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Es jau neaizeju,
es vienmēr būšu
putenī, dārzos,
zvaigznēs un bērnos savos…
                               /Ā.Elksne/

Pavasara ziedonī pārsteigusi skumja 
vēsts – Mūžības dārzos aizgājusi gaiša, 
inteliģenta Gulbenes novada kora mūzikas 
leģenda, kultūras personība, pedagoģe, 
Latvijas patriote un stipras ģimenes kodols 
- Austra Veikšāne.

Mākslas maģistre, kordiriģente un 
pedagoģe, 37 gadus nostrādājusi kā 
Gulbenes   Mūzikas skolas direktore. 
Vienlaicīgi pa šiem darba gadiem bijusi 
zēnu kora diriģente, Gulbenes Skolotāju 
kora diriģente un Gulbenes rajona koru 
virsdiriģente. Direktores daudzo darba 
gadu pieredze apliecināja, ka viņas vadītās 
mūzikas skolas mērķis ir   izprast, apgūt 
mūzikas kultūras pamatvērtības un izkopt 
muzikālo gaumi. Gadu garumā viņa 
“dega” par profesionālu mūzikas sapratni, 
sadarbojoties ar Latvijas mūzikas leģendām.

Īpaši daudz sava laika, talanta, degsmes 

Mācību gads noslēdzies! Šīs gads ir bijis 
nozīmīgs. Ar ko? Katram ar kaut ko savu.
Un atkal sākas neziņa – kā būs rudenī?
Kāda būs pedagogu samaksa? Kāds būs 
atļautais stundu skaits? Un vai vispār būs 
fi nansējums? Gaidīsim jaunus likumus,
norādes, skaidrojumus... Nevaru sagaidīt,
kad beidzot būs ilgstoša stabilitāte, drošības 
sajūta, ka valsts par mani rūpējas. Jo man
jau šķiet, ka ar savu darbu es par savu
valsti rūpējos – mācu un audzinu bērnus, 
mūsu jauno paaudzi. Lai viņi, izauguši un
izmācījušies, tikuši pie lemšanas, noteiktu
atbilstošu un cienījamu atalgojumu par 
darbu skolotājiem, nodrošinātu cienīgu
dzīvi pensionāriem. Vai tas ir daudz prasīts?

Laiks rādīs. Zinu tikai, ka bērni, kurus mēs
šobrīd mācām, vārda tiešajā nozīmē ir mūsu
nākotne. Audzināsim viņus gudrus un
taisnīgus, jo tā būs arī mūsu valsts nākotne.
Šogad ir Raiņa jubilejas gads. Viņa citāti 
mani iedvesmoja. Varbūt arī jūs:

„Labu darbu darot, nav bailīgi jālūkojas,
ko teiks ļaudis.”

„Nav pareizi teikt: nekad nepagurt! - jo 
pats dzīves ritums iet viļņos; pareizi ir: p
vienmēr atjaunotiesj .”

„Kas ir stiprums? Tas nepastāv niknumā, 
bet iespējā darīt citiem labu. Labu darīt ir 
atdot no sava spēka citiem. To spēj tikai tas, 

Mūžībā...

Austra Veikšāne ieguldīja kora mūzikas
jomā. Viņa bija lieliska diriģente un
pedagoģe. Sirsnības, liela darba un,
neapšaubāmi, mīlestības pilns, bija laiks ar
Gulbenes Mūzikas skolas zēnu kori. Viņas
koris ieguvis augstākās vietas republikas
zēnu koru skatēs, bijis visu republikas zēnu
koru salidojumu un skolēnu Dziesmu svētku
dalībnieks, kā arī sniegti  koncerti ārvalstīs:
Zalcburgā (Austrija) un Gapā (Francija).
Viņas izlolots bija Gulbenes Skolotāju
koris. Kā šī kora mākslinieciskā vadītāja A.
Veikšāne diriģējusi daudzos koncertos un
konkursos Latvijā, Čehijā, Itālijā, Dānijā,
Lielbritānijā, Zviedrijā, Austrijā.

Stingra, inteliģenta un prasīga, tā Austru
raksturo kolēģi. Viņa uzskatīja, ka, Gulbenes
Mūzikas skolas audzēkņi iegūst ne vien
konkrētas zināšanas, kļūstot emocionāli
bagātāki, bet mūzika top par viņu dzīves
sastāvdaļu arī tad, ja viņu turpmākā
profesija nav saistīta ar mūziku. Viņai kā
direktorei bija svarīgi bērnu piedalīšanās
un panākumi konkursos. Tam tika radītas
visas iespējas. Un Gulbenes mūzikas skolas

Turpinājums 3. lpp 

kam daudz spēka. Saule ir stipra. Un laba
sirds ir stipra.”

„Daba dod mums par velti tikai laiku: viss
cits mums jāiegūst ar pūlēm.

Laiks – lētākais, tomēr dārgākais, jo caur
to mēs dabūjam visu.”

„Aiz manis stāv zvaigznes. Ko tu man
padarīsi?!”

Ilze Dāve, Partitas redaktore

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs
mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!
 /A.Āre/

4.jūnijā LMIIA 

sveic Limbažu 

mūzikas skolas 

direktoru 

Viktoru Ņikandrovu

75.dzīves jubilejā!

PARTITA NR. 157 2015



17.aprīlī Balvu Mūzikas skolā notika X 
Latgales jauno pianistu konkurss, kurā pie-
dalījās 45 talantīgi mūzikas skolu audzēkņi 
no 14 Latgales pilsētām – Rēzeknes, Dau-
gavpils, Maltas, Gulbenes, Ilūkstes, Zilupes, 
Ludzas, Jēkabpils, Līvāniem, Preiļiem, Va-
rakļāniem, Viļāniem, Kārsavas un Balviem.

Saskaņā ar konkursa nolikumu pianistu 
radošā sacensība notika trīs vecuma grupās 
– 2., 3.klašu, 4., 5. un 6.-8.klašu grupās.

Konkursantiem bija jāatskaņo līdz XX 
gadsimtam komponēts brīvas izvēles skaņ-
darbs un brīvas izvēles latviešu komponista 
skaņdarbs.

Pianistu sniegumu vērtēja kompetenta 
žūrija sekojošā sastāvā: P.Jurjāna Mūzikas 
skolas direktors Viesturs Mežgailis, P.Jur-
jāna Mūzikas skolas klavierspēles nodaļas 
vadītāja Ingrīda Reinholde un J.Ivanova Rē-
zeknes mūzikas vidusskolas direktora viet-
niece mācību darbā Ilga Viļuma.

Konkursa laureātu un diplomandu vidū 
bija audzēkņi no Gulbenes, Jēkabpils, Rē-
zeknes, Līvāniem, Daugavpils, Ludzas, Kār-
savas un Balviem.

Latgales Jauno pianistu konkursa orga-
nizatori balstās uz jau desmit gadu gaitā 
iestrādātām tradīcijām, kas nodrošina raitu 
konkursa norisi. Konkursa uzvarētāji vie-
nmēr tiek apbalvoti ne tikai ar diplomiem, 
bet saņem arī skaistas balvas, kas bērniem 
ir paliekoša piemiņa un varbūt arī zināms 
stimuls cīnīties par kārtējo balvu citugad.

Jau ir zināms nākošā, XI Latgales jauno pi-
anistu konkursa datums – 1916.gada 8.aprī-
lis, kad Balvu Mūzikas skola viesmīlīgi vērs 
durvis konkursa dalībniekiem, skolotājiem 
un klausītājiem.

R.Kočerova,
Balvu Mūzikas skolas 

direktora vietniece mācību darbā

NO BEĻĢIJAS AR UZVARU   

DIENVIDLATGALES MAZIE DZIESMUSVĒTKI

X LATGALES JAUNO PIANISTU KONKURSS BALVOS
audzēkņi, pūtēju orķestris, skandināja 
novada vārdu visā pasaulē.

Austra Veikšāne bija Gulbenes novada 
lepnums un gods, kuras darbu novērtēja 
Latvijas valdība, piešķirot Triju Zvaigžņu 
ordeni un Mūzikas skolas 55 gadu jubilejas 
koncertā, apbalvojot viņu ar Kultūras 
ministrijas Atzinības rakstu par ilggadēju 
darbu audzēkņu mūzikas izglītošanā un 
augsti profesionālu pedagogu vadību, kā arī  
nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūrvides 
veidošanā.

Austrai Veikšānei bija augsta atbildības 
sajūta, precizitāte, izteikts organizatora 
talants, viņa spēj ap sevi pulcēt cilvēkus 
un radīt sajūtu, ka pedagogu un audzēkņu 
kolektīvs ir kā liela ģimene, kurā katrs ir 
atbildīgs par katru un par visiem. Viņa 
bija saprotoša kolēģe, vienmēr atsaucīga 
un pretimnākoša. Rada laiku darboties 
Gulbenes Rotari kluba aktivitātēs, novada 
Kultūras komisijā, atrodot laiku dzīves 
pārdomām Gulbenes ev. Luteriskajā 
baznīcā.

Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas 
vidusskolas bigbends turpina kalt 
panākumus un no 63. Eiropas jauniešu 
mūzikas konkursfestivāla, kas notika 
Nērpeltes pilsētā Beļģijā, pārbraucis ar 
medaļu un diplomu par 1. vietu džeza 
ansambļu un bigbendu grupā.

Tas ir viens no bigbenda lielākajiem 
panākumiem, jo 1. vieta (šajā konkursā 
nav „Grand Prix“ balvas) gūta prestižā 
festivālā ar senām tradīcijām, kurā dažādās 
instrumentu grupās piedalījās 88 jauno 
mūziķu kolektīvi ar kopā aptuveni 2500 
dalībnieku. Liepājas bigbends konkursā bija 
vienīgais dalībnieks no Latvijas.

Melngaiļskolas bigbends konkursā 
Beļģijā uzstājās 1. maijā un izpildīja Herbija 
Henkoka „Chameleon“, Benija Golsona 
„Killer Joe“, Džo Zavinula „Birdland“ un 
Ritvara Garozas skaņdarbu „Nr.1“. Mūziķu 
uzstāšanos vērtēja kompetenta žūrija no 

visas pasaules. Tās detalizētu vērtējumu 
bigbends rakstiski saņems vēlāk, taču 
uzreiz pēc konkursa vērtētāji bigbendu 
ļoti saslavējuši – pastāsta mūzikas skolas 
projektu vadītāja Irita Kalēja. Žūrija izteikusi 
gandarījumu, ka bigbends tiešām spēlē 
džeza mūziku, nevis ir pūtēju orķestris, 
kas tikai spēlē džezam aranžētu mūziku. 
Tāpat komplimentus saņēmis arī bigbenda 
vadītājs Jānis Ivuškāns par to, ka viņš nevis 
diriģē, bet vada kolektīvu, norādot tikai 
vajadzīgos akcentus. Protams, esot saņemti 
arī ieteikumi, piemēram, par aranžējumiem, 
kurus Jānis jau tūdaļ ņēmis vērā, tās pašas 
dienas vakarā laureātu konkursā pamainot 
viena skaņdarba izskaņu. 3. maijā bigbends 
piedalījies sponsoru koncertā un brīvajās 
dienās devies ekskursijā uz Briseli un 
Amsterdamu.

I.  Kalēja teic, ka jaunajos mūziķos 
pirms konkursiem jau vairs tikpat kā 

nejūt uztraukumu, jo viņi pieraduši 
uzstāties un ir savstarpēji saliedējušies. 
„Vislielākais gandarījumus, ka viņi ar saviem 
instrumentiem un mūziku dzīvo,“ bilst 
bigbenda krustmāte un pastāsta, ka viņi 
spēlējuši, gan braucot autobusā, gan uz 
ielas, gan festivāla vietā un ka radušies pat 
atbalstītāji, kas džeza mūzikas pavadījumā 
labprāt dejojuši.

Ar labām emocijām konkursā un ārzemēs 
gūtajiem iespaidiem bigbends atgriezies 
apņēmības pilns turpināt pilnveidoties un 
piedalīties sarīkojumos. Beļģijā saņemts 
uzaicinājums piedalīties konkursā 
Ungārijā, un kolektīvs arī lolo ieceri doties 
koncertturnejā.

Ilze Kļepikova
Laikraksta Kurzemes Vārds 

žurnāliste

Šā gada 25.aprīlī Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika 
tradicionālais Dienvidlatgales reģiona 
mūzikas skolu XIV Koru festivāls – koncerts. 

Šogad festivāls pulcēja 300 jaunos 
dziedātājus no Ilūkstes Mūzikas un mākslas 
skolas, Aglonas bazilikas Kora skolas, 
Špoģu Mūzikas un mākslas skolas, Viesītes 
Mūzikas un mākslas skolas, Preiļu Mūzikas 
un mākslas skolas, Krāslavas mūzikas skolas 
un Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskolas.

Katrs koris uzstājās ar savu programmu, 
bet festivāla noslēgumā visi kori Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas 
kamerorķestra pavadījumā vienojās trijās 
kopdziesmās. Pamatā festivālā skanēja 
latviešu un latgaliešu tautas dziesmu 
apdares, kā arī latviešu komponistu 
oriģinālskaņdarbi un klasika.

Festivāla noslēgumā apvienotie kori kopā 
ar kamerorķestri un solistiem nodziedāja 
Līgas Celmas dziesmu Nu nav labi (diriģēja 
Aivars Broks), Valta Pūces Mana zeme

(diriģēja Jevgēņijs Ustinskovs) un nu jau par 
festivāla savdabīgo himnu kļuvušo Aivara 
Broka skaņdarbu Rīta blūzs jeb Četros 
piecpadsmit no rīta (diriģents Aivars Broks).

Uz tikšanos nākamgad Dienvidlatgales 
reģiona mūzikas skolu XV – jubilejas – Koru 
festivālā! 

Aivars Broks
Staņislava Broka 

Daugavpils Mūzikas vidusskolas 
direktors

X Latgales Jauno pianistu konkurss Balvos 17.04.2015. 2-3.klašu grupag p
Nr.p.k.ppp  Audzēknis Punkti Vieta

1. Lote Raģele 2.kl. 
Gulbenes Mūzikas skola, ped. Egita Vanagap g g

23,83 1.v.

2 Mārtiņš Lāpāns 3.kl. 
Balvu Mūzikas skola, ped. Lija Ivanovap j

23,66 1.v.

3. Krista Zelčāne 2.kl.
A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola, ped.Anna Korņejevap p ņ j

22,33 2.v.

4. Aivis Trukšāns 3.kl.
J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, ped.Ilze Rauzap

21,50 2.v.

5. Ieva Sutina 2.kl.
J.Ivanova Rēzeknes MVSK, Svetlana Sergejevag j

20,50 3.v.

6. Jana Vertinska 2.kl.
g p p gDaugavpils Mūzikas vidusskola, ped.Brigita Kornaševskag p p gg p p g

20,00 3.v.

4.-5.kl.grupag p
Nr. p.k.ppp Dalībnieka vārds, uzvārds, klase, skola, pedagogsp g gp g gp g g Punkti Vieta

1. Brigita Zelča 4.kl.
Balvu Mūzikas skola, ped. Egita Salmanep g

24,00 1.v.

2. Elīza Salmane 5.kl. 
Balvu Mūzikas skola, ped. Egita Salmanep g

23,33 1.v.

3. Helēna Apele 5.kl.
J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, ped. Ineta Lontonep

22,50 2.v.

4. Huberts Zimackis 5.kl.
J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, ped.Ineta Lontonep

20,66 3.v.

5. Ance Salmane 5.kl. 
Balvu Mūzikas skola ped. Lija Ivanovap j

20,16 3.v.

6. Dženeta Gucāne 4.kl.
p pLudzas Mūzikas pamatskola, ped.Marina Marčenokap pp p

20,00 3.v.

 6.-8. klašu grupa
Nr. p.k. Audzēkņa vārds, uzvārds, klase, skola, pedagogs Punkti Vieta

1. Laine Pontaga 7.kl.
Kārsavas Mūzikas un mākslas skola, ped. Marita Rudovičap

24,00 1.v.

2. Ērika Kuzmina 8.kl.
Ludzas Mūzikas pamatskola, ped. Marina Marčenokap p

22,66 2.v.

3. Ričards Marčenoks 8.kl.
Ludzas Mūzikas pamatskola, ped. Ērika Piterānep p

22,50 2.v.

4. Marija Groza 6.kl.
J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola, ped. Rita Semeikoņ p

21,00 3.v.

5. Sigita Pundure 7.kl. 
Kārsavas Mūzikas un mākslas skola, pped. Marita Rudovičapp

20,00 3.v.

Turpinājums no 1. lpp 
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Akordeons ir mūzikas instruments ar 
ļoti savdabīgu un interesantu vēsturi. Pašā 
instrumenta nosaukumā ir paslēpies vārds 
akords, kas nozīmē saskaņu. 

Šī gada 9.maijā Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzālē 
valdīja un skanēja īsta saskaņa. Šajā 
saulainajā pavasara dienā notika Latgales 
reģiona mūzikas skolu akardeonistu 
ansambļu un orķestru konkurss. Akordeona 
mūzikas svētkos pulcējās jaunie muzikanti 
no deviņām reģiona skolām – Dagdas, 
Špoģiem, Preiļiem, Krāslavas, Naujenes, 
Rēzeknes, Līvāniem, Ilūkstes un Daugavpils.

Konkurss notika ļoti augstā līmenī. 
Žūrijai bija grūti izvērtēt visus konkursa 
dalībniekus, jo visi ansambļi un orķestri 
rādīja augstus rezultātus un sniedza spilgtus 
iespaidus. Skanēja ļoti daudzveidīga 
programma – no klasikas līdz džezam, no 
fūgas līdz blūzam. Mazie izpildītāji muzicēja 
ļoti dažādos sastāvos – duetos, trio, 
kvartetos, kameransambļos un orķestros. 

Konkursanti muzicēja ar lielāko prieku, 
rādīja ne tikai savu profesionalitāti, bet arī 
muzikalitāti.

Ir jāpiebilst, repertuāra ziņā ļoti daudzi 
pedagogi ir veidojuši savus pārlikumus, kas 
nevar nepriecēt.

Protams, gan klausītāji, gan arī žūrija 
gaidīja orķestru uzstāšanos. Latgales 
reģions ir bagāts ar akordeonistu orķestriem. 
Šogad piedalījās 4 orķestri – no Daugavpils 
(vadītāja K.Rusakoviča), Līvāniem (vadītājs 
G.Luriņš), Preiļiem (vadītājs A.Savickis), 
Rēzeknes (vadītāji T.Kricka, V.Poikāne). Tā 
bija vienreizēja konkursa izskaņa, jo orķestri 
rādīja ļoti augstu līmeni un rezultātus. 
Kopumā konkurss izvērtās par grandiozu 
koncertu.

Konkursa rezultāti:
Krāslavas mūzikas skolas ansambļi un 

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskolas ansambļi ieguva pa trim 
godalgotām vietām, Špoģu Mūzikas un 
mākslas skolas ansambļi ieguva divas 

godalgotas vietas, pa vienai godalgotai 
vietai ieguva arī ansambļi no Ilūkstes 
Mūzikas un mākslas skolas, Dagdas Mūzikas 
un mākslas skolas, Naujenes Mūzikas un 
mākslas skolas un Jēkaba Graubiņa Līvānu 
Mūzikas un mākslas skolas.

Orķestru grupā I vietu dalīja Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas 
mūzikas skolas akordeonistu orķestris, 
Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un 
mākslas skolas akordeonistu orķestris un 
Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skolas 
akordeonistu orķestris. II vietu šajā grupā 
ieguva Preiļu Mūzikas un mākslas skolas 
akordeonistu orķestris.

Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskolas

Izglītības programmas Akordeona spēle
vadītāja Kristīna Rusakoviča

 Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskolas mūzikas skolas akordeonistu 

orķestris (vadītāja Kristīna Rusakoviča)

Nu jau piekto gadu pēc kārtas Alfrēda 
Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā 
satiekas Vidzemes mūzikas skolu jaunie 
akordeonisti. Šogad konkursā piedalījās 26 
audzēkņi no 11 skolām. 

Konkursa Grand Prix ieguva: Alise Siliņa 
5.kl., sk. V.Golubkova, A.Kalniņa Cēsu MV 
un Juris Surnajevs 5.kl, sk. V.Ņikandrovs, 
Limbažu MS. Audzēkņi saņēma vērtīgas 
dāvanas no pasākuma sponsoriem veikala 
Tigra Elektronika.

 Par spilgtu izpildījumu vērtīgas dāvanas 
no sponsoriem saņēma Zita Toma 1.kl., sk. 
R.Rūrāne, Ādažu MMS un Darja Grjaznova 
3.kl., sk. N.Meļņikoviča, Limbažu MS. Žūrija 
abām meitenēm piešķīra 1.vietu.

1.vietu ieguva: Valērija Bordasova 1.kl., 
sk. S.Catlaka, Ogres MS, Estere Hmeļinska 
1.kl., sk. V.Fiļipova, Limbažu MS, Edvards 
Makarovs 1.kl., sk.L.Ņikandrova, Limbažu 
MS, Alise Ziemele 2.kl., sk.I. Rudzīte, 
Limbažu MS, Aurēlija Džordana Auzere 3.kl., 
sk. L.Ņikandrova, Limbažu MS, Liāna Arta 
Persidska 3.kl, sk. O.Graudiņa, Salacgrīvas 
MS, Elīna Strogonova 4.kl., sk. I.Rudzīte, 
Limbažu MS.

2.vietu ieguva: Marta Bezšapočņikova 
1.kl., sk. Ā. Dz. Tomiņa, J.Cimzes Valkas MS, 
Ralfs Rainers Žukovskis 1.kl., sk. I.Saulīte, 
Lielvārdes MS, Krists Kristens Aizups 2.kl., 
sk.S.Kārkliņa, Limbažu MS, Ralfs Alksnis 3.kl., 
sk. R.Rūrāne, Ādažu MMS, Kristaps Pēteris 
Ansons 3.kl., sk.Inta Saulīte, Lielvārdes MS, 
Monta Legzdiņa 4.kl., sk. I.Rudzīte, Limbažu 
MS, Ernests Valts Circenis 7.kl., sk.Marita 
Bērziņa, K.Kažociņa Madlienas MMS.

3.vietu ieguva: Renāte Kačerovska 1.kl., 

sk. M.Namniece, Krimuldas MMS, Jānis 
Komuls 1.kl., sk. D.Laizāne, Ogres MS, Artis 
Krastiņš 1.kl., sk. E.Mukāne, Rūjienas MS, 
Sintija Kurzemniece 1.kl., sk. S.Bērziņa, 
J.Norviļa Madonas MS, Mārtiņš Liepiņš 1.kl., 
sk. N.Čuriļina, Ogres MS, Krišjānis Rudzāts 
2.kl., sk. S.Bērziņa, J.Norviļa Madonas MS, 
Lelde Ločmele 4.kl., M.Leimane, Lēdurgas 
MMS, Una Matisāne 6.kl., sk. M.Namniece, 
Krimuldas MMS.

Pēc konkursa jaunie akordeonisti 
devās ekskursijā uz pilsētu, bet skolotāji 
piedalījās metodiskā apspriedē, kurā 
žūrijas priekšsēdētājs Viktors Ņikandrovs 
iepazīstinaja ar konkursa rezultātiem, 
V.Golubkova nolasīja lekciju „Tehniskās 
iespējas un to attīstība akordeona spēlē” 
un kopā ar savu audzēkni demonstrēja 
kā stundās notiek darbs pie gammām un 
etīdēm. 

Pasākuma noslēgumā konkursa 
dalībnieki saņēma balvas, laureāti uzstājās 
koncertā, kurā piedalījās arī J.Vītola Mūzkas 
akadēmijas maģistrantūras studente 
Samanta Čipinska un III kursa students 
Māris Rozenfelds. Koncerta noslēgumā 
uzstājās populārais akordeonists Kaspars 
Gulbis. 

Pasākuma dalībnieki guva jaunu pieredzi 
un motivāciju jauniem izaicinājumiem un 
uzvarām nākošajos konkursos.

Akordeona 
spēles skolotāja

Vineta Golubkova
Alfrēda Kalniņa 

Cēsus Mūzikas vidusskola

30.aprīlī Ķengaragā notika Mākslas 
dienas, tās jau otro gadu rīkoja Latgales 
priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola 
(LPMMS). Mākslas dienu sauklis šogad bija 
„ Mosties pavasarim!”, tāpēc Mākslas dienu 
pasākums sākās ar Sienāža un Bizbizmārītes 
(aktieri Ivars Brakovskis un Alda Krastiņa) 
atraktīvo ierašanos īpašā Mākslas dienu 
limuzīnā. Abi kukaiņi saklausījuši skolas 
direktores Karmenas Ziemeles aicinājumu 
būt radošiem visu gadu, tūdaļ ķērās pie 
darba, lai iekustinātu sanākušos pavasarim 
un radošumam. Sienāzis un Bizbizmārīte 
Mākslas dienu dalībniekus dažādi kustināja 
un modināja, pēc tam visi kopīgi devās 
apskatīt un atklāt izstādes, kur bija varen 
daudz ko redzēt- tika atklāta Daugavpils 
mākslinieces Olgas Gžibovskas darbu 
izstāde, ar kuru tiek turpināta Latgales 
priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas 
tradīcija- popularizēt Rīgā Latgales 
māksliniekus. Atklāja mākslinieces Maijas 
Brences grāmatu ilustrāciju izstādi, kā arī 

Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņu darbu izstādi un viesu 
Ropažu mākslas skolas audzēkņu izstādi. 
Tā kā Mākslas dienu sauklis aicināja „ 
Mosties pavasarim”, tad ar dažādu kukaiņu 
bagātību pavasarī palīdzēja iepazīties 
Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes 
profesora Voldemāra Spunģa fotogrāfi jas. 
Savukārt ar izstādi „Daba mostas”, viesojās 
Ādažu mākslas un mūzikas skolas 4.kursa 
audzēkņi. Bet mazākie mākslas dienu 
dalībnieki, varēja izbaudīt improvizēto 
animācijas fi lmu seansu, jāpiebilst, ka ar 
īpašu prieku tās skatījās arī pieaugušie 
mākslas dienu apmeklētāji.

Pēc tam gan mazi gan lieli „Mākslas 
dienu Ķengaragā” dalībnieki skolas parkā 
piedalījās radošajās darbnīcās - kur kopā 
ar skolas mākslas pedagoģēm Gintu 
Kristjansoni, Dagmāru Lauriņu, Kristīni 
Japiņu, Ingu Borodu, kā arī mākslinieci 
Maiju Briedi aizrautīgi zīmēja, veidoja, 
aplicēja, fi lcēja dažnedažādus kukaiņus 

un citus pavasara mošķīšus, fotogrāfējās 
gan ar kukaiņiem, gan krāsainiem kukaiņu 
fotostendiem, uz vietas tapa jau pasākuma 
laikā radīto darbu izstāde. 

Mākslas dienas noskaņu muzikāli 
kuplināja skolas mūzikas nodaļu audzēkņu 
koncerts, kurā ar īpašu prieku (jo koncertam 
svaigā gaisā taču ir pavisam cita elpa J) 
piedalījās gandrīz četrdesmit audzēkņi 
un viņu pedagogi, kas ar mūzikas skaņām 
iešūpoja un ieskandināja skolas parku un 
Ķengaragu. Kā arī īpaši aktīvi kustējās stepa 
dejotājs Māris Pūris ar saviem audzēkņiem 
no LPMMS- „Ķengaraga ķenguriņiem” un 
„Top Tap Company”. Ko darīt bija visiem un 
arī saule palīdzēja mosties, tāpēc diena bija 
ļoti pavasarīga, un baudot uz ugunskura 
vārīto dažādu zāļu tēju, visiem kopā bija 
sajūta ka Mākslas dienas ir izdevušās. Un 
pilnīgi noteikti, jāsāk gaidīt nākošās!

Viesturs Rencis

Šis mācību gads Ernesta Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolā ir īpašs, jo aizrit Ernesta 
Vīgnera 165 gadu dzimšanas dienas un 
skolas 70 gadu jubilejas zīmē. Tāpēc jo 
lielāks prieks par audzēkņu teicamajiem 
panākumiem konkursos. 

16. aprīlī Rojā notika I Vieglās un džeza 
mūzikas konkurss. Konkursā piedalījās 
ansambļi no Limbažiem, Ventspils, 
Kandavas , Rojas un citām Latvijas pilsētām. 
Mūsu skolu pārstāvēja skolotājas Līgas 
Aleksandras Jāvaldes vadītais saksofonistu 
kvintets ( Rebeka Jāvalde,Santa Burkevica, 
Kristīne Šķēle,Roberta Zariņa un Pauls 
Purviņš) un skolotājas Ingrīdas Jankovskas 
akordeonistu duets (Madara Mančinska un 
Elīna Dieziņa). Saksofonistu kvintets ieguva 
godpilno I vietu, bet akordeonistu duets - 
pateicību par piedalīšanos. 

10. aprīlī IX Mazpilsētu un lauku mūzikas 
skolu 2.-4. klavieru klašu audzēkņu 
konkursā Dobelē laureātu vidū bija arī mūsu 
skolas pianisti. I vieta - 3. klases audzēknim 
Leonam Kļaviņam (skolotāja Larisa Gailīte ), 
III vieta – Endijai Megnei (2. klase, skolotāja 
Larisa Gailīte) un Tomasam Alksniņam (3. 
klase, skolotāja Larisa Gailīte).Bet diploms 
par piedalīšanos - Sanijai Mēness (2. klase, 

skolotāja Māra Šlakorcina). Skolotāja 
L. Gailīte atzina, ka konkurss ar katru gadu 
aug gan kvalitātē, gan kvantitātē un šogad 
tajā jau piedalījās jaunie talanti no 21 
pilsētas Latvijā. 

Nopietni izaicinājumi šajā mācību gadā 
ir arī skolas kamerorķestrim (diriģente 
Velta Jūrmale). 15. aprīlī kamerorķestris 
piedalījās V Kurzemes Mūzikas skolu 
simfonisko un kamerorķestru festivālā 
Tukumā. Tikai dažas dienas vēlāk – 18. aprīlī 
Rīgā – jaunie mūziķi startēja tik nozīmīgajā 
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku simfonisko orķestru, stīgu orķestru 
un kamerorķestru konkursā. Rezultātā 
- iegūta otrā pakāpe, kas ir atzīstams 
sasniegums. Dziesmu svētkiem gatavojas 
arī koris “Cantus“ (diriģentes Maruta Rozīte 
un Maruta Grigale). “Cantus” piedalīsies 
garīgās mūzikas koncertā “Lūgšana Latvijai“ 
sv. Jāņa baznīcā. 

Kā jau E. Vīgnera jubilejas gadā, īpaša 
uzmanība tiek pievērsta mūsu tautas 
dziesmām. 27. februārī izskanēja muzikālā 
pēcpusdiena “Mana tautas dziesma”, kur 
savu prasmi, izdomu un atraktivitāti tautas 
dziesmu dziedāšanā rādīja solfedžo grupas 
(skolotājas Maruta Grigale, Stella Pavloviča, 

Vaira Leite). Skatītāju simpātiju balvu 
ieguva 7.A klase (skolotāja M. Grigale), 
suitu garā asprātīgi apdziedot skolu un 
skolotājus. Otru pasākumu “Pavasara 
sadziedāšanās 2015 “ organizēja skolas 
pašpārvalde (Roberta Zariņa, Sindija Celma, 
Rebeka Jāvalde, Laine Āboliņa, Pauls 
Purviņš). Sadziedāšanās izdevās sirsnīga, 
aizraujoša, izzinoša. Sacensībā uzvarēja 
pianistu nodaļas komanda (Romija Vārpiņa 
Elīza Karteļeva, Laura Freimane, Anna 
Kricka, Elizabete Rublāne). Noslēgumā 
gandarījums bija visiem. Paldies skolas 
pašpārvaldei par ieguldīto lielo darbu un 
izdomu! 

Tikko 9. maijā sirsnīgs un aizkustinošs 
izskanēja skolotājas Mārītes Cinovskas 
izlolotais Mātes dienas koncerts. Savukārt 
16. maijā sv. Katrīnas baznīcā latviešu 
komponistu skaņdarbus izpildīs koris 
“Cantus” (diriģentes M. Rozīte un M. Grigale), 
jauktais koris “ Ventava” (diriģente M. Rozīte) 
un skolas kamerorķestris (diriģente Velta 
Jūrmale ). 

Pavasaris ir arī eksāmenu laiks un tā visas 
muzikālās aktivitātes papildina viena otru. 
Lai veicas! 

Vaira Leite

MUZIKĀLA SASKAŅA

SPRAIGS PAVASARIS MŪZIKAS SKOLĀ 

Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola pamodināja Ķengaragu!

AKORDEONISTI MUZICĒ CĒSĪS Liepājas pilsētas 2. Mūzikas 
skola svin 55 gadu pastāvēšanu

Saposts nams, domas un veikums. Tā 
katrs gatavojas svētkiem! Karostas mūzikas 
skola prieka pilna – nāk ciemiņi, skan laba 
vēlējumi, bērni un lielie muzicē!

Skola piedzīvojusi visādus laikus, kā 
savā apsveikumā minēja Liepājas domes 
priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis – 
padomju gadi, pārmaiņu gadi, atstumtības 
gadi ... . Tagad skola ievelk dziļi spirgta gaisa 
pilnu elpu.

Esam, neatlaidīgi strādājot un ticot, ka 
darām svētīgu darbu, spējuši radīt pozitīvu 
rezonansi pilsētas sabiedrībā un to vadītāju 
attieksmē.

166 audzēkņus skolā izglīto 21 skolotājs. 
darba daudz, ieceru daudz. Kaut to visu 
izdotos realizēt! Traucē tikai un vienīgi 
prioritāšu maiņa sabiedrībā kopumā, 
darbaspēju defi cīts ģimenē, sadrumstalotā 
bērnu nodarbinātība daudzos interešu 
izglītības pulciņos. Skolotāji būtu gatavi 
strādāt papildus vēl un vēl, bet ģimenes? 
To vecāku atvases, kuras rod pilnu atbalstu 
gan materiāli, gan laika un uzmanības 
resursu ziņā, mums plaukst visskaistāk – 
piedalās konkursos, festivālos, gūst vērā 
ņemamus panākumu, līdz ar to – arī prieku 
par sasniegto.

Skolas vadības vārdā saku paldies 
vecākiem, bērniem, pedagogiem un 
darbiniekiem par saskanīgo darbu, ko 
veicam kopā.

Lai sokas vēl labāk!
Skolas direktore Aiga Tiltiņa
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15.aprīlī Tukuma Kultūras namā izskanēja 
V Kurzemes mūzikas skolu orķestru festivāls – 
koncerts „Satiksimies Tukumā”. 

Vērienīgajā orķestru festivālā pieda-
lījās   Priekules un Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolu apvienotais simfoniskais 
orķestris (diriģents Mārtiņš Bergs), Vents-
pils Mūzikas vidusskolas kamerorķestris 
(diriģente Vineta Krūmiņa), Ernesta Vīgne-
ra Kuldīgas Mūzikas skolas kamerorķestris 
(diriģente Velta Jūrmale), Arvīda Žilinska 
Jēkabpils Mūzikas skolas simfoniskais or-
ķestris (diriģents Mārtiņš Bergs), Tukuma 
Mūzikas skolas (skolotāja Dace Šplīte-Liso-
va) un Kandavas Mākslas un mūzikas skolas 

vijolnieki (skolotāja Inga Rubene), kopā ap-
vienojoties 162 dalībnieku lielā simfoniskā 
orķestrī!

Orķestru festivāla organizētājs, tā māksli-
nieciskais vadītājs un galvenais diriģents ir 
Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas direk-
tors Mārtiņš Bergs. 

Atgādinājumam - pirmais Kurzemes 
orķestru festivāls norisinājās 2011. gadā 
Ventspilī. 2012. gadā festivāls notika Rojā 
un kuplināja Rojas Mūzikas un mākslas 
skolas jubilejas svētkus. Trešais festivāls 
izskanēja 2013. gadā Priekulē, atzīmējot 
Priekules Mūzikas un mākslas skolas jubile-
ju. 2014.gadā Kuldīgā, ar jauninājumu - fes-

tivāla koncertu papildināja katra orķestra 
uzstāšanās ar nelielu programmu koncerta 
pirmajā daļā.

Mārtiņš Bergs uzskata, ka skolām ir jārada 
apstākļi, lai bērni varētu muzicēt arī simfo-
niskajā orķestrī. Katra skola nevar nodroši-
nāt simfoniskā orķestra pastāvēšanu, taču 
piedalīties šādā festivālā var un tā ir ļoti vēr-
tīga pieredze jaunajiem mūziķiem. 

15.aprīļa koncertu atklāja Tukuma nova-
da Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans, 
apsveicot visus dalībniekus un novēlot fes-
tivālam labu skanējumu. Tukuma Mūzikas 
skolas sagatavošanas un 1.-3.klašu vijolnie-
ki sveica visus festivāla dalībniekus ar rūpīgi 

SIMFONISKĀ ORĶESTRA KONCERTS FESTIVĀLĀ „SATIKSIMIES TUKUMĀ”

Tukuma Mūzikas skolas direktore

gatavotiem skaņdarbiem. Mazie vijolnieki 
bija droši uz lielās skatuves, spēlēja skanīgi 
skolotājas Ludmilas Gorevalovas un kon-
certmeistares Natālijas Župerkas vadībā. Arī 
4.-8.klašu vijolnieku ansamblis (skolotāja 
Dace Šplīte-Lisova) parādīja labu sniegu-
mu. Tukuma Mūzikas skolas vijolnieki pirmo 
reizi piedalījās orķestru festivālā, viņiem tas 
bija īpašs notikums un saviļņojošs pārdzī-
vojums, spēlēt īstā un tik lielā simfoniskā 
orķestrī.

Gaidāmo XI Latvijas skolu jaunatnes 
Dziesmu un deju svētku simfonisko or-
ķestru koncerta repertuārs atspoguļojās 
arī festivāla koncerta programmā. Vairāki 
kolektīvi savā priekšnesumā bija iekļāvu-
ši interesantās Riharda Dubras sarakstītās 
„Latviešu tautas dziesmu” apdares Mārtiņa 
Berga aranžējumā. 

Priekules un Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolu apvienotais simfoniskais orķestris 
(diriģents Mārtiņš Bergs) bija sagatavojis 
„Deviņas Latviešu tautas dziesmas” Riharda 
Dubras apdarē ar solistu - vokālistu pieda-
līšanos (solisti – Ērika Anīte, Jana Matule, 
Patrīcija Vecvagare, Aleksa Gaile Arbuzova, 
Marta Freiberga). Diriģents izcēla katras 
cikla daļas krāsu kolorītu un akcentēja daļu 
kontrastainību. 

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas sim-
foniskais orķestris (diriģents Mārtiņš Bergs) 
un soliste 6.vijoles klases audzēkne Alek-
sandra Meinerte (skolotāja Vera Sproģe,e  pie 
klavierēm – Aija Linde) atskaņoja F.Kreislera 

„Prelūdiju un allegro Punjani stilā” vijolei un 
orķestrim. Jaunā vijolniece spēlēja izteiks-
mīgi un aizrautīgi, labi pārvaldot vijoļspēles 
tehniku.

Ventspils Mūzikas vidusskolas kameror-
ķestris (diriģente Vineta Krūmiņa) festivāla 
koncertā uzstājās ar diviem kontrastējo-
šiem skaņdarbiem - G.Jangs „Prelūdija kla-
siskā stilā” un F.Halfertijs „Bear Mountain Bre-
akdown”, parādot stila un žanra atšķirības.”

Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas 
kamerorķestris (diriģente Velta Jūrmale) 
spēlēja „Divas somu tautas dziesmas” Juta 
M.Salminen aranžējumā, „Divas Latviešu 
tautas dziesmas” Riharda Dubras apdarē 
un A.Šuvalova skaņdarbu „Melodija”. Ka-
merorķestris iepriecināja ar labu sniegumu, 
izlīdzinātu skanējumu un smalki izstrādātu 
katru skaņdarba frāzi.

No orķestriem īpaši jāizceļ A.Žilinska Jē-
kabpils Mūzikas skolas simfoniskais orķes-
tris (diriģents M.Bergs), kura sniegums bija 
mākslinieciski ļoti augsts, izcili solisti (vokā-
listi Krista Fadejeva un Renārs Tomašickis, 
fl autas solo Elīza Rēķe, saksofona solo An-
nija Briška un Jānis Briška), interesanta un 
daudzveidīga uzstāšanās programma. 

Koncerta noslēguma daļā visi dalībnieki 
veidoja V Kurzemes orķestru festivāla apvie-
noto simfonisko orķestri. Daudzkrāsainas 
nianses programmā ienesa solistu piedalī-
šanās – ar virtuozo Vito Berga fl autas spēli, 
gan izteiksmīgo Kaspara Gulbja akordeona 
solo priekšnesumiem.

 Krāšņi izskanēja „Latviešu tautas dzies-
mas” R.Dubras apdarē, tad jutekliski smal-
kais Dž.Geršvina skaņdarbs „Summertime” 
un humoristiskā A.Zacepina „Dziesmiņa par 
lāčiem”. Tempermentīgā A.Baroso samba 
„Brazīlija” lika kārtīgi izspēlēties daudzajiem 
orķestra sitaminstrumentālistiem un aizrau-
tīgi muzicēt visam orķestrim. 

Iemīļotajā H.Žiro skaņdarbā „Zem Parīzes 
debesīm” ar akordeona solo koncertā uzstā-
jās Latvijā populārais mākslinieks Kaspars 
Gulbis, viņa priekšnesums kopā ar orķestri 
bija atraktīvs, meistarīgs un spilgts.

Koncerta beigās skanēja slavenais A.Pja-
collas „Libertango” – apvienotā orķestra 
un solistu Kaspara Gulbja (akordeons) un 
Vito Berga (fl auta) priekšnesumā. Koncerts 
izskanēja vētrainu ovāciju pacēlumā, kad 
gribējās klausīties vēl un vēl…

Vislielākā pateicība diriģentam Mārtiņam 
Bergam par simfoniskā orķestra muzicēša-
nas popularizēšanu mūzikas skolās, skaņ-
darbu aranžējumiem, festivāla programmas 
iestudēšanu un meistarīgo diriģenta darbu 
ar festivāla orķestri. Katra festivālā pārstāvē-
tā mūzikas skola saņēma arī Mārtiņa Berga 
dāvināto Latvijas Kultūras Kanonu mūzikā 
„Jānis Ivanovs – Personība. Laikmets” ar 
Jāņa Ivanova Klaviermūziku un 4.simfonijas 
„Atlantīda” ierakstu.

 Pievienojoties daudzo klausītāju sajūs-
minātajām atsauksmēm, varu teikt, ka festi-
vāls bija nozīmīgs muzikāls notikums.

Ligita Zemniece, 

VIVA VIVA LA MUSICA!
No 15. līdz 17.aprīlim Staņislava 

Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā 
(SBDMV) notika nu jau VI Starptautiskais 
Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA. 
Šoreiz konkurss tika veltīts ģeniālā vācu 
komponista Johana Sebastiana BAHA 
330 dzimšanas dienas atcerei, līdz ar to 
konkursa dalībniekiem savā programmā 
bija jāatskaņo arī viens J.S.Baha skaņdarbs. 

Konkursā šogad bija pieteikušies 77 
dalībnieki no Lietuvas, Baltkrievijas un 
Latvijas (Rīga, Sigulda, Gulbene, Krāslava, 
Jēkabpils, Jelgava, Jaunanna, Dagda, 
Jugla, Babīte, Ilūkste, Madliena, Carnikava, 
Vecumnieki, Līvāni, Dobele, Saldus, 
Naujene, Daugavpils). A grupā piedalījās 31 
dalībnieks vecumā līdz 12 gadiem, B grupā 
piedalījās 22 dalībnieki vecumā no 13 līdz 
15 gadiem, C grupā – 24 dalībnieki vecumā 
no 16 līdz 20 gadiem.

Tradicionāli konkursā piedalījās 
visdažādāko specialitāšu pārstāvji – 
pianisti, akordeonisti, vijolnieki, čellisti, 
ģitāristi, fl autisti, saksofonisti, vokālisti. 
Skatītāji varēja redzēt arī retāk sastopamu 
instrumentu pārstāvju uzstāšanos – 
konkursā piedalījās obojiste, arfi ste, 
trompetists, sitaminstrumentāliste un 
kontrabasiste.

Konkursu vērtēja starptautiska žūrija, 
kuras sastāvā bija dziedātāja, Diseldorfas 
Roberta Šūmaņa augstskolas dziedāšanas 
profesore MICHAELA KRÄMER no 
Vācijas; pianists, Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis Mākslas skolas un Vytautas 
Magnus Universitātes Mūzikas akadēmijas 
pedagogs DONALDAS RAČYS no 
Lietuvas; vijolniece, N.I.Aladova Minskas 

2. bērnu mūzikas mākslu skolas vijoles 
klases pedagogs HANNA TSITOVICH no 
Baltkrievijas un Latvijas pārstāvji – fl autiste, 
pedagogs, Nacionālo bruņoto spēku 
orķestra soliste MAIJA SILAVA un pianists, 
diriģents, Staņislava Broka Daugavpils 
Mūzikas vidusskolas direktors, Latvijas 
Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas 
vadītājs AIVARS BROKS.

Konkursā godalgotās I, II un III vietas 
ieguva 15 jaunie mūziķi no Latvijas, 
2 – no Lietuvas un 2 – no Baltkrievijas. 
Atzinības rakstus par veiksmīgu 
piedalīšanos konkursā saņēma 14 Latvijas 
un 2 Baltkrievijas pārstāvji. Mūsu SBDMV 
audzēkne Viktorija Trofi mova ar maksimālo 
punktu skaitu – 25 punkti – izcīnīja ne tikai 
I vietu savā grupā, bet arī konkursa galveno 

balvu – GRAND PRIX.

Pateicamies visiem konkursa organizētā-
jiem, atbalstītājiem, dalībniekiem, pedago-
giem, koncertmeistariem par šo lielisko ie-
spēju satikties, muzicēt, salīdzināt muzikā-
los sniegumus, pārrunāt atskaņojumus un, 
galu galā, vienkārši sadraudzēties. 

Gaidīsim jaunos mūziķus nākamgad uz 
VII Starptautisko Jauno mūziķu konkursu 
VIVA LA MUSICA, kurš būs veltīts izcilā Vīnes 
klasiķa Volfganga Amadeja MOCARTA 260 
dzimšanas dienai! 

Aivars Broks
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskolas direktors,
konkursa žūrijas komisijas loceklis

Konkursa žūrija; no kreisās – A.Broks, M.Kramer, M.Silava, H.Tsitovich, D.Račys
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A.ŽILINSKA MŪZIKAS SVĒTKIPŪŠAMO INSTRUMENTU SPĒLES IZMANTOŠANA ASTMAS TERAPIJĀ

Maz būs to ģimeņu,kuru bērni un 
mazbērni nebūtu dzirdējuši un paši 
dungojuši ,,Lelles jaku”, „Pulksten’s deviņus 
jau zvana’’, ,,Kaķīt’s mans’’ un citas jaukas, 
mazliet naivas, bet siltuma un labestības 
caurstrāvotas dziesmiņas. 

Šogad to autoram, ,,skaņu 
burvim’’Arvīdam Žilinskim 110 dzimšanas 
diena. Īpaši krāšņi šo jubileju svin 
komponista dzimtajā pusē, taču arī Amatas 
novada Mūzikas un mākslas skola bija 
sarūpējusi muzikālu cienastu komponista 
daiļrades cienītājiem.

Lai jaunos mūziķus mudinātu dziļāk 
iepazīt jubilāra personības šķautnes, 
koncerta sākumā sniedzu nelielu ies-
katu skaņraža dzīves gājumā, akcentējot 
lielo darba un mūzikas mīlestību visa 
mūža garumā. Atgādināju arī, ka Žilinska 
iespaidīgajā radošā mantojuma lādē ro-
damas populārā operete ,,Zilo ezeru 
zeme’’, balets ,,Lolitas brīnumputns’’, izrāde 
bērniem ,,Pauks un Šmauks’’, kuras savu 
nozīmību nav zaudējušas arī mūsdienās. Ju-
bilejas reize nu būtu tas īstais brīdis, lai tās 
atkal uzmirdzētu rampu ugunīs.

Patīkami, ka opera ,,Zelta zirgs’’ šovasar 
tiks iestudēta Siguldas operas svētkos, 
tādējādi suminot ne tikai pašu darba 
autoru, bet arī partitūras pirmuzveduma 
50-o gadadienu.Neaizmirsīsim arī, ka šīs 
operas žilbinošo panākumu atslēga bija 
mūsu leģendārais Jānis Zābers, kurš šogad 
svinētu 80-o dzimšanas dienu. Trīskārša 
jubileju buķete! 

Pēc šī nelielā ekskursa –par koncerta 
muzikālo sadaļu.

Vokālās mākslas skolotājas Ilze Pulle 
Ieriķos un Alise Ērmane Nītaurē audzēkņiem 
bija līdzējušas apgūt plašu Žilinska dziesmu 
klāstu. Tajās stāstītie stāsti, tik saprotami pat 
pašiem jaunākajiem koncerta dalībniekiem, 
ievīti krāsainos meldiju dzīparos. Vai kāds 
brīnums, ka tās skan tik vienkārši un reizē 
emocionāli, raisot līdzdzīvošanu dziesmiņu 
varoņiem. Tiem, kuri uzstājās pirmo reizi, 
drošākiem ļāva justies skolotāja Ingrīda 
Muižniece kā koncertmeistare.

Svētkus jo īpašus darīja tas, ka koncerts 
notika jaunatvērtajā, gaišajā Mūzikas skolas 
namā un komponista dēla Valta un vedeklas 
Daces klātbūtne. Ciemiņi nebija ieradušies 
tukšām rokām. Skolai tika dāvinātas nošu 
grāmatas, kas ļaus audzēkņiem dziedāt, 
bagātināt savu iztēli un iekšējo pasauli ar 
zināmām un mazāk pazīstamām Arvīda 
Žilinska dziesmām.

Sarunās pēc koncerta Valts un Dace 
Žilinski jutās priecīgi un aizkustināti par 
to, ka viņiem tik tuvā un nozīmīgā cilvēka 
mūzika skan un nav aizmirsta.

Noslēgumā gribētu atgādināt kom-
ponista teiktos vārdus, kuri brīnišķīgi 
raksturo šo silto,labestīgo mūziķi:

,,Dziesmu var salīdzināt ar krāšņu ziedu, 
kura smarža pilda un iepriecina cilvēku 
sirdis darba, atpūtas, prieka un skumju 
brīžos.Tā piepilda arī visu manu mūžu.’’

Sandra Dzelzkalēja,
mūzikas literatūras skolotāja

spēlējošo pusaudžu grupa kopumā labāk 
tika galā ar slimību nekā kontroles grupa. 
Viņi saglabāja labākas darbaspējas un 
astma mazāk ietekmēja viņu dzīvesveidu. 
Pateicoties trenētai elpošanai, viņi arī 
precīzāk novērtēja savas elpošanas 
stāvokli un efektīvāk lietoja ieelpojamos 
medikamentus.

Dienvidkvīnslendas Universitātē, 2007. 
un 2009. gadā tika veikti divi pētījumi par 
didžeridu spēles ietekmi uz astmas slimnieku 
stāvokli. Astmas izplatība Austrālijā ir augsta 
un īpaši augsta tā ir aborigēnu vidū. Tā kā 
visi pētījuma dalībnieki bija aborigēni, kā 
mūzikas instruments tika izvēlēts didžeridu 
(aborigēnu pūšamais instruments).

Pirmajā pētījumā didžeridu spēles 
nodarbības bija viena stunda reizi nedēļā, 
26 nedēļas. Piedalījās 10 dalībnieki. Otrajā 
pētījumā nodarbības ilgums bija 1.5 
stundas divas reizes nedēļā, 17 nedēļas. 
Piedalījās 11 dalībnieki. Katra pētījuma 
laikā trīsreiz tika veikta spirometrija, kas ir 
plaušu funkcionālās diagnostikas pamata 
metode. Bez tam katrs pētījuma dalībnieks 
divreiz dienā veica mērījumus ar izelpas 
maksimumplūsmas mērītāju. Mērījumu 
rezultāti, kā arī papildus informācija, 
piemēram par klepošanu, sēcošu elpošanu, 
medikamentu lietošanu tika ierakstīti 
dienasgrāmatā. Pētījumā tika konstatēts, ka 
didžeridu spēle uzlabo plaušu funkciju, kā 
arī mazina astmas simptomus. 

Iepazīstoties ar vairākiem pētījumiem, kā 
arī iepriekš minēto pētījumu rezultātiem, 
var secināt, ka pūšamo mūzikas 
instrumentu spēli var izmantot ilgtermiņa 
terapijā astmas slimniekiem. Pūšamo 
instrumentu spēle ne tikai palīdzēs uzlabot 
fi zisko labsajūtu, bet arī sniegs prieku un 
gandarījumu par iegūtām jaunām iemaņām 
un būs lielisks veids kā pavadīt savu brīvo 
laiku gan bērniem, gan pieaugušajiem, 
kas cieš no astmas simptomu radītajiem 
ierobežojumiem.

Sanita Šuriņa 
(tel. 26456135, 

e-pasts: sanita.surina@inbox.lv)
Flautas spēles skolotāja, 

mūzikas terapeite

Mūzikas skolās nereti nonāk bērni, 
kuriem izvēlēties kādu no pūšamajiem 
instrumentiem ir ieteicis ārsts, ar mērķi 
mazināt elpceļu slimību radītos simptomus. 
Arī es esmu saskārusies ar šādām situācijām, 
tādēļ vēlējos noskaidrot ko vairāk par 
pūšaminstrumentu spēles izmantošanu 
un lietderību elpceļu saslimšanu, tai skaitā 
astmātisku bērnu terapijā/apmācībā.

Bronhiālā astma ir elpošanas sistēmas 
slimība ar hronisku, iekaisīgu raksturu 
(atgriezeniski obstruktīvi plaušu ventilācijas 
traucējumi). Hroniskā bronhu iekaisuma dēļ 
rodas bronhu gļotādas tūska un spazmas; 
bronhi pastiprināti reaģē uz dažādiem 
kairinājumiem, kas izpaužas kā pārejošs 
lēkmjveida elpas trūkums jeb aizdusa.

Astma ir kļuvusi par vienu no visbiežāk 
sastopamajām hroniskajām slimībām. Visā 
pasaulē aptuveni 300 miljoni cilvēku slimo 
ar astmu. Paredzams, ka tuvāko 15 līdz 20 
gadu laikā astmas slimnieku skaits varētu 
pieaugt par 100 miljoniem. Pēc Pasaules 
Veselības organizācijas datiem, katru gadu 
no astmas mirst ap 180 tūkstošiem cilvēku.

Latvijā ar astmu aizvien vairāk slimo mazi 
bērni. Pēc Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas datiem, 2013. gadā 35% no 
astmas slimajiem bērniem Latvijā ir 
vecumā no viena līdz diviem gadiem. Ļoti 
bieži bērni uz dažāda veida problēmām 
reaģē ar psihosomatiskām saslimšanām, it 
īpaši agrīnajā vecumā, jo mazāks bērns, jo 
izteiktāk tas reaģēs ar ķermeni

Jebkas, kas uzlabo plaušu stāvokli, palīdz 
arī mazināt astmas simptomus. Terapija, 
kas izmanto fi ziskus vingrinājumus un 
elpošanas vingrinājumus, astmas gadījumā 
ir īpaši nozīmīga. Pētījumi šajā jomā pierāda, 
ka elpošanu kontrolējošos muskuļus 
iespējams uztrenēt. 

Pastāv dažādas elpošanas vingrinājumu 
sistēmas: fi zioterapijas elpošanas 
vingrinājumi, dažādu jogas skolu elpošanas 
vingrinājumi, Buteiko metode u.c. Eksistē 
arī dažādas medicīniskas ierīces, kas palīdz 
cilvēkiem ar traucētām plaušu funkcijām, 
kontrolēt un uzlabot savu plaušu stāvokli. 
Viena no tādām ierīcēm ir stimulējošais 
spirometrs. Tas ļauj izmērīt ieelpotā un 

izelpotā gaisa daudzumu un palīdz trenēt 
elpošanu. Šīs ierīces bieži izraksta astmas 
slimniekiem, gados vecākiem cilvēkiem, 
cilvēkiem pēc plaušu operācijām - 
jebkuram, kam nepieciešama terapeitiska 
palīdzība elpošanas uzlabošanai.

Ir zināms, ka profesionāliem pūšamo 
instrumentu spēlētājiem, plaušu 
funkcionālās iespējas krietni pārsniedz 
vidējo līmeni. Līdz ar to ir pamats pieņemt, 
ka elpošanas vingrinājumiem līdzīgu efektu 
iespējams panākt spēlējot dažādus mūzikas 
pūšamos instrumentus – fl autu, klarneti, 
saksofonu, trompeti, utt. V.Vilburs raksta: 
”Lai arī harmonikas neizmērīs ieelpotā 
gaisa daudzumu un automātiski nezīmēs 
sarežģītas diagrammas, tās noteikti 
palīdzēs jums vingrināt plaušas, un noteikti 
sniegs daudz vairāk prieka”. Tas arī varētu 
būt viens no galvenajiem argumentiem, 
lai pierādītu pūšamo instrumentu spēles 
priekšrocības, salīdzinājumā ar vienkāršiem 
elpošanas vingrinājumiem bez palīgierīcēm 
vai stimulējošā spirometra lietošanu. 
Elpošanas vingrinājumi drīz vien pārvēršas 
par nogurdinošu ikdienas pienākumu, bet 
mūzika spēj uzturēt interesi un nodrošināt 
ilgtermiņa rezultātu.

Pūšamo instrumentu spēle stimulē lēnu, 
dziļu, kontrolētu elpošanu. Spēles prasmes 
uzlabošanās ir sava veida atgriezeniskā 
saite, kas norāda uz elpošanas uzlabošanos.

Dziļa elpošana nenozīmē vienkārši 
krūšukurvja izplešanu. Arī tas ir vēlami, 
tomēr dziļa elpošana sākas ar vēderu un 
diafragmu. Lai panāktu plaušu ietilpības 
palielināšanos, ir jāiemācās elpošanā 
izmantot vēderu un diafragmu. Izdarot 
dziļu ieelpu, vēderam jāizvirzās, pirms tas 
notiek ar krūšukurvi, un krūšukurvim jāsāk 
izplesties tikai kad vēders/diafragma jau 
sasnieguši galējo robežu. Vizuāli jāiztēlojas 
pašas zemākās plaušu daļas piepildīšanās 
ar gaisu. Arī izdarot izelpu, tai jāsākas ar 
vēderu/diafragmu. Krūšukurvis izspiež 
gaisu tikai pēc tam, kad to jau pabeiguši 
vēders/diafragma.

Nav būtisku šķēršļu, kas liegtu astmas 
slimniekam spēlēt pūšamo instrumentu, ja 
vien tas šo nodarbi uzskata par interesantu 
un tā neizraisa stresu (astmas gadījumā 
svarīgs ir arī slimnieka emocionālais 

stāvoklis). Vienīgais, kas būtu jāņem 
vērā, ir pūšamā instrumenta konstrukcijā 
vai kopšanā izmantotie materiāli, kas 
atsevišķos gadījumos varētu izraisīt 
alerģisku reakciju. Te interesanti atzīmēt, 
ka P. Loids, bijušais Skotijas Nacionālā 
orķestra, BBC Filharmonijas orķestra un 
Londonas Simfoniskā orķestra vadošais 
fl autists, no dzimšanas bija astmatiķis 
un šeit varētu saukt vēl daudzu pasaulē 
zināmu pūšaminstrumentu spēles 
virtuozus. Pūšamo instrumentu spēles 
pozitīvā ietekme uz astmas slimniekiem 
ir eksperimentāli pierādīta. R. Lusija 
savā pētījumā salīdzināja divas ar astmu 
slimojošu pusaudžu grupas. Pavisam 
pētījumā piedalījās 18 pusaudži, no tiem 
8 pūšamo instrumentu spēlētāji (2 fl autas, 
3 klarnetes, 2 saksofona un 1 trompetes 
spēlētājs), kas regulāri spēlē 5-9 gadus 
un 10 mūzikas instrumentus nespēlējoši 
pusaudži. 

Tika sīki noteikts katra pacienta 
vispārējais veselības stāvoklis un astmas 
smaguma pakāpe, atkarībā no astmas 
lēkmju biežuma, simptomu biežuma, 
nepieciešamības lietot medikamentus, 
ietekmes uz dzīves stilu (skolas 
apmeklējums, brīvā laika pavadīšana). Katrs 
no pētījuma dalībniekiem, vienu mēnesi 
aizpildīja dienasgrāmatu, kurā tika reģistrēti 
novērojumi, kas ļāva noteikt dienu skaitu, 
kurās tika fi ksēti piecu grupu simptomi:

• izteikti astmas simptomi (nepieciešamība 
lietot medikamentus, astmas lēkme, 
skolas kavējums, nepieciešamība 
apmeklēt ārstu),

• bronhu sašaurināšanās simptomi 
(spiediena sajūta krūtīs, klepus, 
atkrēpošana, elpas trūkums, sekla 
elpošana, ātra elpošana), 

• attieksmi raksturojoši simptomi 
(vispārēja baiļu sajūta, panika, bailes no 
lēkmes, bailes no nāves),

• uzbudināmību raksturojoši simptomi 
(aizkaitināmība, kaprīzums, frustrācija, 
raizes),

• noguruma simptomi (samazināta 
aktivitāte, vājums, enerģijas trūkums, 
miega traucējumi).

Veicot savākto datu statistisko analīzi, 
tika noskaidrots, ka pūšamos instrumentus 
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MĀRUPES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAI 15 „IEKLAUSIES, IZDZĪVO, SAJŪTI. ESI KĀ MŪZIKA – SKANI!” (I. ZEMĪTE)
2014./2015.mācību gads tuvojas noslēgu-

mam, Mārupes Mūzikas un mākslas skolā tas rit 
jubilejas gaisotnē. Savas skolas dzimšanas dienu 
atzīmējām ar plašiem koncertiem visās nodaļās, 
var teikt, ka jau kopš marta mēneša svinam savus 
darba svētkus brīnišķās skaņās un krāsās.

Jubilejas pasākumu svītā iekļāvās ne tikai 4 
nodaļu koncerti, bet arī pedagogu koncerts un 
izstāde, mākslas audzēkņu izstāde, skolas absol-
ventu koncerts, Jauno ģitāristu konkurss „Kur tad 
Tu nu biji?” un Mazās Kamermūzikas festivāls, pa-
visam 9 pasākumi. Nodaļu koncerti tika rīkoti lieli, 
lai visi interesantākie priekšnesumi varētu izska-
nēt un lai tie iespējami plaši atspoguļotu nodaļu 
darbu. Sagatavojot šos koncertus, nodaļu vadītāji 
un pedagogi, protams, gatavoja ar audzēkņiem 
muzikālos priekšnesumus, bet ne tikai! Tika vei-
dotas prezentācijas, gatavotas fotogrāfi jas, ap-
kopoti dati par absolventiem un savu nodaļu 
konkursu laureātiem, svarīgākajiem notikumiem 
pēdējos piecos gados, sagatavoti ielūgumi ve-
cākiem un koncerta programmas.Atskatoties uz 
nodaļu koncertiem, tie lielā mērā parādīja, cik 
stipri, cik skanīgi, cik varoši un cik daudzveidīgi 
esam izauguši.

Sagatavošanās svētku kulminācijai turpinājās. 
Skolas telpas rotāja atklātā vizuāli plastiskās 
mākslas nodaļas izstāde. Lai palepotos ar aud-
zēkņu sasniegumiem konkursos 15 gadu laikās, 
mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja Evita 
Valaine apkopoja un sagatavoja informāciju sten-
dam „Mēs lepojamies”. Tā kā svētku kulminācijas 
pasākumam sekoja pirmais absolventu salido-
jums skolas vēsturē, gatavojāmies arī tam. 

Un tagad par svētku kulmināciju - noslēguma 
pasākumu 24.aprīlī. Mums ir tik daudz kā laba, ko 
parādīt, ka ietvert vienā koncertā spilgtākos so-
listus, ansambļus, kameransambļus, lielos kolek-
tīvus bija diezgan sarežģīti. Droši varu salīdzināt 
svētku programmu ar nelielu skatam atklāto 
aisberga daļu. Lai paplašāk atklātu skolas pēdējo 
piecu gadu attīstību, nolēmām koncertu papil-
dināt ar reportāžām no nodaļām, kā arī īsumā 
iekļaut galvenos vēstures faktus. Pasākums izde-
vās, sniedzot klausītājiem desmit priekšnesumus 
- desmit mirdzošas pērles, kur katra mirdz savā 
krāsā un nokrāsā, kā arī orģinālu ieskatu skolas 
dzīvē. Lūk, neliela skice arī jums!

Ar trompetes skaņām sagaidījām zālē skolas 
pedagogus. Protams, nodziedājām mūsu skolas 
himnu - bijušā sitaminstrumentu pedagoga Ika-
ra Ruņģa dziesmu „Vienmēr no jauna”, muzikālajā 
dziesmas pavadījumā piedalījās arī autors pats. 
Pasākuma vadība tika uzticēta pedagogiem Da-
cei Bulai un Adrianam Kukuvasam, kā arī mūsu 
2012.gada absolventiem Žanetei Pužulei un 
Emīlam Lejniekam.

Pirmie uzstājās divu starptautisko konkursu 
laureāts skolas koris „Skaņa”, diriģente Inga Grau-
mane, koncertmeistare Madara Kalniņa, viņu 
dziedājums kā allaž bija ļoti sirsnīgs un tīrskanīgs, 
arī jaunie tērpi piešķīra kolektīvam svētku rotu.

Koncertā mūs priecēja vairāki solisti. Nikola 
Paula Aniņa, 3.kokles klases audzēkne, kura tiko 
ir ieguvusi V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 
kokles spēles konkursā 1.vietu, izpildīja latviešu 
tautas dziesmu „Tumša nakte, zaļa zāle”, kurai pa-

sakainu apdari ir veidojusi viņas pedagoģe Dita 
Neilande. 

Arī vairāku starptautisko konkursu laureātam 
Tomam Rožkalnam (7.klavieru klase, pedagogs 
Dace Akmentiņa) izdevās aizrautīgi iekrāsot im-
presionista Kloda Debisī kompozīciju „Gradus ad 
Parnassum”.

Vēl koncertā uzstājās mūsu skolas 2013.gada 
absolvente, tagad Pārdaugavas Mūzikas skolas 
10.čella klases audzēkne Elīza Dāldere. Viņas su-
līgais čella tonis mūs valdzināja ar Pētera Čaikov-
ska „Noktirnes” melodiju (koncertmeistare Mada-
ra Kalniņa). Elīza jau skolas gados mūs priecēja 
ar prasmi izvilināt no instrumenta īpaši skaistu 
toni un piešķirt stīgai sevišķu vibrāciju, tāpēc bija 
interesanti paklausīties, kā sīs kvalitātes ir pilnvei-
dojušās. 

Runājot par solistiem, „vienkārši ar mutēm vaļā” 
mūs atstāja sitaminstrumentu spēles virtuozs, 
vairākkārtējais starptautisko konkursu laureāts 
Austrijā, Itālijā, Latvijā, skolas sitaminstrumen-
tu pedagogs Guntars Freibergs, kas atskaņoja 
Nikolā Martincio skaņdarbu mazajām bungām 
„Čik” (Nikolas Martinciow - Tchik). Apbrīnas vērts 
skaņdarbs un izaicinājums virtuozam, apbrīnas 
vērts un meistarību apliecinošs izpildījums, kas 
spoži rotāja svētku koncertu. Klausoties izpil-
dījumā, vietām radās sajūta, ka skan ne tikai viens 
instruments, ka skaņdarbu atskaņo ne tikai viens 
mākslinieks. Kompozīcija prasīja visa instrumenta 
(arī bungu apmalīšu un atsperes) izmantošanu, 
kā arī visu iespējamo tehnikas veidu pārvaldī-
šanu. Skaņas no instrumenta tika izvilinātas ne 
vien izmantojot dažādu bungu vālīšu atribūtiku, 
bet arī izmantojot plaukstas, atsevišķas plaukstu 
daļas un pirkstus. Ritmiskā rotaļa skaņdarba kul-
minācijā negaidīti papildinājās ar ritmisku runu, 
kas norima čukstos, ļaujot klausītājam skaņu 
performanci izbaudīt visniansētākajās dinamis-
kajās un ritmiskajās gradācijās. Klausītāji Guntara 
spožo priekšnesumu sveica ar skaļiem, jo skaļiem 
aplausiem un sajūsmas saucieniem.

Svētku koncerta programmā tika iekļauti arī 
trīs ansambļu priekšnesumi. Mēs dzirdējām Sa-
nijas Supes un Elzas Strazdas (3.saksofonu klase, 
pedagogs Andris Gailītis, koncertmeistare Mada-
ra Kalniņa) izpildījumā Roberta Tigersona kom-
pozīciju „Nobody Knows Rock”, meitenes pārlie-
cinoši iejutās mūsdienīgajos ritmos.

Vairāku veiksmīgu apstākļu sakritības dēļ 
mums bija iespēja dzirdēt sevišķu kameransam-
bli. Tas ir stāsts par mūsu skolas audzēkni Tīnu 
Bērziņu, kas pirms neilga laika iesāka mūsu skolā 
mācīties kokli. Dažus gadus vēlāk Tīna pārgāja 
mācīties uz Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas sko-
lu, lai turpinātu mācīties arfas spēli (tagad mācās 
5. klasē, pedagoģe Jekaterina Suvorova). Tomēr 
saikne ar Mārupes skolu palika, jo Tīna kopā ar 
mūsu skolas audzēkni Paulu Rozneri(7.fl autas 
klase, pedagoģe Dace Bičkovska) spēlē kame-
ransamblī. Kā ansamblis abas piedalās arī koncer-
tos un konkursos. Kameransamblis ir starptau-
tiskā konkursa laureāts, viņu izpildījumā mēs 
dzirdējām Gaetāno Doniceti Sonatīni. Lieliskā 
saspēlē savijušās samtainās fl autas un pasakainās 
arfas skaņas, zālē raisīja īpašu auru, ko papildināja 
skaņdarba laikmetam atbilstošie tērpi. 

Par skolā allaž esošajiem radošajiem meklēju-
miem liecināja priekšnesums, kuru veidojusi pe-
dagoģe Baiba Niedriņa - klavieru kvartets Olga 
Vitjuka (4.klase), Ernests Krafts, Kristaps Diura (abi 
6.klase) un Rihards Punculis (7.klase). Ansamblis 
ir starptautiskā konkursa laureāts un arī šoreiz 
klausītājus priecēja ar izcilu emocionālo un teh-
nisko sniegumu.

Bijām padomājuši arī par nelielu klausītāju 
izklaidēšanu, kad 2014.gada vizuāli plastiskās 
mākslas nodaļas absolventes Jeļena Šatarova 
un Elīza Meistere iznāca nelielā modes skatē ar 
saviem diplomdarbu tērpiem „Diena un nakts” 
(diplomdarba vadītājas Astrīda Zīle un Marija 
Karkovska).

Svētku koncertā uzstājās skolas kamerorķestris 
- Mūzikas skolu Dziesmu svētku orķestru skates 
– konkursa 1.PAKĀPES AR IZCILĪBU ieguvējs (di-
riģentu Mārtiņu Bergu šoreiz aizvietoja diriģents 
Rihards Rudzītis). Kausītāju vērtējumam tika 
nodots Friča Kreislera „Prelūdija un Allegro Pun-
jani stilā”, kur vijoles solo atskaņoja Aleksandra 
Anna Meinerte (6.vijoles klase, pedagogs Vera 
Sproģe). Ar lepnumu jāatzīst, ka arī šis priekšne-
sums izdevās iespaidīgs un klausītājiem ļoti pa-
tika.

Koncerta noslēgumā uzstājās mūsu skolas 
jaunākais lolojums un lepnums – pūtēju orķe-
stris, diriģents Pēteris Pētersons. Viņu izpildījumā 
klausījāmies trīs ļoti dažādus skaņdarbus: Džeim-
sa Sveringena „Romanci”, Morisa Ravēla „Bolero” 
un Raimonda Paula „Draudzes bazāru”. Sniegu-
ms apliecināja, ka orķestrim jau tagad, strādājot 
vien dažus gadus, pa spēkam ir dažādu stilu un 
raksturu skaņdarbi. Kolektīva pašapziņu tagad 
vairo arī jaunie tērpi zaļajās Mārupes krāsās.

Koncerts izskanējis jeb tāda nu bija mūsu 
aisberga redzamā un dzirdamā daļa. Nevienam 
nav noslēpums, ka aiz redzamās daļas slēpjas 
nesalīdzināmi lielāka aisberga neredzamā daļa, 
kas ietver sevī pacietīgu, rūpīgu, neatlaidīgu ... 
ikdienas darbu. Svētku reizē mēs - pedagogi 
saņēmām daudzus sirsnīgus un atzinīgus patei-
cības vārdus, guvām pozitīvas emocijas un gan-
darījumu par paveikto, bet gribas pateikt skolas 
pedagogiem vēlreiz PALDIES gan visiem kopā, 
gan katram atsevišķi par nesavtīgu un radošu 
profesionālo atdevi audzinot jaunos mūziķus, 
par mūsu katra ieguldīto nodaļas koncertu, izstā-
žu un skolas jubilejas pasākuma izveidē. 

Paldies direktorei Dacei Štrodahai par domām 
un padomiem, par smaidu un iedvesmu, par sa-
pņiem, priekiem, raizēm un par kopā būšanu!

Paldies Mārupes novada Domei par lēmumu 
dibināt Mārupes Mūzikas un mākslas skolu, kā arī 
par sniegto atbalstu šajos 15 gados. Tieši tāpēc 
mēs šodien esam izauguši tik stipri, tik skanīgi, tik 
varoši un tik daudzveidīgi!

Svētku maratons ir galā, atstājot gan 
pārdomas un atmiņas par bijušo, gan rai-
sot ticību un spēku nākotnei. Mīlot sko-
lu, novēlam sev – „turēt tempu”, izturību, 
veiksmi un daudz radošus panākumus arī 
turpmāk!

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas vārdā
mācību darba vadītāja

Inese Bušmane

Nīcas Mūzikas skolai šis mācību gads 
bijis ļoti darbīgs. Visa mācību gada garumā 
notika intensīva gatavošanās Nīcas Mūzikas 
skolas 25 gadu jubilejas pasākumam, 
kas kopā pulcēja Nīcas Mūzikas skolas 
audzēkņus un absolventus, vecākus, bijušos 
un esošos pedagogus, Nīcas un Rucavas 
domes pārstāvjus, deputātus, izglītības 
iestāžu pārstāvjus, Lejaskurzemes mūzikas 
un mākslas skolu pārstāvjus 1. maijā Nīcas 
kultūras nama Baltajā zālē. 

Nedaudz atskatoties vēsturē, no 1988. 
gada Nīcā un no 1989. gada Rucavā 
darbojās E. Melngaiļa Liepājas mūzikas 
vidusskolas fi liāles. Bet 1990. gadā, līdz ar 
Latvijas neatkarības atgūšanu direktora 
Alda Jurgas vadībā tika dibināta neatkarīga 
Nīcas Mūzikas skola Nīcā ar fi liāli Rucavā 
un tās vadītāju Lienu Trumpiku. No 2000. 
līdz 2014. gadam skolu vadīja direktore 
Ilze Rītiņa, kuras vadībā skola ieguva 
profesionālas ievirzes izglītības statusu. No 
2014. gada Nīcas Mūzikas skolas direktore 
ir Dina Sleže.

1. maijā Nīcas kultūras nama Baltā zāle 
bija tērpusies greznā pavasara rotā un 
pašā zāles vidū – Nīcas novada pašvaldības 
dāvana – fl īģelis, kas ar savām pirmajām 
brīnišķīgajām skaņām piepildīja klausītāju 
pilno zāli. Jubilejas koncerta dalībnieku un 
klausītāju sirdis uzrunāja mūzikas skolas 
audzēkņu, pedagogu un bijušo absolventu 
sagatavots koncerts. Turklāt, spēlēt uz 
jauna, skanīga instrumenta , tas ir patiess 
prieks un gandarījums. Koncerta atklāšanā 
Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris 
Petermanis atzīmēja, ka jaunais instruments 
sagādās prieku ne tikai Nīcas Mūzikas skolas 
audzēkņiem un pedagogiem kā mācību 
līdzeklis, bet arī pavērs plašākas kultūras un 
koncertdzīves pasākumu iespējas visiem 
novada iedzīvotājiem. Kultūras nama 
vadītāja Agija Kaunese priecājās par iespēju 
aicināt koncertēt augstas klases mūziķus. 

Pēc novada domes priekšsēdētāja 
uzrunas izskanēja Nīcas Mūzikas skolas 
himna, kura tapusi par godu tieši šim 
pasākumam. Pie jaunā fl īģeļa sēdās 
mūzikas autors, bijušais mūsu skolas 
audzēknis, tagad klavieru meistars Gints 
Jurga, vārdu autore ir ērģelniece Ieva 
Zemīte. Koncertā savu spēlētprasmi rādīja 
skolas paši mazākie audzēkņi, kas jau 
pierādījuši sevi konkursos uz festivālos, 
ar aizrautību muzicēja jau pieredzējuši 
valsts un starptautisko konkursu laureāti 
- pianisti, fl autisti, vijolnieki, ģitāristi un 
akordeonisti. Skolas lepnums ir kolektīvās 
muzicēšanas ansambļi – starptautisko 
konkursu laureāti – klavieru dueti, fl autu 
trio, klavieru trio. Koncertu kuplināja arī 
šogad skolā nodibinātā tradicionālās 
muzicēšanas kapela „Nīca” kopā ar Nīcas 
vidusskolas etnogrāfi sko deju dejotājiem. 

Koncerta kulminācijā uz skatuves kāpa 
orķestris, kurā apvienojās visi audzēkņi, kas 
apgūst mūzikas instrumentu spēli. Koncerta 
noslēgumā kora izpildījumā izskanēja I. 
Arnes dziesma „Viva la Musica” un E. Valtera 
„Dziesmas mājas”.

Pasākuma turpinājumā skolas direktore 
D. Sleže teica pateicības vārdus audzēkņiem 
un pedagogiem par ieguldīto darbu, 
par augstajiem sasniegumiem valsts un 
starptautiskajos konkursos. Skolotājas 
Daina Jurga, Selvija Rabuško, Liena Trumpika 
un Sigita Briljonoka saņēma Nīcas novada 
domes pateicības par ilggadēju un radošu 
darbu skolā. Neizpalika laba vēlējumi skolas 
sadarbības partneriem – pašvaldībām, 
skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, 
vecākiem, mūzikas skolām, kultūras 
namiem, baznīcām, biedrībām, medijiem, 
ilggadējiem klavieru skaņotājiem, Liepājas 
simfoniskajam orķestrim un visiem, kas 
palīdzēja svētku tapšanā.

Skolas kolektīvs priecājas un saka, 
paldies, šajā svētku reizē kuplajam sveicēju 
pulkam!

Darbīgs mācību gads skolai izvērtās arī 
konkursu sakarā. Mūsu skolas audzēkņi 
veiksmīgi startējuši tajos, gūstot atzīstamus 
panākumus:

Valts Vecbaštiks 5. klavieru klase 
(pedagogs Selvija Rabuško) – III vieta II 
Starptautiskajā jauno izpildītāju konkursā 
Druskininkos (Lietuva);

Elīna Ķuņķe 4. klavieru klase (ped. Dina 
Sleže) – Žūrijas diploms par virtuozāko 
lietuviešu komponista skaņdarba 
atskaņojumu II Starptautiskajā jauno 
izpildītāju konkursā Druskininkos (Lietuva);

klavieransamblis - Krista Otaņķe 6. klase 
un Valts Vecbaštiks 5. klase (pedagogs 
Selvija Rabuško) – II vieta Starptautiskajā 
jauno pianistu konkursā „Spēlējam duetā” 
Kauņā;

Everita Kozule 7. klavieru klase (ped. Dina 
Sleže) – II vieta Mazpilsētu un lauku mūzikas 
skolu 5. – 8. klašu klavierspēles audzēkņu 
konkursā Dobelē;

Klāvs Vadonis 4. fl autas klase (ped. Sigita 
Briljonoka) – I vieta Latvijas profesionālās 
ievirzes mūzikas izglītības iestāžu Izglītības 
programmas Pūšaminstrumentu spēle 
audzēkņu valsts konkursa II kārtā;

Kristiāna Paula Juhņeviča 3. fl autas 
klase (ped. Sigita Briljonoka) – III vieta 
Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 
izglītības iestāžu Izglītības programmas 
Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu valsts 
konkursa II kārtā;

Alīda Emīlija Trumpika 6. fl autas 
klase (ped. Sigita Briljonoka) – Atzinība 
Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 
izglītības iestāžu Izglītības programmas 
Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu valsts 
konkursa II kārtā;

Nīcas Mūzikas skolas komanda (ped. 
Daina Jurga) – III vieta Liepājas reģiona 
profesionālās ievirzes mūzikas skolu 
festivālā, kas veltīts J. Cimzes 200 gadu 
jubilejas atcerei;

Sintija Biteniece 3. fl autas klase, Sabīne 
Ance Čirkše 3. fl autas klase, Elīna Ķuņķe 
4. klavieru klase (ped. Dina Sleže, Sigita 
Briljonoka) – III vieta II Starptautiskajā 
klavierspēles audzēkņu klavieru duetu un 
kameransambļu konkursā Liepājā;

Krista Otaņķe 6. klavieru klase un Valts 
Vecbaštiks 5. klavieru klase (pedagogs 
Selvija Rabuško) – Atzinība II Starptautiskajā 
klavierspēles audzēkņu klavieru duetu un 
kameransambļu konkursā Liepājā;

Alīda Emīlija Trumpika 6. fl autas klase, 
Justīne Siksna 9. klavieru klase (ped. 
Dina Sleže, Sigita Briljonoka) - Atzinība II 
Starptautiskajā klavierspēles audzēkņu 
klavieru duetu un kameransambļu 
konkursā Liepājā;

fl autu trio Alīda Emīlija Trumpika, 
Natālija Pūce, Anete Latakaite (ped. Sigita 
Briljonoka) – Atzinība V Starptautiskajā 
pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 
ansambļu ritmiskās mūzikas festivālā – 
konkursā „Vēju ritmi” Liepājā;

tradicionālās muzicēšanas kapela „Nīca” 
(ped. Kristīne Braže) – I vieta reģionālajā 
tradicionālās muzicēšanas konkursā 
„Klaberjakte 2015” Liepājā;

tradicionālās muzicēšanas kapela „Nīca” 
(ped. Kristīne Braže) – III vieta tradicionālās 
muzicēšanas konkursa II kārtā „Klaberjakte 
2015” Rīgā;

Elīna Ķuņķe 4. klavieru klase (ped. Dina 
Sleže)– III vieta Mazpilsētu un lauku mūzikas 
skolu 2. – 4. klavierspēles klašu audzēkņu 
konkursā Dobelē;

Sintija Biteniece 3. fl autas klase – III 
vieta X Kurzemes un Žemaitijas reģionu 
mūzikas skolu pūšaminstrumentu un 
sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu 
konkursā Saldū;

Klāvs Vadonis 4. fl autas klase (ped. 
Sigita Briljonoka) – III vieta X Kurzemes 
un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu 
pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 
nodaļu audzēkņu konkursā Saldū;

Kristiāna Paula Juhņeviča 3. fl autas klase 
(ped. Sigita Briljonoka) – III vieta X Kurzemes 
un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu 
pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 
nodaļu audzēkņu konkursā Saldū;

Līga Lapiņa 1. vijoles klase (ped. Linda 
Ločmane) – I vieta X Kurzemes reģiona 
mūzikas skolu stīgu instrumentu konkursā 
„Sol-Re-La-Mi” Saldū.

Nīcas Mūzikas skolas direktore 
Dina Sleže   
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PĀRDOMAS JOKIJOKI

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi
IMPROVIZĀCIJA KĀ LĪDZEKLIS MŪZIKAS IZGLĪTĪBĀ

Lielvārdē, 2015.gada 13. – 15.jūlijā

• Nosakot atalgojumu par slodzi 900
vai 950 euro, tiek radīts jau pirmais
ierobežojums, kas perspektīvē bremzēs
attīstību.

• Visu pedagogu darba apmaksas
specifi skās problēmas salikt vienos
vienotos apmaksas noteikumos - tas ir
Ginesa rekorda cienīgs mēģinājums.

• Pedagogu darba apmaksas pilnveides
ieviešana bez jau panākta fi nansiālā
nodrošinājuma 100 procentu apmērā
ir, maigi sakot, naivums vai apzināta
maldināšana.

Pirmdiena, 13. jūlijs , j j – Lielvārdes
mūzikas skola (Dravnieku iela 8, Lielvārde)

No plkst. 10.00 reģistrācija
• 11.00-12.20 darba sesija 

Intuitīvās muzicēšanas principi
 (RPIVA lektors S. Bārdiņš) 
Kafi jas pauze 
• 12.40 -14.00 darba sesija K. Orfa pieeja

improvizācijai (Ella Umbleja)i
14.00-15.00 Pusdienas
• 15.00 – 16.20 darba sesija Improvizācijas

nodarbību konstruktīvie elementi
 (Thierry Bouchier, Francija) 
 Kafi jas pauze
• 16.40 – 18.00 darba sesija Ķermenis.

Kustība. Ritms (dr. paed. Ginta Pētersone)
• 18.00 – sertifi kātu izsniegšana

Otrdiena, 14. jūlijs, j j – Lielvārdes mūzikas
skola (Dravnieku iela 8, Lielvārde)

No plkst. 10.00 reģistrācija
• 11.00-12.20 darba sesija 

Ritms kā pašorganizējoša struktūra
(perkusionists Nils Īle)

  Kafi jas pauze
• 12.40 -14.00 darba sesija

Improvizācijas principi klavierspēlē
 (Petri Herranen, Somija)
14.00-15.00 Pusdienas
• 15.00 – 16.20 darba sesija Improvizēšana

pop - un rokmūzikā (RPIVA lektors

• Steiga, kādā norisinās apspriešanas
process, neliecina par vēlmi nopietni,
paliekoši ko izveidot.

• Reformu būtu jāsāk ar idejām ko
noskaidro „apakšas” un rezumē „augšas” 
nevis otrādi.

• Bažas, ka jaunais projekts neveicinās
jauno pedagogu aktīvu iesaistīšanos
izglītības darbā, drīzāk veicinās to
aizplūšanu uz citām perspektīvākām
nozarēm.

Igors Doriņš,
Carnikavas MM skolas direktors

Zigmunds Žukovskis)
Kafi jas pauze

• 16.40 – 18.00 darba sesija Improvizācija
mūzikas terapijā (Ingrīda Krasovska)

• 18.00 – sertifi kātu izsniegšana

Trešdiena, 15. jūlijs, j j  – ETNO diena
Lielvārdē - Starptautiskā folkloras festivāla 

„Baltica 2015” ieskaņu pasākums –
Lielvārdes kultūras nams un Rembates

parks (Parka iela 1, Lielvārde)
• 12.00-13.20 darba sesija 

Instrumentu izgatavošana no dabas
materiāliem (Aleksandrs Maiers)

 Kafi jas pauze
• 13.40 -15.00 darba sesija Latviešu

tradicionālie mūzikas instrumenti –
muzicēšana un improvizēšana
(Ilmārs Pumpurs, Lauma Bērza)

15.00-16.00 Pusdienas (latviešu tradicionālā
virtuve)

• 16.00 – 17.20 darba sesija Tradicionālās
dziedāšanas pamati (Iveta Tāla)i

• 17.30 Sertifi kātu izsniegšana 
 Kafi jas pauze
• 18.00 – koncerts – Starptautiskā folkloras

festivāla „Baltica 2015” viesi - folkloras
kopa no Īrijas

• 19.00 – Danči uz saliņas. Latviešu, īru,
franču un somu tautas rotaļas un dejas.

Dažas domas, pārlasot projektu par
vēlmi uzlabot pedagogu atalgojuma modeli

Kādas audzēknes izteicieni, mācoties 
klavieres mūzikas skolā 

2.klasē (2008.gads)
• Karīna pa svētkiem izspēlējusi sonatīni:

„Izdrindelēju visu!”
3.klasē

• Runājam par spēlēšanu koncertā. Karīna:
„Mēs braucam ekskursijā! Tā kā nekas tev
nesanāks!” (bet sajauca bērns datumus -
nācās tomēr spēlēt)

• Skolotāja izlabo pārsistu noti.  Karīna: „Bet
ausis tev strādā”...

• Skolotāja: „Nečabinies, dziļāk ņem!” 
Karīna: „Nevaru, tad taustiņi klavierēm
cauri izies!” 

• Karīna kārtīgi dauza otrās oktāvas
taustiņu mi bemol, kurš ieķeras un
neskan: „Ko lai dara! Šodien vēl neko
neesmu dauzījusi!” 

• Karīna mēģina zālē Vistu un cālīšus, bet ir
noskaitusies uz fl īģeli: „Es nevaru spēlēt
uz tādām atlecošām čabatām”
4.klasē:

• Karīna: „Tur diēzi (Fa#), te bemoli! Ko
cilvēks var te saprast?” 
5.klasē

• Karīna spēlē hromatisko gammu, bet
kaut kas visu laiku ķeras: „Man pirksti par
lieliem” 
8.klase 

• Karīna: „Es jūs varu iepriecināt! Mājās sāku
mācīties!” 

Skolotāja: „Ko? Tu jau visu laiku mācies, bet
tikai ko?”

Karīna: „Klavieres...Bahu. Katru dienu!”

Kursi notiek ar VKKF 
un Erasmus + atbalstu, 

tāpēc dalības maksa
tikai 10/EUR/dienā, 

t.sk. izdales materiāli, 
kafi jas pauzes.

Sertifi kāti par 8 stundām/dienā.

Pieteikuma anketa būs pieejama:
www.lnkc.gov/lv

Vairāk info: Mārīte Puriņa,
Lielvārdes Mūzikas skolas direktore, 

26519988
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