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Iepriekšējos gados Valsts svētkos es skaitīju, cik reizes dziedāju “Dievs, svētī
Latviju” dažādos pasākumos. Apmēram 4-5 reizes. Un katru reizi to darot, mani
pārņēma saviļņojums. Šogad – savās mājās, ar savējiem. Nav ierastā skrējiena,
pirmskoncertu satraukuma. Bet tas nenozīmē, ka ir miers, ja svinam “pa mierīgo”.
Jo – nekas jau nav beidzies, un joprojām neziņa un nesapratne. Un atkal jau
interneta dzīlēs man pretī nāca tieši tas, kas aktuāls ir varbūt ne tikai man…Īstie
vārdi īstajā brīdī.

“Ja nemiers ir pārņēmis tevi, tad
jādodas ir meklēt miers. Vispirms būtu
svarīgi saprast, kur tu to pazaudēji. Kas
notika tad, kad tava miera sāka kļūt
mazāk? Tajā mirklī sāka aizplūst tava
dzīvības enerģija. Varbūt kādu laiku
tu vēl mēģināji pats sevi balstīt, bet
tad spēki mazinājās, un tu padevies.
Tad arī nemiers ieņēma savu pārsvaru.
Kad tu to ieraugi un atzīsti sev, tu
pārstāj grimt dziļāk nemierā. Šeit ir
tava atspēriena vieta, kas dos iespēju
izrauties no šī purva un atgriezt sevī
mieru. Paveicamais Ceļš katram būs
sava garuma, bet tas ir jāsāk iet pašam,
meklējot tās iespējas, kas palīdz
noturēties pie miera kaut sekundi ilgāk.
Atbrīvo situācijas un cilvēkus, kuru
ietekmei tik ļoti esi ļāvies. Tā tu dod
iespēju sev pašam kļūt par noteicošo
savā dzīvē. Tikai, atrodot sevi, tu vari
radīt tādu vidi ap sevi, kurā tev ir labi
būt. Un tad tu ieaicini tajā tos, ar kuriem
tev ir patīkami būt kopā. Un miers ir
atgriezies. Atgriezties mierā”. (Maija
Kadiķe) Saglabāsim mieru un mīlestību
savās sirdīs!
Ilze Dāve, redaktore

CIMZES BALVA 2020
Sveicam Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu
vidusskola” Emīla Dārziņa mūzikas skolas vijoles spēles pedagogu Romanu
Šnē ar Latvijas Nacionālā kultūras centra iedibināto Cimzes balvu, kuru
pasniedz izcilākajiem kultūrizglītības skolotājiem.

Tukuma
Mūzikas skolas kolektīvs
sirsnīgi sveic
skaistajā jubilejā
vijoles spēles
skolotāju

Ludmilu Gorevalovu!
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JAUNUMI

NOTIKUMI

LEPOJAMIES AR MŪSU SKOLAS ĢITĀRAS SPĒLES SKOLOTĀJU
DACI MILZERI

MEISTARKLASES LIELVĀRDĒ
Lielvārdes novada mūzikas un māksla
skola VKKF mērķprogrammas “Nākotnes
kultūras piedāvājuma veidošana visas
kultūras nozarēs” ietvaros šā gada 28.,29.
un 30.septembrī īstenoja projektu “Meistarklašu cikls profesionālās ievirzes mūzikas pedagogiem”. Ievērojot visus epidemioloģiskās drošības noteikumus, bija
iespējams šos pedagogu profesionālās
pilnveides kursus noorganizēt klātienē.
Atsaucība bija tik liela, ka nevarējām uzņemt visus gribētājus un “aiz strīpas” palika gandrīz 30 skolotāju:
1) 28.septembrī tika īstenotas meistarklases klavierspēles pedagogiem “Jaunākās pedagoģiskās pieejas un inovatīvas metodes darbā ar profesionālās
ievirzes izglītības programmas “Klavierspēle” audzēkņiem, gatavojoties Valsts
konkursam. Starptautisku konkursu
organizēšana attālināti”. Tajās piedalījās
60 pedagogi no 22 skolām, nodarbības
vadīja komponiste Ilze Arne, AKCMV
Klavieru nodaļas vadītāja Ilze Mazkalne
un Andris Arnicāns (pianists Noras Lūses vietā);
2) 29.septembrī notika meistarklases
Kora klases pedagogiem “Vokālā darba metodika solodziedāšanas stundās
un kora darba metodika, gatavojoties
Valsts konkursam un XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem”. Tajās
piedalījās 50 pedagogu no 20 skolām,
nodarbības vadīja operdziedātāja Jolanta Strikaite-Lapiņa, RDKS vokālā
pedagoģe Valda Tračuma un JVLMA
asociētā profesore, Dziesmu svētku
virsdiriģente Aira Birziņa;
3) 30.septembrī notika lekcijas un
praktiskās
nodarbības
mūzikas
teorētisko priekšmetu skolotājiem
“Inovatīvas mācību metodes solfedžo
un mūzikas literatūras apguvē”.
Nodarbības vadīja JMR1.MS direktore
Jūlija Strode, Jūrmalas MV Teorijas
nodaļas vadītāja Sandra Šmite un
Bauskas MMS solfedžo skolotāja Ieva
Ūdre, tajās piedalījās 63 dalībnieki no
29 Latvijas mūzikas skolām.
Paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam
par šādu iespēju! Spriežot pēc kursu
dalībnieku atsauksmēm par aktuālo
kursu saturu un labo organizāciju, esam
nolēmuši iespēju robežās turpināt šādu
pasākumu organizēšanu, tādēļ būsim
pateicīgi par ieteiktajiem tematiem un
lektoriem.
Mārīte Puriņa, Lielvārdes novada
mūzikas un māksla skolas direktore
PARTITA NR. 209 2020

2

E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas ilggadējā direktore
Maruta Rozīte savā lielajā jubilejā!

LIELVĀRDES NOVADA MŪZIKAS UN
MĀKSLAS SKOLAS JAUNUMI
Lielvārdes novadā šogad Skolotāju
dienā tika sveikti tie skolotāji, kas spēja
ļoti ātri un veiksmīgi pārstrukturēt savu
darbu attālinātas mācīšanas apstākļos.
Mūsu skolā tā bija koncertmeistare
Marina Kravčenko. Viņa ne tikai
iespēlēja, ierakstīja un nosūtīja
audzēkņiem visus pavadījumus, bet
neskaitāmas reizes tos pārrakstīja,
piemērojoties audzēkņa izvēlētajai
interpretācijai un izpildījuma niansēm,
tādējādi būtiski atvieglojot gan
audzēkņu, gan viņu specialitātes
pedagogu darbu attālinātā darba
apstākļos. Marina Kravčenko ir izcila
koncertmeistare, kas ieguvusi labākā
koncertmeistara
titulu
daudzos
nacionāla un starptautiska mēroga
konkursos, kā arī brīnišķīga kolēģe

un skolotāja – vienmēr optimisma
un prieka pilna, iejūtīga, smaidīga,
uzmundrinoša
un
iedrošinoša.
Priecājamies un lepojamies līdz ar viņu
par augsto novērtējumu!
Tuvojoties
Valsts
svētkiem,
Lielvārdes novada pašvaldība aicināja
novadniekus pieteikt pretendentus
Lielvārdes
novada
pašvaldības
apbalvojumiem “Goda Lielvārdietis”,
“Gada Novadnieks” un “Atzinība”.
Lielvārdes novada mūzikas un mākslas
skolas direktore Mārīte Puriņa saņēma
apbalvojumu “Goda Lielvārdietis” par
ilggadēju, profesionālu un mērķtiecīgu
darbu izglītības procesa vadībā un
skolas attīstībā.

Tolerance, godīgums, profesionalitāte
un dziļa sirsnība – tās ir īpašības, kas
raksturo skolotāju Daci Milzeri, kura
Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolā strādā
kopš 2006. gada. Darbā ar lielo ģitāras
spēles audzēkņu klasi viņai nezūd
atdeve un lielā sirdsdegsme. Līdz ar
to arī jauno mūziķu griba muzicēt
uzplaukst, sākot jau ar pirmajām
nodarbībām. Skolotāja gatavo savus
audzēkņus dažādiem konkursiem un
koncertiem, kuros bieži muzicē kopā ar
viņiem.
Dace
nebaidās
no
jauniem
izaicinājumiem,
tādēļ
piedalās
neparastos projektos, kā arī iesaista
savus īpaši talantīgos audzēkņus gan
starptautisko, gan valsts mēroga, gan
vietējo konkursu dzīvē. Trīs audzēkņi
trijos starptautiskos konkursos guva
godalgotas vietas pat pandēmijas
laikā, kas norisinājās video formātā.
Īpaši zīmīgi ir neredzīgā audzēkņa
Kirila Švidčenko lauri starptautiskos
konkursos, kas sākotnēji šokēja mūsu
skolu un pašu Daci. Tomēr viņas īpaši
radītā metodika darbam ar neredzīgo
zēnu un paša puiša neatlaidīgais
darbs vainagojas ar regulāriem
sasniegumiem. Dace Milzere tiek
aicināta arī kā konkursu žūrijas locekle
(Lietuva, Baltkrievija), kas liecina, ka arī
citiem viņas viedoklis ir svarīgs.
Patīkami redzēt, ka skolotājas
audzēkņi turpina muzikālo izglītību
mūzikas vidusskolās Liepājā un
Ventspilī.

Skolotāja Dace Milzere (08.10.2020)

Dace Milzere ar savu audzēkni Kirilu Švidčenko (18.12.2019)

8. oktobrī Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde svinīgā pasākumā godināja titula
“Gada skolotājs 2020” ieguvējus. Nominācijā “Ieguldījums un sasniegumi darbā
ar talantīgajiem izglītojamajiem” skolotāja Dace Milzere ieguva galveno balvu –
Atzinības rakstu no LPIP un Sudraba ābolu 2020.
Vēlam Dacei arī turpmāk entuziasma un panākumu pilnas darba gaitas.
Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas teorētisko priekšmetu skolotāja
Sanita Bovtona

PĻAVIŅU MŪZIKAS SKOLA DZĪVO UN DZIED “AR LATVIJU SIRDĪ!”
Jānis Jaunsudrabiņš ir teicis: “Nekad
un nekur savā mūžā tu nedzirdēsi
skaistāka vārda par šo vārdu; tāpēc
nemities to daudzināt, nebeidz slavēt
šo valsti, kas šo vārdu nes… Latvija
lai tavās domās un iedomās ir kā tāla,
brīnišķīga sala pasaules jūrās, uz kuru
vienmēr jāstāv vērstam tavas dzīves
laivas priekšgalam. Diena vai nakts, vakars vai rīts, piemini viņu, iemīli arvien
dedzīgāk. Gada laikiem nākot un ejot –
piemini Latviju!”.

Pandēmijas ēnā valsts svētki šogad ir
citādi – bez oficiālām ceremonijām un
plašas kopā sanākšanas. Tas liek mums
pašiem meklēt un arī atrast veidus, kā
radīt svētku īpašās noskaņas un sajūtas.
Novembra mēnesis Pļaviņu Mūzikas
skolā paies Latvijas zīmē, jo skolas
pedagogi saviem audzēkņiem ir
sagatavojuši muzikālu konkursu “Ar
Latviju sirdī!”.
1.–3. klašu audzēkņi individuāli
aicināti piedalīties latviešu tautasdzies-

mu konkursā, bet 4.–8. klašu audzēkņi
savas zināšanas par latviešu komponistiem un mūzikas vēsturi varēs
pierādīt viktorīnā.
Projekts noslēgsies ar skolas
audzēkņu un pedagogu sagatavotu
muzikālu sveicienu video formātā.
Lai visiem veselība un izbaudiet šos
skaistos svētkus! Priecājieties par mūsu
mazo un mīļo Latviju!
Maija Kīne,
Pļaviņu Mūzikas skolas skolotāja
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KONKURSS

JŪRMALAS MŪZIKAS VIDUSSKOLAS ATTĀLINĀTĀS MĀCĪBAS
Pavasarī
ieviestie
ierobežojumi
un ārkārtas situācija bija līdz
šim
nepieredzēts
izaicinājums
kultūrizglītības sistēmai, tai skaitā arī
Jūrmalas Mūzikas vidusskolas gandrīz
80 pedagogu lielajam kolektīvam,
administrācijai
un
tehniskajam
atbalstam, kad no klātienes apmācības
sistēmas bija nedēļas laikā jāpāriet
uz attālināto apmācību. Tomēr marta
brīvlaika periodā Jūrmalas Mūzikas
vidusskola veiksmīgi un operatīvi
sagatavojās jaunajam mācību posmam.
Tika apzināti visi Skolas pedagogi, lai
noskaidrotu kāds ir esošais tehniskais
nodrošinājums un iespējas vadīt stundas
attālināti, kā arī Skola pārliecinājās
par pedagogu digitālajām prasmēm.
Konstatējot radušās problēmas vai
grūtības, tās tika pēc iespējas ātri
risinātas,
piemēram,
iegādājoties
pedagogu attālinātajam darbam datoru
austiņas ar mikrofoniem, uzlabojot
programmatūras Skolas datoros, kā
arī iepērkot papildus datortehniku un
planšetes.
Skolas pedagogi tika apmācīti
darbam
jaunizveidotajā
platformā
e-muzikasskola.lvv (šobrīd virtualaskola.
lv),
v ko izstrādāja mūsu skolas projektu
vadītājs Jānis Kravalis kopā ar radošajiem
IT entuziastiem. Šī platforma ir kļuvusi
par pamata vietni attālināto nodarbību
vadīšanai, kuru pakāpeniski sāk izmantot
arī citās Latvijas skolās.
Pavasara pieredze ar dažādiem
uzlabojumiem tiek turpināta arī šobrīd
Skolas darbībā, lai nodrošinātu attālināto
mācību procesu.
Platformā virtualaskola.lvv notiek grupu
(solfedžo, mūz.literatūra, harmonija,
u.c.), kā arī individuālās specialitāšu
un interešu izglītības nodarbības.
Pavasara pedagogu aptaujas rezultātā
tika noskaidrots, ka pedagogi attālinātā
darba nodrošināšanai aktīvi izmanto arī
citas vietnes, aplikācijas un programmas,
kā, piemēram, Zoom, Skype, WhatsApp,
Viber,
r Messenger,
r Discord,
d Telegram.
Līdztekus online nodarbībām, pedagogi
sagatavo sūtīšanai arī video paraugus ar
vingrinājumiem, skaņdarbiem, savukārt
audzēkņi ieraksta un nosūta savus
muzikālos sniegumus pedagogiem
vērtēšanai. Rakstu darbu nosūtīšanai
un iesniegšanai tiek izmantota pārsvarā
e-klase vai citas failu pārsūtīšanas
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iespējas. Vairāki instrumentu spēles
pedagogi izstrādāja un turpina izstrādāt
savus metodiskos materiālus video
īsfilmu formātā par skaņdarbu detalizēto
apguvi. Kā, piemēram, Vladimirs Kudrins
ģitāras spēlē, Arvydas Kazlauskas
saksofona spēlē un citi.
Savukārt, kolektīvās muzicēšanas
pedagogi, izmantojot digitālās prasmes,
savieno iesūtītos audzēkņu ierakstus
vienā kopējā video – priekšnesumā.
Kā, piemēram, Skolas sagatavošanas
līdz 2.klases koris Andra Baloža vadībā,
sagatavojot video, popularizē radošo
darbību vietnē Youtube un Skolas
Facebookk lapā.
Ieviešot pavasarī attālināto mācību
procesu, kā arī šobrīd, ik nedēļu
pedagogi aizpilda elektronisku aptauju
par paveikto darbu, par audzēkņu
kavējumiem, kā arī sniedz atgriezenisko
saiti par attālināto mācību procesu.
Iegūstot informāciju no pedagogu
ik nedēļas aptaujām par audzēkņu
kavējumiem, skolas metodiķe sazinās
telefoniski ar visu audzēkņu vecākiem,
kuri nepiedalījās attālinātā mācību
procesā, iemeslu noskaidrošanai. Tiek
piedāvāti risinājumi dalībai nodarbībās,
lai sekmīgi turpinātu mācības. Skolas
pedagogi, atzīst, ka šāda individuāla
pieeja sniedz pozitīvus rezultātus un tiek
uzlabota sadarbība starp pedagogiem,
audzēkņiem, kuriem radušās grūtības,
un to vecākiem.
Pavasarī visiem audzēkņu vecākiem
tika nosūtītas aptaujas par mūzikas
instrumentu pieejamību mājas apstākļos
un digitālajām iespējām saziņai ar
pedagogiem. Skolas padome izveidoja
akciju “Instruments jaunajam mūziķim”,
kuras laikā audzēkņi, kuriem mājās nebija
klavieru vai kādu citu nepieciešamo
mūzikas instrumentu, tika nodrošināti
ar tiem, pateicoties atsaucīgiem skolas
vecākiem un atbalstītājiem.
Pavasarī ārkārtas situācijas laikā Skolas
administrācija izstrādāja ieteikumus
pedagogiem par attālinātā mācību
procesa vērtēšanu un par mācību gada
noslēguma procesu. Kā arī izveidoja
"mākoni"
interneta
vietnē,
kurā
audzēkņiem joprojām ir iespēja ērti un
ātri ievietot savus video ierakstus, lai
pedagogi tos varētu analizēt un vērtēt.
Pagājušā mācību gada noslēgumā
audzēkņi
augšupielādēja
Skolas

izveidotajā “mākonī”
ī savu apgūto
repertuāru specialitātēs (instrumenta
spēlē, dziedāšanā, utt.), savukārt
teorijas priekšmetu praktiskās ieskaites
un kontroldarbi notika platformā
virtualaskola.lv,
v bet rakstu darbi tika
iesūtīti pedagogiem individuāli. Pēc
iesūtīšanas nodaļas pedagogi izvērtēja
tos un izlika gan semestra, gan gada
vērtējumus.
Savukārt
absolvējošo
klašu audzēkņu iesūtītos materiālus
izvērtēja nodaļu metodiskās komisijas.
Pamatizglītības pakāpes absolventi
saņēma diplomus atbilstoši ārkārtas
situācijas ieteikumiem - pēc iepriekšējā
pieraksta un individuāli, svinīgi tos
saņemot no Skolas direktores Guntas
Liepiņas.
Skola
sagatavoja
detalizētas
instrukcijas
par
jaunizveidotās
platformas virtualaskola.lvv lietošanu,
kā arī instrukciju par datu pārnesi
failu uzglabāšanas ”mākonī”
ī visiem
pedagogiem un audzēkņiem. Instrukcijas
ir pieejamas e-klasē. Attālinātā mācību
procesa laikā audzēkņiem un viņu
vecākiem ir iespēja zvanīt arī uz atbalsta
tālruņiem, lai risinātu radušās tehniskās
problēmas.
Neskatoties uz ierobežojumiem un
dažādiem jauniem izaicinājumiem, skolas
pedagogi regulāri sagatavo audzēkņus
klātienes un online – konkursiem. Skolai
ir pavērušās plašākas iespējas piedalīties
Starptautiska
mēroga
konkursos
ārzemēs (Spānijā, Maltā, Baltkrievijā,
Krievijā, Itālijā, Turcijā) attālināti, iesūtot
savu audzēkņu sagatavotos ierakstus.
Mūsu skolas akordeona, saksofona,
ģitāras, klavierspēles, vokālās un
skatuves mākslas programmu, kā arī
interešu izglītības audzēkņi šajā gadā
ieguvuši daudz dažādas godalgotas
vietas un speciālās balvas šāda veida
konkursos.
Tāpat audzēkņiem pavasarī bija iespēja
piedalīties tiešsaistes koncertos “Open
Stage”, ko nodrošināja JurmalaLive un
Ekspresstudija. Uzstāšanās tika translētas
tiešsaistē caur dažādām interneta
vietnēm. Šobrīd audzēkņi gatavojas
Ziemassvētku online koncertiem, kā arī
konkursiem.
Salīdzinot ar pavasari, šobrīd –
rudenī, ievērojot visus piesardzības
noteikumus, ir iespēja klātienē realizēt
individuālās nodarbības specialitātēs,

kā arī sniegt individuālās konsultācijas
teorijas priekšmetos, kas ir viennozīmīgi
efektīvāka pieeja mācību procesam
apgūstot
profesionālās
ievirzes
programmas.
Savukārt pedagogiem, šī brīža
situācijā, ir iespēja piedalīties dažādos
tiešsaistes semināros, meistarklasēs
un pedagogu profesionālās pilnveides
kursos Latvijas un ārzemju mērogos.
Skola
ir
arī
saskārusies
ar
dažādiem attālinātā mācību procesa
ierobežojumiem, kuriem tiek meklēti
risinājumi. Kā, piemēram, kolektīvās
muzicēšanas nodarbību nodrošināšana
visiem vienlaicīgi tiešsaistē, mūzikas
instrumentu specifisku spēlēšanas štrihu
skaidrošana attālināti (īpaši jaunāko
klašu audzēkņiem), retāku mūzikas
instrumentu
(ērģeles)
neesamība
mājas apstākļos, kas pavasara ārkārtas
situācijas laikā radīja lielus sarežģījumus,
tāpat ne visos Skolas datoros ir pieejama
nošu rakstīšanas programma Sibelius.
Tomēr kopumā attālināto mācību
procesu Skola vērtē ļoti pozitīvi, jo visi
pedagogi ātri reaģēja uz pārmaiņām
un pielāgoja sava mācību priekšmeta
metodiku tiešsaistes formātam.
Stipru veselību un izturību vēlot,
Skolas vārdā
izglītības metodiķe
Irēna Andersone

STAŅISLAVA BROKA
DAUGAVPILS MŪZIKAS VIDUSSKOLAS
PIANISTU PANĀKUMI IV STARPTAUTISKAJĀ
KONKURSĀ SIRMIUM MUSIC FEST SERBIJĀ
Neparastajā laikā mūziķi visā pasaulē
turpina strādāt, mācīties, koncertēt un
piedalīties konkursos, taču, diemžēl,
bieži vien attālināti. Mūsu vidusskolas
audzēkņi un bijušie vidusskolas
audzēkņi (pianisti) attālināti piedalījās
IV Starptautiskajā konkursā SIRMIUM
MUSIC FEST Serbijā, kurš tika pārcelts
no marta uz septembri.
Konkursā
piedalījās
pianisti
no Serbijas, Bulgārijas, Krievijas,
Maķedonijas, Melnkalnes, Slovēnijas un
Latvijas; kopumā aptuveni 70 pianisti
8 vecuma grupās. Žūriju pārstāvēja
pianisti no Rumānijas, Serbijas,
Vācijas, Ukrainas, Dienvidslāvijas. Tā kā
konkursā nevarēja piedalīties klātienē,
visiem dalībniekiem vajadzēja nosūtīt
savu konkursa programmu video
ierakstus, tādēļ audzēkņi ierakstīja savu
izpildījumu skolas zālē. 15-20 minūšu
garo programmu ierakstīšana notika
vairākas reizes, lai iegūtu savas spēles
vislabāko ierakstu.

Mēs patiesi varam lepoties ar SBDMV
audzēkņu iegūtajiem rezultātiem!
GRAND PRIX (99,2 punkti) – Duets
Evelīna AŠĶEĻAŅECA un Jana PUPEĻA
(ped. Ilona BROKA);
I vieta (97,8 punkti) un žūrijas Speciālā
Balva par B. Bartoka skaņdarbu
izpildījumu – Makss PUZIREVS (ped.
Ilona BROKA);
I vieta (95,75 punkti) – Laura ONZULE
(ped. Ilona BROKA);
I vieta (95 punkti) – Jana PUPEĻA (ped.
Aivars BROKS);
II vieta (91,75 punkti) – Evelīna
AŠĶEĻAŅECA (ped. Ilona BROKA);
II vieta (90,25 punkti) – Annija BRENČE
(ped. Ilona BROKA).
Evelīna Ašķeļaņeca
Staņislava Broka Daugavpils
Mūzikas vidusskolas
Klavieru nodaļas audzēkne

DAUGAVPILS AKORDEONISTI VEIKSMĪGI TURPINA
AKORDEONA SPĒLES TRADĪCIJAS
Kopš 2006.gada vienu reizi divos
gados rudenī Jaunā Viļņas mūzikas
skola kopā ar Lietuvas akordeonistu
asociāciju,
Viļņas
akordeonistu
asociāciju
un
Viļņas
Broniusa
Jonuša mūzikas skolu, aicina jaunos
mūziķus piedalīties Starptautiskajā
V. Furmanaviča mūzikas skolu un
vidusskolu
jauno
akordeonistu
festivālā-konkursā.
Vaclovas Furmanavičius (1929-1992)
bija ievērojamas lietuviešu akordeona
spēles pamatlicējs, pedagogs, diriģents,
Lietuvas
Valsts
konservatorijas
(tagad Lietuvas Mūzikas un teātra
akadēmija) akordeona klases dibinātājs
un personība, kas deva pamatus
profesionālās akordeona izglītības
attīstībai Lietuvā .
Šogad no 22. līdz 24. oktobrim Viļņā
(Lietuvā) norisinājās III Starptautiskais
akordeonistu konkurss. Ņemot vērā
epidemioloģisko situāciju visā pasaulē,

konkurss noritēja attālinātā režīmā
(video ierakstu formātā) un piesaistīja
lielu dalībnieku skaitu ( ap 130 solistu
un 25 dažādu ansambļu sastāvu) no
Lietuvas, Latvijas, Baltkrievijas, Polijas,
Bulgārijas un Krievijas.
Konkursa dalībnieki bija sadalīti
dažādās vecuma grupās un kategorijās,
kurās
konkursanti
rādīja
savu
akordeona spēles izpildītājmākslas
tehniku. Vecuma grupas ierobežojums
bija līdz 18 gadiem.
Staņislava
Broka
Daugavpils
Mūzikas vidusskolu ar godu pārstāvēja
akordeona spēles klases audzēkņi:
3. klase – Aleksejs Vladinovskis (ped.
T. Saratova), II kurss – Pāvels Vasiļkovs
(ped. A. Petkevičs), III kurss - Arkādijs
Gorbunovs (ped. A. Petkevičs), IV kurss Arturs Tirelis (ped. A. Petkevičs).
Starptautiskā žūrija augstu novērtēja
mūsu audzēķnu sniegumu un piešķira
godalgotas vietas:

A. Vladinovskis, P. Vasiļkovs,
A. Gorbunovs – II vieta.
A. Tirelis – III vieta
Apsveicam mūsu talantīgos un
centīgos akordeonistus! Prieks, ka jaunā
paaudze, tāpat kā V. Furmanavičius,
kurš bija ļoti svarīga un iedvesmojoša
persona, neskatoties sarežģītajiem
apstākļiem, pilnā sparā aizraujoši
turpina nodarboties ar akordeona
spēles tradīciju saglabāšanu un
attīstīšanu .
Gaidot
Latvijas
Republikas
proklamēšanas gadadienas svinības, no
sirds novēlam audzēkņiem, vecākiem
un skolotājiem gūt panākumus
profesionālajā darbībā, lai varam
godam nest mūsu Valsts vārdu pasaulē!
Tatjana Saratova
SBDMV Akordeona spēles vadītāja
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NOTIKUMS

JUBILEJA

SKOLOTĀJU DIENA STRENČU MŪZIKAS SKOLĀ

MĀRUPES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Skolotāju diena 1

“Ielūdzam uz Skolotāj’ dienu “Sūklis Bobs kvadrātbiksis
pret Šreku” ir aicinājums, kuru Strenču Mūzikas skolotāji
šoruden saņēma īsi pirms saviem profesionālajiem svētkiem.
Stabila, noturīga un gaidīta skolas tradīcija vairāku gadu
garumā, kad topošie absolventi izaicina savus skolotājus
jautrām izdarībām ar pārģērbšanos, iejušanos tēlos,
uzdevumu risināšanu, savstarpēju spēkošanos atjautībā,
veiklībā un sadarbībā un, protams, arī kopīgā kūkas ēšanā.
Šogad tā bija Sūkļa Boba un Šreka komandu cīņa, citu gadu
esam bijuši populāri dziedātāju, filmu varoņi, meža zvēri, 80
gadu vēstneši u.c. Lai prieks un pārsteigums par rezultātu
tiktu abām pusēm, fantāzijas lidojums organizatoriem
netiek ierobežots. Absolventi uzņemas izdomāt, sagatavot,
noformēt un novadīt svētkus ar 100% atbildību. Lietā tiek
liktas visas mācību laikā iegūtās prasmes – prast plānot,
analizēt, prezentēt, uzrunāt auditoriju, secīgi realizēt savu
plānu, vērtēt, noturēt uzmanību. Un skolotāji ļaujas izdomai,
ar radīto tēlu bagātību pārsteidz gan kolēģus, gan audzēkņus.
Jārēķinās arī ar erudīcijas pārbaudi, kas bieži vien ir saistīts ar
dažādām mūzikas pasaules tēmām, un šīs jomas pārzināšana,
vai reizēm nepārzināšana, īpaši uzjautrina skatītājus.
Kas šo svētkus padara tik gaidītus? Tā, noteikti ir īpašā
“pēcgarša” – vienotības, savstarpējās uzticības un piederības
sajūta, kas saglabājas visa gada garumā, tiek nodota
jaunākajām klasēm un ļauj topošajiem absolventiem ar
lepnumu atcerēties izaicinājumu pilno un radošo laiku
Strenču Mūzikas skolā.
Skolotāju diena 2
Par gadskārtēju notikumu Strenču novadā ir kļuvusi
Skolotāju dienas svinēšana. 1. oktobra vakarā kopā tikās
visi novada pirmsskolas, vispārējās un profesionālās ievirzes
izglītības skolotāji, lai apstātos un ļautos lutināšanai. Strenču
novada vadības labie vārdi, pateicības raksti un ziedi
skolotājiem, kuri ar savu profesionālo ieguldījumu stiprinājuši
novada izglītības un kultūras vidi, malks smaržīgas kafijas un
šokolādes kūka, muzikāls pārsteigums no Mūzikas skolas
absolventu ansambļa un dziesminieka Renāra Veļičko, jaunā,
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atraktīvā aktiera Kārļa Zahovska meistarīgi ievītie pieredzes
stāsti un dzejas rindas un vakara noslēgumā - lieliskā
mākslinieka Daumanta Kalniņa un pianista Romāna Vendiņa
koncerts. Skaisti.
Sajūtas? Iedvesmojošas un stiprinošas.
Skolotāju diena 3

Metodiskā diena. Diena, kad esam kopā paši ar sevi. Mērķis –
iepazīties ar Jūrmalu – ieelpot mākslas stacijas “Dubulti”
šarmu, apmeklēt skaisto, ļoti viesmīlīgo Jūrmalas mūzikas
vidusskolu un baudīt aizrautīgās un iedvesmojošās direktores
Guntas Liepiņas stāstījumu, jūras malā sasveicināties ar Raiņa
priedi un jūrmalnieces, tēlnieces Olgas Šilovas skulptūru
“Aspazijai”, iegrimt Aspazijas mājas vadītājas Ārijas Vanagas
dzīvi atainotajās vēstures bildēs, skatīt jūru no Dzintaru
Mežaparka 36 metrus augstā skatu torņa, bet mājupceļā
pabūt divās, mūsu jomai nozīmīgās kultūrvietās - kultūras pilī
“Ziemeļblāzma” ar skatu torni, parku, pastaigu pils “kambaru
kambaros” un cerību pilno, atjaunoto Dziesmu svētku estrādi.
Trīs dažādas pieredzes divās dienās šī gada oktobra sākumā
izdzīvoja Strenču Mūzikas skolas kolektīvs. Šo piedzīvojumu
lielākā vērtība ir kopābūšana, kad varam viens otru uzklausīt,
dalīties emocijās, ļauties smiekliem un svaigam gaisam.
Novērtēt savus kolēģus un piepildīt katrs sava iekšējā spēka
rezervi turpmākam darbam.
Ralda Ziemule,
Strenču Mūzikas skolas direktore

Pirms 20 gadiem 1.septembrī pirmo reizi audzēkņiem
durvis vēra Mārupes Mūzikas un mākslas skola. 20 gadi nav
daudz, bet nav arī maz. 20 gadu laikā cilvēka bērns izaug
par patstāvīgu cilvēku, kurš zina, ko grib dzīvē sasniegt. Arī
mēs esam izauguši pietiekami lieli, lai zinātu, kas esam un ko
gribam sasniegt.
Skolas prioritāte no pirmās dienas ir bijusi kolektīvā
muzicēšana. Šo gadu laikā esam izveidojuši lielos kolektīvus –
kori “Skaņa”, kamerorķestri, pūtēju orķestri, koklētāju
ansambli “Saules kokles”, kuri ir Dziesmu un deju svētku
dalībnieki, kā arī audzēkņiem ir iespēja spēlēt dažādos
kameransambļu sastāvos. Lepojamies, ka mūsu audzēkņi
ir daudzu valsts un starptautisku konkursu laureāti. Mūsu
jauno mākslinieku mākslas darbi ceļojuši daudzviet pasaulē.
Tomēr priecājamies arī par katra audzēkņa vismazākajiem
sasniegumiem, kas ļauj viņam noticēt saviem spēkiem un
motivāciju turpināt savu izaugsmi. Esam aktīvi arī savās mājās –
skola organizē Starptautiskus konkursus, kuri pulcē jaunos
talantus no daudzām valstīm – Noras Novikas Starptautiskais
mazās kamermūzikas konkurss, Sitaminstrumentu spēles
konkurss Amber Percussion, ģitāristu konkurss “Kur tad tu
nu biji”, pūšaminstrumentu spēles konkurss Wind Stars,
šķiedrmākslas konkurss “Skaņu palete”.
Šobrīd skolu absolvējuši 297 audzēkņi, un absolventi
atgriežas skolā nu jau jaunā kvalitātē kā pedagogi.
Esam izauguši līdz 450 audzēkņiem, tāpēc svētkus
bijām izplānojuši pusgada garumā – koncerti pa nodaļām,
absolventu koncerts, mākslinieku svētku izstāde un
pasākums, tradicionālo konkursu nedēļa, kuras noslēgumā
plānots lielais jubilejas pasākums un absolventu salidojums.
Diemžēl šī gada situācija visu apstādināja pusceļā. Neziņā
un nesapratnē bijām visi – ne tikai mēs par pasākumiem,
bet visas Latvijas mūzikas un mākslas skolas – kā mācīsimies

tālāk? Mūsu 20 gadu pieredzē šādas situācijas vēl nebijām
apguvuši. Sākums bija pat interesants – attālinātās stundas,
jaunas tehnoloģijas, audzēkņu liela interese par jauniem
mācību apstākļiem utt. Taču ļoti drīz sapratām īsto realitāti –
ieraudzījām daudzu audzēkņu instrumentus, to kvalitāti,
mājas apstākļus, skaņas pārraides kvalitāti, skaņas un kustības
nesinhronitāti un daudz, daudz citu negaidītu traucēkļu. Un
mazo audzēkņu stāja, jaunu štrihu (skārienu) apguve – tā
vienkārši nav kvalitatīvi apgūstama attālināti. Bet arī tā bija
jauna pieredze mūsu 20 gadu darba novērtējumā.
Lai arī šobrīd atkal esam neziņā par nākotni, priecājamies,
ka pēdējā brīdī paspējām noorganizēt pārcelto Noras
Novikas X Starptautisko mazās kamermūzikas konkursu un
nosvinēt skolas jubileju, lai ar jauniem spēkiem un jaunu
kvalitāti dotos nākamajā desmitgadē.
Jubilejā gribu pateikt lielu paldies visam skolas kolektīvam,
bez kura nebūtu šādu sasniegumu un izaugsmes – visiem
pedagogiem, ar kuriem lepojos, tehniskajam personālam, kas
nodrošina mūsu ikdienas darbu. Un īpašs paldies vecākiem,
bez kuru atbalsta un pacietības būtu grūti iedomāties
sasniegumus.
Savā attīstības plānā esam izvirzījuši turpmākajiem gadiem
vīziju –demokrātiska, moderna, materiāli tehniski nodrošināta,
pārmaiņām atvērta skola kā kultūrizglītības centrs novadā,
kurā strādā radošs, saliedēts kolektīvs un mācās radoši, atraisīti
audzēkņi, kuri ir motivēti un orientēti uz mūžizglītību.
Un esam to gandrīz sasnieguši. Vienmēr vajag vēlēties
sasniegt jaunas virsotnes. Un šobrīd vēlamies drīz ieraudzīt
un apdzīvot jaunu, renovētu skolas ēku, kurā turpināsim
iesākto!
Dace Štrodaha,
Mārupes mūzikas un mākslas skolas direktore
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KONKURSS

LMMDV JAUNUMI

NORAS NOVIKAS
STARPTAUTISKAIS MAZĀS KAMERMŪZIKAS KONKURSS MĀRUPĒ
Mazās Kamermūzikas konkurss Mārupes Mūzikas un mākslas
skolā pirmoreiz izskanēja 2006.gadā. Pavisam nesen, 2020.
gada 15.-16.oktobrī Noras Novikas Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkurss pie mums uzvirmoja jau desmito reizi.
Šodien liekas tik dabiski un pašsaprotami, ka kamermūzikas
konkurss dzīvo tieši šeit – Mārupē, jo skolas mācību darba prioritāte vienmēr ir bijusi kolektīvā muzicēšana. Esam patiesi lepni, ka skolas darbības 20 gados ievērojami izaudzis arī lolotais
kamermūzikas konkurss.
Lai desmitais, jubilejas konkurss izdotos īpašs, sākām par to
domāt jau 2018.gadā. Zīmīgi, ka šajā gadā darbu pie mums uzsāka komponists Māris Lasmanis. Šis apstāklis arī deva galveno impulsu konkursa tālākajā virzībā, jo komponists ar prieku
piekrita veidot skaņdarbus konkursam. Ieguvēji esam mēs visi
- konkurss iegūst aizvien profesionālākas aprises, rosina komponista un visas latviešu kamermūzikas attīstību, kā arī orģinālie jaundarbi kamermūzikas profesionāļiem un mīļotājiem arī
starptautiskā mērogā ir pieejami uzreiz. Lieliski!
Tomēr īstenot visu mums izdevās ne tik gludi kā iecerējām.
2020.gads ir izveidojies citāds un savāds, mums visiem nopietni jārēķinās ar Covid-19 situāciju Latvijā un pasaulē. Arī mēs
saskarāmies ar iepriekš nepieredzētām grūtībām. Vispirms jau
konkursa norisi nācās pārcelt no ierastā aprīļa mēneša uz oktobri. Bet arī oktobrī mums vēlreiz bija nopietni jāvērtē starptautiska konkursa norises iespējamība, jo tad jau bija pilnīgi
skaidrs, ka ārzemju dalībnieki un žūrijas pārstāvji nevarēs ierasties Latvijā. Visu atcelt būtu pārāk vienkārši…
Pavisam dalībai Noras Novikas X Starptautiskajā Mazās Kamermūzikas konkursā jau martā bijām saņēmuši 60 ansambļu
pieteikumus. Tie, protams, bija no daudzām mūsu Latvijas skolām, kā arī no Mogiļevas, Grodņas, Stolbcovskas, (Baltkrievija),
Sanktpēterburgas (Krievija), Viļņas, Kauņas, Marijampoles (Lietuva), Liberecas (Čehija), Verhnikas (Slovēnija), Galilas (Izraēla).
Lai gan konkrētie apstākļi oktobra mēnesī ļāva konkursā piedalīties tikai ansambļiem no Latvijas, izlēmām tomēr organizēt
konkursu tiem dalībniekiem, kas ar nepacietību to gaidīja, tam
gatavojās un kuru dalībai nebija citi šķēršļi. Jā, bet konkursam
ir vajadzīgi ne tikai dalībnieki, ir vajadzīga arī starptautiska žūrija! To izdevās atrisināt pavisam netradicionāli un radoši, nodrošinot konkursa norises tiešraidi uz Londonu konkursa žūrijas pārstāvim James Kirby.
Konkursa norisei nu viss bija sagatavots un jubilejas īpašo
(visās šā vārda nozīmēs) Noras Novikas X Starptautisko Mazās
Kamermūzikas konkursu 15.oktobrī atklājām ar tradicionālo
koncertu un ansambļu uzstāšanās secības izlozi. Konkursa Atklāšanas koncertā mūs priecēja Mārupes Mūzikas un mākslas
skolas kamerorķestris diriģenta Pētera Plūmes vadībā, komponista Māra Lasmaņa skaņdarbi autora izpildījumā, kā arī mums
bija iespēja uzgavilēt izcilo profesoru meistarībai, baudot Andra Arnicāna fagota solo un Rafi Haradžanjana – Gļeba Beļajeva
klavieru dueta sniegumu.
Noras Novikas X Starptautisko Mazās Kamermūzikas muzikālo sacensību uzsāka 10 klavieru ansambļi no PIKC Liepājas
MMDV, Ķekavas MS, Ikšķiles MMS, Talsu MS, Jāņa Dūmiņa Baldones MS un Mārupes MMS, to turpināja 2 vienveida ansambļi
no Mārupes MMS un konkursa noslēgumā muzikālos zobenus
samēroja 14 kameransambļi no Jāzepa Mediņa 1.Rīgas MS,
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LMMDV PROJEKTA IETVAROS
IEGĀDĀJAS JAUNUS
MŪZIKAS INSTRUMENTUS
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola
(LMMDV)
projekta
“Konkurētspējīgas
mācību
vides nodrošināšana PIKC LMMDV” ietvaros ir
saņēmusi atbalstu no Valsts Kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības
iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” 3, 400
EUR apmērā. Projekta ietvaros ir iegādāta jauna flauta,
klarnete un vijoles komplekts.

Gulbenes MS, Vidzemes jūrmalas MMS un Mārupes MMS.
Lai izvērtētu ansambļu sniegumu, konkursa žūrijā klātienē
strādāja JVLMA profesors Andris Arnicāns un komponists Māris Lasmanis, savukārt, konkursa tiešraides režīmā – profesors
James Kirby Londonā, bet žūrijas darbu konkursa norises vietā
koordinēja Dr.Art un JVLMA profesors Rafi Haradžanjans. Pēc
konkursa profesors atzina, ka pirmoreiz vadījis šādu žūrijas
apspriežu formu, kurā jāapvieno klātienē un tiešraidē gūtie
viedokļi un ka tas nav bijis vienkārši, jo līdz šim viņa praksē ir
realizēta tikai tradicionālā vērtēšanas forma. Neskatoties uz
žūrijas darba grūtībām, Noras Novikas X Starptautiskā Mazās
Kamermūzikas konkursa laureāti ir noskaidroti, ar tiem varam
iepazīties Mārupes mūzikas un mākslas skolas mājaslapā.
Konkurss ir veiksmīgi izskanējis, izstarojis dalībnieku muzicēt
prieks un gūta jauna pieredze. Īpašs prieks, ka konkursā pirmatskaņojumus piedzīvoja divi Māra Lasmaņa skaņdarbi Elēģija un Skerco, kurus komponists bija rakstījis tieši konkursam.
Kopā esam guvuši jaunus iedvesmojošus iespaidus turpmākajam profesionālajam darbam.
Par atbalstu konkursa organizēšanā un norisē sakām paldies
Mārupes novada Domei, Mārupes Mūzikas un mākslas skolas
Atbalsta biedrībai, skolas pedagogu un darbinieku kolektīvam,
kā arī visiem konkursa dalībniekiem, viņu pedagogiem un žūrijai.
Nu varam doties tālāk! Domās jau ieskicējam Noras Novikas
XI Starptautiskā Mazās Kamermūzikas konkursa norisi 2023.
gada aprīlī… Mārupes Mūzikas un māksla skola jaunā veidolā… dalībnieku saimei piepulcēti arī mūzikas vidusskolu
audzēkņi… skan konkursam rakstītā mūzika… Ceram, ka arī
turpmāk konkurss mums visiem kopā izdosies kā svētki, kas
raisīs muzicēt prieku, vēlmi tikties atkal un iedvesmos audzēkņus, pedagogus un komponistus sasniegt arvien jaunas muzikālas virsotnes!
Inese Bušmane,
Mārupes MMS DVMD,
Noras Novikas Mazās Kamermūzikas konkursa koordinatore

Projekta ilgtermiņa mērķi ir veidot kvalitatīvu mācību vidi
un konkurētspējīgus apstākļus radošas un profesionālas
kultūrizglītības attīstībai Liepājā, sekmēt valsts un
starptautiskā līmenī darba vidē konkurētspējīgu mūziķu
izaugsmi. Tāpat projekta mērķis ir nodrošināt profesionāļus
iztrūkstošajās vakancēs darba tirgū un nodrošināt
daudzveidīgus, profesionālus un pieejamus kultūras un
izglītības procesus Liepājas profesionālajā kultūrizglītībā.
“Lai nodrošinātu secīgu pāreju no profesionālās ievirzes
izglītības programmām uz vidējās profesionālās izglītības
programmām, materiāli tehniskai bāzei ir jābūt atbilstošai.
Skolā akūti pietrūkst gan mūzikas instrumenti, ar kuriem
uzsākt mācības un secīgi tās turpināt līdz pārejai profesionālā
līmenī, gan arī studentu modeļi, ar kuriem apgūt profesionālo
vidējo izglītību,” stāsta LMMDV direktore Inga Auziņa.
Projekta īstenošana nodrošinās konkurētspējīgu un
profesionālu mācību procesu, kas ir vitāli nepieciešams
profesionālās izglītības kompetences centra attīstībā,
reģionālā metodiskā centra darbības nodrošināšanā
un izcilu, profesionālu mūziķu audzināšanā, dalībā
prestižos konkursos un festivālos un primārajā izglītojamo
praksē – koncertdarbībā. Visi iegādātie instrumenti ir
kapitālieguldījums ilgtermiņā. Uz tiem profesionālu
instrumentu spēli apgūt varēs audzēkņi vairākās paaudzēs.
Piesaistot dažādu projektu konkursu un Kultūras ministrijas
finanses, 2019. gadā tika piešķirts finansējums 14,500 EUR
apmērā, lai LMMDV varētu iegādāties jaunu flīģeli. 2018.
gadā VKKF piešķīra finansējumu 3,400 EUR apmērā, kas tika
izlietots viena čella un vienas klarnetes iegādei, kā arī futrālis
digitālajām klavierēm un stīgu komplekts čellam. 2017. gadā
tika piešķirts finansējums 3000,00 EUR apmērā, kuru izlietoja
digitālo klavieru un viena trombona iegādei.

LMMDV AUDZĒKŅI IEGŪST
EDGARA ČUŽINSKA
VIENREIZĒJĀS STIPENDIJAS
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas
absolventa Edgara Čužinska vienreizējās stipendijas
500 EUR apmērā pirmo reizi ir piešķirtas diviem Liepājas
Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV)
audzēkņiem – Pēterim Caunem un Annikai Lankai.
Stipendijas ieguva izglītības programmas "Stīgu
instrumentu spēle" bērnu mūzikas skolas 8. klases audzēknis,
jaunais vijolnieks Pēteris Caune (skolotāja Laima Sveile) un
izglītības programmas "Taustiņinstrumentu spēle" mūzikas
vidusskolas 3. kursa audzēkne, jaunā pianiste Annika Lanka
(skolotāja Līga Elere).
Stipendijām varēja pieteikties jebkuras specialitātes
pēdējo divu klašu bērnu mūzikas skolas audzēkņi, kā arī
1.-3. kursa mūzikas vidusskolas audzēkņi. Piešķiršanai tika
paredzētas divas stipendijas – viena bērnu mūzikas skolas
audzēknim un viena – mūzikas vidusskolas audzēknim.
“Šāda rīcība no bijušā absolventa ir ļoti apsveicama.
Skolas vārdā izsaku pateicību, jo saņemtā stipendija vēl
vairāk motivēs audzēkņus mācīties kvalitatīvi un ar lielu
atbildības sajūtu. Turklāt arī pedagogiem tas ir patīkami,
kad viņu audzēkņi tiek augsti novērtēti. Šī ir lieliska tradīcija,
kuru noteikti ir vērts turpināt,” uzsver LMMDV direktore Inga
Auziņa.
Edgars Čužinskis šobrīd ir profesionāls mūziķis, kurš studē
un strādā Apvienotajā Karalistē. Stipendija tiek piešķirta
pēc E.Čužinska iniciatīvas, un tās mērķis ir sniegt finansiālu
atbalstu talantīgu jauno mūziķu profesionālajai attīstībai.
Tās izlietojums paredzēts, piemēram, augsta līmeņa mūzikas
profesionāļu meistarklašu apmeklējumiem Latvijā vai
ārpus tās, dalībai nozīmīgos starptautiskajos konkursos
un līdzīgiem mērķiem. Stipendija nav paredzēta ikdienas
dzīvošanas izmaksu segšanai mācību laikā vai mūzikas
instrumentu iegādei. Plānots, ka šāda stipendiju piešķiršana
turpmāk notiks katru gadu, izvēršoties par skaistu tradīciju.

Informāciju sagatavoja:
PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola
www.lmmdv.edu.lv

Informāciju sagatavoja:
PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola
www.lmmdv.edu.lv
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PĀRDOMĀM

NOTIKUMI

DĀRGA CENA
Lidmašīnas kapteinis intervijā stāsta, cik ļoti
darbā palīdz tas, ka viņš ir mācījies mūzikas
skolā, jo muzicēšana paplašina domāšanu,
māca sadalīt uzmanību, fokusēties uz vairākām
lietām vienlaikus.
Arī daudzi ķirurgi atzīst muzikālās izglītības
nozīmi viņu profesionālajā izaugsmē, jo
mūzika attīsta spēju koncentrēties uz to, kas
notiek patlaban, un skaidri zināt, ko tu darīsi
pēc piecām sekundēm un pēc minūtes.
Nemaz nerunājot par to, ka muzikāli izglītots
cilvēks neatkarīgi no izvēlētās profesijas
spēj dziļāk un pilnestīgāk piedzīvot mākslas
brīnumu.
Pats mūziku esmu mācījies divdesmit
gadus – vispirms Emīla Dārziņa speciālajā
mūzikas skolā, tad Jāzepa Vītola Latvijas valsts
konservatorijā, kur ieguvu bakalaura grādu
diriģēšanā, un kad tā jau bija pārdēvēta par
Mūzikas akadēmiju – vēl arī mūzikas maģistra
grādu.
Skolotāji un diriģēšanas pedagogi Krišs
Deķis, Jānis Dūmiņš, Gido Kokars, Eriks Eriksons
un Mariss Jansons palīdzēja man izkopt ne vien
profesionālās iemaņas, bet arī emocionālo
inteliģenci un tēvzemes mīlestību.
Kad 1982. gada decembrī tiku pieņemts
darbā par Rīgas 3. mūzikas skolas direktoru,
biju jaunākais direktors Latvijā. Tagad esmu
ilggadējākais mūzikas skolas direktors.
Gan kā bijušajam skolēnam, audzēknim un
studentam, gan kā pedagogam man ir pamats
apgalvot, ka Latvijā pat drūmajos okupācijas
gados bija augstas raudzes muzikālā izglītība,
kam pamatā teicama metodika, tradīcija un
pēctecība. Vislabāk to apliecina pasaules
spožāko mūziķu plejāde, kam profesionālās
izglītības pamats ir ielikts Latvijas mūzikas
skolās. Otra spēcīga liecība – mūsu koru
panākumi un tas, ka neatkarības atgūšanu
mēs saistām ar vārdiem "dziesmotā revolūcija".
Kopš neatkarības atgūšanas ir pagājuši nu
jau 30 gadi. Kas pa šo laiku ir mainījies un uz
kuru pusi?
Savulaik, lai iestātos mūzikas skolā, bija
jāiztur konkurss. Uz vienu vietu klavieru,
vijoles vai kora klasē pretendēja vismaz trīs,
reizēm pat pieci vai desmit bērni. Uzņemti
tika labākie, spilgtākie. Tagad daudzviet ārpus
Rīgas konkursa tikpat kā vairs nav. Ar katru
gadu samazinās to bērnu skaits, kas vēlas
muzicēt. Turklāt ir pazeminājušās audzēkņu
kognitīvās spējas. Spriedumi kļūst arvien
virspusīgāki, vairums bērnu neprot plānot
laiku, iedziļināties, analizēt un koncentrēties.
Ir mainījušies arī priekšstati par to, kā drīkst un
kā nedrīkst uzvesties skolā. Tie nav tikai mani
individuāli vērojumi, par līdzīgām problēmām
runā arī citi kolēģi un psihologi.
Ir pierādīts, ka domāšanu vislabāk attīsta
valoda, matemātika un muzicēšana. Savukārt
disciplīna un pašdisciplīna ir personiskas
izaugsmes pamata noteikums.
Pedagoģijas doktors Jānis Imants Birzkops
jau pirms vairāk nekā desmit gadiem brīdināja,
ka audzināšanu sākt ar bērnu tiesībām, nevis
pienākumiem, ir postīgi: "Patlaban valdošais
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PAR JAUNRADES DZIESMU KONKURSU “KAS MĒS BIJĀM, BŪSIM, ESAM”
visatļautības modelis ir demoralizējošs,
sabiedrību iznīcinošs. Tādas lietas saprata
jau pirmatnējo cilšu vadoņi. Mēs neko jaunu
neizdomāsim, cilvēku psiholoģija nemainās.
Tos, kas domā, ka viņiem ir tiesības neklausīt,
traucēt citiem mācīties, rādīt sliktu piemēru
uzvedībā – uz specskolu. Kur vēl dziļāk
aplamībās, ja tagad jācīnās "par bērniem
draudzīgu skolu"?"
Īstenībā mūsu valstī ir lemti daudzi bērniem
nedraudzīgi lēmumi. Nu, kaut vai tas, ka pret
skolēniem ir jāizturas kā pret garā vājiem, jo
viņus nedrīkstot traumēt ar novērtējumu.
Tāpēc esot nevis jāliek atzīmes, bet jāsniedz
aprakstošs vērtējums. Bet bērns alkst
novērtējuma. Nevis saulītes vai puķītes, par ko
mājās vecmāmiņa jautā, kas tad ir labāk – puķe
vai saule. Un nu jau esam nonākuši tik tālu, ka
arī pusaudži tiek iekļauti viegli ievainojamo
kategorijā, tāpēc arī viņiem esot piemērojama
"formatīvā vērtēšana, ko pēc nepieciešamības
var dokumentēt ar procentiem, punktiem,
apzīmējumu
ieskaitīts/neieskaitīts
vai
līmeņiem".
Ja es aizeju pie ārsta, lai uzzinātu, kāds ir
hemoglobīna līmenis manās asinīs, es gribu,
lai tiek nosaukts konkrēts cipars man zināmā
skalā. Nevis ka ārsts vakar, sastrēgumā sēžot,
esot izdomājis pats savu novērtējuma tabulu,
pēc kuras mans hemoglobīna līmenis atbilstot
oranžajai kategorijai, kas esot labāk nekā zilā,
bet sliktāk nekā zaļā.
Un ja nu kādu bērnu traumē tas, ka cits
dzied tīri un skanīgi, bet viņš to patlaban vēl
nespēj, – vai tagad arī citiem, lai netraumētu
atpalicēju, būtu jādzied mazliet netīri? Un
bērns, kas ātrāk aptver harmonijas likumus,
– vai viņš traumē tos, kas domā lēnāk? Bet
varbūt tomēr stimulē, nevis traumē?
Sportā visu izšķir sekunžu simtdaļas un
tas, cik motivēti kurš ir trenējies. Bet mūzikā?
Vai iespējams sasniegt muzikālās izteiksmes
brīvību, ja pirms tam nav spēlētas gammas,
etīdes un Baha invencijas, kā arī izprasti
solfedžo pamata principi? Brīvība nav
iespējama, kamēr tu perfekti nezini likumus.
Tu nevari improvizēt, iekams neesi iemācījies,
kas ir forma, un vēl arī attīstījis pirkstu veiklību,
kāda nepieciešama, lai tu varētu brīvi muzicēt.
Panākumu pamatā ir darbs un disciplīna.
Talants ir jāizkopj.
Bet izglītības speciāliste lekcijā mākslas un
mūzikas skolu direktoriem vairākkārt atgādina,
ka skolēns tagad ir klients, bet skolotājs –
pakalpojuma sniedzējs. Un te nu man rodas
jautājums: vai arī skolā klientam vienmēr
taisnība? Vai arī skolā klienta vēlme ir likums?
Taču arī tas vēl nav viss. Sūrajos padomju
laikos mums ik gadus bija jāraksta pārskats.
Viens. Un vēl bija jāiesniedz darba plāns un
finanšu pieprasījums instrumentu iegādei.
Sistēma šķita birokrātiska, taču visi saprata, ka
tāds ir laiks, kurā dzīvojam.
Kad atguvām neatkarību, cerējām, ka nu
visus spēkus varēsim veltīt radošai izaugsmei.
Ka beidzot brīvi uzplauks un atraisīsies talanti
un krāšņi sazels māksla. Taču realitāte ir tāda,

ka trīsdesmit neatkarības gados birokrātiskā
sistēma ir nevis vienkāršojusies un kļuvusi
draudzīgāka, bet gluži otrādi. Ir prātam
neaptverami uzblīdis pārraugošo resoru un
tajos nodarbināto personu skaits.
Skolu vadība tiek burtiski aprakta formulāru,
prasību, kārtības aprakstu, noteikumu,
reglamentu, grāmatvedības sistēmu un
instrukciju kalnos, kas starp citu pieprasa arī,
lai mēs veiktu skolai neraksturīgas funkcijas,
piemēram, nodarbotos ar parādu piedziņu.
Turklāt mums adresētie teksti ir rakstīti
tādā valodā, it kā tos būtu ģenerējusi kāda
datorprogramma, nevis cilvēks. Skolu garīgās
dzīves telpa aizvien smagāk smok zem
instanču neskaitāmo prasību sloga: skolas
pašnovērtējuma ziņojums, skolas attīstības
plāns, audzināšanas darba plāns trim gadiem,
valsts un interešu dotāciju pieprasījumi,
pretkorupcijas pasākumu plāns, izglītības
pakalpojuma uzskaites modulis…
Varu tikai apbrīnot savas komandas spēku
un optimismu, kas ļauj mums ne vien tikt galā
ar papīru kalniem, bet arī veikt savu pamata
uzdevumu – atklāt un iemācīt bērniem
muzicēšanas prieku. Bērniem, nevis klientiem.
Un vēl man nav saprotams, kāpēc Izglītības
ministrija lūdz Saeimas Izglītības, zinātnes un
kultūras komisiju steidzamības kārtā virzīt
Saeimas nobalsošanai grozījumus Izglītības
likumā, papildinot to ar normu, kas nosaka,
ka turpmāk "attālinātas mācības – klātienes
izglītības procesa daļa, kurā izglītojamie
mācās, tai skaitā izmantojot informācijas
un komunikācijas tehnoloģijas, fiziski
neatrodoties vienā telpā vai mācību vietā kopā
ar pedagogu".
Kāpēc tiek prasīts ierakstīt šo normu nevis
specifiskā ārkārtas situācijas likumā, bet
Izglītības likumā? Nezinu. Varbūt šādi tiek
sagatavota iespēja, ka nākotnē pietiks ar
vienu pakalpojuma sniedzēju, kas "attālināti
– klātienē" varēs "apkalpot" uzreiz vairākus
simtus vai pat tūkstošus klientu.
Priekš trīssimt gadiem Johans Sebastians
Bahs teica: "Ar visu savu mūziku ir jāgodina
Dievs un jāpriecē cilvēki."
1989. gadā intervijā es teicu: "Koris un
diriģents ir instrumenti. Koris diriģenta, bet
diriģents – Dieva rokā."
Kad mēs mācējām bijāt Dievu, cienīt
vecākus un skolotājus, kalpot savai tautai un
tēvzemei, spējām izturēt skarbus laikus un būt
stipri arī pret pārspēku.
Tagad, kad Dieva vārdu pieminēt drīkst
tikai pirms hokeja mača un gadu mijā pēc
prezidenta uzrunas, vairums bērnu vairs
nezina, kāpēc viņi ir nākuši šajā pasaulē, kāds
ir viņu esmes mērķis un kam par godu viņi
muzicē.
Kā vislabāk var atrisināt problēmu? To
neradot. Bet, ja problēma ir radīta, tad tā ir
jānosauc vārdā un nekavējoties jāatlabo. Jo
par kļūdām izglītībā nākas maksāt dārgu cenu.
Ļoti dārgu.
Kārlis Beinerts,
Rīgas 3. mūzikas skolas direktors

Godinot savu novadnieku, latviešu gaismas saucēju
dzejnieku Ausekli, un, saglabājot latviešu a cappella kora
dziedāšanas tradīciju, kopš 2005.gada Alojas pašvaldība
organizē bērnu kora dziesmu jaunrades konkursu.
Konkursa mērķi ir motivēt jaunos autorus radīt latviskas un
mūsdienīgas dziesmas bērnu korim un dot iespēju mūzikas
skolu koriem izpildīt savu vienaudžu komponētus darbus.
Konkursa žūrija – komponisti Selga Mence un Ēriks
Ešenvalds un kordiriģente Māra Skride konkursa 1.kārtā
dziesmas vērtē pēc nošu materiāla, bet 2.kārtā dziesmas
tiek vērtētas mūzikas skolu koru pirmatskaņojumā. Pirms
otrās kārtas žūrija tiekas ar autoriem un viņu pedagogiem
meistarklasē, kur notiek visu dziesmu analīze.
Piecpadsmit gados konkursā piedalījušies 132 jaunie
autori, kas iesnieguši 239 jaundarbus – oriģināldziesmas un
latviešu tautas dziesmu apdares.
Vairāki šodien atzīti mūzikas profesionāļi – Laura Gustovska,
Renāte Stivriņa, Evija Skuķe, Jēkabs Jančevskis, Aleksejs
Peguševs, Sabīne Ķezbere, Madara Pētersone, Margarita
Balanas un citi ir bijuši konkursa dalībnieki,

Ik rudeni konkursa dziesmas skanējušas Alojā, trīs laureātu
koncerti notikuši Rīgas Latviešu biedrības namā, kā arī
Valmieras un Ādažu kultūras centros.
Jaundarbus konkursa žūrijas vērtējumam izpildījuši
24 bērnu kori no Valkas, Smiltenes, Strenčiem, Ogres,
Zvejniekciema, Salacgrīvas, Alojas, Valmieras, Jaunpiebalgas,
Aizkraukles, Rīgas, Madonas, Kokneses, Vecumniekiem,
Jelgavas, Ķekavas, Salaspils, Cēsīm un Ādažiem
Ik pēc pieciem gadiem, dzejnieka Ausekļa jubilejas svētkos
“Gaismu sauca”, mūzikas skolu apvienotie kori izpilda četros
konkursa gados godalgotos darbus.
Alojas novada pašvaldība skanīgāko darbu autoriem
piešķir naudas prēmijas.
Izdevniecība “Musica Baltica” izdevusi trīs nošu krājumus
“Jaunie jaunajiem”, kuros apkopoti konkursā godalgotie
darbi.
Informāciju sagatavoja
Alojas kultūras nama direktore
Ineta Laizāne

MĒNEŠA JAUTĀJUMS
Joprojām (vai atkal) kļūst aktuāla tēma mācības
attālināti. Aicināju skolas un pedagogus padalīties par
pieredzi individuālo stundu realizēšanā attālināti. Labās
prakses piemēri, ar kurām platformām vislabāk strādāt.
Vai skolas (pašvaldības) nodrošina pedagogus ar
datoriem vai planšetēm, lai nav “jānokar” savs privātais
telefons vai pat jāiegādājas jauns? Paldies visiem, kuri
dalījās pieredzē.
Inčukalna mūzikas skola. Pārsvarā darbojamies ar
personīgajām ierīcēm - datoriem un telefoniem. Pašvaldība
speciāli neko mums nav pirkusi. Skolai ir arī savi datori,
bet skolotāji galvenokārt izvēlas strādāt ar savām ierīcēm,
jo tā ir ierastāk un ērtāk. Priecājos, ka pagaidām varam
strādāt klātienē, attālināto variantu izmantojot tikai galējas
nepieciešamības gadījumā. Pedagogi var izvēlēties paši
apmācības veidu- citi miksē, citi strādā tikai klātienē. Sarežģīti
ir ar grupu stundām, te eklase īsti nestrādā, domājam
variantus - katram savs konsultāciju laiks, savs uzdevums utt.
Ceru, ka tas drīz beigsies.
Carnikavas MMS individuālās stundas ja jārealizē, tad
notiek WhatsApp, vai videoieraksta režīmā, taču tas ir ļoti
neparocīgi, slikta skaņas kvalitāte, pedagogiem liela spriedze
utt. Cenšamies no attālinātām individuālajām stundām ja var
izvairīties.
Cesvaines MMS. Šāda situācija vēl nav dzīvē “iegājusies” tā ,
lai skola vai pašvaldība sapirktu visiem jaunas iekārtas. Nekas
tāds nebija plānots! Mūsu skolas skolotāji un audzēkņu
ģimenes šajā laikā ir iemanījušies izmantot esošos resursus,
izdarījuši atbilstošus secinājumus. Kad būs uzkrāta pietiekoša
pieredze, viss liecinās, ka nākotnē nenovēršami pāriesim uz
pavisam citu apmācību veidu, pārveidosim programmas,
izzināsim vecāku un bērnu vēlmes, apsvērsim skolas un
pašvaldības iespējas, tad izdarīsim atbilstošus secinājumus un
darbosimies. Nevēlamies pārsteidzīgi un izšķērdīgi rīkoties.

Secinājumus, izdarīsim šī mācību gada laikā. Domāju, tas būs
optimālais laiks, lai pieņemtu atbildīgus lēmumus un izlemtu
tērēt atbilstošus līdzekļus. Pagaidām vēl iegādājāmies jaunus
instrumentus un nošu materiālus.
Strenču Mūzikas skola. Pamatā darbojāmies ar WhatsApp
video zvanu un Yitsi Meet vietni. Šādu mācību procesu vairāk
sauktu par uzturošu (ne attīstošu), kas piemērots īslaicīgu
izaicinājumu pārvarēšanai. Interneta kvalitāte un pieejamība,
tāpat tehniskais nodrošinājums - dators, telefons, katram
audzēknim atšķirīgs, tālab arī darba rezultāti nesalīdzināmi.
Skolotāji pamatā izmanto savus personīgos IT resursus un
pielāgojas katra audzēkņa situācijai. Uzlabojumus - skolas
IT resursu papildināšanu esam ieplānojuši nākamā gada
budžetā.
E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola šobrīd ir pilnīgi citās
sajūtās, jo vakar (9.novembrī) pēc 5 nedēļu pārtraukuma
atkal tikāmies ar mūsu audzēkņiem un šobrīd mūsos valda
liels prieks un cerība, ka kādu laiku varēsim tomēr mācīt
individuāli klātienē.
Ak, to nevar vārdos aprakstīt, kas tā par laimi satikt mūsu
audzēkņus, redzēt viņu smaidus un centību ievērot visus
drošības pasākumus, dzirdēt gaiteņos mūziku, just skolotāju
degsmi un aizrautību mācīt!
Vakarā, kad jau satumsa, izgāju skolas pagalmā, klausījos
un skatījos, kā atdzīvojusies mūsu skola!
Laime tā - kopā būt!
Limbažu MMS. Ir viens rīks, kuru izmantoju mūzikas
literatūrā - kahoot.it
Var veidot priekš bērniem aizraujošus testus ar atbilžu
variantiem. (Tika atsūtīta arī instrukcija latviešu valodā, bet
to nevar ievietot Partitā. Ja kādam ir interese, sūtiet epastu
ilze.dave@gmail.com un es nosūtīšu visiem, kas vēlēsies).
Strādāju individuāli, izmantojot Skype vai Whatsapp video
zvanu. Kvalitāte (skanējuma) pavasarī bija dažāda, katram
> turpinājums 12. lpp.
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skolēnam bija jāpiemeklē atbilstošāko variantu - kas derēja
vienam, otram nederēja. Iespēju robežās centos nosūtīt
video ar pašas iespēlētiem paraugdemonstrējumiem un
komentāriem par uzdotajiem uzdevumiem. Bet to nevar
prasīt no skolotāja, ja viņam ir padsmit audzēkņu. Domāju,
ka attālināta darba forma mūzikas un mākslas skolās nav
principā atbalstāma, iedzīvināma praksē un atzīstama kā laba
esam. Tas ir tikai glābšanas riņķis, ielāps noteiktā situācijā uz
neilgu laiku.
Diemžēl, varu padalīties tikai ar slikto piemēru. Mēs,
Limbažu MMS , sākoties ārkārtas stāvoklim pavasarī , nekādu
atbalstu netikām saņēmuši.(un arī līdz šim vēl nē)
Nācās steidzīgi pārslēgties uz strādāšanu attālināti, tā
nu mocījāmies katrs ar saviem pieticīgajiem tehniskajiem
līdzekļiem mājās, pārsvarā ar telefoniem Whattsappā.
Piemērojāmies audzēkņiem, jo Skype vai Zoom reti kuram
bija.Arī es nopirku jaunu telefonu, kas tika sabeigts, strādājot
nepārtrauktā lādēšanas režīmā videozvanā. Individuālās
stundas, īpaši stīgu instrumentiem ,šādā veidā noturēt ir
drausmīgs murgs, jo tembrs ir neciešams, tāpat nemitīgi
raustāsskaņa, un tā nav sinhrona ar attēlu. Audzēkņu
tehniskie resursi arī ir bēdīgi - interneta pieslēgums slikts,
(arī dēļ pārslodzes), nav pietiekoši jaudīgas viedierīces.
Pārsteidz tas, ka vasaras mēnešos , kad taču bija iespējas,
netika sarīkoti no LNKC puses nekādi kursi , kā tad strādāt
tieši ar individuālajām stundām.
Tagad pavisam nesen ,mūsu skolā novada domes IT
speciālists instruēja, kā ielikt telefonā vai planšetdatorā Zoom
un Skype konferenču režīmu.Bet mums daudz aktuālāks taču
ir darbs ar vienu audzēkni, kas spēlē mūzikas instrumentu!
Pavasarī bija labs materiāls - G.Sarkisjana videostunda,
taču - kā tikt pie šāda tehniskā nodrošinājuma?/ atkal pirkt
visu par savu naudu? Un kā praktiski to visu ierīkot - varbūt
kāds var padalīties kompetencēs?

IZDOTS BAUMAŅU KĀRĻA UN KROGZEMJU
MIKUS KRĀJUMS DZIESMU VĪTOLS
Izdevniecība Musica Baltica laidusi klajā Baumaņu Kārļa
(1835–1905) un Krogzemju Mikus (pseid. Auseklis, 1850–1879)
krājumu Dziesmu Vītols. To bija iecerēts publicēt jau 1879. gadā,
bet nav atrastas dokumentāras ziņas par neizdošanas iemesliem.
Mūsdienu izdevums, ko sastādījis diriģents, skolotājs un
latviešu mūzikas entuziasts Jānis Erenštreits, ir unikāla liecība
par Latvijas himnas autora Baumaņu Kārļa un viņa laikabiedru
daiļradi. Izdevuma pamatā ir manuskripts, kas pieejams
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, un tajā saglabāta literārā teksta
oriģinālrakstība. Krājumā iekļauti kanoni, trīsbalsīgas dziesmas,
četrbalsīgas dziesmas viendabīgām un jauktām balsīm. Tās
ir Baumaņu Kārļa un citu komponistu oriģināldziesmas, kā
arī latviešu tautasdziesmu apdares. “Pēc skopajām ziņām
manuskripta notīs bieži nav skaidrs, vai teksta (arī mūzikas)
autors kanoniem ir Baumaņu Kārlis, vai arī tie ir ņemti no
gataviem krājumiem un tulkoti. Tad, izmantojot Baumaņu Kārļa
un Ausekļa formulējumu Dziesmu Vītola ievadā, jāsaka – daudzi
(autori) ir nezināmi un neuzietami. Tāda pati neskaidrība reizēm
ir arī pārējās krājuma daļās,” saka krājuma literārā konsultante,
filoloģe Velga Kince.
Savukārt Jānis Erenštreits uzsver: “Domājams, ka plašais
kanonu klāsts, nedzirdētās latviešu tautasdziesmu apdares un
skaņās liktā Ausekļa dzeja kļūs par galveno ierosmi diriģentiem,
mūzikas skolotājiem un viņu audzēkņiem, kā arī koristiem atvērt
jauno krājumu Dziesmu Vītols”.
Par to, ka Baumaņu Kārļa devums ir aktuāls arī mūsdienās,
liecina arī tas, ka jaunākās paaudzes diriģents Kaspars
Ādamsons kopā ar kolēģiem Lauru Štomu, Artūru Oskaru
Mitrevicu un jaukto kori Sõla plāno ieskaņot albumu, kurā būs
iekļauta neliela, tomēr nozīmīga daļa no krājumā Dziesmu Vītols
publicētajām dziesmām.
Mārīte Dombrovska

GRUPAI “SVĪRES” DEBIJAS ALBUMS “PŪRS”

Grupa “Svīres”
G
“S ī ” klausītājiem
kl ītāji
nodod
d d
savu pirmo studijas albumu “Pūrs”, kurš
tapis 2020. gada vasarā sadarbībā ar
skaņu režisoru Kasparu Bārbalu (studija

“Lauska”). Grupā „Svīres” muzicē trīs
profesionālas flautistes, flautas spēles
pedagoģes - Madara Behmane (Salaspils
MMS), Santa Grigorjeva (Ropažu
MMS „Rodenpois”) un Zane Jurēvica
(Vecumnieku un Bauskas MMS).
Albumā iekļautas krāšņas tautas
dziesmu apdares flautām un balsīm,
kā arī citiem mūzikas instrumentiem.
Debijas albumam mūziķes radījušas
jaunu repertuāru, kurā daudzveidīgi
flautas spēles tehniskie paņēmieni savīti
ar mūziķu dzidrajām un skanīgajām
balsīm. Albuma mūzika veido tiltu starp
akadēmisko un tautas mūziku.
Albuma nosaukums “Pūrs” ir izvēlēts
jauši - dziesmu tematika saistīta ar
vedībām, rotāšanos un ziedēšanu.
Tā simbolizē jauneklīgu, drosmīgu

skatījumu uz tautas mūzikas nozīmību
mūsdienās un iezīmē grupas piecu gadu
darbības rezultātu - grupas pūru.
Ierakstos piedalījušies viesmākslinieki
Jānis Krūmiņš (tenors) un Rolands Zelčs
akordeons).
Debijas albuma svinības grupa “Svīres”
iesāka ar video klipa svētkiem dziesmai
“Kalnā balta ieva zieda” un turpina ar
albuma publicēšanu populārākajās
mūzikas straumēšanas vietnēs (YouTube
Spotify, Deezer u.c.), kur katrs interesents
to var noklausīties bez maksas. Mūziķes
ir enerģijas pilnas un gatavas arvien
jauniem muzikāliem izaicinājumiem,
kā arī ir pateicīgas savu mūzikas skolu
direktorēm un kolēģiem par atbalstu
radošajā darbībā

Izdevējs: Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija. Redaktore: Ilze Dāve
Izdevums elektroniski pieejams www.lmiia.lv
Sagatavots un iespiests: SIA Ulma
Redakcija par ievietoto rakstu saturu neatbild.
Materiālus iesūtīt līdz katra mēneša 10. datumam elektroniskā formātā
uz e–pasta adresi: ilze.dave@gmail.com
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