielikt 
gulēt savus bērnus, mazbērnus. Arī mazie 
klavieru skaņdarbiņi „Pelītes”, „Vāverītes”, 
„Rudmiesītes” u.c. tiek izspēlēti mūzikas 
skolas audzēkņu repertuārā.
Pasākumā bijām ļoti priecīgi satikties ar 
komponista Arvīda Žilinska mazdēlu Gintu 
Žilinski un mazmazdēlu Matīsu Žilinski! 
Matīss atskaņoja J. Mediņa „Dainu”, viņa 
spēle bija izjusta, smalka. Matīss mācās 
J. Mediņa mūzikas skolas   8. klasē, viņš 
pēc sava priekšnesuma labprāt atbildēja 
uz Iecavas Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņu jautājumiem. Gints atskaņoja 
pazīstamās bērnu dziesmiņas, improvizējot 
par doto tēmu. Atskaņoja arī savas 
bērnības skaņdarbu „Vecais modinātājs” 
un tad pievērsās bugi-vugi stilam - tas 
bija fantastiski! Klausītāji aizrautīgi juta 
līdzi gan sitot plaukstas, mazie dziedātāji 
ritmā šūpoja kājas, publika  bija sajūsmā. 

Kā pats mākslinieks 
Gints Žilinskis atzīst, 
viņš nav klasiskais 
pianists, taču arī 
šim spēles stilam ir 
vajadzīgas pamatīgas 
zināšanas, treniņš, 
pirkstu tehnika, 
improvizācijas spējas, 
arī humora izjūta.
Paldies audzēkņiem 
par koncerta programmas sagatavošanu!
Paldies visiem pedagogiem - Alisei Veisai un 
Kristīnei Circenei (   idejas autorēm), Dacei 
Mežiņai, Līvai Grīnbergai, Kristīnei Vaičus, 
Inetai Rozentālei, Ingai Putniņai! Paldies 
Raitim Sirmanim, paldies Kultūras nama 
kolektīvam par atsaucību!
Paldies Bauskas mūzikas skolas pedagoģei 
Līgai Jaunliniņai par sadarbību iestudējot 
klavieru ansambli!

Iecavas Mūzikas un mākslas skolas 
direktore un koncerta dalībniece - 

Ineta Pilverte

Žūrija. Nav vienota, katrā reģionā 
cita komisija, atšķirīga vērtēšana. Šis ir 
nozīmīgs valsts mēroga pasākums, būtu 
profesionāli, ja žūrijas komisijas darbā būtu 
kompetenti konkrēta instrumenta spēles 
pārstāvji, piemēram, spēlē fl autisti, vērtē 
fl autisti. Pūšaminstrumenti ir dažādi, katrs 
ar savu specifi ku, niansēm un sarežģītību. 
Neticu, ka saksofonists vai klarnetists spēj  
profesionāli novērtēt fl autas spēli un otrādi. 
Vai pianisti sēž ērģelnieku vai akordeonistu 
konkursos, visi skaitās taustiņinstrumenti? 
Ko vērtē žūrija? Toņa kvalitāti? Kādi kritēriji? 
Katra instrumenta specifi ka un nianses ir 
ārkārtīgi atšķirīgas, ko spēj novērtēt tieši 
konkrētā instrumenta spēles profesionālis. 
Varbūt Valsts konkursa fi nāla darbā var 
pieaicināt neatkarīgus un kompetentus 
žūrijas locekļus no Lietuvas vai Igaunijas?

Nolikums. Programmas prasību 
ievērošana. Nolikumā teikts – divi dažāda 
rakstura un dažādu laikmetu skaņdarbi, 
kuru kopējā hronometrāža ir – konkrēts 
minūšu skaits. Vai nebūtu jādiskvalifi cē tie 
dalībnieki, kuri pārkāpj šos noteikumus? 
Un, ja žūrija to nedara, turklāt piešķir tiem 
godalgotas vietas, vai tā nav klaja necieņa 
un ņirgāšanās par pārējiem konkursa 
dalībniekiem, kuri šos noteikumus ievēro? 
Piemēram, “nožvidzināti‘‘ divi ātri skaņdarbi 

neparāda tās skaņas kvalitātes, kas atklājas 
lēna rakstura skaņdarbos.

Profesionalitāte. Latvijas profesionālās 
ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības 
programmas Pūšaminstrumentu spēle 
Valsts konkursa fi nāls. Lieku uzsvaru uz 
vārdu ‚‘profesionālās‘‘! Kādas vērtības mēs 
pārstāvam? Kādas profesionālās vērtības 
tika vērtētas konkursā? Viena no vērtējuma 
ailēm ir atvēlēta muzikālajam izpildījumam. 
Kas skaitās muzikāls izpildījums fl autistam? 
Kas ietilpst muzikālā izpildījuma izpausmēs? 
Vai vērtējam audiālo muzikalitāti vai 
vizuālo? Šobrīd, kad sabiedrību jau sen 
ir pārņēmis TV šovu vilnis, baidos, ka arī 
žūrija vairāk interesējas par vizuāli ‚ “šovam‘‘ 
atbilstošāko muzikalitāti, izliekoties 
nepamanām pazudušās skaņas kvalitātes. 
Tātad svarīgāk ir skaisti kustēties uz 
skatuves, nevis skaisti spēlēt? Mēs joprojām 
runājam par profesionalitāti? Vai svarīgāk ir 
spēlēt ātri un ‚ “pa virsu‘‘ vai spēlēt nedaudz 
lēnāk, toties saglabāt elpas kontroli un 
tembra kvalitātes. Pedagogs jūtas pievilts, 
jo saviem audzēkņiem stāstījis, ka šīs 
nav ātruma sacensības, bet kvalitātes un 
profesionalitātes kontrole. Izrādās – tā 
nav taisnība. Ir melots audzēkņiem un 
audzēkņu vecākiem, jo šīs bija ātruma un 
izrādīšanās sacensības.

Ieteikumi.
Filmēt fi nālu, lai vēlākās atklātās 

diskusijās varētu izanalizēt un izvērtēt, par 
ko piešķirtas vietas, kādi kritēriji ņemti vērā. 
Turpmākajā darbā pedagogiem tas varētu 
palīdzēt profesionālāk attīstīt savu darbu ar 
audzēkņiem.

Konkursa norises gaitu samazināt 
mēneša – pusotra robežās, lai nav mākslīgi 
jāsilda konkursa programma gandrīz trīs 
mēnešu garumā.

Reģionu centri konkursa datumus varētu 
plānot savlaicīgi, jo katra skola saplāno savu 
darbu laikus, nevis septembra beigās.

Nolikumā iekļaut vienotus kritērijus par 
godalgoto vietu un atzinību piešķiršanu. 
Visiem fi nāla dalībniekiem pasniegt 
Pateicību par piedalīšanos.

Pacietīgie fl autas spēles pedagogi

XI Starptautiskā 
Pētera Čaikovska klaviermūzikas 

izpildītāju solistu konkurss
notiks Kokneses novada Kokneses Mūzikas 

skolas zālē Lāčplēša ielā 7, 
Kokneses pagastā 2016.gada 30. Janvārī. 

Konkursu rīko Kokneses mūzikas skola 
sadarbībā ar Kokneses novada domi. 

Dalībnieku skaits: no katras skolas ne 
vairāk kā 2 audzēkņi katrā grupā.

Dalībniekiem jāatskaņo:
1) viens vai vairāki P. Čaikovska skaņdarbi;
2) savas valsts komponista skaņdarbs ( pēc 

izvēles)
3) Dalības maksa EUR 15

Kontaktinformācija: 
Tālruņi: 65161292, mob. 29159071, 

29856079 Fax 65161292
Kokneses mājas lapa: www.koknese.lv, v

sadaļa Izglītība

Vasaras radošā nometne Vītolēni 2015.
gada 18.–25.jūlijam Gaujienā!

Aicinām piedalīties nometnē bērnus un 
jauniešus no 10 līdz 18 gadiem. Nometnē 
izveidotais koris un simfoniskais orķestris 
nedēļas laikā sagatavo programmu J.Vītola 
Mūzikas dienu koncertiem, kā arī saturīgi 
un radoši pavada brīvo laiku. 

Sīkāka informācija un pieteikšanās 
mājaslapā www.vitoleni.wordpress.com 

aizpildot anketu līdz 27.jūnijam. 
Informācija: Ilze Dāve 26492989
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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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