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APSVEIKUMI

Kopā ar nominācijām izvirzītajiem
skolotājiem priecājas arī direktora p.i.
Aivars Krancmanis un direktora vietniece 
mācību darbā Agneta Krilova. Ogres
Mūzikas skola lepojas, ka balvu ieguvis
Dainis Saliņš – ”Par mūža ieguldījumu 
izglītībā”, Annija Bičule – ”Par inovācijām 
izglītības procesā”, Irēna Šponberga - ”Par
ieguldījumu un sasniegumiem atbalsta
pasākumu nodrošināšanā izglītojamajiem”,
Natālija Petrova - ”Par ieguldījumu 
un sasniegumiem audzināšanas un
ārpusstundu darbā”, Gunita Bičule - ”Gada 
skolotājs 2015” nominācijā ”Par ieguldījumu
un sasniegumiem audzināšanas un
ārpusstundu darbā” (Ogres 1. vidusskola) 
un Inita Andževa, kura saņēmusi Izglītības
un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu (par
darbu Suntažu vidusskolā).

No sirds apsveicam!!! (no kreisās: Gunita Bičule, Dainis Saliņš, Annija Bičule, Agneta Krilova, Aivars Krancmanis, 
Irēna Šponberga, Natālija Petrova)

Mīļie, kolēģi!
5. novembrī notika Ogres novada pašvaldības balvas “Gada

Skolotājs 2015” svinīgā pasniegšana.Konkursa mērķis ir izteikt atzinību
un apbalvot Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogus
par ieguldījumu skolēnu mācību un audzināšanas darbā un motivēt
pedagogus un izglītības iestādes skolēnu mācību un audzināšanas 
darba kvalitātes paaugstināšanai. Katram no mums ir pazīstamas
sajūtas reizēs, kad mūsu audzēkņi uzstājas. Katra viņu nepareizi
nospēlēto noti vai nevietā ievilkto elpu uztveram kā savu kļūdu, kuru
laikus neesam spējuši novērst. Šī vainas apziņa bieži ir spēcīgāka par
vecāku pausto prieku, ka arī viņa izdaudzinātais blēņdaris, ir spējis uz
mūzikas instrumenta atskaņot kādu sakarīgu skaņdarbu. Padomājot
dziļāk, saprotam, ka taisnība ir šī vecāka paustajos pateicības vārdos.
Mēs tik tiešām ikkatra audzēkņa labā esam centušies no visas sirds
ierādot mūzikas ĀBECI: soli pa solītim, tikai viņam vien pieņemamā 
tempā un veidā snieguši instrumenta spēles pirmās iemaņas un
radījuši spēles prieku. Lai mēs ikkatrā Jaunā gada dienā spētu sevi
atkal un atkal iedvesmot savā mazā audzēkņa pirmo soļu speršanas
līdzpārdzīvojumā un tālākā pilnveidē! Lai mēs spētu priecāties par
mazajiem panākumu solīšiem, jo tikai to kopums rada Lielumu, kurš
katram ir atšķirīgs!         Birzgales mūzikas skolas skolotāja Līga Paukšte
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DOMES ZIŅASOgres Mūzikas 
skolas ziņas

Aicinājums skolām iesaistīties šīs informācijas apguvē, 
komentējot to un piedāvājot savus risinājumus Šā gada 3.12 notika kārtējā domes sēde, 

kurā tika skatīti vairāki jautājumi.
Galvenais jautājums – asociācijas 

darbs jaunizveidotajā Kultūrizglītības 
padomē (KIP). Fakts ir tāds, ka beidzot pēc 
vairākiem gadiem ir uzsākta diskusija par 
MK Noteikumu grozīšanu un fi nansējuma 
atgūšanu (gan nosacītu saistībā ar 2012.
gada apstiprinātā koefi cienta 0.147 atšķirību 
no kādreizējā koefi cienta 0.163). Jautājums 
ir pacelts un tiek risināts kompleksi ar 
valsts pasūtījumu kultūrizglītībā saistībā 
ar kultūrizglītība skolām, vidusskolām un 
augstskolām. Un no mums tagad ir atkarīgs, 
cik ātri un efektīvi šis darbs virzās uz 
priekšu. Šajā sakarā A.Broks izteica nožēlu, 
ka vairums mūzikas skolu (gan asociācijas, 
gan ne asociācijas) neiesaistījās šajā tik 
svarīgajā darbā un neiesniedza datus, kurus 
viņš gribēja saņemt no skolām. A.Broks 
lūdz turpmāk skolas rūpīgi izlasīt prasīto 
vēstulēs un atšķirt pielikumus no pašām 
vēstulēm (dažas skolas satraukti zvanīja uz 
LNKC un apgrūtināja to ar jautājumiem, 
kāpēc un kas tām ir jādara….). Nākamā KIP 
sēde notiks 10.12, pēc kuras A.Broks solīja 
ziņot par situāciju. 

Uz šo brīdi LMIIA pozīcija ir sekojoša:
1. Valsts fi nansējuma apmērs no visa 

nepieciešamā (jau ar koefi cientu 0.147) 
ir 90%, pašvaldības fi nansējums ir 10% 
(pašvaldības pašas to pieļāva, tāpēc 
variants ar 100% valsts fi nansējumu 
diezin vai tagad ir iespējams). 

2. MK Noteikumu grozījumi – 20V 
programmas ar koefi cientu 0.147, 10V 
4 – gadīgās programmas tiek atceltas 
(jo tās sākumā bija domātas kā daļa no 
programmas, kura tā arī netika izveidota); 
šogad tiek virzīts priekšlikums atstāt 
arī 30V programmām koefi cientu 0.147 
(krīzes laikā 20V programmu koefi cientu 
(izmaksas) samazinājās no 0.163 uz 
0.147 (par 0.483!), 30V programmas 
nezināmu iemeslu dēļ bija fi nansētas 
100% apmērā (!). Līdz ar to, tagad, ņemot 
vērā to, ka 30V programmas nav skolu 
pamatprogrammas un tās vispār necieta 
krīzes laikā, to koefi cientu var samazināt 
kaut vai par šiem nieka 0.09; tas būtu 
loģiski, politiski pareizi un godīgi).

3. Finansēto audzēkņu skaits turpmākajos 3 
gados ir 2400.

4. Iespējamie skolu darba kvalitātes 
kritēriji ir: dalība Valsts konkursos; vietas 

Valsts konkursos; dalība reģionālajos 
pasākumos; vietas reģionālajos 
konkursos; dalība citos Latvijas konkursos; 
vietas citos Latvijas konkursos; iestāšanās 
mūzikas vidusskolā vai augstskolā; 
pašmāju aktivitātes – rīkotie koncerti, 
konkursi, festivāli; rīkotie tālākizglītības 
pasākumi; aktivitātes savā pilsētā, 
novadā, kas liecinātu par kultūras centra 
vietu un lomu; skolas tālums no Rīgas, 
tuvums pierobežai kā pozitīvs faktors; 
mazās lauku skolas (ir virkne KM un LMIIA 
piedāvāto kritēriju, kuriem ir savi mīnusi 
– dalība un vietu ieguve starptautiskos 
pasākumos ir saistīta ar fi nansējuma 
trūkumu; pedagogu kvalitātes pakāpes 
nevar būt objektīvi rādītāji, jo 1) ne visās 
vietās tika dota tāda iespēja (saistīts ar 
IZM un vietējo IP politiku), 2) bieži vien 
tā ir formāla papīru rakstīšanas lieta; 
audzēkņu atbirums bieži vien ir objektīvs, 
ar mācībām nesaistīts process (migrācija, 
nabadzība, nepilnās ģimenes utt.).

Jautājums par pedagogu stāvokli.
Līdzīga situācija notika ar pētījumu par 

pedagogu stāvokli mūzikas skolās. Tikai 
ceturtā daļa skolu atbildēja uz A.Broka 
izsūtīto vēstuli, kā rezultātā apkopotā 
informācija bija neprecīza. Tāpēc uz šodienu 
ļoti provizoriski var pateikt, ka ar jaunās 
skolu reformas ieviešanu mūzikas skolās un 
vidusskolās pietrūks ap 273 slodzes un, līdz 
ar to, 368 pedagogi. 

Vēl tika skatīti jautājumi par darbu 
Konsultatīvajā komisijā, kura skata 
jautājumu par nākamā gada fi nansējuma 
piešķiršanu skolām. Uz šo brīdi LMIIA 
nostāja ir neļaut kāpināt audzēkņu skaitu 
(jāņem vērā, ka valsts fi nansējums ir tikai 
ap 70% no nepieciešamā); atbalstīt 10V 
audzēkņu pāreju uz 20V programmām; 
minimāli atbalstīt pagājušā gadā uzsākto 
audzēkņu apmācību skolās, bet neatbalstīt 
šā gada jaunu audzēkņu un jaunu 
programmu ieviešanu.

Dome vēl skatīja jautājumu saistībā ar 
EMU aktivitātēm un asociācijas dalību tajās. 

Vēl tika skatīts PARTITAS jautājums 
elektroniskās versijas kontekstā. Šo 
jautājumu tika nolemts atlikt uz janvāra 
mēnesi, sagatavojot to skatīšanai vai nu 
vēlreiz domē, vai LMIIA kopsapulcē. 

Sagatavoja A.Broks

Pirmā tabula
Šeit skatāmi KM un LMIIA varianti saistībā ar tālāko skolu fi nansējumu un audzēkņu skaitu

KM varianti (fi nansējums šodienas 
situācijā).
Grozām MK Noteikumus – 20V 
programmas ar koefi cientu 0.147.

LMIIA domes A varianti ar tikai valsts 
fi nansējumu.
Grozām MK Noteikumus – 20V 
programmas ar koefi cientu 0.147, 10V 
4 – gadīgās programmas atceļam, 30V 
programmas koefi cientu nolaižam līdz 
0.147*

LMIIA domes B varianti ar papildus pašvaldības (un vecāku) fi nansējumu.
Grozām MK Noteikumus – 20V programmas ar koefi cientu 0.147, 10V 4 – 
gadīgās programmas atceļam, 30V programmas koefi cientu nolaižam līdz 
0.147*

I variants
Valsts fi nansē audzēkņu skaitu 19912 
(noapaļojam līdz 20000)

IA variants
Valsts fi nansē audzēkņu skaitu 21500 
(noapaļojot 2013. gadā daļēji apmaksāto 
audzēkņu skaitu).
Te jau būs vajadzīgs papildus valsts 
fi nansējums.

IB variants
Legalizēt 80% valsts fi nansējumu un 20% pašvaldības fi nansējumu. 
Te jau būs vajadzīgs papildus valsts un pašvaldības fi nansējums.
Audzēkņu skaits 24000. 

II variants
Legalizēt MK Noteikumos valsts 
77% apmaksātu mūziku un 91% 
apmaksātu mākslu + pārējos 
23% mūzikā un 9% mākslā sedz 
pašvaldība. Valsts fi nansējumu 
nepalielina, pašvaldībām jau legāli ir 
jāpiefi nansē savi procenti. 

IIA variants
Valsts fi nansē audzēkņu skaitu 24000 
(noapaļojot 2015. gadā daļēji apmaksāto 
audzēkņu skaitu). Te jau būs vajadzīgs 
papildus fi nansējums.

IIB variants
Legalizēt 90% valsts fi nansējumu un 10% pašvaldības fi nansējumu. 
Te jau būs vajadzīgs papildus valsts un pašvaldības fi nansējums.
Audzēkņu skaits 24000.

IIIA variants
Valsts fi nansē audzēkņu skaitu 25000 
(noapaļojot 2015. gadā reāli visu 
audzēkņu skaitu). Te jau būs vajadzīgs 
papildus fi nansējums.

IIIB variants ar vecāku līdzfi nansējumu
I variants
Legalizēt 80% valsts fi nansējumu, 15% pašvaldības fi nansējumu un 5% vecāku 
līdzfi nansējumu. Te jau būs vajadzīgs papildus valsts un pašvaldības fi nansējums, 
kā arī nosacīti legalizēts vecāku līdzfi nansējums. Audzēkņu skaits 24000.

IVB variants ar vecāku līdzfi nansējumu
I variants
Legalizēt 80% valsts fi nansējumu, 10% pašvaldības fi nansējumu un 10% vecāku 
līdzfi nansējumu. Te jau būs vajadzīgs papildus valsts un pašvaldības fi nansējums, 
kā arī nosacīti legalizēts vecāku līdzfi nansējums. Audzēkņu skaits 24000.
VB variants ar vecāku līdzfi nansējumu
Legalizēt 85% valsts fi nansējumu, 10% pašvaldības fi nansējumu un 5% vecāku 
līdzfi nansējumu. Te jau būs vajadzīgs papildus valsts un pašvaldības fi nansējums, 
kā arī nosacīti legalizēts vecāku līdzfi nansējums. Audzēkņu skaits 24000.

*Visu krīzes laiku 30V programmas bija fi nansētas 100% apmērā, kaut gan tās vispār nav skolu pamata programmas. Tas nebija godīgi. 
Līdz ar to, tagad, kad mēs 2012. gadā samazinājām 20V programmu koefi cientu (izmaksas) no 0.163 uz 0.147 (par 0.483!), šodien arī 30V 
var samazināt kaut vai par šiem nieka 0.09. Tas būtu godīgi.

Otrā tabula
Ja viens pedagogs varēs strādāt tikai 22 (mūzikas vidusskolā) un 28 (mūzikas skolā) kontaktstundas; ja alga vienam mūzikas skolas 

pedagogam būs 760 EUR, vienam mūzikas vidusskolas pedagogam – no 760 EUR līdz 1000 EUR (?), kāda būtu situācija skolās? 
Cik vajadzīgas papildus slodzes? Cik vajadzīgi papildus pedagogi? Vai alga vidēji paliek lielāka? Vai alga vidēji paliek mazāka?

Trešā tabula
Iespējamie kvalitātes kritēriji KM un LMIIA skatījumā, kuri var tikt ņemti vērā nākotnē pie fi nansējuma sadalījuma

KM LMIIA Piedāvājumi
Kvalitātes kritēriji – 60%
a) Dalība un rezultāti valsts konkursā – 30%
b) % audzēkņu kuri turpina studēt vidējā - 
profesionālajā vai augstākajā izglītībā - 15%
c) pedagogu kvalitātes pakāpes – 15%
Pieejamības kritēriji – 30%
a) Dalība vietējās kultūras dzīves aktivitātēs 
(amatiermākslā Dziesmu un deju svētku procesa 
nepārtrauktības nodrošināšanai)
b) Atskaitīto audzēkņu skaits %, 5 gadu griezumā
Finanšu resursu lietderības kritēriji – 10%
a) Pamatots audzēkņu pieaugumu plānojums 5% (?)
b) Atskaitītais fi nansējums – 5% (?)

Dalība Valsts konkursos
Vietas Valsts konkursos
Dalība reģionālajos pasākumos
Vietas reģionālajos konkursos
Dalība citos Latvijas konkursos
Vietas citos Latvijas konkursos
Dalība starptautiskajos konkursos
Vietas starptautiskajos konkursos
Iestāšanās mūzikas vidusskolā vai augstskolā
Pašmāju aktivitātes – rīkotie koncerti, konkursi, festivāli
Rīkotie tālākizglītības pasākumi
Aktivitātes savā pilsētā, novadā, kas liecinātu par kultūras centra 
vietu un lomu
Skolas tālums no Rīgas, tuvums pierobežai kā pozitīvs faktors

Mums šogad daudz dažādu notikumu. 
Pirmkārt – skolai  atkal jauns direktora p.i. 
Aivars Krancmanis. Līdz ar to viss jaukais 
skolotāju kolektīvs ir atplaucis smaidā. 

Vasara paskrēja ļoti steidzīgi. Paspējām 
piedalīties gan XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos, gan LTV raidījumā 
„Brīnumskapis”, kur piedalījās mūsu skolas 
visjaunākais ansamblītis – koklētāju 
ansamblis  sk.Daces Bleikšas vadībā 
un sk.Modra Krūmiņa instrumentālais 
ansamblis. Tāpat arī liels notikums bija 
piedalīties Vidzemes reģiona mūzikas skolu 
talantīgāko audzēkņu un konkursu laureātu 
koncertā “VIDZEMES TALANTI”. Šajā koncertā 
no Ogres Mūzikas skolas piedalījās divi 
audzēkņi :  Toms Grants (marimba) sk.Modris 
Krūmiņs un Una Lote Vītoliņa (vijole) sk.Laila 
Miglāne. 

Šogad mūsu skolai aprit jau 55. gadi. Tāpēc 
oktobra mēnesis mums izvērtās par ļoti 
skanīgu un muzikālu. Vairāk kā nedēļu mūsu 
bērni muzicēja un iepriecināja klausītājus 
ārpus mūzikas skolas- bērnudārzos, mākslas 
skolā, lielveikalos, baznīcā, Ogres domē 
un pat Ogres baseinā. Muzikālās nedēļas 
noslēgumā izskanēja skaists un sirsnīgs 
koncerts Ogres KC, kur spēlēja labākie Ogres 
Mūzikas skolas audzēkņi, absolventi un 
pirmo reizi uzstājās jaunizveidotais Ogres 
simfoniskais orķestris.
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Ar brīnišķīgu koncertu Alojas evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā sestdien sākās alojiešu 
izcilākā novadnieka, dzejnieka Ausekļa 165.
dzimšanas dienas svinības “Gaismu sauca”. 

Atklājot svētkus, sanākušos uzrunāja 
Alojas kultūras nama direktore Ineta Laizāne, 
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
komitejas priekšsēdētāja Inga Mauriņa – 
Kaļva un Latvijas Nacionālā kultūras centra 
direktore Signe Pujāte. Latvijas Mūzikas 
akadēmijas jauktā kora “Sōla” (diriģents 
Kaspars Ādamsons) un Ādažu mākslas un 
mūzikas skolas kamerorķestra (vadītāja Vita 
Zemture) izpildījumā skanēja latviešu kora 
mūzikas klasika ar Ausekļa vārdiem. Jāzepa 
Vītola dziesmu “Gaismas pils” koncerta 
apmeklētāji, kājās stāvot, dziedāja līdz ar 
māksliniekiem.

Pēc tam visi pulcējās Jūras ielā pie 
piemiņas akmens dzejniekam Auseklim 
un citiem izciliem alojiešiem, kur satikās 
dzejnieka pēcteči – Krogzemju un Dreimaņu 
dzimtas. Visus uzrunāja Alojas muzeja 
vadītāja Līga Moderniece, lasot dzeju, bet 
Latvijas karogam plīvojot, Alojas meiteņu 
kora izpildījumā skanēja dziesma “Uz skolu”, 
kas ir arī Alojas Ausekļa vidusskolas (AAV) 
himna. Piemiņas mirklim noslēdzoties, 
interesentus jau gaidīja Dzejas autobuss. 
Tajā svētku viesus sagaidīja šoferis Modris 
Dūrēns un AAV skolēni Edgars Roļskijs 
un Mārtiņš Elsiņš, kuri visa ceļa garumā 

parūpējās par muzikālo pavadījumu, 
pamudināt dziedāt arī autobusa pasažierus. 
Ceļā uz dzejnieka dzimtajām mājām 
Ungurpils “Sīpolos”, ekskursijas laikā pa 
šo vietu un dodoties atpakaļ uz Aloju, 
ar Ausekļa dzīvesstāstu iepazīstināja 
L.Moderniece. Brauciens noslēdzās AAV 
pagalmā pie dzejnieka pieminekļa, kura 
pakāji rotāja bērnu veidots ziedu paklājs. 
Ausekļa pēcteči turpināja ceļu uz Alojas 
muzeju, kur ar tā vadītāju pārrunāja atmiņu 
stāstus un vēstures liecības.

 Svētku krāšņākais notikums bija 
dziesmu jaunrades konkursa ”Kas mēs 
bijām, būsim, esam” fi nāla koncerts “Lai 
top!”, kas, kā ierasts, notika AAV sporta 
halles zālē. Koncertu vadīja mūzikas 
žurnālists Orests Silabriedis. Tajā piedalījās 
16 mūzikas skolu kori no Aizkraukles, 
Alojas, Ādažiem, Cēsīm, Jelgavas, Madonas, 
Rīgas, Salaspils, Saulkrastiem, Smiltenes, 
Strenčiem, Valmieras, un Vecumniekiem, 
izpildot konkursā godalgotās dziesmas 
un kopā ar Latvijas Kultūras akadēmijas 
jaukto kori ”SŌLA” un Ādažu mākslas un 
mūzikas skolas kamerorķestri atskaņojot 
Jāzepa Vītola dziesmas ar Ausekļa vārdiem 
”Beverīnas dziedonis” un “Gaismas pils”, 
kā arī konkursam veltītos darbus – Selgas 
Mences dziesmu ar Kārļa Skalbes vārdiem 
”Saulīte” un Uģa Prauliņa dziesmu ar 
Ausekļa vārdiem ”Latvj’u tautas rīts”. 

Apvienotos korus diriģēja virsdiriģenti Aira 
Birziņa, Liene Batņa un Kaspars Ādamsons.

Izdevniecības ”Musica Baltica” direktore 
Solvita Sējāne teica uzrunu un prezentēja 
konkursā godalgoto dziesmu nošu 
burtnīcas “Jaunie jaunajiem” 2.daļu, par 
sadarbību pateicoties diriģentei Mārai 
Skridei. Komponisti Selga Mence un 
Ēriks Ešenvalds, kā arī M.Skride konkursa 
fi nāla uzvarētājiem Filipam Babrim, Paulai 
Annai Raiskumai, Ievai Kristapsonei un 
Verai Lavrentjevai pasniedza balvas un 
Alojas novada domes prēmijas. Koncerta 
noslēgumā svētku dalībniekus un koncerta 
apmeklētājus ar īpaši veidota video 
starpniecību sveica Jānis Streičs, runājot 
Ausekļa dzejoli “Dievozolu trijotne”.

Pēc koncerta no vidusskolas pa Ausekļa 
ielu svētku dalībnieki devās sveču Gaismas 
ceļā uz dzejnieka Ausekļa kapa vietu Alojas 
kapsētā. Gājiena dalībniekus priecēja ne 
vien izgaismotā iela, bet arī dažu alojiešu 
radošums, kuri ar dažādiem gaismas 
elementiem bija izrotājuši arī savas mājas 
un pagalmus. Pie Ausekļa atdusas vietas 
tika noliktas svecītes un ziedi. Tikmēr AAV 
skolēni skaitīja dzejniekam veltītus dzejoļus 
un muzicēja pūtēju orķestris “Pociems”.

Zane Landsmane

23.oktobrī Tukuma Mūzikas skolā un 
Durbes pilī norisinājās II kamermūzikas 
festivāls ”Rudens krāsas mūzikā”.

Krāšņo lapu laiks ir īstais brīdis, kad aici-
nāt ciemos draugus un kolēģus, lai priecā-
tos par Tukuma skaisto dabu, gleznainajiem 
skatiem un muzicētu Durbes pilī.

Festivāla ”Rudens krāsas mūzikā” mēr-
ķis - atbalstīt un attīstīt kamermuzicēšanas 
tradīcijas, pilnveidot audzēkņu kolektīvās 
uzstāšanās prasmi un pieredzi. Festivāls 
notiek mācību gada sākumā, iespējams, 
ka pietrūcis laiks jauna repertuāra rūpīgai 
noslīpēšanai un izstrādei. Savā nolikumā 
paredzējām iespēju audzēkņiem kameran-
samblī muzicēt arī kopā ar pedagogu. Šāds 
nolikuma punkts kliedē šaubas, vai peda-
gogs drīkst būt koncertmeistars, vai drīkst 
aizvietot kādu audzēkni ansamblī. Muzicē-
šana kopā ar pedagogu palīdz audzēkņiem 
būt drošākiem un atraisītākiem, uzstājoties 
publikas priekšā. 

II Kamermūzikas festivālā ”Rudens krā-
sas mūzikā” piedalījās vienpadsmit dažādi 
kameransambļi no astoņām skolām. Festi-
vālu atklāja Tukuma Mūzikas skolas jaunā-
ko klašu vijolnieku ansamblis (pedagogs 
L.Gorevalova, koncertmeistare N.Župerka) 
un instrumentālais Trio ”Noskaņa” (D.Šplī-
te-Lisova, D.Akmane-Morica-Okmane un 
I.Vičmane). Priekšnesumā piedalījās arī pe-
dagogu bērni Loreta Kitija Vičmane (vijole), 
Laura Kristiāna Vičmane (fl auta) un Emīls 
Lisovs (marimba).

Tālāko ceļu mēroja mūsu draugi no Lie-
tuvas. Šauļu 1.Mūzikas skolas pedagoga 
N.Prascevičienes vadītais vijoļu ansamblis 
kopā ar koncertmeistari N.Krikščiūni mu-
zicēja ļoti profesionāli. Uzrunāja ansambļa 
emocionālais sniegums, audzēkņu brīva 
muzicēšana, laba ansambļa sajūta, tehniskā 
varēšana. 

Lieliski sagatavots bija Olaines Mūzikas 
un mākslas skolas jauktais ansamblis, tas 
parādīja smalku kamermuzicēšanas prasmi 
(pedagogi A.Vitjuka, A.Rulle, R.Cīrule).

Babītes Mūzikas skolu pārstāvēja divi an-
sambļi – Vijoļu ansamblis (pedagogs E.Kol-
ča) un čellu kvartets (pedagogs A.Roze). Abi 
ansambļi bija droši un pārliecinoši. Čellu 
kvartets, atskaņojot Latviešu tautas dzies-
mu ”Upe nesa ozoliņu” J.Bērziņas apdarē, 

iesaistīja dziedāšanā arī publiku, par ko iz-
pelnījās vētrainus aplausus.

Festivālā piedalījās Mērsraga Mūzikas un 
mākslas skolas fl autu ansamblis pedagoga 
J.Frēlihas vadībā, muzicējot arī pašai skolo-
tājai, koncertmeistare I.Grīnvalde. 

No Birzgales Mūzikas skolas Tukumā uz-
stājās metāla pūšaminstrumentu ansamblis 
– divas trompetes, eifonijs un tuba (peda-
gogs L.Paukšte). Labs iespaids par skanīgo 
ansambli, jaunieši pieraduši uzstāties un 
muzicēt publikai.

Vienīgais klavieru duets bija no Engures 
Mūzikas un mākslas skolas (pedagogs I.Se-
livanoviča), kas uzstājās ar diviem dažāda 
rakstura skaņdarbiem. Jūtams, ka meite-
nēm ļoti patīk spēlēt duetā un uzstāties 
publikai.

Ventspils Mūzikas vidusskolas Jauktais 
ansamblis (pedagogs L.Kamiševa un S.Sta-
ruk) atskaņoja nopietnu programmu divām 
vijolēm un klavierēm.

Auces Mūzikas skolas instrumentāls ka-
meransamblis - divas vijoles un klavieres 
(pedagogs I.Bankevics, koncertmeistars 
U.Muzikants) savā priekšnesumā apliecinā-
ja, cik liela nozīme ir meistarīgam klavieru 
pavadījumam. Abi skaņdarbi izskanēja ļoti 
izteiksmīgi un dinamiski.

No Tukuma Mūzikas skolas festivālā pie-
dalījās divi ansambļi – kokļu ansamblis 
(pedagogs D.Bleikša) un klarnešu kvartets 

(pedagogs N.Krūmiņš) ar speciāli festivālam 
gatavotu programmu. 

Festivāla noslēgumā Durbes pilī uzstājās 
Tukuma Mūzikas skolas pedagogi – kokles 
solo atskaņoja D.Bleikša, fl autas solo D.Pē-
tersone (koncertmeistare M.Folkberga) un 
mūsu skolas pedagogu instrumentālais trio 
”Noskaņa” (D.Šplīte-Lisova - vijole, D.Akma-
ne-Morica-Okmane – akordeons, I.Vičma-
ne – klavieres). Trio ”Noskaņa” dalībnieces 
pasniedza balvas - Tukuma Mākslas skolas 
audzēkņu darbus kameransambļiem par 
spilgtiem priekšnesumiem, apsveica visus 
dalībniekus un sniedza savu vērtējumu par 
ansambļu uzstāšanos. Durbes pilī vēlreiz 
uzstājās Babītes Mūzikas skolas vijoļu an-
samblis un čellu kvartets, Birzgales Mūzikas 
skolas pūtēju ansamblis, Ventspils Mūzi-
kas vidusskolas kameransamblis un Šauļu 
1.Mūzikas skolas vijoļu ansamblis. 

Kopumā festivāla koncerta programma 
bija daudzveidīga, interesanta, ansambļi 
bija ļoti labi sagatavoti, augsts māksliniecis-
kais līmenis. Visi festivāla dalībnieki saņēma 
Atzinības rakstus un pedagogi Pateicības 
par ieguldīto darbu, sagatavojot audzēkņus 
festivālam. Arī nākošgad, kad daba iekrāsos 
kokus rudenīgajā zeltā, Tukumā notiks ka-
mermūzikas festivāls!

Ligita Zemniece,
Tukuma Mūzikas skolas direktore

GAISMU SAUCA – GAISMA AUSA ALOJĀ II KAMERMŪZIKAS FESTIVĀLS ”RUDENS KRĀSAS MŪZIKĀ” TUKUMĀ
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Mūzikas skolas audzēkņi šajā rudenī 
vairākkārt tikās ar komponista un 
novadnieka Emīla Dārziņa mūziku - tādējādi 
atzīmējot un atceroties dižo piebaldzēnu 
viņa 140 jubilejā.

Pirmā tikšanās bija 3. oktobrī Rudens 
koncertā Jaunpiebalgas baznīcā. ”Rudens 
koncerts”, kas arī vēsturiski ik gadu ir 
veltījums dižā piebaldzēna piemiņai nu 
jau ir kļuvis par tradīciju un notika 16. reizi. 
Šogad, protams, koncertā skanēja tikai 
Emīla Dārziņa mūzika – koncertprogrammā 
”Pazudusī laimīte” jeb ”Svētceļojums ar 
Emīlu dārziņu”, kurā tika piedāvātas Emīla 
Dārziņa solodziesmas. To pārlikumi un 
aranžējumi jauktā kora faktūrā izskanēja 
koncertorganizācijas AVE SOL jaukta kora 
LAUDATE CHARISMATA izpildījumā ar 
diriģentiem Jāni Misiņu, Andri Gaili un 
koncertmeistari Ievu Šmiti pie klavierēm. 
Koncertu iesāka Jaunpiebalgas Mūzikas 
skolas vokālais ansamblis Žagariņi ar 
dziesmu, kas veltīta komponista piemiņai. 
Koncerta izskaņā, kā ik gadu izskanēja 
”Melanholiskais valsis” –šoreiz ”Žagarēnu” 
un jauktā kora izpildījumā. Likās, ka pats 
Dārziņš uz brīdi iegriezies Dievnamā, 
kurā pats ir kristīts, lai pabūtu kopā ar 
klausītājiem un savu mūziku...

Otrā tikšanās ar komponista dzīvi un 
daiļradi notika 23. oktobrī, kad visi mūzikas 
programmu audzēkņi un pedagogi viesojās 
muzejā ”Jāņskola” (Komponista dzimtajās 
mājās), lai piedalītos projektā ”Stunda 
Jāņskolā”. Šī projekta ietvaros skolēniem 
notika trīs mācību stundas. Stundu laikā 
paši sniedzām koncertu viens otram. 

Koncertā skanēja tikai Emīla Dārziņa un viņa 
dēla Volfganga Dārziņa mūzika. Apguvām 
vīru kora dziesmas ”Mūžam zili” sākumu 
četrbalīgā kora salikumā un izbaudījām 
kora dziedāšanas maģiju, iepazināmies 
ar komponista dzīvesstāstu, daiļradi 
izstaigājot muzeja ekspozīciju, rīkojām 
viktorīnu, lai noskaidrotu, kas visvairāk 
palicis atmiņā no redzētā, un visbeidzot arī 
vakariņojām skoliņas lejas klasē – tā kā - tika 
gan garam, gan miesai.

Trešā tikšanās ar Emīlu Dārziņu mums 
bija viņa īstajā dzimšanas dienā – 3. 
novembrī, kad sadarbojoties ar Piebalgas 
muzeju apvienību ”Orisāre” rīkojām 
akciju ”Ciemos Emīls Dārziņš”. Šīs akcijas 
ietvaros sniedzām mazus koncertiņus 
Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas novada 
izglītības iestādēs, pašvaldībās,veikalos un 

uzņēmumos! Cilvēki mūsu mazo muzikālo 
ciemošanos uztvēra ar lielu prieku, dažos 
raisījām pozitīvu izbrīnu. Katrā no astoņām 
vietām sniedzām līdz 20 minūtēm garu 
koncertprogrammu – kurā skanēja Emīla 
un Volfganga dārziņu mūzika, ari Mocarts... 
Šī akcija arī mums pašiem bija kā īsts 
piedzīvojums, jo dažās vietās cilvēki jautāja: 
”Kāpēc viņi te dzied un spēlē?” Un, kad uz 
šo jautājumu atbildējām, ka tā mēs svinam 
Emīla Dŗziņa dzimšanas dienu, kas ir tieši 
šodien, jautātāji atzina: ”Pareizi, mums taču 
ir Dārziņšņ !” Šis viens teikums apliecina, ka 
patiesas vērtības arī šodien sabiedrībā ir 
novērtētas un nebūt nav kā pagātnes ēna, 
bet kā šodienas esība. Komponista mūzika 
taču arvien dzīvo un ir starp mums!

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas 
skolas direktore – Aija Sila

Oktobra nogalē Nicā notika VIII 
starptautiskais Simonas Delbēras – 
Fevrijeras pianistu konkurss, kurā piedalījās 
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas 
skolotājas Ilzes Mazkalnes 2. klases 
audzēkne Melisa Takanbekova un 5.klases 
skolnieks Raivo Groza. Bērni un skolotāja 
tālajā ceļā devās ar uzņēmuma “Wolf 
system” atbalstu.

Konkursā piedalījās seši desmiti jauno 
pianistu, kursi pārstāvēja astoņas Eiropas 
valstis, kā arī Krieviju, Ķīnu, Japānu un 
Austrāliju. Konkursa dalībnieki startēja 
dažāda vecuma grupās. Programmā obligāti 
bija jāiekļauj viens Johana Sebastiana Baha 
skaņdarbs un otrs pēc izvēles.

Melisas sagatavotie skaņdarbi atbilda 

vecākai grupai, tāpēc viņa startēja grupā, 
kurā viņa bija jaunākā, un ieguva 1. vietu. 
Katrā grupā bija limitēts izpildītāju skaits. 
Visās jaunākā vecuma grupās katrā sacentās 
ne vairāk kā 12 jaunie pianisti. Galveno 
balvu šajā grupā ieguva pianists no Itālijas.

Cēsnieks Raivo startēja starp 11 
pianistiem, kuri šajā konkursā bija 11 
gadus veci, un ieguva galveno balvu. Tas 
ir konkursa kauss. Skolotāja Ilze Mazkalne 
vērtē, ka Raivo bija sagatavojis programmu, 
kura grūtības pakāpes ziņā atšķīrās no 
pārējiem dalībniekiem. To atzīmēja arī 
žūrija.

No 4.-7.novembrim Kauņā norisinājās 
III Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss 
Kaunas Sonorum 2015. Konkurss Kauņā 

pulcēja teju 400 dalībniekus no Baltijas 
valstīm, Krievijas, Baltkrievijas, Uzbekijas, 
Polijas, Somijas un Kosovas. Konkursā 
piedalījās pianisti, pūšamo un stīgu 
instrumentu spēlētāji, akordeonisti un 
vokālisti. Kuplākais dalībnieku skaits bija 
pianistu grupā. A.Kalniņa Cēsu Mūzikas 
vidusskolu pārstāvēja Ilzes Mazkalnes 
audzinātie pianisti (Melisa Takanbekova 
(2.klase), Raivo Groza (5.klase) un Alise Gārša 
(7.klase)) un skolotājas Vinetas Golubkovas 
6.akordeona klases audzēkne Alise Siliņa. 
Sīvā konkurencē, Melisa Takanbekova 
ieguva 3.vietu, savukārt Raivo Groza ieguva 
Laureāta diplomu.

Mairita Kaņepe

JAUNPIEBALGĀ AR EMĪLA DĀRZIŅA GARU...

PANĀKUMU RUDENS ALFRĒDA KALNIŅA CĒSU MŪZIKAS VIDUSSKOLĀ

11.novembrī Lāčplēša dienā Latgales 
priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā 
(Prūšu 13 a) jau trešo gadu notika akcija 
”Gaismas ceļš“, kuras laikā, pieminot Latvi-
jas brīvības cīņās kritušos karavīrus, skolas 
parkā no svecītēm tika izveidots simbolisks 
”gaismas ceļš“. Šogad mūsu skola piedalī-
jās arī visā Latvijā aizsāktajā akcijā ”Ozola 
stāsts“, kuras laikā iedēstījām ozolzīles, lai uz 
Latvijas simtgades pasākumiem 2018.gadā 
izaugtu dāvana Latvijai - ozolu stādi. Sirsnī-
gu Lāčplēšu dienas pārsteigumu- karavīru 
tautasdziesmu - bija sagatavojusi skolotāja 
Asnate Rancāne un solfedžo klases meite-
nes.

Kā katru gadu, tuvojoties svētkiem, skolas 
audzēkņi un skolotāji ar saviem priekšnesu-
miem kuplina skolas sadarbības partneriem 
nozīmīgus pasākumus, kas vienlaikus ir arī 
mūsu mācību prakses koncerti. 9.novembrī 
piedalījāmies Rīgas Latgales priekšpilsētas 
Politiski represēto biedrības un Rīgas Aus-
trumu izpilddirekcijas Latvijas Republikas 
proklamēšanas 97.gadadienai veltītajā pa-
sākumā Rīgas Austrumu izpilddirekcijas 
zālē, bet 12. novembrī koncertu Rīgas So-

ciālā dienesta die-
nas centrā ”Kasta-
nis“ sniedza kora 
klases audzēknes 
savu skolotāju In-
gas Krastiņas un 
Ivitas Lindes – Zu-
davas vadībā.

Rīgas Centrā-
lās bibliotēkas 
Ķengaraga fi liāl-
bibliotēkā (Mas-
kavas 271a) visu 
novembri apska-
tāma mūsu skolas 
mākslas nodaļas
audzēkņu izstāde ”Rakstu zīmes“, kurā uz 
latvju zīmēm ar savu redzējumu raudzījās 
un jaunus rakstus radīja mākslas klases au-
dzēkņi kopā ar skolotāju Gintu Kristjansoni. 
Savukārt skolā atklāta mākslas nodaļas 3. 
Klases audzēknes Anetes Brokānes pirmā 
personālizstāde, kurā atspoguļota Anetes 
mīlestība uz zirgiem.

16.novembrī Latgales priekšpilsētas 
mūzikas un mākslas skolā notika Latvijas 

dzimšanas dienas pasākums, atklājām fo-
tomākslinieces Silvijas Danelsones izstādi 
no Latgales cikla “Viena diena Susājos”, bet 
Lielajā zālē izskanēja tradicionālais skolas 
audzēkņu Valsts svētku koncerts. Aicinām 
visus arvien būt kopā mūsu un Latvijas 
svētkos!

Viesturs Rencis, LPMMS ārpusskolas 
darba vadītājs

SIRDSDARBI UN “GAISMAS CEĻŠ” LATVIJAS SVĒTKOS

Rojas ritmi 2016 KONKURSS JŪRAS ZVAIGZNE
”Uz tikšanos nākamajos Rojas ritmos...”. 

Tieši ar šādu tekstu 2015. gada 16. aprīlī 
noslēdzās pirmais Rojas Mūzikas un mākslas 
skolas organizētais vieglās un džeza mūzikas 
konkurss ”Rojas ritmi”. Un ne velti izskanēja 
šādi vārdi, jo jau 2016. gada 16. aprīlī Roja atkal 
pie sevis aicina konkursantus no visas Latvijas 
profesionālās ievirzes mūzikas skolām, lai 
popularizētu vieglās un džeza mūzikas žanru, 
pilnveidotu audzēkņu kolektīvās uzstāšanās 
prasmi, dotu pedagogiem iespēju sevi 
pierādīt kā orģināldarbu autoriem, skaņdarbu 
aranžētājiem un papildināt savu profesionālo 
izaugsmi.

Konkursā dalību var ņemt mūzikas skolu 
audzēkņi. Noteiktas 3 kategorijas: dueti-
trio, kvarteti – kvinteti un jaukto ansambļu 
kategorija. Katrā kategorijā tiks piešķirtas 
godalgotās vietas, bet ikviens dalībnieks 
saņems piemiņas balvas. Specbalva tiks 
piešķirta pedagogam par oriģināldarbu, 
orģinālaranžējumu vai skaņdarba 
pārlikumu. Turklāt, ikvienam konkursa 
dalībniekam ir iespēja cīnīties par konkursa 
organizētāju simpātiju balvu. Tuvāk ar 
konkursa nolikumu var iepazīties Rojas 
Mūzikas un mākslas skolas mājas lapā –
www. rojasmms.lv. 

Uz tikšanos Rojas ritmos!
Baiba Beraģe

Rojas Mūzikas un mākslas skolas pedagogs

Pirms neilga laika (23. oktobrī) Ventspilī 
noslēdzās III Kurzemes reģiona mūzikas 
skolu kora klašu solistu un duetu konkurss 
Jūras zvaigzne, kas veltīts izcilajai Ventspils 
novadniecei un operdziedātājai Alīdai 
Vānei. 

Konkurss nemanāmi ir pārkāpis Kurzemes 
robežas: šogad sacentās 42 dalībnieki, kuri 
pārstāvēja 9 mūzikas skolas, un to vidū bija 
arī solisti no Rīgas un Nītaures. 

Žūrijas komisija Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas asociētās profesores 
Irēnas Nelsones vadībā noklausījās 46 
priekšnesumus dažādās vecuma grupās un 
kategorijās. 

Noslēguma ceremonijā, kuru 
ieskandināja Ventspils Mūzikas vidusskolas 
jaunais pedagogs Rinalds Kandalincevs, 
koris Nošu planētas un koncertmeistare 
Maija Solovjova, tika izsniegti diplomi un 
sponsoru sarūpētās dāvanas. 
Rezultāti skatāmi 7. lppà
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SĒJAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ 
Šis mācību pusgads aizvadīts skolas 

jubilejas zīmē. Līdzās sen dibinātājām, 
ievērojamām kultūrizglītības iestādēm – 
Valmieras Mūzikas skolai, kura šogad 
atzīmēja 95.dzimšanas dienu, Limbažu 
Mūzikas skolai, kura nule kā svinēja 75 gadu 
jubileju vai Ogres Mūzikas skolai, kurai 
šogad apritējuši 55 gadi, 90-tajos gados 
tapa daudzas jaunas mūzikas un mākslas 
skolas. Arī mēs tai skaitā! Un 4.decembrī 
atzīmējām savu 20 gadu jubileju. 

Kopš pirmās dibināšanas dienas 1995.
gada nogalē, skola atradusies PII “Bitīte” 
ēkā. Sākotnēji mūzikas klases atradās 
dažādās bērnudārza telpās, šobrīd tās 
atdalītas un darbojas neatkarīgi no PII, bet 
mākslas skolas telpas pārceltas uz Sējas 
novada domes ēkas 3.stāvu. Skola realizē 
gan profesionālās ievirzes programmas, 
pēc kuru apgūšanas audzēkņi saņem 
apliecību par skolas beigšanu, gan arī 
interešu izglītības programmas pirmsskolas 
vecuma bērniem mūzikas un mākslas 
jomā, gan individuālas interešu izglītības 
programmas. Šogad skolā kopā visās 
programmās mācās 110 audzēkņi 5-17 
gadu vecumā pirmsskolas mākslas, mūzikas 
programmās un vizuāli plastiskās mākslas, 
klavierspēles, vijoļspēles, kokles spēles, 
saksofona un klarnetes spēles programmās. 
Skolā strādā 9 augsti kvalifi cēti pedagogi un 
2 tehniskie darbinieki. 

Mēs esam priecīgi par audzēkņu dalību 
dažādos koncertos, konkursos, festivālos, 
nereti sasniegti ļoti labi rezultāti un skolas 
vārds izskanējis dažādās Latvijas vietās un 
pat aiz tās robežām! Bet lielākais prieks par 
skolas absolventiem, kuri savu tālāko dzīves 
izvēli saistījuši ar mūziku, mākslu, kultūru!

4.decembra jubilejas pasākumā 
vienkopus aicinājām savus mīļos draugus, 
sava novada izglītības iestādes, sadarbības 
partnerus – kaimiņskolas, darbiniekus, 
absolventus, mūzikas un mākslas mīļotājus. 
Pasākums priecēja ikvienu ar savu sirsnību, 
gaišumu un padarīja vētraino pievakari 
mums ikvienam siltāku. Jubilejas pasākumā 
muzikāli, mākslinieciski priekšnesumi 
mijās ar dažiem atmiņu stāstiem, vēstures 

faktiem un apsveikumiem. Atskaitoties 
vēsturē, izvēlējāmies humora pieskaņu – 
noskaidrojot, kādi piedzīvojumi bijuši 
esošajiem darbiniekiem skolas dibināšanas 
gadā, izskaitot, cik mūzikas instrumentus 20 
gados esam iemantojuši, cik skolā grāmatu 
un cik molbertu savā ikdienā izmanto 
mazie skolas mākslinieki, kā arī pa visiem 
atcerējāmies, kam kādreiz kalpojušas 
tagadējās mācību telpas. 

Kā saldu medusmaizi saņēmām svētku 
pārsteigumu- sveicienu, ko sarūpēja 
mūsu 2 kolēģes ar domubiedru grupu- 
klavierkvintetu, kura atskaņojumā 
dzirdējām brīnišķīgās A.Dvoržāka Skerco 
un A.Pjacollas “Libertango” taktis. Svētku 
noskaņu papildināja tik pārdomāti un 
īpaši sarūpēti apsveikumi: dzejas rindās 
tērpts sveiciens ko dāvināja Rūdolfs Kalliss, 
kurš skolas dibināšanas gadā bija Sējas 
pagasta padomes priekšsēdētājs, oriģināls 
vēja zvanu apsveikums no mūsu sirmās 
“māsas”- Sējas pamatskolas, kurai jau 
apritējis 90 gadu, sveiciens unikāla mūzikas 
instrumenta izskatā no bērnudārza “Bitīte”, 
ar ko mīļi sadzīvojam dalītās telpās zem 
viena jumta, mīļs apsveikums no Murjāņu 
sporta ģimnāzijas, kura arī jau lepojas ar 
50 skolas darba gadiem, kā arī sveicieni 
no kaimiņskolām – Vidzemes Jūrmalas, 
Krimuldas un Inčukalna novada mūzikas 
un mākslas skolām. Sevišķi aizkustinoši 
izskanēja skolas pirmās absolventes 
Kristīnes Jākobsones apsveikums- pēc 
18 gadiem viņa atkal ieskandināja savu 
instrumentu – saksofonu un to darīja kopā 
ar dēlu Kristianu, kurš turpina mammas 
iesākto, mācoties Sējas Mūzikas un mākslas 
skolā! Paldies- gan sirdis sasildījām, gan 
prieka asaras noslaucījām!

Šim gadam atliek vien novēlēt labas 
domas, gaišu sirdi un priecīgu skatu 
šodienai. Lai mīļuma ieskauti svētki un 
Jaunā gada atnākšana! 

Sējas Mūzikas un mākslas skolas 
direktore 

Ieva Lapšāne

VALKA

1Valkas novada dome un J.Cimzes Valkas 
Mūzikas skola Cimzes Mūzikas dienu ietva-

ros 2016. gada 6.aprīlī aicina mūzikas skolu 
skolotājus uz ”Vidzemes mūzikas skolu skolo-
tāju semināru”. Dalībnieki saņems apliecību par 
profesionālās kvalifi kācijas pilnveidi. Tēma “Po-
zitīvā prakse mūzikas mācīšanā” (vecumposmu 
īpatnības mācību procesā: uztvere, mācīšanās, 
gatavība uzstāties publikas priekšā, veiksmes 
un neveiksmes). Pieteikšanās līdz 2016. gada 
24. martam. Tuvāka informācija: skolas direktore 
Līga Veinberga, mob.+371 29356739

2Valkas novada dome un J.Cimzes Valkas Mū-
zikas skola Cimzes Mūzikas dienu ietvaros 

2016. gada 7. un 8. aprīlī rīko Starptautisko 
Jāņa Cimzes Jauno talantu festivālu. Festivāla 
pirmajā dienā koncerti, festivāla otrajā dienā iz-
braukuma koncerti Latvijā un Igaunijā, un festi-
vāla noslēguma koncerts ar vieskolektīva pieda-
līšanos. Festivāla Galvenā balva – 100 EUR, Skatī-
tāju Simpātiju balva – 50 EUR. Pilna informācija 
festivāla Nolikumā (pielikumā). Kontaktpersona: 
skolas direktore Līga Veinberga, mob.+371 
29356739

3J.Cimzes Valkas Mūzikas skola 2016. gada 
9.aprīlī aicina kolēģus, bijušos skolotājus, 

darbiniekus un absolventus uz skolas 70 gadu 
jubilejas svinībām/salidojumu. Visi laipni ielūgti! 
Kontaktpersona: skolas direktore Līga Veinberga, 
mob.+371 29356739

“Droši vien, apskatot šo izstādi, tu domā – 
kāpēc tieši zirgi,” savas izstādes apmeklētājus 
uzrunā jautā jaunā māksliniece Anete Brokāne. 
Un atklāj, ka zīmē zirgus, jo jau četrus gadus no-
darbojas ar jāšanas sportu, un pa šo laiku zirgus 
gan labi iepazinusi, gan ļoti iemīlējusi.

Anete mācās Rīgas Latgales priekšpilsētas 
mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas 
3.klasē, un viņas darbi aplūkojami Mākslas noda-
ļā. Izstāde nozīmīga ne tikai ar to, ka ir Anetes 
pirmā personālizstāde, bet arī pirmā personāliz-
stāde kādam no Latgales priekšpilsētas mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņiem.

Zirgu zīmējumi tapuši iepriekšējā vasarā, kad 
meitene piereģistrējusies aplikācijā Instagram 
un savā profi lā publicējusi fotogrāfi jas ar zirgu 
zīmējumiem. Drīz vien jaunās mākslinieces pro-
fi la sekotāji vēlējušies, lai Anete uzzīmē arī viņu 
zirgus. “Protams, ka es piekritu, jo man bija prieks 
par to, ka cilvēkiem patika mani zīmējumi,” gan-
darīta ir Anete un piebilst: “gandrīz katrā zīmē-
jumā attēlotais zirgs patiesi pastāv, viņš dzīvo 
kaut kur plašajā pasaulē, viņam ir savs vārds un 
saimnieks”. 

Ginta Kristjansone, 
Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas 

skolas Mākslas nodaļas vadītāja

Latgales priekšpilsētas mūzikas 
un mākslas skolas audzēknei 

pirmā personālizstāde

Oktobra beigās Rīgā notika I Latvijas fl autas 
spēles jauno izpildītāju konkurss ”Sudraba fl au-
ta”, kuru rīkoja Latgales priekšpilsētas mūzikas 
un mākslas skola un projekta vadītāja Pūtēju 
orķestra “Rīga” mūziķe, RPIVA lektore un Latgales 
priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas peda-
goģe Dace Bičkovska.

Šī trīs dienu projekta ietvaros notika I Latvijas 
fl autas spēles konkurss ”Sudraba fl auta” un pro-
fesionālās pilnveides kursi ”Radošas pedagoģis-
kās pieejas un inovatīvas mācību metodes darbā 
ar mūzikas skolu mācību programmas ”Flautas 
spēle” audzēkņiem”, kas varēja notikt, pateicoties 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības aka-
dēmijas atbalstam. Tā bija ļoti laba iespēja ne 
tikai izvērtēt jauno fl autistu sniegumu, saņemt 
vērtējumu, bet arī praktiska pieredzes apmaiņa, 
kas izpaudās metodiskajās pārrunās ar žūriju un 
arī meistarklasēs, kurās žūrijas komisijas locekles 
strādāja ar konkursantiem, pievēršot uzmanību 
nepilnībām, dodot praktiskus padomus darbā 
ar audzēkņiem, parādot jaunas un jau zināmas 
pieejas fl autas spēles kvalitātes uzlabošanā un 
arī atzīmējot augsto līmeni tieši iesācēju grupā.

Konkursa atklāšanas koncerts notika Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolā 28.oktobrī, kur muzi-
cēja konkursa žūrijas priekšsēdētāja, fl autiste no 
Krievijas Ella Dolžikova un izcilā pianiste no Lat-
vijas – Lielās Mūzikas balvas ieguvēja un RPIVA 
lektore, Agnese Egliņa.

29.oktobrī 48 konkursa dalībnieki no 28 mū-
zikas skolām pulcējās Latgales priekšpilsētas 
mūzikas un mākslas skolā, kur notika konkurss. 
Konkursa mērķis bija pulcināt jaunos, talantīgos 
fl autistus no visas Latvijas, dodot iespēju jau no 
pirmajiem soļiem, iegūt skatuves pieredzi un 
motivāciju profesionālai izaugsmei. Konkurss 
notika 3 vecuma grupās. Īpaša vieta tika ierādī-
ta Junioru grupai, kurā ”sacentās” mazie fl autis-
ti vecumā līdz 9 gadiem. Tieši šī grupa pozitīvi 
pārsteidza konkursa žūriju. Vislielākā konkurence 
šajā gadā bija I grupā, kurā savu meistarību ap-

liecināja 22 fl autisti vecumā no 10 – 12 gadiem. 
Līdzīgi kā citos konkursos, skaitliski, vismazākā 
bija II grupā – dalībnieki vecumā no 13 – 15 ga-
diem, taču tas nenozīmē, ka konkurence arī šajā 
grupā nebija sīva. 

Konkursa rezultāti
I GRUPĀ – I vieta Roberta Kumsāre, Rīgas 

Doma kora skola, II vieta Alisa Dideiko, Juglas 
Mūzikas skola, Tīna Rukmane, Jaunpiebalgas 
Mūzikas un mākslas skola, Austra Svikle, Jūrma-
las Mūzikas skola III vieta Kate Katrīna Kļaviņa, 
Mārupes Mūzikas un mākslas skola, Dārta Jus-
tīne Kolāte, Latgales priekšpilsētas mūzikas un 
mākslas skola, Arīna Ņevoļska, Jelgavas mūzikas 
vidusskola, II GRUPĀ- I vieta Terēza Tīrmane, 
Ventspils Mūzikas vidusskola, II vieta Elza Sku-
tāne, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola, 
III vieta Agnese Ieva Lipska, Balvu Mūzikas skola

JUNIORI- I vieta Endija Bembere un Beatri-
se Helmane, Mārupes Mūzikas un mākslas sko-
la, Kate Leinasare, Tukuma Mūzikas skola, Līga 
Anna Maurīte, Salacgrīvas novada Mūzikas skola, 
II vieta Linda Antiņa, Laura Cirse, Kristians Gras-
bergs, Mārupes Mūzikas un mākslas skola, Linda 
Kizika A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola, Keita 
Rukmane, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas 
skola, III vieta Eva Meiere, Rīgas 3.Mūzikas skola, 
Estere Velta Stepanova, Ādažu Mākslas un skola, 
Beatrise Šveide un Taiga Marija Matvejeva, Māru-
pes Mūzikas un mākslas skola. 

Konkursantu sniegumu vērtēja neitrāla žūri-
ja. Tās sastāvā bija fl autiste no Krievijas Ella Do-
lžikova (Maskava), kā arī Emīla Dārziņa mūzikas 
vidusskolas ilggadīgā un pieredzējusī pedagoģe 
Silva Krašauska- Krauze, un viņas kolēģe, jaunā 
fl autiste Maija Zandberga, kura tikko ir beigusi 
savas studijas pie profesora Filipa Benuā (Philip-
pe Benoit) Mārstrihtas Mūzikas akadēmijā.

Vērtējot konkursa norisi un audzēkņu sniegu-
mu, vislielāko atzinību gribētos izteikt pedago-
giem un koncertmeistariem par ieguldīto darbu 
un atsaucību, kā arī mūzikas skolām, kas atbalstī-

ja savu audzēkņu dalību šajā konkursā.
Lielu interesi un atsaucību ieguva arī 30.ok-

tobrī notikušie tālākizglītības kursi. Kursu ietva-
ros konkursa žūrijas locekles lasīja lekcijas par 
aktuālām metodiskām tēmām un vadīja meis-
tarklases. Piedalīties šajās meistarklasēs varēja 
visi konkursa dalībnieki un arī citi Latvijas mūzi-
kas skolu audzēkņi. Pēc pieteikumu saņemšanas 
dalībai meistarklasēs, jāsecina, ka interese bija 
ļoti liela un pedagogiem šāda pieredze ir nepie-
ciešama. 

Meistarkursi noslēdzās ar nelielu koncertu, 
kurā muzicēja Ella Dolžikoa un Agnese Egliņa, 
kā arī Flautu kvartets Ella Dolžikova, Andis Klu-
čnieks, Maija Zandberga un Dace Bičkovska. Šī 
koncerta iecere bija rosināt pedagogus domāt 
par nākamā gada plāniem un motivēt mācību 
procesā darboties arī ar fl autu ansambļiem, jo 
konkurss ”Sudraba fl auta” notiks katru otro gadu, 
bet starplaikos varētu notikt Flautu ansambļu 
festivāls ”Sudraba fl autas”. Savu dalību meistar-
kursos kā vadītāji ir apstiprinājuši - pianiste Ag-
nese Egliņa, strādājot ar kameransambļiem, kuru 
sastāvā ir klavieres un fl autists Andis Klučnieks. 

Jāatzīst, ka šāds projekts nebūtu iespējams 
bez darba grupas, kas bija visas šīs dienas kopā 
ar dalībniekiem un rūpējās par dalībnieku ērtī-
bām un norises kvalitāti. Paldies visiem, kas at-
balstīja šo projektu.

 Konkursa rīkotāji īpašu paldies saka visiem I 
Latvijas fl autas spēles jauno izpildītāju konkur-
sa ”Sudraba fl auta” atbalstītājiem: Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta departamentam, 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadē-
mijai, Valsts Kultūrkapitāla fondam, AS Latvijas 
Gāze, SIA Stenders, Latvijas mežu dienestam, 
Mūzikas Centram, Pūre chocolate, AS Virši-A, 
restorānam ”4 pēdas”, viesnīcai ”Liene”, LMIIA iz-
devumam Partita, Latvijas Nacionālajam kultūras 
centram, Biedrībai “Top Tap Company” grāmatu 
apgādiem: Mansards, Madris, Neputns, Annele, 
Dienas grāmata, Pētergailis u.c.

Izskanējis I Latvijas fl autas spēles jauno izpildītāju konkurss ”Sudraba fl auta”

Jūras zvaigzne konkursa rezultāti
A kategorija (solisti)
1.grupa 
I vieta – Daniels Širmanis (Ventspils Mūzikas 
vidusskola). II vieta – Roberta Lavrinoviča 
(Saldus Mūzikas skola) un Rihards Česnauskas 
(Pārdaugavas Mūzikas un Mākslas skola). III 
vieta – Kate Kalnbirze (Talsu Mūzikas un Mākslas 
skola) un Krista Kivkucāne (Pārdaugavas Mūzikas 
un Mākslas skola)
2. grupa
I vieta – Danielius Skerus (Pārdaugavas Mūzikas 
un Mākslas skola) un Ričards Tālbergs (Ventspils 
Mūzikas vidusskola). II vieta – Krišjānis Brasliņš 
(Pārdaugavas Mūzikas un Mākslas skola). III vieta 
– Druvis Kronbergs (Amatas Mūzikas un Mākslas 
skola)
3. grupa
I vieta – Pauls Grīnfogels (Valdemārpils Mūzikas 
un Mākslas skola) un Marta Liepiņa (Ventspils 
Mūzikas vidusskola). II vieta – Raima Strazdiņa (E. 
Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola). III vieta – Edgars 
Vesmanis (Sabiles Mūzikas un Mākslas skola)
B kategorija (dueti)
1. grupa
I vieta – Demi Laura Šulberga, Ketija Reinholde 

PATEICĪBA
Rudens brīvlaikā, laikā no 28. - 30 oktobrim, Lat-

gales priekšpilsētas Mūzikas un mākslas skolā noti-
ka I Latvijas fl autas spēles jauno izpildītāju konkurss 
,,Sudraba fl auta‘‘ un profesionālās pilnveides kursi 
mācību programmas ,,Flautas spēle‘‘ audzēkņiem 
un pedagogiem. Pasākuma ietvaros bija gan jauno 
fl autistu konkurss, gan meistarklases, gan koncerti, 
kuros uzstājās ne tikai laureāti, bet arī žūrijas komisi-
jas dalībnieces. Konkursa ietvaros organizētais laiks 
ieinteresētajām personām bija ļoti labi organizēts. 
Bija padomāts par kafi jas pauzēm, kur notikt kuluāru 
sarunām, gan laiku sarunām ar žūriju, lekcijām, gan 
paralēli notiekošām, laikā reglementētām meistar-
klasēm un citām mazākām un lielākām detaļām, kas 
patiesībā ir ļoti būtiskas labas gaisotnes radīšanai.

Paldies projekta vadītājai Dacei Bičkovskai, jo tas 
tiešām bija vērienīgs projekts ar daudzu atbalstītāju 
piesaistīšanu. Paldies visiem Latgales priekšpilsētas 
Mūzikas un mākslas skolas darbiniekiem par nori-
ses laikā lieliski koordinētu darbību un personisko 
ieguldījumu.

Domāju, ka lielākā daļa pasākuma dalībnieki pie-
vienojas manai pateicībai, jo cik bieži pedagogi pēc 
konkursiem aizbrauc vīlušies par piedzīvoto konkur-
su sakarā bez iespējām analizēt savu darbu un rast 
pozitīvu apstiprinājumu savai misijai.

Birzgales Mūzikas skolas fl autas spēles skolotāja 
Līga Paukšte

Dace Bičkovska

(Ventspils Mūzikas vidusskola). III vieta – Agate 
Bileskalne, Justīne Ozoliņa (Piltenes Mūzikas 
skola)
2. grupa
I vieta – Agneta Bileskalna, Asnāte Līva 
Litavniece (Ventspils Mūzikas vidusskola). II vieta 
– Lana Apse, Sabīne Rūta Ziemele un Kristiāns 
Lindenblats, Kārlis Jansons (Ventspils Mūzikas 
vidusskola). III vieta – Dagnija Apenīte, Kate 
Kalnbirze (Talsu Mūzikas un Mākslas skola)
3. grupa
I vieta – Anna Bumbiere, Valerija Saveka 
(Ventspils Mūzikas vidusskola). II vieta – Krista 
Bērtulsone, Raima Strazdiņa (E. Vīgnera Kuldīgas 
Mūzikas skola). III vieta – Katrīna Bumbiere, 
Valerija Saveka (Ventspils Mūzikas vidusskola)

Žūrija atzinīgi novērtēja dziedāšanas skolotāju 
un koncertmeistaru ieguldīto darbu, uzteica to 
jauno mūziķu izaugsmi, kuri konkursā piedalījās 
otro vai pat trešo reizi, un metodiskajā apspriedē 
sniedza idejas un ierosinājumus pedagogiem 
turpmākajam darbam.

Molto grande paldies Diriģēšanas nodaļas un 
Kora klases palīgiem. Uz tikšanos pēc 2 gadiem!
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Kameransamblis BY THE WAY (D grupa)Y
• par labāko nacionālā komponista skaņ-

darba izpildījumu:
Ilma Dumčaityte un Simonas Rukanskis 

(B grupa)
Viktorija Paškeviča, Jelizaveta Denisjuk, 

Kiryl Chaikouski (C grupa)
Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas kvin-

tets (D grupa)
NOVA MUSICA žūrijas komisijas locekļi 

novērtēja konkursu diezgan augstā līmenī, 
īpaši vecākajās dalībnieku grupās. Kā atzī-
mēja Olga Markeviča, “konkursanti iegul-
dīja nopietnu profesionālu darbu, konkur-
santu spēle parāda īstu profesionalitāti un 
muzikalitāti”. Olgai Markevičai ļoti iepatikās 
klavieru duets no Kauņas Ilma Dumčaite 
un Simonas Rukanskis. “Savā spēlē viņi bija 
ļoti pārliecinoši, brīvi, uz skatuves uzstājās 
kā īsti mākslinieki”, atzīmēja Olga Markevi-
ča. Žūrijas komisijas priekšsēdētājs Aivars 
Broks novēlēja, lai parādītos vairāk konkur-
sa dalībnieku jaunākajā grupā un attīstītos 
viņu profesionālais līmenis, savukārt, vidē-
jās un vecākajās grupās programma atbilst 
konkursa iecerei un garam. “Vecākajā grupā 
jāatzīmē apmēram vienāda laba līmeņa pē-
dējie trīs ansambļi BY THE WAY, YY KA - PRIZE un E
InDāŽa” pasvītro Aivars Broks – “viņiem jau ”
ir dziļš, pieaudzis mūzikas lasījums un spēcī-
gas programmas”. 

Žūrijas komisijas dalībnieki intervijā mi-
nēja arī citus kamermūzikas festivālus, pie-
mēram, Minskā, kurā var piedalīties tika 
klasiskais kameransamblis. Kā teica Olga 
Markeviča, “viņai ir atklājums redzēt tik 
daudz un dažādus interesantus sastāvus”, 
no kuriem viņu iespaidoja ansamblis ar 
2 akordeoniem un klavierēm.

Konkursa žūrijas dalībnieks Gatis Evelons 
atzīmēja interesantu Kārsavas Mūzikas un 
mākslas skolas kvintetu, savukārt, Ilonai Klu-
saitei iepatikās klasiskā sastāva ansambļi – 
trio no Staņislava Broka Daugavpils Mūzi-
kas vidusskolas.

Konkursā NOVA MUSICA atšķirībā no pā-
rējiem kamermūzikas konkursiem var pie-
dalīties ne tikai klasiskais kamermūzikas 
ansambļu sastāvs, bet arī netradicionāls, 
kas dod iespēju citiem mūziķiem muzicēt 
kopā. Mēs gribam novēlēt mūsu laureātiem 
neapstāties un piedalīties arī citos mūzikas 
konkursos!

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskolas Mūzikas teorijas un vēstures 

nodaļas 1. kursa audzēkne 
Anastasija Jevstigņejeva

VII Starptautiskais kameransambļu konkurss NOVA MUSICA Daugavpilī
Šī gada nogalē Daugavpils kultūras dzī-

vē notika īpašs pasākums. Staņislava Bro-
ka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika 
Daugavpils kultūras atbalsta biedrības un 
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vi-
dusskolas rīkotais un Valsts kultūrkapitāla 
atbalstītais VII Starptautiskais kameransam-
bļu konkurss NOVA MUSICA, kura mērķi ir:
• popularizēt pēdējo 100 gadu laikā sace-

rēto kamermūziku;
• sekmēt latviešu komponistu instrumen-

tālās kamermūzikas atskaņošanu;
• rosināt un aktivizēt jauno komponistu 

radošo darbību klavierduetu, kameran-
sambļu un latviešu tautas mūzikas apda-
res jomā;

• aktivizēt pedagogus un audzēkņus in-
tensīvāk pievērsties XX un XXI gs. mūzi-
kas daudzveidīgajiem mākslinieciska-
jiem stiliem un virzieniem.
Kameransamblis savu popularitāti iegu-

va baroka laikā. Mūsdienās muzicēšanas 
tradīcijas turpinās un attīstīties arī šodien. 
Skaņdarbi klasiskajam kameransamblim 
vijolei, čellam, klavierēm skan ļoti bieži, bet 
interesanti, ka konkursā NOVA MUSICA bija 
netradicionālie kameransambļu sastāvi: 
2 vijoles un klavieres; 2 akordeoni un kla-
vieres; fl auta, alts un klavieres. Tāpēc dažu 
komponistu skaņdarbi speciāli tiek pārlikti 
un aranžēti tādām netradicionālam sastā-
vam. 

Konkursa žūrijas sastāvā bija 4 komisijas 
locekļi no dažādām valstīm: Olga Markevi-
ča (Baltkrievija) – pianiste, koncertmeistare, 
Mihaila Glinkas Minskas Valsts koledžas me-
todiskās Kameransamblis un koncertmeista-
ru klases vadītāja un pasniedzēja. Lietuvu 
pārstāvēja Ilona Klusaite (Lietuva) – vijol-
niece, Kauņas Vitauta Magnusa Mūzikas 
akadēmijas lektore, J.Naujalisa Kauņas mū-
zikas ģimnāzijas pedagogs, stīgu kvarteta 
Collegium pirmā vijole. Latviju pārstāvēja 
Gatis Evelons – mežradznieks, Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas docētājs, Lat-
vijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķis. 
Komisijas priekšsēdētājs bija Aivars Broks – 
pianists, diriģents, komponists, Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas di-
rektors. 

Konkurss NOVA MUSICA notiek vienu rei-
zi divos gados; pirmo reizi tas notika 2003. 
gadā. Šogad konkursā piedalījās dalībnieki 
no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas – ko-
pumā piedalījās 19 kameransambļi ar 63 
dalībniekiem. Konkursa dalībniekiem bija 

jāatskaņo skaņdarbi, kuri ir sacerēti laika 
posmā no 1915.gada līdz 2015.gadam:
• konkursanta pārstāvētās valsts kompo-

nista skaņdarbs vai skaņdarbu cikls.
• ne konkursanta pārstāvētās valsts kom-

ponista skaņdarbs vai skaņdarbu cikls.
Žūrijas komisija novērtēja konkursantu 

un viņu pedagogu ieguldīto darbu ar diplo-
miem, naudas balvām un balvām par nacio-
nālā komponista un aizrobežu komponista 
skaņdarba labāko atskaņojumu. 

A grupa
Otrās pakāpes diploms: Hanna Kulika 

un Vjacheslav Nazaruk (pedagogs Jekate-
rina Medvedeva, Brestas 1. bērnu mūzikas 
skola)

B grupa
Pirmās pakāpes diploms: Jānis Garans, 

Anna Krūmiņa, Estere Ilga Tuča (pedagogs 
Lūcija Brice, Gulbenes Mūzikas skola), Ilma 
Dumčaityte, Simonas Rukanskis (pedagogs 
Rasa Rasimavičienė, Kauņas 1.mūzikas sko-
la)

Otrās pakāpes diploms: Krista Kristiā-
na Rinča, Katrīna Olehno, Anastasija Kiseļe 
(pedagogi Ināra Bitiņa pedagogs, Romāns 
Saikovskis, Staņislavs Gribusts, Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola)

Trešās pakāpes diploms: Lizaveta Dub-
ko, Veranika Zhyzneuskaya (pedagogi Inna 
Špilevskaja, Tetiana Solenyk, Polockas bēr-
nu mākslu skola), Ariana Maksimova, Na-
dežda Stankeviča (pedagogs Gaļina Staro-
žicka, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskola), Vlada Šarko, Božena Rakicka, 
Andris Karpenko (pedagogi Olga Artamo-

nova, Natālija Saveļjeva, Daiga Maskaļūne, 
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidus-
skola)

C grupa
Pirmās pakāpes diploms: pūšamo ins-

trumentu kameransamblis MOTĪVS (peda-
gogs Donāts Veikšāns, Gulbenes Mūzikas 
skola)

Otrās pakāpes diploms: Sofj a Gridjuško, 
Jeļizaveta Gridjuško (pedagogs Silvija Aud-
re, Jelgavas Mūzikas vidusskola)

Trešās pakāpes diploms: Viktorija Paš-
keviča, Jelizaveta Denisjuk, Kiryl Chaikouski 
(pedagogs Aleksandrs Budjko, Brestas 1. 
bērnu mūzikas skola)

D grupa
Pirmās pakāpes diploms: 
Ieva Vizma Romanovska, Veronika Kova-

ļonoka, Biruta Krompāne (pedagogi Elīna 
Bambāne, Kristīna Rusakoviča, Romāns Sai-
kovskis, Staņislava Broka Daugavpils Mūzi-
kas vidusskola)

Jeļena Nitecka, Jeļena Kaļniša, Mariama 
Istratija (pedagogi Larisa Ļebedeva, Tatjana 
Saratova, Staņislava Broka Daugavpils Mū-
zikas vidusskola)

Otrās pakāpes diploms: Dārta Stašāne, 
Žans Diklabs, Inta Kļimoviča (pedagogs Elī-
na Bambāne, Staņislava Broka Daugavpils 
Mūzikas vidusskola)

Žūrija novērtēja kameransambļu sniegu-
mus un piešķīra sekojošas balvas: 
• par labāko ārzemju komponista izpildīju-

mu: 
Pūšamo instrumentu kameransamblis 

MOTĪVS (C grupa)

Konkursa žūrija – Ilona Klusaite, Gatis Evelons, Olga Markeviča, Aivars Broks

Latvijas Orķestru asociācijas mērķi un sasniegumi
Latvijas Orķestru asociācija (LOA) dibi-

nāta 2012. gadā, sanākot kopā aktīvākajiem 
Latvijas jauniešu kamerorķestru un simfo-
nisko orķestru diriģentiem, dažādu orķestru 
pārstāvjiem un mūzikas skolu direktoriem. 
LOA svarīgākie uzdevumi ir veicināt un at-
tīstīt Latvijas jauniešu, kā arī amatieru ka-
merorķestru un simfonisko orķestru radošo 
darbību Latvijā un ārpus tās.

Orķestru festivāli ir asociācijas vērienīgā-
kie notikumi – 2013. gadā pirmais festivāls 
aizritēja Latgales vēstniecībā Gors, šogad 
jau otrais LOA festivāls izskanēja Daugavpils 
Vienības nama koncertzālē. S a d a r b ī b ā 
ar Daugavpils Latviešu kultūras centru un 
Daugavpils pilsētas domi 6. - 7. novembrī lī-
dzās 16 orķestriem, kuros muzicēja 605 da-
lībnieki no Latvijas pilsētām un novadiem, 
uzstājās arī Pelvas (Põlva) mūzikas skolas 
stīgu orķestris no Igaunijas diriģenta Rīvo 
Jegi (Riivo Jõgi) vadībā. 

Festivāla koncertus klausījās un savu 
viedokli pauda Igaunijas Simfonisko orķes-
tru asociācijas (ESOL) prezidents Jiri Rūts 
Kangurs (Jüri-Ruut Kangur(( ), kuram ir starp-rr
tautiska pieredze festivālu organizēšanā: 
priecājos dzirdēt tik daudz jauniešu orķestru 
augstā mākslinieciskā kvalitātē, turklāt re-
pertuārā bija ievērojama latviešu mūzikas 
dominance. Festivāla lieliskā organizācija un 
spilgtie iespaidi iedvesmos mūs uz turpmā-
ku ciešu sadarbību.

Apmaiņas projekti ar Igauniju uzsākti šo-
gad un jauniešu orķestru festivālā, kurš no-
tiks 2016. gada 13. - 14. februārī Tallinā, pēc 
ESOL uzaicinājuma Latviju pārstāvēs Jāzepa 
Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas kameror-
ķestris Armonico. Visi LOA orķestru diriģenti 
un pedagogi ir aicināti kā klausītāji pieda-
līties šajā festivālā un klātienē iepazīties ar 
ESOL darbību.

Kā apliecinājums starptautiskai atpazīs-
tamībai, nozīmīga bija Eiropas Orķestru 
federācijas prezidenta Daniela A. Kellerha-
la (Daniel A. Kellerhals) vizīte un atzinība: 
mūzika Latvijā skan lieliski, un tās radīšanas 
prieks ir mūsu dzīves patiesā kvalitāte, esmu 
patiesi pārsteigts un saviļņots par tik tālejošu 
un mērķtiecīgu kolektīvās muzicēšanas attīs-
tību Latvijā.

Organizējot LOA festivālu un koncertus, 
mēs vēlamies dot iespēju Latvijas jauniešu 
orķestriem uzstāties akustiski labās koncert-
zālēs, regulāri dzirdēt vienam otru, gūt kva-
litatīvu pieredzi un attīstīt savu radošo po-
tenciālu. Paralēli tam, mērķtiecīgi veidojam 
sadarbības iespējas ar citām Eiropas Orķestru 
asociācijām un Eiropas Orķestru federāciju.

Tā par nākotnes perspektīvām saka LOA 
priekšsēdētājs, festivāla mākslinieciskais 
direktors Normunds Dreģis, kurš investē sa-
vas idejas un laiku LOA veidolā.

Man ir prieks, ka šis festivāls ir noticis manā 
dzimtajā pilsētā Daugavpilī vienā no vislabā-
kajām akustiskajā ziņā koncertzālēm Latvi-
jā. Daugavpilij tās 740 dzimšanas dienā tā 
bija lieliska dāvana. Ļoti svarīga bija pilsētas 
vadības sapratne un pretimnākšana festivāla 
atbalstā un rīkošanā. Par festivāla kvalitāti 
un nozīmību liecina Daugavpils vēlme arī nā-
košgad rīkot pie sevis LOA pasākumus. Gribu 
sirsnīgi pateikties visiem festivāla “vaininie-
kiem” – gan jaunajiem spēlētājiem, gan ve-
cākiem, gan skolotājiem un direktoriem, gan 
visāda veida atbalstītājiem – tā Daugavpils 
Kamerorķestra diriģents un pilsētas depu-
tāts Aivars Broks.

LOA festivālos un koncertos īpaša uzma-
nība tiek pievērsta jauniešu orķestru re-
pertuāra veidošanai, orķestru muzicēšanas 
kultūrai, kā arī latviešu komponistu mūzikas 
atskaņošanai un popularizēšanai. 

Koncertos, līdzās mūsu dižgaru - Jāzepa 
Vītola, Alfrēda Kalniņa, Emīla Dārziņa, Jāņa 
Ivanova un Marģera Zariņa klasiskajiem 
opusiem, spilgtus raksturus un krāsas pau-
da Imanta Kalniņa, Imanta Ramiņa, Mārtiņa 
Brauna, Viļņa Šmīdberga, Georga Pelēča, 
Viļņa Salaka, Andra Riekstiņa, Ērika Ešen-
valda, Anitras Tumševicas un Dzintras Kur-
mes-Gedroicas mūzika. Kā spilgts akcents 
festivālā izskanēja Valda Drulles pirmatska-
ņojums – Sveiciens K.M.Vēberam, un topo-
šā komponista Jēkaba Bernāta skaņdarbs 
Tēmu kontroldarbs. Nozīmīgs ieguldījums 
jauniešu orķestru repertuāra veidošanā ir 
arī skaņdarbu aranžētājiem - Annai Veis-
manei, Jutai Bērziņai, Boļeslavam Voļakam, 
Imantam Zemzarim, Aivaram Bunķim un 
Mārtiņam Bergam.

Blakus profesionālām iemaņām, kas iegū-
tas orķestra muzicēšanas praksē, jauniešos 
tiek radīta mākslas, mūzikas estētiskā izjū-
ta, izpratne un inteliģence, tāpēc īpaši liels 
paldies tām pašvaldībām, kas to saprot un 
fi nansiāli atbalsta.

Paldies orķestru diriģentiem par iegul-
dīto darbu – Aivaram Brokam, Guntaram 
Bernātam, Normundam Dreģim, Pēterim 
Plūmem, Vitai Zemturei, Aivaram Bunķim, 
Guntim Kuzmam, Mārcim Miķelsonam, 
Mārtiņam Bergam, Valdim Butānam, Alek-
sejam Verbickim, Solvitai Lokai un Boļesla-
vam Voļakam.

Komponiste Anna Veismane

1110
PARTITA NR. 161 2015PARTITA NR. 161 2015

KONKURSS NOTIKUMS



SKANĒT LĪDZI ZVAIGZNĒM

VALMIERAS MŪZIKAS SKOLAI 95

Bauskas Mūzikas skolas kolektīvs aktīvi 
strādā ne tikai, lai nodrošinātu daudzveidīgo 
mūzikas programmu apguvi atbilstoši 
prasībām, bet arī lai sagatavotu un iesaistītu 
audzēkņus aktīvā koncertdarbībā. Lielākais 
mūsu darba novērtējums ir klausītāju 
aplausi un uzslavas un pateicības vārdi par 
mūsu sniegumu. 

18. novembrī svinīga un pacilāta 
gaisotne valdīja Bauskas Kultūras centrā, jo 
mums- koncerta klausītājiem bija iespēja 
izbaudīt lielisku mūsu valsts prezidenta 
dāvanu- orķestra Sinfonietta Rīga koncertu. 
Profesionālo mūziķu sniegums aizrāva ar 
sajūsmināja klausītājus ar izcilu skaņas 
kvalitāti un niansētu, muzikāli daudzveidīgu 
sniegumu. Bijām īpaši gandarīti par iespēju 
mūsu skolas audzēknei – jaunajai vijolniecei 
Ancei Ūdrei uzstāties pirms profesionālo 
mākslinieku koncerta. Tā bija ļoti atbildīga 
uzstāšanās gan mazajai māksliniecei, gan 
pārbaudījums viņas skolotājai Aivai Avotiņai 
un koncertmeistarei Evijai Kārkliņai. 

Patriotisma un dzimtenes mīlestības 
caurvīts- tāds bija mūsu skolas skanošais 
veltījums- koncerts Latvijai dzimšanas dienā 
„Audiet mani karogā sarkanbaltisarkanā”. 
Daudzveidīga programma, dažādi 
izpildītāju sastāvi un emocionālā noskaņa 
dominēja klausītāju piepildītajā skolas zālē. 
Ar īpašu akcentu un noskaņu izskanēja 
pēdējais koncerta priekšnesums „Karoga 
dziesma” kora grupas meiteņu un skolotājas 
Ievas Ūdres izpildījumā. 

Ar lielu degsmi un aizrautību vecāko klašu 
audzēkņi piedalījās akcijā par precīzāko, 
rokrakstā rakstīto mūsu valsts himnas nošu 
tekstu. Mūzikas literatūras stundās ietvaros 
tika organizēta „Himnas stunda”, kurā 
audzēkņiem tika sniegta plaša informācija 
par mūsu valsts „galveno” dziesmu- 
Latvijas simbolu. Tika izzināta Baumaņu 
Kārļa biogrāfi ja un daiļrade, audzēkņi 
tika iepazīstināti ar dziesmas „Dievs, svētī 
Latviju” vēsturiskajiem līkločiem. Visiem 
tika dota iespēja veidot Latvijas himnas 
nošu rakstu, papildinot to ar karoga motīvu, 

kas sasaucās ar mūsu koncerta tematiku. 
Visgrūtākais darbs bija vērtētājiem, jo 
bija ļoti grūti izvēlēties pašus labākos no 
labākajiem. Precīzais nošu raksts, himnas 
teksta precizitāte un mākslinieciskais 
noformējums pārsteidza un iepriecināja 
ne tikai vērtētājus, bet arī visus koncerta 
apmeklētājus, audzēkņus un vecākus. 

Konkursa uzvarētāji saņēma saldu balvu 
un sertifi kātu, kurš apliecina augstākā 
vērtējuma iegūšanu mūzikas literatūrā. 

22. novembrī liela daļa no Bauskas 
Mūzikas skolas pedagogiem un audzēkņiem 
devās pie saviem draugiem Biržu Mūzikas 
un mākslas skolā Lietuvā. Skola nes slavena 
lietuviešu komponista Vlada Jakubena 
vārdu. Mums tika sarūpēta lieliska dāvana- 
iespēja koncertēt Biržu pilī. Esam gandarīti 
mūsu audzēkņu sniegumu, jo daudziem 
tā bija pirmā „koncertturneja” ārpus mūsu 
valsts. Koncerta programma tika veidota 
tā, lai mēs spētu parādīt saviem draugiem- 
Lietuvas jaunajiem mūziķiem cik esam 
daudzveidīgi, interpretējot skaņdarbus. 

Koncerts ir Bauskas un Biržu mūzikas skolu 
radošās sadarbības turpinājums. Iepriekšējā 
gadā pie mums ar saviem audzēkņiem 
ciemojās Biržu mūzikas skolas akordeona 
spēles skolotājs Vitauts Kavaļausks. Gribas 
palepoties ar faktu, ka Vitauts ir Bauskas 
Mūzikas skolas absolvents, akordeona spēli 
apguvis pie pedagoga Jāņa Estas.

Paralēli intensīvu kontrolstundu un 
eksāmenu laikam, Bauskas Mūzikas 
skolā notiek gatavošanās Audzēkņu un 
pedagogu koncertam „Šim vakaram 
spožākās zvaigznes”. 

Koncerta programma bija daudzveidīga, 
parādījām dažādu programmu audzēkņu 
sniegumu. Lielākais gandarījums bija 

klausītāju pārpildītā zālē un viņu neviltotie 
aplausi un pat bravo saucieni mūsu 
virtuozākajiem jaunajiem mūziķiem. 
Koncertēja arī mūsu skolas pedagogi.

Pirms koncerta mūsu kolektīvs tika 
iepazīstināts ar skolu, tās tradīcijām 
un īstenotajām programmā, kā arī tika 
pārrunātas profesionālās ievirzes izglītība 
sistēmas pilnveides iespējas un audzēkņu 
mākslinieciskās izaugsmes iespēju attīstības 
virzieni. Mājinieki bija sarūpējuši iespēju 
apmeklēt Biržu pili, vērot interesanto 
interaktīvo ekspozīciju 

Pēc koncerta audzēkņi atzina, ka 
atbildība ir bijusi ļoti liela, jo pārstāvējām 
ne tikai Bauskas Mūzikas skolu, bet arī 

Latviju. Pasākuma noslēgumā saņēmām 
Biržu Mūzikas un mākslas skolas vadības 
uzaicinājumu 2016. gada maijā piedalīties 
starptautiskajā pianistu konkursā, savukārt 
Lietuvas jaunie mūziķi apsolīja sniegt 
koncertu Bauskā 2016.gadā. 

Esam gandarīti par iespēju turpināt 
radošo sadarbību, jo šāda veida radošās 
aktivitātes un kopīgie projekti veicina 
audzēkņu māksliniecisko izaugsmi un dod 
gandarījumu un iedvesmu pedagogiem. 

Ar Bauskas Mūzikas skolas jaunumiem 
Jūs iepazīstināja direktore 

Anita Velmunska

Šogad Valmieras Mūzikas skola (VMS) 
svin 95.gadadienu. Latvijā vecākā 
mūzikas skola ar šo godu ļoti lepojas. 
VMS ir tikai vienu gadu jaunāka par Latvijas 
Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmiju. J.Vītols, 
atbraucis no Pēterburgas, 1919.gadā 
Rīgā nodibināja konservatoriju, savukārt 
pēc gada tika dibināta VMS. Valmierā 
dzimušais komponists un profesors J. 
Vītols pats personīgi ieradās uz mūzikas 
skolas atklāšanas svinībām, teica runu 
un nospēlēja pirmo valsi, pēc kura sākās 
balle. J. Vītols tika ievēlēts par skolas Goda 
prezidentu.

1944.gadā nodega mūzikas skolas ēka 
Ziloņu ielā, tādēļ ļoti daudz nošu materiālu, 
arhīva dokumentu un liecību zuda 
ugunsgrēkā. Sekoja daudzi gadi, kad VMS 
darbojās vairākās ēkās – tas nebija droši, 
jo bērniem ziemā slidenos laika apstākļos 
nācās tumsā mērot ceļu no vienas mūzikas 
skolas ēkas Beātes ielā uz citu Baumaņa ielā. 
2013.gada novembrī pienāca ilgi gaidītais 
brīdis, kad durvis saviem uzticamajiem 
audzēkņiem vēra jaunuzceltā Valmieras 
Mūzikas skola Pilskalna ielā 3.

VMS vadījuši kopumā desmit direktori. 
Šī brīža direktors Aivars Cepītis direktora 
amatā ir kopš 1989.gada 1.februāra. VMS 
allaž centusies būt jauneklīga, tāda, kurā 
kūsā dzīvība, radošais gars un notikumi, lai 
skolā pēc studijām kā pedagogi atgrieztos 
bijušie VMS audzēkņi.

No VMS nāk virkne pazīstamu 
komponistu un mūziķu – Jāzeps Vītols, Jānis 
Ķepītis, Helmers Pavasars, Vilnis Salaks, 
Arturs Maskats, Kristaps Pētersons, Santa 
Ratniece. Kā tas nākas, ka Valmiera ir ne vien 
sporta, bet arī komponistu pilsēta? Tas būtu 

apjomīga pētījuma vērts jautājums.
VMS 95 darbības gados izkopusi skaistas 

tradīcijas – 2016.gada 27.janvārī notiks jau 
21.Starptautiskais jauno pianistu konkurss, 
kas ir iemantojis Latvijas un ārvalstu 
pedagogu cieņu. Tāpat ļoti aizkustinoša 
tradīcija jau 23 gadu garumā ir Vasaras 
koncerti (agrāk Dārza). Jau piecus gadus 
tiek organizēts Baltijas valstu stīgu orķestru 
festivāls, kurā piedalās stīgu orķestri no 
Lietuvas un Igaunijas, nu jau arī Somijas. 
Gadu gaitā VMS nodibinājusi ciešas 
draudzības saites ar mūzikas skolām 
tuvākās un tālākās kaimiņzemēs – Lietuvā, 
Igaunijā, Dānijā, Čehijā, Zviedrijā, Vācijā 
un Norvēģijā. Regulāri notiek savstarpēja 
pieredzes apmaiņa, koncerti.

VMS padomāts arī par pedagogu saimi, jo 
direktors ik gadu ziemā kolēģus ar ģimenēm 
aicina piedalīties paša iedibinātajā Ziemas 
pārgājienā, lai iepazītu tuvāko apkārtni – 
aplūkots Sietiņiezis, iepazīts daudz skaistu 
vietu – Gaujas krasti, Strīķupe, Vaidavas 
ezera apkārtne, Līču Laņgu klintis – izrādās, 
daudzi nemaz šīs vietas tā īsti nepazīst. Ne 
sniegputenis, ne liels aukstums mūziķus 
nebaida, jo “veselā miesā mīt vesels gars”. 
Tā kā mūzika ir radošā joma, ir jākustas, 
jāsporto, lai izvēdinātu galvu un atbrīvotu 
prātu.

Lai būtu kustībā, kas iet roku rokā ar radošu 
garu, VMS savas jubilejas priekšvakarā 
organizēja īpašu skrējienu-soļojumu “Nāc 
un piedalies!”, kurā tika aicināts ikviens 
valmierietis doties 5 km garā distancē pēc 
saviem ieskatiem un spējām, pēc skrējiena 
summējot visu dalībnieku pieveiktos 
kilometrus. Kas zina, varbūt arī šis notikums 
kļūs par vienu no VMS tradīcijām, tādējādi 

iesoļojot VMS simtgadē.
Par godu lielajai jubilejai VMS izveidojusi 

bagātīgu svētku programmu, ar ko oktobrī 
un novembrī priecē valmieriešu un pilsētas 
viesu sirdis un kas norisināsies gan Valmierā, 
gan viens no koncertiem arī Rīgas Latviešu 
biedrības namā, kurā muzicēs audzēkņi 
kopā ar saviem pedagogiem.

Viena no lielajām nākotnes iecerēm 
Valmieras Mūzikas skolai ir izveidot savu 
pūtēju orķestri. Šobrīd pedagogiem ir 
pārlieku lielas slodzes, viņi darbojas vairākos 
kolektīvos, tomēr orķestrim ir jābūt, pilsētā 
ir jānodrošina dažādība, piedāvājot gan 
individuālo instrumentu spēles apguvi, 
gan arī kolektīvo muzicēšanu orķestrī, stīgu 
orķestrī, koros, ansambļos. Valmierieši ir 
lieli malači, pierādījuši sevi, profesionalitāti 
turpina attīstīt un pilnveidot tādos 
grandos kā Liepājas simfoniskais orķestris, 
Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, 
kamerorķestrī Kremerata Baltica un Valsts 
kamerorķestrī Sinfonietta Rīga.

VMS direktors Aivars Cepītis, vaicāts par 
savu vēlējumu audzēkņiem, pedagogiem 
un pašai mūzikas skolai, ilgi nedomājot 
iesaucas:

“Lai Valmieras Mūzikas skola skan! Lai 
labi skan mūsu pilsētā, Latvijā, Eiropā un 
pasaulē!” Tāpat ļoti gribētos, lai jaunieši, 
pabeiguši studijas, ietu pa mūzikas ceļu un 
atgrieztos Valmierā jau kā pedagogi. Esmu 
gandarīts par to, ka valmierieši kuplā skaitā 
apmeklē koncertus, ir aktīvi un, kas ir ļoti 
svarīgi, zinoši klausītāji. Lai skolā allaž valda 
radošais gars un lai mēs neapstātos pie 
sasniegtā!” 

Publikācija „Valmieras ziņas”
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SKOLA SKAN TĀLĀK - LATVIJĀ, EIROPĀ, PASAULĒ

Piektdien publikas pārpildītā Valmieras 
kultūras centra koncertzālē izskanēja valstī 
senākās - Valmieras mūzikas skolas 95 gadu 
jubilejas Noslēguma koncerts. Pēc tam, 
kad kopīgi bija nodziedāta Latvijas himna, 
tika nolasīta Valsts prezidenta Raimonda 
Vējoņa apsveikuma telegramma: „Valmieras 
mūzikas skola var būt lepna par ilggadējo 
muzikālo darbību. Muzikālā izglītība attīsta 
domāšanu un bagātina cilvēka emocionālo 
pasauli, prasot arī daudz pacietības, 
gribasspēka un atdeves mācību stundās. 
Esmu gandarīts sveikt skolu, kuras bagātās 
tradīcijas un lieliskie skolotāji mūsu zemei 
ir devuši daudz talantīgu mūziķu un spilgtu 
personību. Šajā nozīmīgajā jubilejā vēlos 
pateikties skolas pedagogiem par spēju 
motivēt, iedvesmot un atvērt audzēkņiem 
plašo mūzikas pasauli. Vēlam jums arī 
turpmāk muzicēšanas prieku un daudz 
sasniegumu. Lai muzikāli krāšņs un skanīgs 
ir svētku koncerts, lai šis vakars iedvesmo 
jauniem darbiem un panākumiem!“

Ierasti lietišķi klātesošos uzrunāja 
Valmieras domes priekšsēdētājs Jānis 

Baiks: „Valmierai ir ļoti daudz, ar ko lepoties 
un mūzikas skola ir pats skanīgākais un 
muzikālākais lepnums, par ko patiesā 
cieņā var priecāties ne tikai pašvaldība, bet 
visi valmierieši, baudot to, kas pa gadiem 
sastrādāts. Gribu pateikt lielu paldies visiem 
esošajiem un bijušajiem pedagogiem un 
darbiniekiem, kas iesaistīti šajā ikdienas 
darbā, kā arī paldies visiem vecākiem, kas 
šajā grūtajā misijā ir kopā ar pedagogiem, 
lai varētu izaudzināt tik ļoti daudz labus, 
čaklus, talantīgus bērnus. Ir tāds teiciens 
- kam vēl nav simts, tas var, taču es esmu r
pārliecināts, ka šī skola varēs gan pēc simts, 
gan vēl pēc daudz ilgākiem gadiem. Svētku 
reizē esmu bez ziediem, bet ir neliela 
dāvanu karte, kurā ieskaitīta arī puķu 
nauda, jaunu instrumentu iegādei.“

Uz neviltota svētku pacēluma viļņa 
aizritēja viss Valmieras Mūzikas skolas 
audzēkņu, absolventu, pedagogu, kokļu 
ansambļa, stīgu orķestra, jaunāko klašu 
kora un vecāko klašu kora SolLaRe koncerts - 
teju vai neiespējami kādu izcelt, lai pārējie 
nejustos nepelnīti neminēti.

Pērn Valmieras MS no trīs atsevišķām 
ēkām beidzot apvienojās vienā, ko vairums 
sveicēju atzīmēja kā skaistāko Latvijā un kā 
savā pateicības runā pašvaldībai, Valmieras 
5. vidusskolai un Valmieras kultūras centram 
apstiprināja direktors Aivars Cepītis, 
jaunajās telpās skan labāk un labāk un 
mūzikas skolas popularitāte arvien pieaug - 
šogad 1. klasē iestājies 91 audzēknis.

Jubileja nosvinēta, bet Valmieras MS 
turpinās skanēt tālāk - gan Latvijā, gan 
Eiropā, gan plašajā pasaulē.

ATKLĀJOT KONCERTU, Valmieras 
MS direktors Aivars Cepītis atskaņoja 
Emiļa Melngaiļa savulaik Gaujas krastos 
pierakstīto āžraga melodiju, lai tie, kuri 
vēl kavējas, steidz klausīties valmieriešu 
priekšnesumus.

Jūlijs Cukurs

Pilsētas pērlei - Limbažu mūzikas skolai - 70. jubileja

Limbažu mūzikas skolas iepriekšējie direktori Ēriks Derums (no labās) un Aivars Buņķis ar dziesmu sveic 
savu pēcteci, tagadējo mācību iestādes direktoru Viktoru Ņikandrovu

Ar daudzveidīgiem, pārdomātiem un arī 
pārsteidzošiem priekšnesumiem, kuros uz-
stājās gan tagadējie audzēkņi, gan absol-
venti un pedagogi, izskanējis Limbažu mū-
zikas skolas (MS) 70. jubilejas koncerts pil-
sētas kultūras namā. Kopš 1990. gada mācī-
bu iestādes direktors ir Viktors Ņikandrovs, 
kurš gan tur sāka strādāt jau desmit gadu 
agrāk kā akordeonspēles pedagogs. Pirms 
viņa MS vadīja Aivars Buņķis un Ēriks De-
rums, kuri šajā svētku reizē ar skanīgu a 
cappella dziedājumu sveica savu pēcteci. A. 
Buņķis, tagad būdams Krimuldas mūzikas 
un mākslas skolas direktors, turpina sadar-
bību ar Limbažu MS - viņš vada abu skolu 
apvienoto simfonisko orķestri. Savukārt vi-
silgāk direktora amatā bija Edgars Elksnītis. 

Pasākuma vadītājs, Latvijas Radio 3 dar-
binieks Raitis Zapackis, kuru daudzi pazīst 
arī kā Limbažu starptautiskā akordeonistu 
festivāla vadītāju, uzsvēra, ka V. Ņikandrovs 
ir īsts Limbažu lepnums un leģenda. – Skolai 
70 gadu ir gan maz, gan daudz, bet cerēsim, 
ka drīz svinēsim arī 80., 90. un 100. jubileju. 
Skolas kolektīvam lielu prieku sagādā kārtējo 
reizi satikties ar absolventiem. Nāciet ciemos 
biežāk! Atceramies un sekojam jūsu dzīves 
gaitām, sevišķi muzikālajā jomā. Vēl patī-
kamāk, ja arī jūsu bērni un mazbērni mācās 
mūsu skolā, - uzrunājot klātesošos, teica 
direktors. Todien gari stāsti par MS vēsturi 
izpalika, jo ikviens varēja tikt pie īpaši jubi-
lejai sagatavota krāsaina bukleta par pašu 
mācību iestādi kopumā ar ieskatu katrā 
mūzikas nodaļā. V. Ņikandrovs atgādināja, 
ka sākumā skolā strādāja ļoti maz pedago-
gu, un pirmajā izlaidumā beidzēju bija tikai 
trīs, bet citugad - pat viens. Taču līdz šai 
dienai viņu skaits aizsniedzies pāri tūksto-
tim. Pēdējos gados stabils ir arī audzēkņu 
skaits - 207. Patlaban MS ir 24 skolotāji, no 
kuriem 13 ir pašu absolventi. V. Ņikandrovs 
lepojas ar savu kolektīvu, jo kopīgi paveikts 
daudz laba. - Esam nopietna un profesionāla 
komanda, ko pierāda mūsu audzēkņu panā-
kumi Latvijā un arī ārpus tās, tāpat akordeo-
nistu festivāla organizatoriskais darbs, - viņš 
sacīja. Paldies izskanēja arī ilggadējiem bi-
jušajiem pedagogiem Liānai Kūlmanei, Sil-
vijai Krampei, Zintai Mardokai, Olgai Ābelei, 
Maijai Ozolai un tehniskajiem darbiniekiem, 
īpaši Dzidrai Priedītei. 

Koncerta pirmo daļu atklāja skolotāja 
Jāņa Ansona vadītais pūšaminstrumentu 
ansamblis, bija vairāki virtuozi klavierspēles 
un citi numuri gan solo, gan duetos. Gods 
saspēlēties trio savas kādreizējās skolas 
svētkos bija arī fl autistei Ilonai Meijai, per-
kusionistam Ivaram Kalniņam un pianistei 
Aijai Bērziņai. Vareni skanēja MS direktora 
Viktora Ņikandrova vadītais akordeonistu 

orķestris ar solistu Juri Surnajevu. Kon-
certa otrajā daļā kopā ar absolventu stīgu 
ansambli Annas Spalviņas vadībā muzi-
cēja vijolniece Līva Tomiņa un pie vibrafo-
na - Reinis Tomiņš. Ar pašas komponētiem 
skaņdarbiem etnogrāfi skajai koklei publiku 
uzrunāja Limbažu MS pedagoģe Latvīte 
Cirse. Absolvente, tagad Latvijas Nacionā-
lās operas un baleta mūziķe Aija Beitika 
ļāva ieklausīties kontrabasa savdabīgajā 
skanējumā. Akordeona solo meistarību 
rādīja MS pedagoģe Natālija Meļņikoviča 
un absolvente Liāna Stankēviča. Koncerta 
instrumentālo pārsvaru atsvaidzināja māsu 
Ineses un Ivetas Romancāņu liriskais vokā-
lais duets. Interesanti, ka viņas Limbažu MS 
savulaik beidza akordeona nodaļu. Koncer-
tu noslēdza īpašs pārsteigums - absolven-
tu-saksofonistu Arta Sīmaņa, Agra Liepiņa, 
Aigara Norda, Jāņa Saknīša, Ilgvara Eņģeļa 
un kontrabasista Modra Āboltiņa priekšne-
sums. Ikdienā visciešāk ar mūziku saistīts A. 
Sīmanis, kurš ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzi-
kas akadēmijas (JVLMA) rektors un profe-
sors. Tāpat arī A. Liepiņš, būdams Limbažu 
MS pūšaminstrumentu nodaļas skolotājs. 

Un tad jau bija pienācis ilgi gaidītais ap-
sveikumu laiks. Tie aizņēma teju vēl vienu 
koncertdaļu. Latvijas Nacionālā kultūras 
centra Kultūras un radošo industriju izglī-
tības nodaļas vadītāja Jolanta Klišāne vēlē-
ja Limbažu MS prast spēt parādīt arī tiem, 
kas neizvēlas profesionālās mūzikas ceļu, 
cik liels ir ieguvums no šīs izglītības. - Viņi ir 
neatlaidīgi, mērķtiecīgi, ar atbildības sajūtu, 
veiksmīgi, - uzsvēra eksperte. Limbažu MS 
kolektīvam viņa pasniedza Kultūras minis-
trijas atzinības rakstu par nozīmīgu peda-
goģisko ieguldījumu bērnu un jauniešu 
māksliniecisko, radošo spēju attīstībā un 
novada kultūrvides veidošanā. Savukārt 
LNKC atzinības raksts tika ģitārspēles sko-

lotājam Aleksandram Jasjukevičam par iz-
cilu pedagoģisko darbu, māksliniecisko un 
radošo ieguldījumu, kā arī, pieminot paša 
dzīves jubileju. Limbažu novada pašvaldī-
bas priekšsēdētājs Didzis Zemmers pauda 
lepnumu, ka pilsētā ir tāda pērle kā mūzikas 
skola. Viņš pateicās pedagogiem, vecākiem 
un audzēkņiem par panākumiem, ko tie nes 
Limbažiem, izejot Latvijā un pasaulē. Arī MS 
direktors Viktors Ņikandrovs kolektīva vār-
dā atzina, ka ir ļoti pateicīgs pašvaldībai par 
atbalstu, - gan pedagogu atalgojuma līdzfi -
nansēšanā, gan līdzekļu piešķiršanā skolas 
telpu remontam un mūzikas instrumentu 
atjaunošanai. Jubilejā saņemtā pašvaldības 
dāvanu karte atkal noderēs kādam cēlam 
mērķim. 

JVLMA rektors, profesors A. Sīmanis ne-
slēpa - ja arī jau 70. gados Limbažu MS ne-
būtu tik labu pedagogu, viņš, visticamāk, 
par mūziķi nekļūtu. Un prieks esot vēl jo lie-
lāks, redzot, ka skola arvien attīstās. Viņš pa-
sniedza V. Ņikandrovam īpašu akadēmijas 
atzinības rakstu par izcilu profesionālu un 
ilggadēju darbu. Limbažu Sudraba muzeja 
dibinātājs Oļegs Auzers jubilārei dāvināja 
tematiski veidotu sudraba un zelta statueti. 
Vēl sveicējos bija Alfrēda Kalniņa Cēsu mū-
zikas vidusskolas direktors Vigo Račevskis, 
Limbažu mākslas skola, pārstāvji no Alojas, 
Salacgrīvas un Staiceles mākslas un mūzi-
kas skolām un daudzi citi. 

Taču svētki nav beigušies, jo jau sestdien 
visi gaidīti jubilejas koncerta turpinājumā 
novada pašvaldības administratīvajā ēkā, 
kur uzstāsies stīgu instrumentu nodaļas 
mūziķi. Bet svētdien turpat uz saksofonu 
kvarteta programmu Dziedinošais lietus
kopā ar dziedātāju Kristīni Gailīti aicina A. 
Sīmanis. 

Ilva BIRZKOPE
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Konkursi
Jaunrades dziesmu konkurss Aloja
Konkursu rīko un fi nansē Alojas novada dome

Konkursā var piedalīties fi ziska persona līdz 30 gadu vecumam

(ieskaitot).

Konkursam var iesniegt publiski neatskaņotus, neierakstītus vai

godalgotus darbus.

Konkursa darbam jāatbilst nosacījumiem:

• konkursa darbs ir oriģināldziesma vai latviešu tautas dziesmas

apdare (skat. katra gada profi lu) latviešu valodā bērnu kora a

cappella izpildījumam divām līdz četrām balsīm;

• konkursa darba hronometrāža – līdz 5 minūtēm.

Kontaktinformācija: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064,

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr. 64023925, mājaslapas adrese: www.

aloja.lv. Kontaktpersona: Ineta Laizāne, tālr. 64031135, mobilais

tālrunis 29335600 e-pasts- ineta.laizane@aloja.lv.

IV Starptautiskā Lūcijas Garūtas
jauno pianistu konkurss
Konkurss notiks 2016. gada 16.,17.martā Siguldas Mākslu skolā

“Baltais Flīģelis”, Šveices ielā 19. Konkursu rīko Siguldas Mākslu

skola “Baltais Flīģelis” sadarbībā ar L. Garūtas fondu un Siguldas

novada Domi. Konkursā var piedalīties jaunie mūziķi līdz 16

gadiem ieskaitot (uzstāšanās brīdī), kuri sagatavo konkursā

paredzēto programmu.

Konkurss norisinās trīs vecuma grupās:

A) līdz 9 gadiem; B) 10 – 12 gadiem; C) 13 – 16 gadiem. Dalības

maksa 10.00. Kontaktinformācija: tālrunis: 26534240, e-pasts:

konkurss@baltaisfl igelis.lv Mājas lapa: www.baltaisfl igelis.lv/

muzika/lucijas-garutas-konkurss/

II jauno pianistu festivāls „DEBIJA 2016”
FESTIVĀLU ORGANIZĒ: Juglas Mūzikas skola sadarbībā ar Juglas

Mūzikas skolas atbalsta fondu. NORISES LAIKS: 2016. gada 10.

marts. NORISES VIETA: Juglas mūzikas skola, Murjāņu iela 44,

LV-1064, Rīga Latvijas mūzikas skolu profesionālās ievirzes

programmas klavierspēles audzēkņi - ne vairāk kā 3 no katras

skolas. Dalībnieku skaits ir ierobežots. FESTIVĀLA REPERTUĀRS

Divi skaņdarbi:

1. Leopolda Mocarta vai Volfganga Amadeja Mocarta skaņdarbs;

2. programmatiska satura skaņdarbs;

Dalības maksa: katram festivāla dalībniekam – 10 €.

KONTAKTINFORMĀCIJA JUGLAS MŪZIKAS SKOLĀ:

+371 67840354 Inga Bāliņa, direktores vietniece mācību darbā;

+371 29489488 Liene Paukšēna, ārpusskolas darba vadītāja;

+371 25512218 Margarita Mižujeva, klavierspēles skolotāja.

konkurss Rojas ritmi
Konkursu rīko: Rojas Mūzikas un mākslas skola. Konkursu atbalsta:

Rojas novada dome. Konkursa norises laiks: 2016. gada 16. aprīlis; 

Norises vieta: Rojas Mūzikas un mākslas skola, Roja, Rojas novads,

Strautu iela 2. Rojas Kultūras centrs, Roja, Rojas novads, Zvejnieku

iela 5. Konkursā var piedalīties bērnu un jauniešu ansambļi no

profesionālās ievirzes izglītības iestādēm (mūzikas skolas); Dalības

maksa – no katra kolektīva 15 EUR. Konkursa dalībnieki atskaņo

divus dažāda rakstura vieglās, estrādes, populārās (pops, roks,

R&B, indīroks, hiphops, tehno, alternatīvais roks un kantrī) vai

džeza mūzikas skaņdarbus. KONKURSA KOORDINATORE:

Rojas Mūzikas un mākslas skolas Pedagogs Baiba Beraģe

Mob.tālr. (+371) 28321318 E – pasts: baibaberage@inbox.lv

VI Starptautiskais Brāļu Mediņu
jauno pianistu konkurss
Konkursu organizē Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola sadarbībā

ar Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas atbalsta biedrību.

Konkurss notiek 2016.gada 12. martā Jāzepa Mediņa Rīgas 1.

mūzikas skolā Rīgā, Kronvalda bulvārī 8. Konkursa sākuma laiks

un katras grupas uzstāšanās laiks tiks precizēts pēc pieteikumu

saņemšanas.

Konkursā var piedalīties jaunie pianisti vecumā līdz 18 gadiem.

Dalībniekiem jāatskaņo 3 skaņdarbi:

1) viens Jāzepa Mediņa vai Jēkaba Mediņa, vai Jāņa Mediņa

skaņdarbs pēc izvēles;

2) komponistu-klasiķu (1750.-1830.) lielās formas skaņdarbu ātrā

daļa (sonatīnes vai sonātes 1.daļa, vai rondo);

3) brīvas izvēles skaņdarbs.

Dalības maksa konkursā - EUR 15. Kontaktpersona: Klavierspēles

metodiskās komisijas vadītāja Antra Vīksne, tālr. 29628521 

Informācija par konkursa norisi tiks ievietota mājas lapā

www.jmr1ms.lv izvēlnē Brāļu Mediņu konkurss un izsūtīta pa e- pastu.s

FESTIVĀLS „NOTICI SEV !” 
Kurzemes reģiona mūzikas skolu vispārējo klavieru un klavieru /

vokālā mūzika/ klašu audzēkņiem. Festivālu organizē: Ernesta

Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola sadarbībā ar Kuldīgas pilsētas

Domi. Festivāls notiks: 2016.gada 11.martā plkst. 14’00 Ernesta

Vīgnera Kuldīgas Mūzika

Festivāla tēma: “IZSPĒLĒSIM PASAULI”

1.Atrodiet kartē valsti uz kuru jūs gribētu “aizceļot”; Sameklējiet

konkrētās valsts komponista skaņdarbu; Iemāciet to nospēlēt un

atskaņot festivāla koncertā, ta iepazīstinot citus ar savu pasaules

ceļojuma muzikālo atradumu!

2.Brīvas izvēles LATVIEŠU komponista skaņdarbs, dažādos

salikumos (arī ansambļi, pirmatskaņojumi, pārlikumi, aranžējumi)

Dalības maksa: 5,- EUR par katru audzēkni, maksājot ar

pārskaitījumu. Pasta adrese Pilsētas laukums 6, Kuldīgas novads,

Kuldīga LV-3301, e-pasts – muzikask@kuldiga.lv Tālr./fax – 633

20256; mob.t. 26767314

Solo dziedāšanas konkurss 
„VIDZEMES CĪRULĪŠI”
Konkursu organizē: Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola

Konkursa norises vieta un laiks: 2016.gada 3.februāris plkst.11.00

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, Cēsis, Raunas iela 12-2,

Ērģeļu zāle Konkursa programma: 

Visu grupu audzēkņi izpilda divus dažāda rakstura skaņdarbus:

- Latviešu tautas dziesmu bez pavadījuma

- Latviešu komponista oriģināldziesmu

Pieteikumi jāiesūta līdz 2016.gada 20.janvārim. Konkursa dalības

maksa EUR 15.- Papildus informācija A.Kalniņa Cēsu Mūzikas

vidusskolas vokālās nodaļas vadītāja Dace Balode (tel. 29489390),

metodiķe Kristīne Lāce muzikasvidusskola@gmail.com (tālr.

28739547).

Noras Novikas VIII Starptautiskais
Mazās Kamermūzikas konkurss
Konkursa norises vieta: Mārupes Mūzikas un mākslas skola. Adrese:

Latvija, Mārupes novads, Jaunmārupe, Mazcenu aleja 39, LV –

2166. Tālruņi: +371 29135202 (koordinatore), +371 67933403

(skola). Mājas lapa: muzikamarupe@inbox.lv

http://muzikamakslamarupe.edu.lv 

Konkursa norises laiks: 2016.gada 14. - 16.aprīlis. Konkursa

programmā ansambļiem jāiekļauj vismaz 2 skaņdarbi ar

līdzvērtīgām instrumentu partijām:

1) skaņdarbs līdz 20.gadsimtam,

2) 20. – 21.gadsimta skaņdarbs.

Programmā vēlams viens savas valsts komponista skaņdarbs.

Programmu atskaņot no galvas nav obligāti. Dalības maksa 20 EUR

katram dalībniekam. Dalības maksa 30 EUR katram dalībniekam,

kurš piedalās divās konkursa kategorijās.* Pieteikuma formas

2.punktā atzīmēt, ja piedalās 2 kategorijās. Konkursa rīkotāju

bankas rekvizīti un visa norēķinu informācija atrodama Pieteikuma

formā. Konkursa ietvaros tiks rīkota pedagogu un žūrijas Metodiskā

apspriede, par ko tiks izdota Apliecība. Konkursa dalībnieku brīvais

laiks tiks organizēts. * Pieteikuma forma:

http://muzikamakslamarupe.edu.lv 

http://kriic.lv/kat/konkursi/muzika 

http://www.music.lv/epta/notikumi.htm

Konkursa norises plāns tiks publicēts 2016.gada 30.martā

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas mājas lapā http://

muzikamakslamarupe.edu.lv

Papildus informācija: muzikamarupe@inbox.lv 

+371 29135202 - konkursa koordinatore 

direktores vietniece mācību darbā Inese Bušmane

Latvijas mūzikas skolu stīgu
instrumentu nodaļas audzēkņu – solistu un
ansambļu konkurss veltīts čehu komponistu
mūzikai “Ceļā uz meistarību”
Konkursu organizē Bolderājas Mūzikas un mākslas skola ar Rīgas

domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu.

Konkursa norises laiks un vieta: 2016.gada 1.aprīlī, Bolderājas

Mūzikas un mākslas skola, Rīga, Stūrmaņu iela 31. Konkursa

sākuma laiks un katras grupas uzstāšanās laiks tiks precizēts pēc

pieteikumu saņemšanas.

Konkursa noteikumi: Konkurss notiek divās kategorijās:

1. kategorija – solisti

2. kategorija – ansambļi 

Solisti konkursā piedalās četrās vecuma grupās:

I grupa – 2.-3.klase

II grupa – 4.-5.klase

III grupa – 6.-7.klase

IV grupa – 8.-9.klase

Dalības maksa: Solistiem – 10.00 EUR, ansambļiem – 20.00 EUR

Notis pieejamas skolas mājas lapā: www.bmms.lv 

Kontaktinformācija:

Marianna Puriņa, stīgu instrumentu nodaļas vadītāja –

tālr. 26131527, e-pasts purinamarianna@gmail.com 

Grigorijs Salnits, projektu vadītājs – tālr. 26849293, 

e-pasts grishasalnit@gmail.com

Pilnus konkursu nolikumus 
lasiet asociācijas mājas lapā 

www.lmiia.lv
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