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Kā tu jūties šajā laikā? Laikā, kad neko
nevari plānot, jo nezini, kāda situācija
būs pēc nedēļas. Vai esi atradis, kādas
iespējas tiek dotas tev šajā laikā?
Vai pārvari grūtības? Vai dari visu, lai
palīdzētu tiem, kuriem ir vēl grūtāk?
Jo no tā tu rodi prieku sev un prieks ir
kaut kas vairāk, kā labklājība. Prieks,
kuru dod Dievs nav ietekmējams no
pasaules, bet tas pieaug no pateicīgas
sirds. Vai esi pateicīgs par to, kas tev
ir dots? Par darbu, par iespējām, par
veselību. Ar pateicību ir tā - jo vairāk
mēs to praktizējam, jo vairāk mums ir
par ko pateikties. Jo vairāk tu izvēlies
pateikties, jo vieglāk tas izdodas.
Pateicība ir kā muskulis, kas reaģē, kad
to trenē. Tā vietā, lai gaustos un skumtu
par to, kā man šodien nav, vai trūkst, es
varētu sākt pateikties par to, kas man ir.
Un man taču ir tik daudz! Vai tev arī?
Ilze Dāve, redaktore

gada, pēc konservatorijas pabeigšanas,
Staņislavs Broks tika nozīmēts darbā
uz Daugavpils mūzikas vidusskolu,
kur visu savu turpmāko dzīves un
darbības laiku ir bijis gan direktors,
gan pedagogs, gan diriģents, gan
sabiedriskais darbinieks. Ar Staņislava
un viņa jauno kolēģu darba sākumu
mūzikas vidusskolā bija jūtams straujš
kultūras dzīves uzplaukums Daugavpilī,
kā arī Latgales novadā. 1955.gadā
Daugavpils Centrālajā Kultūras namā
tika organizēts jauktais koris “Daugava”,
kurš īsā laikā guva lielus panākumus, un
jau 1957.gadā Vispasaules Jaunatnes
un studentu festivālā Maskavā izcīnīja
laureāta nosaukumu un sudraba
medaļu. Paralēli korim Staņislavs Broks
vadīja arī simfonisko orķestri, tādā
veidā propagandējot gan kora, gan
simfonisko mūziku kā Latgales novadā,
tā ari ārpus tā.
No 1958.g. līdz 1959.g. viņš strādāja

par Daugavpils muzikāli dramatiskā
teātra direktoru. Sākot ar 1957.gadu
Staņislavs Broks ir aktīvi pildījis deputāta
pienākumus, strādājot pilsētas kultūras
komisijā. 1958.g. viņam tika piešķirts
Nopelniem bagātā mākslas darbinieka
goda nosaukums. No 1960.g. Staņislavs
Broks ar Ministru Padomes un Kultūras

STAŅISLAVAM BROKAM – 95
10.01.1926 – 13.06.1977
Staņislava Broka neilgo, taču radoši
bagāto, pilnvērtīgo un dāsno mūžu var
salīdzināt ar zvaigzni, kura uzlēca, spoži
iemirdzējās pāri savam dzimtajam
Latgales novadam un sadegot pēkšņi
nokrita.
Topošais
diriģents,
direktors,
pedagogs, sabiedriskais darbinieks
dzima 1926.g. 10.janvāri Rēzeknes
rajona Dricēnos, Semuļu sādžā,
zemnieku ģimenē. Pabeidzis Dricēnu
1.vidusskolu, no 1946. līdz 1949.gadam
Staņislavs mācījās Rēzeknes mūzikas
vidusskolā, vienlaikus strādājot ar
Rēzeknes Pedagoģiskās skolas jaukto
kori, ar kuru 1948.gada pirmajos
pēckara Dziesmu svētkos ieguva 1.vietu
un ceļojošo Dziesmu svētku karogu.
No 1949.gada viņš mācījās Jāzepa
Vītola Latvijas Valsts konservatorijā, kā
ari strādāja gan par skaņu operatoru,
gan dziedāšanas skolotāju, gan
pašdarbības koru diriģentu. No 1954.
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ministrijas lēmumu tika apstiprināts
par republikānisko Dziesmu svētku
virsdiriģentu. Šo misiju viņš godam veica 1960., 1965., 1970. un
1973. gadā. Viņa kā diriģenta darbības
lauks neaprobežojās tikai ar Daugavpili.
Kopš 1968.g. Staņislavs strādāja
par Balvu rajona koru virsdiriģentu,
bet kopš 1970.g. – Jēkabpils rajona
skolotāju kora diriģentu. Vislielāko
atzinību Staņislavs Broks ir pelnījis,
veicot neatlaidīgu organizatorisko un
saimniecisko darbu jaunās mūzikas
vidusskolas ēkas celtniecībā. Šī ēka tika
nodota ekspluatācijā 1970.gadā. Līdz
ar to tika dota iespēja krasi uzlabot gan
audzēkņu un pedagogu, gan pilsētas
māksliniecisko pašdarbības kolektīvu
(simfoniskā orķestra, pūtēju orķestra,
akordeonistu
orķestra,
vijolnieku
ansambļa, Tautas kora “Daugava”,
vokālā ansambļa “Daina”) darbu.
Tikai mēnesi pirms kārtējiem,
1977. gada republikas Dziesmu
svētkiem, 13. jūnijā, atgriežoties mājup
no Balvu rajona Dziesmu svētkiem,
pēkšņi aprāvās Staņislava Broka mūžs.
Par izcilu ieguldījumu mākslas jomā

Staņislavs Broks bija apbalvots ar
vairākiem gan Latvijas PSR Augstākās
Padomes prezidija, gan PSRS un
Latvijas PSR Kultūras ministrijas,
gan arī Daugavpils pilsētas, Balvu,
Jēkabpils, Rēzeknes, Dagdas rajonu
izpildkomiteju goda rakstiem.
Daudzveidība, vispusība, augsts
profesionālisms – tas bija raksturīgs
Staņislava Broka radošajai darbībai.
Simfonija, instrumentālais koncerts,
kantāte, oratorija, mesa, kora dziesma,
tautas dziesmas apdare – tāda
bija neskaitāmo koncertu žanriskā
amplitūda. Sevišķu ievērību pelna
Staņislava Broka organizētie mūsu
izcilā novadnieka Jāņa Ivanova
autorkoncerti, kuros skanēja gan
simfonijas, gan instrumentālie koncerti,
gan klavierdarbi. Ilgajā kordiriģenta
praksē bez neskaitāmām tautas
dziesmām, kā ari latviešu un ārzemju
komponistu oriģināldziesmām tika
iestudēti tādi lielas formas darbi, kā
A.Vivaldi “Gloria”, L. van Bēthovena
“Fantāzija”,
P.Čaikovska
kantāte
“Maskava”, P.Barisona “Brīnumzeme”,
Im.Kalniņa “Oktobra oratorija” un citi

skaņdarbi. Savos simfoniskās un kora
mūzikas koncertos Staņislavs Broks
ir aktīvi sadarbojies ari ar solistiem –
čellistu Māri Villerušu, pianistu
Vjačeslavu Mendelsonu, dziedātājām
Regīnu Petkeviču un Viktoriju Cīruli.
Tautas koris “Daugava” ir muzicējis
gan savā republikā, gan arī Ukrainā,
Baltkrievijā, Igaunijā, Lietuvā, Maskavā.
Staņislavam Brokam piemita arī
komponista talants. Viņš ir uzrakstījis
12 latgaliešu tautas dziesmu apdares
jauktajam un sieviešu korim. Latgaliešu
tautas dziesma “Aiz azara bolti bārzi”
Staņislava Broka apdare ir kļuvusi
mīļa ne tikai mūsu novadā, bet arī
visā republikā; tā ir skanējusi ne tikai
republikas Dziesmu svētkos, bet ari
ārpus Latvijas robežas. Staņislava
Broka vārds ar viņa nesaudzīgo atdevi
kultūras un sabiedriskajam darbam,
ar viņa vienkāršo un iejūtīgo attieksmi
pret cilvēkiem, ar viņa mīlestību un
cieņu pret savu novadu – Latgali, paliks
ierakstīts gan Daugavpils mūzikas
vidusskolas, gan visa mūsu Latgales
novada mūzikas kultūras vēsturē.

Atkal balts ceļa sākums
un viena pati cerību zvaigzne
pa visu debesi ir pietiekama,
lai būtu gaišs, ka neiespējami paiet
ne saviem sapņiem, ne saviem draugiem garām.
M. Laukmane

Lai Jaunais 2021. gads nāk ar možu garu,
stipru veselību, patiesiem vārdiem,
darba sparu, radošām iecerēm un sapratni ikdienā!
Gaisma, kas nāk no svecēm un mirdzošām bērnu acīm, dod saredzēt to, kas parasti paliek apslēpt – pārsteigumu,
brīnumu prieku un sapni. Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola pagājušā gada decembrī ienesa bērnu sarūpēto prieku
katra vecāka un Pāvilostas iedzīvotāja mājās. Esam lepni par izveidoto digitalizēto koncertu - izstādi, kas ir apskatāms
Pāvilostas mājas lapā. Pirmo reizi tapa 14 minūšu garš koncerts, kas tika apvienots ar mākslas nodaļās audzēkņu
Ziemassvētku kartiņu konkursa “Svētkus gaidot” darbiem. Vecākiem bija lieliska iespēja gan klausīties koncertu, gan
vienlaikus apskatīti visus konkursa dalībnieka darbus. Koncertā pārstāvēja visas Pāvilostas mūzikas nodaļas audzēkņi
un skolotāji. Koncertu ir iespējams noklausīties www.pavilosa.lv sadaļā izglītība. Pateicos visiem saviem skolas
pedagogiem par izturību gan skolas veiksmīgā akreditācijā septembra mēnesī , gan strādājot ar audzēkņiem attālināti,
tiešsaistē un klātienē. Lai interesantas idejas un radošums neapsīkst otro semestri uzsākot.
Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas direktore
Inga Šnore
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2020. GADA VĒROJUMI
Latvijas radio 2020. gada 1. janvāra
ziņu izlaidumā pavīd informācija, ka
Ķīnā sācis izplatīties kāds jauns vīruss.
Ātrā tempā tiek celta milzīga slimnīca
iespējamajam slimnieku pieplūdumam.
Ļoti ļauni, bet līdz mums šī slimība
noteikti neatnāks.
Tuvojas pavasara skolēnu brīvdienas.
Līdz tam skolu darbs ritējis pilnā
sparā. Audzēkņi un pedagogi apzinīgi
gatavojušies visiem iespējamajiem
izpildītāju
konkursiem,
saņēmuši
balvas. Vēl priekšā pēdējais mācību
cēliens pēdējie konkursi, Mūzikas skolu
beigšanas eksāmeni, izlaidumi, vasara,
Skolēnu dziesmu svētki…
Pa pasauli enerģiski soļo jaunais,
bīstamais elpošanas ceļu saslimšanas
vīruss Covid - 19.
12. martā, vienu dienu pirms
pavasara brīvdienām, visus pārsteidz
valdības Rīkojums, ka no 13. marta
skolnieki paliek mājās, atceltas visas
teātru izrādes, visi koncerti, slēgti
muzeji, bibliotēkas, aizliegtas visa veida
pulcēšanās. Tiekoties, jāievēro 2 metru
distance, ļoti bieži jāmazgā rokas un
pēc tam tās jādezinficē. Arī līdz Latvijai
ir nokļuvis vīruss Covid- 19.
Pa brīvlaiku skolas aktīvi meklē
risinājumus skolu pārejai uz attālinātu
skolēnu apmācību. Tas nozīmē, ka
audzēkņi mācās tikai mājās, arī mūzikas
instrumentu spēli.
Informācijas nesēju tehnoloģiju
uzvaras gājiens. Ja agrāk mobilos
telefonos lietojām īsziņu funkciju,
WhatsApp pieslēgumu, e – pastu,
e- klases, tad tagad iepazīstamies ar
dažādiem Zoom veidīgiem brīnumiem.
Sazinos ar saviem audzēkņiem
Whatsappā. Iesaistu arī visus vecākus.
Gaidu skaņdarbu ierakstus, cerībā, ka
instrumenta spēles iemaņas paliks
vismaz jau apgūtajā līmenī.
Visi, vairāk nekā 100, teorijas grupu
audzēkņi tiek salikti Draugu grupās.
Ik nedēļu viņiem tiek uzdoti jauni
uzdevumi un saņemtas atbildes.
Teorijas skolotājai mobilā telefona
jauda ik pa laikam sevi pieviļ. Mūsu
skolotājai mājās vēl ir pirmklasnieks,
kuram attālinātā mācīšanās iespējama
tikai ar vecāku pilnīgu klātbūtni.
Ik pāris nedēļas atkal saņemam
valdības Rīkojumus par pagarinājumu
izolācijai savās mājsaimniecībās.

Jau maijs. Skaidrs, ka audzēkņiem
skolas
beigšanas
programmas
jāatskaņo
ierakstā.
Lielākais
izaicinājums koncertmeistarei ierakstīt
popūrija tipa skaņdarbu ar vairākām
tempu maiņām, lai sitamo instrumentu
beigšanas programmas ierakstā tas
izklausītos, kā uz vietas radies kopējs
priekšnesums. Tiekam galā.
Maija beigas. Mūzikas skolas
izlaidums. Šogad mums ir 4 Absolventi.
Plašie absolventu koncerti ar solo,
ansambļu un pavadījumu spēlēšanas
programmām paliek pagātnē. Izpildot
valdības rīkojumu par ierobežoto
cilvēku pulcēšanās skaitu , izlaidumu
sadalām 2 daļās.
Vasara. Skolēnu Dziesmu svētku
norise pārcelta uz 2021. gada vasaru.
Koncertzāles, teātri pārkārtojušies
uz apmeklētāju izvietošanu ar
2 metru distanci. Vietas jāpersonalizē.
Apceļojam Latviju. Ciemos vēl joprojām
dodamies reti.
2020./2021. mācību gada sākums.
Valdība atļāvusi visiem skolēniem
atsākt klātienes mācības. 1. septembris.
Pedagogi tiekamies ievērojot 2 metru
distanci. Ar audzēkņiem sazināmies pa
mobilajiem telefoniem par klātienes
tikšanos. Veidojam stundu sarakstus.
Gatavojamies normālai dzīvei, bet
paturam prātā rudenim raksturīgo
vīrusu klātbūtni. Skolas koridoros stāv
dezinfekcijas līdzekļi, kā atgādinājums
par nekur tālu neesošo Covid -19.
Ar grūtībām, bet izdodas 1. ceturkšņa
laikā atgriezties pie iepriekš pabalējušo
iemaņu līmeņa instrumentu spēlē.
Ievērojot distanci, notiek arī pūtēju
orķestra mēģinājumi. Gatavojamies
Latvijas proklamēšanas gadadienas
svētku koncertiem. Priecājos par katru
dienu, kad izdodas ar audzēkņiem
satikties klasē.
Covid - 19 nekur nav pazudis. Pēc
rudens brīvdienām vispārizglītojošajās
skolās mācīties klātienē atgriežas
tikai audzēkņi no 1. līdz 6. klasei.
Labi, ka lēmējiem laicīgi atgādināts,
ka individuālās stundas, ievērojot
distanci, ir iespējams turpināt. Mēs
turpinām stundas arī grupās, jo grupas
ir mazas, telpu plašums un vēdināšana
nodrošināma pilnībā.
Dažas dienas pirms valsts svētku
atzīmēšanas pasākumiem, kuri jau

laicīgi saplānoti brīvā dabā, saņemam
valdības
Rīkojumu
par
cilvēku
pulcēšanās
skaita
ierobežojumu
pasākumos arī brīvā dabā. Himna un
marši izpaliek.
Daudzi
vispārizglītojošo
skolu
pedagogi nu jau pavisam pielāgojušies
tiešsaistes stundu vadīšanai. Audzēkņi
pavada gandrīz visas stundas pie
saviem datoriem. Pēc tam pilda
mājas darbus, kuru realizēšanai nu
nepieciešams daudz vairāk laika. Zinām
par Tālmācības kursu pamatskolas
zināšanu līmeņa apguvei. Tas veidots
sabalansējot
visu
priekšmetu
programmas, rūpējas par regulāru
mājas darbu izpildi. No malas izskatās,
ka vispārizglītojošo skolu pāreja uz
attālināto mācīšanos ir haotiska,
pārslodžu veidojoša, stresa pilna.
Novembra vidū valdība izdod
Rīkojumu par sejas masku lietošanu
arī veikalu apmeklējumu laikā,
skolotājiem
satiekoties
skolotāju
istabās un pārvietojoties pa gaiteņiem.
Ar Covid-19 saslimušo skaits Latvijā
turpina palielināties. Jau atkārtoti
tiek slēgti teātri, koncertzāles, atcelti
konkursi.
Vispārizglītojošajās skolās arī 6. un 7.
klašu audzēkņi tiek apmācīti darbam
attālinātajā režīmā. 2 nedēļas pirms
ziemas brīvdienām arī šīs klases paliek
mācīties mājās. Plašie Ziemassvētku
koncerti vecākiem šogad izpaliek. 1.
semestra noslēguma programmas
ierakstam
video
un
nosūtam
vecākiem. Skolā turpinām strādāt
ar audzēkņiem individuāli līdz pat
pēdējai darba dienai. Uzdodam jaunās
programmas, pat nedaudz izdodas tās
apspēlēt. Saslimstības cipari valstī vēl
nesamazinās. Un tomēr. Šajā pusgadā
audzēkņu
stundu
apmeklējums
mūzikas skolā ir bijis ļoti labs. Audzēkņi
ir bijuši veselāki, kā citos rudeņos.
Audzēkņu iemaņas instrumentu spēlē ir
krietni pilnveidojušās. Pirmklasnieki un
viņu vecāki ir sapratuši, kas ir mūzikas
skola.
Dzīve ir izaicinājumu pilna. Atliek
tos visus saņemt, radoši risināt un tad
jau viss atkal nostāsies līmeniski savās
vietās. Lai mums izdodas!
Ar Vērojumiem dalījās Birzgales
Mūzikas skolas skolotāja Līga Paukšte
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INTERVIJA AR MAESTRO ANDRI RIEKSTIŅU 2019. GADA AUGUSTĀ
un sliktu par labu nepataisīsi.”

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola
(AKCMV) - tā ir īpaša vieta, sevišķa
kultūrtelpa Cēsīs un visā Vidzemes
reģionā, ko gadu gaitā rūpīgi veidojuši
tajā strādājošie un muzicējošie cilvēki
- pedagogi personības. Tādēļ skolas
95. jubilejas gadā piedāvājam ar
interviju starpniecību iepazīt mūsu
pieredzējušākos pedagogus. Ciklu
aizsākam, ieklausoties šī mēneša jubilāra,
vijoles spēles pedagoga, komponista un
aranžētāja Andra Riekstiņa teiktajā.
Pedagogus uz sarunu aicināja un viņu
izteiktās domas apkopoja AKCMV
pedagoģe Anitra Rause.
A.Rause: “God. Maestro! Mums visiem
gan AKCMV, gan visās Cēsīs un tālākā
apkārtnē ir labi zināms, ka esat
cieši saistīts ar brīnišķīgo mūzikas
radīšanas mākslu. Tā ir Dāvana, ko
saņem vien retais. Vai esat priecīgs
par šo savu spēju un vai varat
piekrist L. van Bēthovena domai: ,,Arī
komponists ir dzejnieks?”
A.Riekstiņš: “To, kas man dots, patiesi
novērtēju. Par komponistu un dzejnieku
- pamatā jau nē. Tomēr šajā vasarā
,,Gaujienas jauno mūziķu nometnei”
uzrakstīju mini-operu ,,Vecīša cimdiņš” gan mūziku, gan vārdus. Tomēr domāju,
ka Mūzika kā tāda ir pati visabstraktākā,
visdziļākā un visdzejiskākā no mākslām.
Ar runāšanu (piez.- domāta vairāk
mūzikas kritika) labu mūziku par sliktu
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A.Rause: “Ir jau tā, ka cilvēks “sākas”
no savām “saknēm”- ģimenes, vai ne?
Kādi ir Jūsu pamatiespaidi par vietu
un cilvēkiem, pie kā “ieradāties” –
uzaugāt šajā pasaulē? Kad un kādos
apstākļos tas notika?
A.Riekstiņš: Piedzimu tepat Cēsīs, Zirņu
ielā 5!
Mans tētis mācījās šajā pašā skolā,
spēlēja vijoli, visus kara gadus bija
to ,,iznēsājis” un spēlējis, - tā viņš to
mīlēja! Tajā laikā viņam bija 34 gadi,
tādā vecumā mācīties ,,bērnu skolā” nav
viegli. Skolasbiedrs viņam bija Romāns
Šnē, tagadējā ,,Latvijas kamerorķestra”
diriģenta Normunda tēvs. Mans tētis
skolu beidza tajā pašā gadā, kad nomira
Staļins - 1953. Es piedzimu 1951.gadā.
Lai skolu beigtu, dabīgi, bija kaut kas
jāspēlē, un tā viņš mājās ,,čīkstināja”, un
es to visu dzirdēju. Tā būtu viena puse
“no stāsta”, kā teiktu tēva piemērs. Otra
puse – es biju no Dieva “piemeklēts” jeb
apdāvināts. Man bija dzirde un rokas viss, lai spēlētu. Pa radio gāja visa labā
mūzika, tad nebija ne Paula, ne tuc tuc, bet Oginska ,,Polonēze”, Smetanas
,,Pārdotā līgava”, Ofenbaha ,,Barkarola”tas, ko sīkais var ,,sagremot”. Tad es
ļoti agrā vecumā, precīzi gan gadus
nepateikšu, sāku strīķēt vienu skaliņu
pret otru, dabūjis tos no plītspriekšas.
Vienā reizē atnāk ciemos Kārlis Neilands
- toreizējais Cēsu simfoniskā orķestra
vadītājs, mana tēva skolotājs, - viņš to
redz un saka maniem vecākiem: ,,Kas
tad jūs bērnam vijoli nevarat nopirkt?”
Bet bērns vēl lāgā ieraugāms nav... Tā
viņš bija nopircis no vienas tantes par
5 rubļiem (Staļina naudā) 8-daļvijoli un
mums atveda un uzdāvināja. (Tā vijole
man vēl ir.) Tā es sāku. Pirmais skolotājs
bija tētis. Mamma bija grāmatvede, vēlāk
veselības dēļ kļuva par mājražotāju un
adīja ar elektrisko adāmmašīnu - japāņu
,,Toyotu’’ gan džemperus, gan visu, ko nu
tas ,,Gos” bija izstrādājis.”
A.Rause: “Kādas vērtības vecāki Jums
iemācīja?”
A.Riekstiņš: “Nu, te jau atkal ir tā - visu,
ko tev mēģina ieborēt, tas nestrādā!
Visu, ko tu iemācies, tu iemācies tāpēc,
ka vecāki TĀ DARA! Maizīti pacelt un
nobučot. Nemētāties ar ēdienu (kā

jeņķu filmās). Ēdiens ir dzīvības pamats,
normāls cilvēks ar to nemētājas!
Domāju arī - būt patstāvīgam. Mācoties
1. un 2. klasē un dzīvodams Tukumā,
viens pats braucu mājās no Dārziņskolas
ar diviem vilcieniem ,,Rīga- Ķemeri” un
,,Ķemeri- Tukums”.”
A.Rause: “Vai ir kādas lietas, kur Jūsu
domas tagad atšķiras no tā, kā Jums
mācīja vecāki?”
A.Riekstiņš: “Principā nē. Es tā cenšos
domāt, ka kāds nu ir mums- latviešiemtas SATVARS, tāds viņš arī ir. Nu kā gan
viņš daudz var izmainīties pa šito, nezin’,
Mūžības SEKUNDI..., pa 1paaudzīti? ”
A.Rause: “Nākošie nozīmīgie jauna
cilvēka veidotāji ir viņa skolotāji.
Kuri no Jūsu skolotājiem atstājuši
vispaliekošākās pēdas sirdī, prātā un
līdz ar to arī dzīvē?”
A.Riekstiņš: “Skolotāji man bijuši dažādi.
No 1. līdz 6. klasei tiku ļoti slavēts.
Skolotāja Anete Kocere, tag. Zvaigzne,
mēdza man teikt: ,,Ar šīm rokām var
nospēlēt visu, kas uz pasaules uzrakstīts!”,
bet vecāki nezināja, ka par papildus
stundām vajadzētu maksāt, turklāt
vecākiem arī nebija ,,liekas’’ naudas, un
attiecībās ar šo skolotāju beigās sāku
izjust tādu kā tiranizēšanu. Tad skolotāji
nomainījās un Em. Dārziņa Mūzikas
vidusskolu beidzu pie Israēla Abrāmisa,
(mūsu tagadējās operas solistes Evitas
Zālītes vecātēva). Augstskolā - pie prof.
Voldemāra Stūrestepa. Viņš visu teica
tikai vienreiz - gribi dzirdi, gribi nē. Es
gribēju. Ikdienā viņš teica tā: ,,Nekad
neatsaki uzreiz! Nenogriez kā ar nazi!”
Arī spēles vieglums man ir no viņa.”
A.Rause: “Kā Jūs izvēlējāties kļūt par
mūziķi?”
A.Riekstiņš: “Nebija ne domas, ka varētu
nebūt vijolnieks! Tēva piemērs bija
nepārprotams.”
A.Rause: “Ar kādām grūtībām Jums
iznāca saskarties jaunības posmā,
studijās un vēlāk - darba dzīvē?”
A.Riekstiņš: “Nu pirmais jau ir: nav vairāk
spēka spēlēt jeb slinkums. Vijolspēlē
visvairāk jātrenējas līdz 10 gadiem, pēc
tam jau tehniku vairs uzdzīt nevar.
Darbā - konkurence orķestrī un intrigas
aizkulisēs - tas nav patīkami. Tas ir kā

Fellīni filmā ,,Orķestra mēģinājums”.
Diemžēl.
Jāsaka gan, ka vieglās mūzikas orķestrī
tādas prakses nebija. Tas iepriecināja.”
A.Rause: “Attiecības skolotājs –
audzēknis, kas tas vispār ir? Ko Jums
nozīmē Jūsu audzēkņi? Vai ir kādi,
par kuriem gribētu pastāstīt vairāk?
A.Riekstiņš: “Savā saskarsmē ar
audzēkņiem izeju no tā, ka audzēknim
ir jāgrib! Viņam jāgrib mācīties un
jāgrib spēlēt, citādi nekas nevar sanākt.
Atsevišķus uzvārdus neizcelšu, bet es
priecājos par katru audzēkni, kurš grib
un dara!”

Jubilāri
Janvāris Smiltenes mūzikas skolai ir svētkiem bagāts mēnesis – jubilejas svin pieci
skolas pedagogi.
Sirsnīgi sveicam kolēģus Guntu Drusku, Aiju Krūzi un Pēteri Vilku.
Taču īpaši sveicieni apaļo jubileju gaviļniekiem – Jānim Vilkam un Aijai Elmanei!
Jānis 2. janvārī nosvinēja savu 40
dzimšanas dienu. Smiltenes mūzikas
skolā strādā 16 gadus un dara to ar
patiesu entuziasmu. Kolēģi viņu raksturo kā draudzīgu, izpalīdzīgu un
pretīmnākošu. Vienmēr bijis optimists un ar humora izjūtu, tādējādi arī
spējis izveidot labu saikni ar saviem
audzēkņiem, strādājot kā līdzīgs pret
līdzīgu. Jānis iedvesmo savus audzēkņus
un uztur savu radošo formu trompetes
spēlē arī ārpus skolas telpām –
iesaistoties grupā “Mākoņstūmēji”.

A.Rause:“Kādas vērtības Jūs cenšaties
nodot saviem audzēkņiem?”
A.Riekstiņš: “Katrs skolotājs jau grib, lai
viņa skolēns spēlētu tā kā viņš. Spēlētu
,,ar elpu” – viegli, dzirkstoši, ne smagnēji
un saspiesti.”

Aijai 29. janvārī aprit 60 gadi. Smiltenes mūzikas skolā pavadītie 23 gadi ir
bijuši panākumiem pilni. Lai arī Aija ar
tiem nelielās un izsakās pieticīgi, tomēr
nepamanīti nepaliek viņas audzēkņu
sasniegumi
nozīmīgos
vokālajos
konkursos kā Vidzemes Cīrulīši un Arvīda
Žilinska starptautiskais jauno vokālistu
konkurss. Aija ar savu iejūtību un
pacietību spēj atrast individuālu pieeju
katram audzēknim un iedziļināties viņu
vajadzībās, lai attīstītu katra muzikālās
spējas - tas viņas pedagoģisko darbību
padara tik īpašu!

A.Rause: “Kas Jums dzīvē dod spēku
un prieku?”
A.Riekstiņš: “Man spēku dod mūzika un
spēlēšana. Tā ir visai nozīmīgs enerģijas
ieguves veids.”
A.Rause: “Vai ir kādas lietas,
notikumi, kurus būtu savā dzīvē
vēlējies citādāk?”
A.Riekstiņš: “Nē. Kā tagad secinu- viss ir
labi, kā tas ir noticis.”
A.Rause: “Jūsu mīļākais komponists
un kāpēc tieši viņš?”
A.Riekstiņš: “Tie ir trīs - vispirms jau
J.S.Bahs, tad Rossīni un Rihards Štrauss.
Kāpēc? Tāpēc, ka viņu mūzikā VISS IR
LIELISKI!”
A.Rause: “Jūsu novēlējums AKCMV
jubilejas gadā.”
A.Riekstiņš: “Labprāt skolai novēlētu
finansiālu neatkarību!... Vēl arī tādus
audzēkņus, kuri mīl mūziku un GRIB to
mācīties!
A.Rause: “Vai ir kas tāds, ko
nepajautāju, bet ko Jūs ļoti gribētu
pateikt?”
A.Riekstiņš: “l.m.m. jeb - liec mani mierā!”
Alfrēda Kalniņa
Cēsu Mūzikas vidusskolas kolektīvs
nozīmīgā dzīves jubilejā sveic
pedagogu Andri Riekstiņu!

Smiltenes mūzikas skolas kolektīvs novēl gaviļniekiem prieku it visā,
ko darāt, nerimstošu enerģiju un izturību!

STĀSTS PAR VIJOLI, KURA ATKAL SKAN!
2020./2021. mācību gadā Jūrmalas
Mūzikas vidusskola svin 60. gadskārtu.
Tie ir gandarījuma pilni svētki par
paveikto daudzo gadu laikā gan
skolas pedagogiem, gan esošajiem un
bijušajiem tās audzēkņiem. Lai veidotu
muzikālu tiltu no paaudzes paaudzē, 13.
janvārī Jūrmalas Mūzikas vidusskolas
absolvente, kā arī Karalienes Elizabetes
Mūzikas kapelas absolvente un
šobrīd izcila vijolniece Elīna Bukša
sniedz iespēju 4. vijoles spēles klases
skolniecei Esterei Kasparovai mācīties
uz sava skolas laika instrumenta –
vijoles, kuru Elīna ir ieskandinājusi
Jūrmalas Mūzikas vidusskolā un kas
bija sākums viņas izcilības ceļam.

Estere mācās vijoles spēli pie
pedagoga Lienes Neijas - Kalniņas, un
ir tādu nozīmīgu konkursu laureāte
kā Mazais Augusta Dombrovska
konkurss
un
Kārļa
Ferdinanda
Amendas starptautiskais konkurss,
kā arī Valsts konkursa fināliste.
Instruments ar bagātu vēsturi un
augstu kultūrvēsturisko vērtību atkal
skanēs Jūrmalas Mūzikas vidusskolas
audzēknes rokās. Lai mūzika saviļņo!
Diāna Anna Ritenberga, Jūrmalas
Mūzikas vidusskolas projektu vadītāja
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JĀŅA NORVIĻA MADONAS MŪZIKAS SKOLAI – 75

Manas atmiņas par Madonas mūzikas
skolu saistās ar 60 – to gadu sākumu, kad
pati mācījos mūzikas skolā. Ielūkojoties
aizgājušo gadu fotogrāfijās, tiek atmiņā
atsaukti agrākie laiki, par kuriem no
vecāka gada gājuma kolēģiem dzirdēti
visdažādākie stāsti.
1944. gada decembrī, kad aiz
Daugavas vēl dunēja lielgabali,
dedzīgais vijolnieks, kordiriģents un
Madonas vispārizglītojošās vidusskolas
direktors Jānis Stabulnieks iesniedza
Madonas Tautas izglītības nodaļai
bērnu mūzikas skolas budžeta projektu.
Un tā - bērnu mūzikas skola Madonā
savu darbību uzsāka 1945. gada 12.
novembrī ar 108 audzēkņiem klavieru
un vijoles specialitātēs, tās pirmais
direktors – Jānis Stabulnieks. Mācības
iesākumā notikušas Madonas vecās
vidusskolas klasēs un Madonas kultūras
nama telpās, līdz 60 - to gadu beigās
skola tikusi pie savas ēkas, tagadējās
vecās mūzikas skolas mājas.
Gadu gaitā mūzikas skola ir
paplašinājusies un ar vienu ēku tai ir
bijis par maz, tāpēc skolas direktora
Arta Kumsāra laikā tika atjaunota
kādreizējā KUKam piederošā māja,
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pareizāk sakot, jaunuzcelta otra skolas
māja ar brīnišķīgajām mākslinieces Ilzes
Dūdiņas vitrāžām. 2004. gadā skolas
atvēršanā piedalījās toreizējais kultūras
ministrs – pats maestro Raimonds
Pauls.
2009. gadā Madonas mūzikas skolai
tika piešķirts novadnieka, komponista
Jāņa Norviļa vārds. Artis Kumsārs
uzskatīja, ka Jānis Norvilis ir pelnījis, lai
viņa vārds šādā veidā tiktu daudzināts.
75 skolas darba gadi ir aizskanējuši kā
daudzbalsīga fūga, kur galveno tēmu
iezīmējušas te viena, te otra skolotāja
personība. Šo gadu laikā Madonas
mūzikas skolā ir strādājuši trīs ilggadīgi
direktori: Jānis Beitiks, Pēteris Rudzītis
un Artis Kumsārs. Pašreiz mūzikas
skolas direktors Mārtiņš Bergs vada
skolu ar 270 audzēkņiem 13 izglītības
programmās, 37 pedagogiem, no
kuriem 18 ir Madonas mūzikas
skolas bijušie audzēkņi. 2011.gadā,
pārņemdams stafeti no Arta Kumsāra,
viņš turpina organizēt un pilnveidot
Latviešu mūzikas svētku norisi Madonā.
Pagājušajā vasarā izskanēja jau 23.
Latviešu mūzikas svētki.
Mūzikas skolas pastāvēšanas laikā

audzēkņu skaits ir tā pieaudzis, ka
ar divām skolas ēkām ir par maz,
projektā – trešās ēkas būvniecība, kuras
būvprojekts gaida savu realizāciju.
Pa šiem gadiem vislielāko izaugsmi
piedzīvojusi pūšaminstrumentu nodaļa
- no sākotnēji pārdesmit audzēkņiem
līdz simtam. Nu jau 4 gadus pēc kārtas
Artūra Grandāna veiksmīgi vadītā
pūšaminstrumentu nodaļa izpelnījusies
laureāta diplomus nominācijā – „Gada
mūzikas skola Latvijas novados”.
Savulaik Madonas mūzikas skolai bija
piesaistītas filiāles un apmācības punkti
Madonas rajona lielākajās apdzīvotajās
vietās: Lubānā, Varakļānos, Ērgļos,
Cesvainē, Mārcienā un Praulienā.
Pēcatmodas laikā trīs no tām: Cesvaines,
Ērgļu un Varakļānu filiāles atdalījās no
Madonas mūzikas skolas, pārtapdamas
par patstāvīgām mūzikas skolām.
Lubānas filiāle joprojām atrodas
Madonas mūzikas skolas paspārnē.
Madonas mūzikas skolā nozīmīga
vieta ierādīta kolektīvai muzicēšanai.
Ar panākumiem darbojas jauniešu
pūtēju orķestris Artura Kloppes vadībā,
simfoniskais orķestris Mārtiņa Berga
vadībā, Diānas Austras Vaices vadītais
skolas koris, koklētāju ansambļi
Ineses Ābolas vadībā, akordeonistu
ansamblis Silvijas Bērziņas vadībā, stīgu
instrumentu ansambļi Velgas Sokirkas
vadībā, Andreja Cepīša vadītais
saksofonistu kvartets.
Pārlapojot
skolas
absolventu
reģistra grāmatu, redzam, ka Madonas
mūzikas skolu 75 gadu laikā beiguši
1433 audzēkņi. Jāņa Norviļa Madonas
Mūzikas skola lepojas ar savu bijušo
audzēkņu panākumiem profesionālajā
jomā.
Jubilejas reizē gribas sirsnīgu
pateicību veltīt visiem skolotājiem,
kuri nesavtīgi tērējuši savus spēkus
skolas vārda spodrināšanā, tāpat
arī tehniskajiem darbiniekiem, kuri
rūpējušies par mūsu labsajūtu skolā.
Esam apņēmības pilni pārdzīvot
šos pienākušos grūtos laikus un
nepazaudēt izaugsmes prieku nākotnē.
17.12.2020.
Ingrīda Gailīte
Jāņa Norviļa
Madonas mūzikas skolas
direktora vietniece izglītības jomā

EKSPLUATĀCIJA PIEŅEMTA
Ņ
STAŅISLAVA
Ņ
BROKA
DAUGAVPILS MŪZIKAS VIDUSSKOLA

Būvniecības valsts kontroles birojs
2021. gada 8. janvārī pieņēma ekspluatācijā “Energoefektivitātes paaugstināšana
ēkā Kandavas ielā 2A, Daugavpilī” projekta ietvaros veiktos būvdarbus Staņislava
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā.
Projekta ietvaros tika veikta fasādes, pamatu un jumta siltināšana, stikloto vitrīnu
konstrukciju nomaiņa, ārdurvju nomaiņa
un apkures sistēmas un karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana.
Būvdarbi tika veikti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu,
un tā kopējās izmaksas ir aptuveni 1,1
miljons eiro, no kuriem 66% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums, 25% - valsts līdzfinansējums, 9% –
skolas finansējums. Projekta rezultātā
ēkas siltumenerģijas ietaupījums ir 30 %
gadā, un ir izveidota veselīga un droša
vide vairāk nekā 450 audzēkņiem, kā arī

ap 150 pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem.
Skola par saviem līdzekļiem ar Romualda Gibovska māksliniecisko piesitienu
vizualizēja ēkas fasādē skolas logotipu ar Staņislava Broka vārdu, kas 2015.
gadā tika piešķirts Daugavpils mūzikas
vidusskolai. Fasādes atjaunošana pēc 50
gadiem ir laba dāvana gan skolotājiem
un skolēniem, gan pilsētniekiem, gan
arī Staņislavam Brokam 95. gadu jubilejā
(10.01.2021 – 13.06.1977).
Skolai ir lieli plāni turpināt skolas atjaunošanu, ir daudz darāmā. Vēl ERAF projekta ietvaros plānota esošo gaismekļu
nomaiņa uz energoefektīvāku LED apgaismojumu, kas ietvers arī kosmētisko
remontu skolas garderobē, abos foajē un
1. stāva gaitenī. Pie skolas fasādes tiks uzstādīti trīs karogu masti ar Latvijas, Daugavpils un Eiropas Savienības karogiem.

Skola plāno 1969. gadā veidoto interjeru
atjaunot jaunā veidolā, ņemot par pamatu PIKC Daugavpils dizaina un mākslas
vidusskolas “Saules skola” interjera dizaina
studentes Diānas Sidorovas diplomdarbu –
projektu par skolas foajē un gaiteņa interjera izveidi. Tā atjaunošanai Daugavpils
pašvaldība jau piešķīra 50 000 eiro foajē
un garderobes mēbeļu iegādei; šobrīd
tās jau ir iepirktas un gaida izdevību tikt
uzstādītām pēc foajē remonta.
Lai gan fasāde ir sakārtota un foajē interjers arī drīz tiks atjaunots, tomēr pēc
skolas 50 gadu ekspluatācijas ir vēl daudz
citu darbu, kuru īstenošanai ir nepieciešams finansējums: jālabiekārto skolas
pieguļošā teritorija; jāatjauno elektroinstalācija; jāaktualizē ugunsdzēsības sistēma; jāuzlabo ventilācijas sistēma; jāveic
pārējo telpu kosmētiskais remonts.
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas
vidusskola turpinās atjaunoties!

VALMIERIETEI IZCILI PANĀKUMI STARPTAUTISKĀ KONKURSĀ
4.decembrī Panevēžas V.Mikalauska
Mākslu ģimnāzijā notika II Starptautiskais
Vitauta Mikalauska jauno pianistu konkurss, kurā C grupā 1.vietu ieguva valmieriete, Universum mūzikas un mākslas
pamatskolas skolotājas Ritmas Pētersones-Cepītes audzēkne Annija Tauriņa.
Konkursu vērtēja žūrijas komisija - Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas docente Albina Šikšniūtė, Viļņas B. Dvarionas Mūzikas skolas skolotāja metodiķe,
komponista V. Mikalauska meita Daina
Kavaliauskienė un V.Mikalauska Panevēžas Mākslu skolas skolotāja eksperte
Jūratė Vilienė. Konkursa mērķis ir rosināt
klavieru skolotāju un jauno pianistu interesi par lietuviešu komponista Vitauta
Mikalauska mūziku, attīstīt jauno mūziķu
prasmes, skatuves pieredzi un meistarību, kā arī veicināt skolotāju sadarbību un
profesionālās pieredzes apmaiņu.

Katram konkursa dalībniekam bija jāatskaņo baroka vai klasicisma laikmeta
skaņdarbs, viens vai vairāki 19.–20.gadsimta skaņdarbi, kā arī viens vai vairāki
V.Mikalauska opusi. Annija konkursā atskaņoja J.Haidna Sonātes Hob.XVI:34 miminorā 1.daļu, V.Mikalauska Noktirni Famažorā, J.Turina skaņdarbu Svētais kalns
op. 55 nr. 5 un Jēkaba Mediņa Prelūdiju
fadiēzminorā.
Paldies skolotājai Ritmai par mērķtiecīgo un profesionālo darbu, Annijai par
muzicēšanas prieku un spožo konkursa
programmas atskaņojumu! Priecājos, ka
Valmieras pilsētas un Universum mūzikas
un mākslas pamatskolas vārds skan starptautiskā mērogā. Novēlu arī turpmāk tiekties pēc jauniem sasniegumiem un muzicējot sniegt prieku klausītājiem!
Aivars Cepītis
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Ŗaksta “Valmieras Mūzikas skolas
sākumgadi.
Personību
un
ēku
likteņi” publikācija aizsākta reģionālā
laikraksta “Liesma” ikmēneša pielikumā
“Valmierietis” 2020. gada augustā. Raksta
autors Cēsu Vēstures un mākslas muzeja
vēsturnieks, Vidzemes Augstskolas
docents Dr.hist.Tālis Pumpuriņš.
Valmieras Mūzikas skolas sākumgadi.
Personību un ēku likteņi. I
2020. gadā 100 gadu jubileju
nosvinēja Valmieras Mūzikas skola.
1920. gada 20. novembrī ar Valmierā
dzimušā komponista, profesora Jāzepa
Vītola (1863-1948) piedalīšanos atklāja
ārpus Rīgas pirmo mūzikas skolu Latvijas
provincē. Šis fakts jau kā aksioma
minēts gandrīz katrā skolas jubilejas
reizē vai mācību iestādes vēsturei
veltītajos izdevumos. Tāpat, runājot
par skolas dibināšanu, pieminēta tās
organizētāja un pirmā vadītāja pianiste
Anna Ķirpīte (1875- pēc 1939.VIII),
kuras sejas vaibstus gan neieraudzīt ne
viņas darbības laika, ne arī vēlākajos
preses un citos izdevumos. Līdzšinējās
biogrāfiskās ziņas par viņu ir tik skopas,
ka dažkārt atstāj iespaidu, ka runa ir par
kādu mītisku, senajās hronikās minētu
būtni. Arī viņas tuvāko līdzgaitnieku un
pēcteču biogrāfijas nereti ir nezināmas
vai ļoti nepilnīgas.
Rakstot par mūzikas skolas vēsturi
parasti nepiemin tos konkrētos
vēsturiskos apstākļus Latvijā un
Valmierā, kādos tā tika dibināta. Dažkārt
citēts romantiskais, tēlainais skolas
atklāšanai veltītais raksts laikrakstā
“Latvijas Vēstnesis”” (Nr.109., 23.11.1920.),
kur minēts, ka “Latvijas patstāvības trešā
gada pirmā mēneša trešajā dienā tika
atklāta pirmā mūzikas skola Vidzemē.”
Mūzikas skolas izsapņošanas un
izveides darbs iekrita Latvijai ārkārtīgi
sarežģītā laikā. 1919. gada pirmie
pieci mēneši raksturojās ar lielinieku
eksperimentiem un teroru, bet vasara ar
Cēsu kaujām, kur Valmiera un Valmieras
apriņķis kļuva ne tikai par daļu no
frontes darbības teritorijas, bet šeit arī
komplektējās Ziemeļlatvijas karaspēks.
Tai skaitā no skolu jaunatnes veidojās
arī Cēsu pulka skolnieku rota, kuras
dalībnieki vēlāk iesaistījās Valmieras
un Latvijas jaunatnes patriotiskās
audzināšanas darbā. Rudenī iedzīvotāju
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prātus nodarbināja Bermontiāde, bet
gada beigās valmieriešu uzmanības
centrā bija tā sauktā Valmieras
komunāru lieta, kas padomju varas
gados tika traktēta kā likumīgās varas
izrēķināšanās ar Valmieras 11 varoņiem
komjauniešiem un viņu cīņas biedriem.
Šie notikumi Valmieras sabiedrību
krasi sadalīja kreiso ideju aizstāvjos
un pilsoniskās sabiedrības piekritējos.
Jāatzīmē, ka 1920. gada sākumā notika
priekšvēlēšanu politiskās cīņas sakarā
ar Satversmes sapulces vēlēšanām. Arī
reālās cīņas Latgales atbrīvošanā no
lieliniekiem noslēdzās tikai 1920. gada
1.februārī ar pamieru un 11. augustā ar
miera līgumu starp Latviju un Padomju
Krieviju. Tādejādi var teikt, ka Valmieras
Mūzikas skola tika dibināta Latvijas
Atbrīvošanas kara laikā.
Ziņas par Valmieras Mūzikas skolas
tapšanu ir fragmentāras, jo ļoti daudzi
skolas vēsturei nozīmīgi dokumenti
gājuši bojā. Jāpiemin, ka arī visas četras
ēkas, kur laika gaitā no 1920. gada rudens
bija telpas Mūzikas skolai, nodega līdz ar
Valmieras vēsturisko centru 1944.gada
septembrī. Rakstā mēģināts precizēt ar
Valmieras Mūzikas skolas tapšanu un tās
sākumgadu darbību saistīto personību
biogrāfijas un skolas ēku atrašanās vietas.
Mūzikas skolas pedagogu un audzēkņu
mākslinieciskajiem sasniegumiem un
mācību satura problemātikai rakstā
uzmanība pievērsta garāmejot, jo šie
jautājumi jau detalizētāk aplūkoti skolas
pedagogu Dainas Brigitas Priedes
un Ritmas Pētersones publicētajos
pētījumos.
Valmieras Mūzikas skola neradās gluži
tukšā vietā. Spriežot pēc publikācijām
un arhīvu dokumentiem 1919./1920.
mācību gadā Annai Ķirpītei Valmierā
bijusi samērā plaša privātprakse
klavierstundu pasniegšanā. Skolnieku
apmācība,
domājams,
pamatā
notikusi viņas mājā Gaujas ielā Nr.15
un kā palīdzes bijušas viņas vecākās
audzēknes. Par to, ka privātprakse jau
tiek uzskatīta kā skolas aizsākums viņa
rakstījusi 1920. gada 25. aprīļa vēstulē
komponistam Alfredam Kalniņam
(1879-1951).
Pēc 100 gadiem jau gandrīz
neiespējami detaļās rekonstruēt kurš
un kā pirmais nonācis pie idejas par

pilnvērtīgas mūzikas skolas dibināšanas
nepieciešamību
Valmierā.
Skolas
atklāšanas svinību aktu 1920. gada
20. novembrī “iesāka jaunās skolas
organizētāja un direktrise Ķirpītes
kundze, dodama īsu pārskatu par to
muzikālo sagatavošanu, kas likts pamatā
Valmieras mūzikas skolai.” (Latvijas
Vēstnesis, Nr.109., 23.11.1920.) Runā
viņa norādīja uz personām, kuras bija
veicinājušas
skolas
nodibināšanu:
Dr.med. Georgs Apinis (1859-1920),
Latvijas Konservatorijas direktors prof.
Jāzeps Vītols un Izglītības Ministrijas
Mākslas Departamenta (turpmāk-IM
MD) Mūzikas nodaļas vadītājs Alfreds
Kalniņš. Ārsts, sabiedriskais darbinieks
un mecenāts Georgs Apinis, kurš
bija pazīstams kā Valmieras sieviešu
ģimnāzijas, slimnīcas, Pilsētas (vēlākā
Vecpuišu) parka un citu sabiedrisku
kopdarbu izveides rosinātājs un
finansiālais balstītājs, nomira 1920.
gada 19. maijā. Tas ir nepilnu mēnesi
pēc A. Ķirpītes iesnieguma IM par skolas
dibināšanu. Domājams, ka ne jau nu tikai
Apiņa pēdējās dzīves nedēļas spriests
par mūzikas skolas izveidi Valmierā.
Atklāšanas runā pieminētais prof.
Jāzeps Vītols, kuru skolas pedagoģiskā
padome ievēlēja par Valmieras mūzikas
skolas Goda prezidentu bieži vien vēlāk
galvaspilsētas varas gaiteņos ar savu
vārdu palīdzēja skolai. Tomēr idejas un
sapņa par Valmieras mūzikas skolas
izveidi pārvēršanā realitātē galvenie
nopelni no pieminētajām personām
pienācās IM MD Mūzikas nodaļas
vadītājam Alfredam Kalniņam.
Par to kā praksē noritēja mūzikas
skolas izveides darbs labu priekšstatu
sniedz Annas Ķirpītes sarakste ar IM MD
Mūzikas nodaļu.
Kā pirmais oficiālais dokuments
ir Annas Ķirpītes 1920. g. 24. aprīļa
lūgums IM MD priekšniekam, kurā viņa
raksturojusi muzikālās izglītības stāvokli
Valmierā:
“Pamatojoties uz to, ka Valmierā ir
daudz skolas, kuras visas pārpildītas ar
no visa apriņķa saplūdušiem bērniem,
prasības pēc muzikālās izglītības ir
ārkārtīgi lielas. Man ir 40 skolnieku. Bez
tam vēl 4-5 klavieru skolotājas, kas pašas
drusku mācījušies, ir tāpat nodarbinātas.
Neraugoties uz to, ne desmitā daļa

Foto: Skats uz Gaujas labā krasta apbūvi Valmierā. No labās puses 1. ēka - Annas un Georga Ķirpīšu
māja Gaujas iela Nr.15., kur no 1920. g. līdz 1922.g. atradās Valmieras Mūzikas skola. No kreisās puses
1. ēka Valmieras Kurlmēmo skola. Izkopējums no 1920.gadu foto.

no interesentiem netiek apmierināta,
un daudzi mācās klavieres spēlēt pie
skolotājām, kuras pašas nav baudījušas
nekādas muzikālas izglītības. Priekš citiem
instrumentiem pat neviena skolotāja
šeit nav. Valdot tādiem apstākļiem
var iedomāties kādā stāvoklī atrodās
Valmierā muzikālā attīstība.
Tā kā mūsu valdība jau daudzi ir
darījuse priekš mākslas izglītības tā tad
ceru, ka arī manu šo lūgumu ievēros un
nodibinās Valmierā jo steidzīgi mūzikas
skolu, kurā tiks piekoptas visas nozares
muzikālā izglītībā. Tā kā tādu skolu
nevar ierīkot vienā dienā, bet vajadzība
pēc viņas ir ārkārtīgi liela, ar šo lūdzu jo
nopietni valdību pabalstīt tos skolniekus,
kas grib mācīties vijoli spēlēt un dziedāt,
atsūtīdama uz vienu dienu nedēļā kādu
krietnu spēku, kas vēl šinī skolas gadā,
gandrīzi divi mēneši, viņiem varētu ierādīt
tik daudzi, kā viņi brīvā vasaras laikā var
nodarboties. Par nožēlošanu tie skolnieki
no izdevumiem kas tur celtos, nevarētu
vairāki segt, kā par ceļu un uzturu. Algu
tiem skolotājiem lūdzu samaksāt valdībai.
Anna Kirpit
Valmierā 24. aprīlī 1920. g. ”
Tūlīt pēc lūgumraksta nosūtīšanas
Anna Ķirpīte aptvērusi kādā lietā
iesaistījusies un nākamajā dienā
uzrakstījusi vēstuli personīgi Alfredam
Kalniņam. Pēc vēstules redzams, ka
viņai iepriekš bijusi runa ar A.Kalniņu un
viņš ieteicis skolas izveides darbus atlikt
līdz rudenim. Vēstulē A. Ķirpīte izklāsta
gan savu redzējumu par skolas izveides
darbu secību, gan arī savas prasības
izglītības iegūšanas kvalitātei, kas skolā
nedrīkstētu atpalikt no Konservatorijas.
“A.g. Kalniņa kgs!
Lūdzu atvainojiet, ka iedrošinājos Jūs
personīgi vēl apgrūtināt. Lai gan Jūs man
devāt padomu gaidīt līdz rudeņam, es visu
pārdomājot, nācu pie slēdziena, ka pati
atvērt mūzikas skolu nekādā ziņā nevaru
iedomāt. Priekš tā vajag daudz naudas.
Es no savas puses tikai varu piedāvāt
savu māju priekš skolas telpām, ja viņas

atradīs par derīgu. Tā tad es iesniedzu
Jums oficielu lūgumu, lai valdība ņemtu
visu savās rokās. Jūs jau laikam viņu
būsiet izlasījuši, un es tikai vēl gribēju
Jūs personīgi gauži lūgt visu šo lietu
pabalstīt. Uz priekšu es vairs tā strādāt
nevaru, jo ārkārtīgi pārpūlējos. Uz vijoles
un dziedāšanas stundām šeit jau gaida
26 skolnieki, kurš skaitlis ar katru dienu
pavairosies, ja tikai būs kāds skolotājs.
Ja es drīkstētu Jums izsacīt savas domas,
tad to lietu tā varētu iesākt: šo pavasaru
jau vajadzētu tikt no valdības atsūtīti
skolotāji priekš vijoles un dziedāšanas,
un uz skolas beigām vajadzētu kādam
nākt ekzaminēt manus skolniekus. Tas
ārkārtīgi uzbudinātu viņus un visi censtos
pēc iespējas vairāk mācīties. Tad mēs jau
droši varētu rudenī rēķināt mazākais uz
100 skolniekiem. No rudens tad vajadzētu
būt pilnīgai mūzikas skolai, kura nekādā
ziņā nedrīkstētu būt sliktāki nostādīt kā
1. nodaļā paralēlās klases Konzervatorijā.
Jūs variet pilnīgi pārliecināts būt, ka pēc
gada mums būs vairāki simts skolnieku
un valdībai nebūs ne mazākā iemesla
nožēlot, ja viņa tagad to skolu atklātu.
Vēl reiz Jūs sirsnīgi lūdzu pabalstīt šo
lietu, jo paši pārliecināsieties, ka viņa ir jo
steidzīga un no liela svara priekš vispārējās
muzikālās izglītības pacelšan[as].
Augstcienībā Anna Kirpit.
Valmierā Gaujas ielā 15.”
Jau 1920. gada 1. maijā Annas Ķirpītes
lūgums skatīts Mūzikas padomes sēdē
un protokolā atzīmēts: “Atsaucoties
uz A.Kirpīt kundzes rakstu nolem[j] likt
priekšā Mūzikas nodaļai deleģēt uz
Valmieru speciālistus (klavieres, vijole,
dziedāšana) dēļ iepazīšanās ar minētās
kundzes darbību un vietējām vajadzībām
mūzikas dzīvē ”
8. maijā Mūzikas nodaļas vadītājs
oficiālā vēstulē ziņo mūzikas skolotājai
A.Kirpīt, ka “Mūzikas nodaļa pilnvarojusi
brīvmākslinieku P.Šuberta kungu braukt
uz Valmieru, lai iepazītos ar turienes
mūzikas skolas dibināšanas lietu un
mūzikas skolnieku spējām”,
” bet jau 20.

maija vēstulē konkretizēts ierašanās
datums – 27. maijs.
21. maijā atbildes vēstulē viņa raksta:
“A.god. Kalnin kgs! Patlaban saņēmu
otro rakstu no Jums. Ļoti pateicos, ka
Jūs manus lūgumus ievērojuši. Gaidīšu
Šuberta kgu nosacītā dienā un sasaukšu
visus skolniekus. Augstcienībā Anna
Kirpīt.”
Mūzikas padomes loceklis pianists
Pauls
Šuberts
(1884-1945)
pēc
atgriešanās no komandējuma 29. maijā
rakstījis iesniegumu par komandējuma
izdevumu apmaksu, kur piebildis:
“Ziņojumu par brauciena rezultātiem
sniegšu mutiski Mūzikas padomes sēdē”. P.
Šuberta rakstiskais ziņojums, kas datēts
ar 4.jūniju, Mākslas departamentā
reģistrēts tikai 9.augustā, kad arī tas
nonācis Mūzikas padomē.
Ziņojumā IM Mūzikas nodaļas
vadītājam “par komandējumu uz
Valmieru Ķirpīt kundzes skolnieku un
vispārīgi mūzikas skolas lietā”” Pauls
Šuberts rakstīja:
“28.-tā maijā 1920.g. noklausījos
Valmierā pie Ķirpīt kundzes (vietējās
mūzikas skolotājas) 43 skolnieces un
skolniekus uz klavierēm, no kuriem lielākā
daļa mācās pie Ķirpit kundzes, tad 11
reflektantus uz dziedāšanas stundām un
1 vijolnieku.
(… ) lielākais vairums spēlēja vai nu
pirmo, otru daudzi, ja trešo gadu un
viņiem nekādas lielākas prasības nebija
uzstādāmas. Daži bija tikai tādu, kuri tikai
gribēja iesākt spēlēt un nebija līdz šim
darījuši skolotāju trūkuma dēļ. Sekmes
būtu katrā ziņā labākas, ja Valmierā būtu
vairāk nopietnu skolotāju, jo Ķirpīt kundze
ir vienīgā, bet pie tam arī jau nervoza
un paveca un no rudens galīgi atsakās
turpināt pasniegt klavieru stundas. Pie
tam reflektantu uz klavieru stundām
no rudens būtu uz klavierēm 100, uz
dziedāšanu 38, vijoli 8; visi pierakstījušies
pie Ķirpīt kundzes cerībā ka tāda mūzikas
skola no rudens Valmierā tiktu atvērta.
Ievērojot to apstākli, ka Valmierā daudz
skolu un apkārtne turīga šis skolnieku
skaits pārliecina par mūzikas skolas
nepieciešamību visā drīzumā. (…)
Tā tad saņemot visu kopā jāliecina,
ka Valmierā mūzikas skola atverama
visā drīzumā būtu no lielas vajadzības
un tiesības, jo līdz ar skolas atvēršanu
skolnieku skaits vēl palielinātos.
P.Šuberts.
4./VI. 1920.g. Rīgā.”

PARTITA NR. 211 2021

9

KONKURSI

NOTIKUMI

LMMDV AICINA UZ ATTĀLINĀTO
PAPILDU UZŅEMŠANU BĒRNU MŪZIKAS SKOLĀ

KONKURSI
XI Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss
VIVA LA MUSICA
Daugavpils kultūras atbalsta biedrība un Staņislava Broka
Daugavpils Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Daugavpils
pilsētas domi, ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu rīko
konkursu mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu jaunajiem
solistiem – instrumentālistiem un vokālistiem.
Konkurss ir veltīts Roberta Šūmaņa 210 gadu jubilejai un
Ludviga van Bēthovena 250 gadu jubilejai.
Konkurss notiks 2021.gada 14. – 16.aprīlī Staņislava Broka
Daugavpils Mūzikas vidusskolā.
Adrese – Kandavas iela 2A, Daugavpils, LV-5401, Latvija;
telefons – 654 07900,
e-pasts: sbdmv@sbdmv.lv,
v vivalamusica@inbox.lv.
Visu grupu dalībnieki atskaņo:
• Roberta Šūmaņa un/vai Ludviga van Bēthovena vienu
vai vairākus skaņdarbus
• brīvas izvēles vienu vai vairākus skaņdarbus
Konkursa programma ir jāatskaņo no galvas.
Klavierspēles un Vokālās mūzikas izglītības programmas
audzēkņiem ir jāatskaņo oriģinālie skaņdarbi, bet pārējo
izglītības programmu audzēkņi var atskaņot kā oriģinālos
skaņdarbus, tā arī pārlikumus, norādot pārlikumu autorus.
Pieteikumi ir jāiesūta elektroniski uz e-pasta adresi
vivalamusica@inbox.lv līdz 2021. gada 13.martam.
Dalības maksa konkursā ir 20 Eiro.

IV Vidzemes novada
mūzikas skolu audzēkņu konkurss
Vispārējās klavierēs ATCELTS.

Solo dziedāšanas konkurss
„VIDZEMES CĪRULĪŠI”
Konkursu organizē: Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola
sadarbībā ar Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas
atbalsta biedrību.
Konkursa dalībnieki iedalās vecuma grupās:
I grupa: meitenes 7-8 gadi;
II grupa: meitenes 9-10 gadi;
III grupa: meitenes 11-12 gadi;
IV grupa: meitenes 13-14 gadi;
V grupa: meitenes 15-16 gadi;
VI grupa: zēni 7-8 gadi;
VII grupa: zēni 9-10 gadi;
VIII grupa: zēni 11-12 gadi;
IX grupa: zēni 13-14 gadi;
X grupa: zēni 15-16 gadi.
Visu grupu audzēkņi izpilda divus dažāda rakstura
skaņdarbus:
• Latviešu tautas dziesma bez pavadījuma vai latviešu
tautas dziesmas apdare.
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• Latviešu komponista oriģināldziesma (vēlams Alfrēda
Kalniņa solodziesma)
Konkurss notiek attālināti, vērtējot dalībnieku iesūtītos
video ierakstus. Konkursa priekšnesumam (abām
dziesmām) jābūt filmētam vienā piegājienā. Video
ierakstam ir jābūt vienotam, nerediģētam, labā skaņas
kvalitātē. Video ieraksts ir jāaugšupielādē Youtube
platformā, un saite uz video ir jānorāda pieteikuma anketā.
Video iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 15. marts.
Konkursa dalības maksa EUR 20.00
Papildus informācija Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskolas vokālās nodaļas vadītāja Dace Balode (tel.
29489390) vai kultūras pasākumu organizatore Inga Kreile
(tel. 28344082) e-pasts inga.kreile@gmail.com
Dalībnieki tiek reģistrēti, aizpildot elektronisko pieteikuma
anketu saitē: https://ej.uz/Cirulisi2021

VIII Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu
Izglītības programmas
Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle
audzēkņu konkurss
Iecavas Mūzikas un mākslas skola organizē VIII Latvijas
mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Izglītības programmas
Stīgu instrumentu spēle- Kokles spēle audzēkņu konkursu.
Konkurss plānots 2021.gada 30.aprīlī Iecavas Mūzikas un
mākslas skolā (turpmāk tekstā IMMS), Grāfa laukums 1.
Konkurss plānots klātienē, bet ņemot vērā tā brīža situāciju
valstī, konkurss var notikt arī attālināti – nosūtot organizatoriem programmas nemontēta, nerediģēta video ieraksta
(nerindota vai publiski pieejama) saiti YouTube platformā.
Konkurss norisinās 4 vecuma grupās:
I grupa sagatavošanas-1.klašu audzēkņi
II grupa 2.-3. klašu audzēkņi
III grupa 4.-5. klašu audzēkņi
IV grupa 6.-7.(8.) klašu audzēkņi
Visās grupās katrs konkursa dalībnieks atskaņo 2 – 3
kontrastējošus, dažāda rakstura, stilu un laikmeta
skaņdarbus, no kuriem vienam jābūt latviešu komponista
oriģināldarbam vai tautasdziesmas apdarei.
Ja konkurss notiek klātienē, tad dalībnieku pieteikumus un
skaņdarbu notis 1 eksemplārā sūtīt uz IMMS pa pastu līdz
2021.gada 9.aprīlim (pasta zīmogs) vai e-pastu iecavasmms@
iecava.lv. Ja konkurss notiek attālināti, tad dalībnieku pieteikumus un skaņdarbu notis sūtīt līdz 2021.gada 9.aprīlim, bet
konkursa dalībnieka video ieraksta YouTube saiti līdz 2021.
gada 29.aprīlim.
Dalības maksa ir 15 EUR no dalībnieka. Dalības maksa
jāpārskaita līdz 2021.gada 9.aprīlim.
Informācija pa telefonu 63942469
Kokles spēles skolotāja Alise Veisa 26364864
Interneta mājas lapa http://www.iecavasmms.lv
Pilnus konkursu nolikumus var lasīt
www.lmiia.lv

Liepājas Mūzikas, mākslas un
dizaina
vidusskola
(LMMDV)
aicina
uz
attālināto
papildu
uzņemšanu Bērnu mūzikas skolā.
Iespēja pieteikties mācībām ir līdz
29. janvārim.
LMMDV aicina vecākus, kuri savus
bērnus vēlas pieteikt LMMDV Bērnu
mūzikas skolā, sazināties telefoniski pa
tālruni (tel. 26779217 vai tel. 26430635),
lai nepieciešamo informāciju varētu nosūtīt uz e-pastu. Pēc pieteikšanās, vecāku norādītajā e-pastā tiks sniegta informācija par to, kur nosūtīt pieteikuma
anketu un divas iedziedātas dziesmas
bez pavadījuma audio vai videoformātā (vēlams, tautasdziesmas).

INFORMĀCIJA PAR IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMĀM:
1. klasē izglītības programmas no
7 gadu vecuma (mācību ilgums 8 gadi),
sagatavošanas klasē no 6 gadu vecuma:
• Klavierspēle;
• Vijoles spēle;
• Čella spēle;
• Kora klase (7–10 gadu vecums).
1. klasē izglītības programmas no
9 gadu vecuma (mācību ilgums 6 gadi),
sagatavošanas klasē no 8 gadu vecuma:
• Akordeona spēle;
• Ģitāras spēle;
• Flautas spēle;
• Obojas spēle;
• Klarnetes spēle;
• Saksofona spēle;
• Mežraga spēle;

• Trompetes spēle;
• Trombona spēle;
• Sitaminstrumentu spēle;
• Mūsdienu ritma mūzika (klavierspēle, saksofona spēle, ģitāras spēle, basģitāras spēle un sitaminstrumentu spēle).
LMMDV ir Latvijas Kultūras ministrijas
pakļautībā esoša profesionālās izglītības iestāde, kas realizē Profesionālās
ievirzes izglītības programmas – Bērnu
Mūzikas un Mākslas skolas, kā arī mūzikas, mākslas un dizaina profesionālās
izglītības programmas. Papildu informācija: www.lmmdv.edu.lv
Informāciju sagatavoja:
PIKC Liepājas Mūzikas,
mākslas un dizaina vidusskola
www.lmmdv.edu.lv

LIELAIS KURIOZU KABINETS
Fragmenti no Bernarda Grūna
"Anekdotiski stāsti par dižajiem
mūziķiem"
Mūzika ir mīlas avots, taču no šī avota
strāvo arī daudz kas savāds. Ielūkojoties
dziļāk, tur atklājas vesels dīvaiņu un
fantastu, ekscentriķu un vientiešu,
sapņotāju un lielummānijas apsēsto,
fanātiķu un nerru, jokupēteru, šķīstu
ideālistu un pat slepkavu panoptiks!
Kuriozu pārpilnība sniedzas no
sešpadsmitā gadsimta lielā franču
meistara Tomā Luī de Viktoria, kurš īsā
mūžā nav sacerējis nevienu noti laicīgās
mūzikas, līdz maestro Etjēnam Meīlam,
kurš savu operu “Uthal” uzrakstījis
pilnīgi bez vijoļu partijām, un Antonam
Vēbernam, kuram jāizsaka pateicība par
visīsāko orķestra kompozīciju pasaulē.
Tā sastāv tikai no septiņām notīm, un
izpildījums ilgst ceturtdaļminūti.
Bezgala bagāta ir bijusi tā Ņujorkas
dāma, kas reiz noīrēja “Camegie Hall” un
viena pati no pirmās līdz pēdējai notij
nodziedāja Maskanji operu “Zemnieka
gods”.
Bija kāds krievu pianists ar četrām
rokām un divdesmit pirkstiem, kuru
1851. gadā Pēterburgā klausījās cars
Nikolajs I.
Un bija arī kāds pedantisks anglis,
kurš papūlējās saskaitīt Vāgnera operu
takts sitienus un rakstīja avīzē “Musical

Times”, ka “Reinas zeltā” to esot trīs
tūkstoši Ieviņsimt pieci, “Parsifālā” četri
tūkstoši trīssimt četrdesmit septiņi un
“Klīstošajā holandietī” – četri tūkstoši
četri simti trīsdesmit divi.
Parīzes operā trīsdesmit gadus
pirmais vijolnieks bija Berlioza un
Meierbēra draugs Urāns (Urhan)
Kretjēns,
s ārkārtīgi reliģiozs vīrs, kurš
nesacīja nevienu lieku vārdu un visu
mūžu valkāja necilu tumšu garīdznieka
tērpu. Viņa līgumā ar teātri bija kāds
neparasts punkts, un tas paredzēja, ka
Urāns vienmēr sēdēs ar muguru pret
skatuvi. Lai neaizskartu savas reliģiskās
jūtas, viņš nedrīkstot paša acīm skatīt
tos bezdievīgos gabalus. Un notika tā,
ka cilvēks, kurš muzicēja vairāk nekā
desmit tūkstošos Parīzes operas izrāžu,
ne reizes neredzēja, kas notiek uz
skatuves.
Dīvaiņi ar savām novirzēm ir
sastopami vienmēr, un daži no viņiem
izpelnījušies pat kādu rindiņu mūzikas
vēsturē.
Pie šīm savā ziņā apbrīnas vērtajām
personībām pieder Daniels Steibelts,
kuru reiz uzskatīja par Bēthovena
konkurentu. Un viņš laikam nudien
būtu pierindojies pie nemirstīgajiem,
ja vien spētu šādā līmenī pacelt savu
morāli, atbildības sajūtu un paškritiku,
tātad īpašības, bez kurām nav iespējams

kāpt patiesos mākslas augstumos. Bet
tās ne tuvu neatbilda viņa izcilajām
muzikālajām dotībām. Steibelts ikdienā
bija uzpūtīgs, arogants un manierīgs,
viņa lietišķie darījumi vienmēr oda pēc
blēdības.
Steibeltam
piemita
izteiktas
kleptomāna tieksmes, taču viņš bija
arī fantastisks pianists un apskaužami
ražīgs komponists. Viņš baudīja
Francijas un Holandes karalieņu, ķeizara
Napoleona, Krievijas caru un Prūsijas
karaļa labvēlību. Steibeltu spēlēja visā
Eiropā, no
Londonas līdz Pēterburgai, uz viņa
koncertiem plūda ļaužu straumes.
Popularitātes ziņā viņa kompozīcijas
varēja konkurēt ar tautas melodijām.
Steibelts bija cilvēks bez sirdsapziņas
un nekautrējās no negodīgiem
darbiem. Savā operā “Alberts un
Adelaīde jeb Uzticības upuris”, ko
uzveda “Covent Garden” teātrī, viņš reti
sastopamā nekaunībā bija ielicis lielus
gabalus no Kerubīni operas “Lodoiska”.
Savukārt Haidna oratorijas “Pasaules
radīšana” atskaņojumā Parīzē Steibelts
iestarpināja savu klavieru partiju,
ko pavadīja eksotiskas, taču stipri
monotonas tamburīna skaņas. To viņš
darīja tāpēc, ka viņa kundze spēlēja šo
instrumentu.
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Steibelts komponēja neaptverami
ātri un viegli. Trīs mēnešus pēc
Napoleona uzvaras pie Austerlicas viņš
ne tikai bija paguvis šim vēsturiskajam
notikumam par godu sacerēt operu
“Marsa slavinājums”, bet arī to
iestudēt Parīzē. Viņa neskaitāmajos
sacerējumos
bieži
sastopamas
melodiju rindas, harmoniskie efekti
un burvīgas orķestrācijas, kas tālu
apsteidza savu laiku. Piemēram,
Steibelta operā “Romeo un Džuljeta”
kā papildinstruments novatoriski ir
izmantots gongs.
Tāds bija šis vīrs, kas uzdrīkstējās
izaicināt pašu Bēthovenu. Pirmo reizi
abi tikās grāfienes Frīzes namā Vīnē.
Bēthovens spēlēja savu jauno trio, opuss
II, un Steibeltam pietika bezkaunības
izturēties pret viņu augstprātīgi. Pēc
astoņām dienām viņi sastapās atkal,
un Steibelts, lai pazemotu Bēthovenu,
cēla priekšā savu kvintetu, kura finālu
viņš bija pārstrādājis no Bēthovena
trio. Tas kļuva nikns un nedomāja norīt
šādu krupi. Maestro drāzās pie čellista
pults, pakampa nošu lapu, nolika uz
klavierēm ačgārni un sāka tik virtuozi
improvizēt par šo balsi, ka iedomīgais
Šteibelts apkaunots un sakauts klusi
aizlavījās projām.
Tagad Šteibelts ir aizmirsts, un viņa
darbi guļ tumšos mūzikas arhīvos.
Palikušas vienīgi atmiņas par šī
komponista nevienlīdzīgo cīņu ar likteni
un - viņa izgudrotā pedāļa lietošanas
zīme “Ped.*”. Šteibelts rakstīja: “Zinot,
ar kādu rūpību ir jālieto pedālis, un
vēloties izvairīties no disharmonijām
un netīras skaņas pārejās no akorda uz
akordu, es izdomāju šo mazo, noderīgo
zvaigznīti.”
Tas ir viņa vienīgais paliekošais
ieguldījums mūzikā.
Kurš vairs tagad ko zina par dižo
Romas Pētera baznīcas kapelmeistaru,
Ferenca Lista draugu un protežē Pjetro
Raimondi? Viņš atstājis apjomā un
dailē grūti pārspējamu darbu klāstu.
Raimondi nepietika ar to, ka viņš raksta
atsevišķas milzu operas un oratorijas,
tās jau no sākuma tika plānotas ciklos
pa trim un četrām. Viņa mūža veikums

ir sešdesmit divas lielās operas,
divdesmit baleti, astoņas oratorijas,
četras mesas, dažādi rekviēmi, Te Deum,
Miserere, Stabat Matē?- un Tantum Ergo.
Raimondi ir komponējis visu psalmu
grāmatu. Viņa kontrapunktiskie darbi
dzima tik nepiespiesti un viegli, ka
mūziķiem būtu jānobāl aiz skaudības.
Kāda no piecdesmit fūgām rakstīta
sešdesmit četrās balsīs sešpadsmit
četrbalsu koriem. Jau iedomājoties
vien, šāda kombinācija liek galvai reibt!
Raimondi meistarstiķis tomēr bija
oratoriju triloģija “Potifars, faraons
un Jēkabs”. Lai gan katra no tām bija
pabeigts darbs, Raimondi savas karjeras
vainagojumam gribēja visas trīs
atskaņot vienā dienā. Pēc gigantiskiem
pūliņiem, kad komponistam pēdīgi
bija izdevies savākt ne tikai veselu
armiju solistu, koristu un orķestrantu,
bet ari pacietīgu un klausīties gatavu
publiku, spožais mērķis tika sasniegts.
Ar kopnosaukumu “Jāzeps” oratorijas
skanēja Romas “Teatro Argentina”. Tas
bija milzīgs, taču diemžēl arī pēdējais
šī skaņraža panākums. Kolosālās
triloģijas izlološana un sacerēšana, kā
arī koncerta rīkošana un vadīšana bija
izsūkusi viņa spēkus. Raimondi sāka
vārguļot un drīz pēc sava triumfa klusi
aizgāja mūžībā.
Bija jāaprit trīsarpus gadsimtiem,
līdz Venozas firsts Karlo Džezualdo
tika atzīts par vienu no mūzikas
pasaules diženajiem. Vajadzēja nākt
drosmīgajiem novatoriem Listam
un Vāgneram, Debisī un Rihardam
Strausam, kā arī mūzikas zinātnieku
Greja un Heseltaina sensacionālajiem
pētījumiem, lai pasaule uzzinātu, ka
sešpadsmitā gadsimta otrajā pusē
Neapolē dzīvojis vīrs, kurš bijis ne tikai
ceļlauzis kompozīcijā, bet arī asiņains
divkāršs slepkava.
Divdesmit sešu gadu vecumā
Džezualdo apprecēja abu Sicīliju
karalistes skaistāko sievieti Annu
d’Avalosu, kura divdesmit viena gada
vecumā jau bija paguvusi divreiz pabūt
sievas godā. Šīs laulības ceturtajā gadā
donna Anna reiz kādā ballē satika jauno
hercogu d’Andria, kurš, pēc laikabiedru

liecībām, esot bijis skaists kā bilde.
Lai gan Anna bija precēta sieva, tas
netraucēja, ka viņu starpā gaišās liesmās
aizkvē- loja mīlestība un sākās kaislīgs
romāns.Kamēr augsti apdāvinātais
Džezualdo greznajā Sanseveras pilī
kopā ar draugiem un dziesmu tekstu
autoru dzejnieku Torkvato Taso
rakstīja savus eleganti grūtsirdīgos
madrigālus, mīlētāji slepšus tikās
dāmas guļamistabā. Bet tad, abiem
par lielām šausmām, kādu dienu viņus
pieķēra Džezualdo krusttēvs Džūlio,
kurš bezcerīgi bija iemīlējies daiļajā
Annā. Viņš tūdaļ steidzās pie krustdēla
un pastāstīja par redzēto. Džezualdo
liedzās tam ticēt. Viņš gribēja droši
pārliecināties par sievas neuzticību un
izmantoja mūžsenu visu krāpto vīru
viltību.
1590. gada 16. oktobra pēcpusdienā
Džezualdo paziņoja sievai, ka dodas
medībās un atgriezīsies tikai no rīta.
Izgājis no pils, viņš paslēpās kādā
blakus namā, no kura varēja vērot
glītā pavedēja ierašanos. Brīdi vēlāk
Džezualdo iedrāzās pilī un pārsteidza
mīlniekus. Ar dusmu un sašutuma
aizmiglotu prātu viņš izrāva dunci un
nežēlīgi nodūra abus divus.
Kad gods bija glābts, firsts
paskaidroja savas rīcības iemeslus
un citiem par brīdinājumu pavēlēja
asiņainos līķus izlikt publiskai apskatei.
Pēc tam viņš četrus gadus dzīvoja savā
labi apsargātajā pilī Neapoles tuvumā
mūžīgās bailēs, ka nogalināto ģimenes
viņam atriebsies. Šajā laikā viņš
nodarbojās vienīgi ar komponēšanu.
1594. gadā Džezualdo sastapa daiļo
Eleonoru d’Este, lūdza viņas roku,
un, visiem par brīnumu, šī bezbailīgā
sieviete tiešām apprecējās ar viņu.
Pēdējos divdesmit gadus Džezualdo
nodzīvoja diezgan laimīgā laulībā.
Septiņdesmit gadus pēc viņa
nāves Neapoli piemeklēja briesmīga
zemestrīce, kas sagrāva arī Džezualdo
šīszemes
eksistences
materiālos
lieciniekus - Sansevero pili un greznās
kapenes. Palikuši tikai viņa skaistie
madrigāli un atmiņas par šaušalīgo
noziegumu.

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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