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FEBRUĀRIS
nezaudē drosmi un nedomā, ka tava dzīve
ir nenozīmīga un to nevar mainīt. Vienmēr
atceries, ka gluži kā zīmulim - vissvarīgākā
daļa no tā, kas tu esi, ir tas, kas ir tavā
iekšienē, un pēc tam ļauj Dieva rokai sevi
vadīt.

Lai ko mēs domātu, viss sākas ar mums
pašiem. Kā mēs uztveram situāciju, kā
šo pārvaram. Nemaz nav viegli. Ja mēs,
saskaroties ar problēmām, neļaujam sev
krist panikā, izmisumā, vai sevis žēlošanā,
tad grūtības ar kurām saskaramies nes
mums svētību, nevis postu. Grūti, ja
problēmas ir jāpārvar vienam un nav
atbalsta no ģimenes, kolēģiem. Ir tik svarīgi,
ja vari savās domās un pārdomās dalīties ar
kādu, kurš uzklausa. Un tam otram nemaz
nav obligāti jāsaprot, galvenais – uzklausīt.
Jo dažkārt domas, pateiktas skaļi, izklausās
pavisam savādāk, kā bija mūsu galvās. Tam,
ar kuru gribi aprunāties, nemaz nav jābūt
blakus, tu vari rakstīt vēstuli, piezvanīt. Un
tu vari kļūt par to, kurš uzklausa. Lai kādam,
ar tevi parunājot, kļūtu vieglāk. Kā ir ar tevi?
Kad tu pēdējo reizi par kādu rūpējies? Tev ir
brīnišķīga iespēja jau šodien kādu atbalstīt,
iedrošināt un iepriecināt.

Un atceries - nekad neskaties uz otru no
augšas, ja nu vienīgi tad, kad palīdzi viņam
piecelties.

Ilze Dāve
(ar interneta resursu palīdzību), redaktore

Foto: Inese Lukjanoviča

VIJOLES SPĒLES SKOLOTĀJA VELTA JŪRMALE

Zīmuļu darinātāja 5 svarīgākās norādes zīmuļiem, pirms viņš tos ieliek kastē:
1) Viss, ko tu darīsi, vienmēr atstās nospiedumu;
2) Atceries, tu vienmēr vari izlabot savas kļūdas; 
3) Svarīgi ir tas, kas ir tevī iekšā;
4) Dzīvē tu iesi cauri sāpīgām asināšanām, bet tās tev padarīs tikai labāku;
5) Lai tu būtu labākais zīmulis, tev jāļauj sevi turēt un vadīt rokai, kurā tu esi. 

Mums visiem ir nepārtraukti jātiek asinātiem. Tas ir nepatīkami un sāpīgi, bet tikai ar asu
zīmuli var rakstīt skaistāko stāstu, zīmēt sīkākās detaļas. 

Šī līdzība mudina tevi apzināties, ka esi īpašs un unikāls cilvēks ar unikāliem Dieva dotiem
talantiem un spējām. Tikai tu vari sasniegt tos mērķus, kuru sasniegšanai esi dzimis. Nekad
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16. martā skaistu dzimšanas dienas 
jubileju svinēs E. Vīgnera Kuldīgas 
Mūzikas skolas skolas vijoles spēles 
skolotāja Velta Jūrmale!

Velta ir dzimusi, augusi un mācījusies 
Saldū. Paralēli vispārizglītojošai skolai, 
Veltas mamma vēlējās, lai meita mācās 
spēlēt vijoli. Pēc skolas beigšanas 
mācību ceļš turpinājās Em.Melngaiļa 
Liepājas mūzikas vidusskolā, 
pilnveidojot vijoles spēli. Paralēli 
mācībām vidusskolas 2. kursā, Velta 
sāka strādāt Kalvenes astoņgadīgā 
skolā par dziedāšanas skolotāju, 

nostrādājot tur divus gadus. Savukārt
4. kursā paralēli mācībām darba gaitās
atgriezās dzimtajā pilsētā - Saldus 
mūzikas skolā par vijoļspēles skolotāju.

Vidusskolas laikā Veltai ļoti
patika spēlēt orķestrī un dažādos 
kameransambļos. Līdztekus skolas 
orķestrim, Velta lielu pieredzi guva
spēlējot Laimoņa Cukura vadītājā stīgu
kvartetā.

Pēc trīs nostrādātiem gadiem Saldus
mūzikas skolā, Velta pārcēlās uz dzīvi
Kuldīgā, kur arī uzreiz bija iespēja sākt 
darbu mūzikas skolā. Pirmie audzēkņi

bija trīs čellisti un divi vijolnieki.
34 gadus Velta ir bijusi E. Vīgnera
Kuldīgas Mūzikas skolas stīgu
instrumentu nodaļas vadītāja.

Neatņemams dzīves pamats ir ticība
Dievam. 30 gadus Velta ir vadījusi kori
Kuldīgas baptistu draudzē, ir bijusi
draudzes orķestra vadītāja, kā arī
izveidojusi savu pašu un radu bērnu
instrumentālo ansambli, aranžējot un
pielāgojot repertuāra katra spējām un
varēšanai.

Veltai ļoti patīk vēja un lietus
apvienojums, it īpaši ja to var izbaudīt



ejot ar kājām, nevis braucot ar mašīnu. 
Ikdienas prieku spēj sagādāt kafi ja 
un šokolāde, izbrauciens ar divriteni, 
ziedu krāšņums, dabas skaistums, 
skaists koncerta apmeklējums, īpaši 
simfoniskā orķestra koncerts. Īpašu 
prieku sagādā pavadīts laiks kopā ar 
mazbērniem.

Skolotājas Veltas Jūrmales vārds 
mūsu skolā saistās ar lielu labestību, 
māku iemācīt bērniem mīlēt mūziku, 
ieklausīties tajā, sadzirdēt ar pacietību, 
tādejādi liekot drošu pamatu vēl 
nedrošos mazos māksliniekos.

Jau 11 gadus skolotāja strādā ar 
skolas kamerorķestri. Ar lielu rūpību, 
reizēm ņemot talkā arī kādu humora 
dzirksti, tiek panākts rezultāts - bērniem 
interesē un patīk tas, ko viņi dara. Ne 
velti orķestrī vēlas spēlēt arī skolas 
absolventi. Nošu rakstīšana Sibelius
programmā, aranžiju veidošana – arī tie 
ir Veltas ikdienas uzdevumi. 

Galvenais, ko skolotāja prot: arī 
audzēknī, kuram tik labi neveicas, prast 

saskatīt to gaišo stīgu, kuru aizskarot 
audzēkņi paši ne vien pabeidz mācības 
skolā, bet arī turpina mūzikas ceļu. Vai 
var būt lielāks prieks un gandarījums 
par to, ja skolu beigušie audzēkņi 

vēlas atnākt pie skolotājas tāpat vien 
parunāties?

Daudz laimes jubilejā!

Rīgā
10.02.2021. Nr. 7.8.5./2021-DOC-436-453

Uz 08.02.2021. Nr. 1
Izglītības un zinātnes ministrijai 

INFORMĀCIJAI:
Biedrībai “Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija’’

aivars.broks@sbdmv.lv

Par iesnieguma virzību
Valsts kancelejā saņemts  Ministru kabinetam 

adresēts biedrības “Latvijas Mūzikas izglītības 
iestāžu asociācija’’ iesniegums par Attālināto mācību 
organizēšanas un īstenošanas kārtību. 

Atbilstoši Ministru prezidenta 2019. gada 31. janvāra 
rezolūcijā

Nr.  2019-1.1.1./5-5 Valsts kancelejai dotajam 
deleģējumam nosūtu Izglītības un zinātnes ministrijai 
biedrības “Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija’’ 
iesniegumu izskatīšanai un atbildes sniegšanai 
atbilstoši Iesniegumu likuma 4. panta otrajai daļai.

Ņemot vērā minēto, lūdzu Izglītības un zinātnes 
ministriju informēt Valsts kanceleju par iesniedzējam 
sniegto atbildi.

Pielikumā: biedrības “Latvijas Mūzikas izglītības 
iestāžu asociācija’’ iesniegums uz 2 lpp.

Cieņā
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
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Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība” 
 

Ministru kabinetam 
Izglītības un zinātnes ministrijai  

Kultūras ministrijai 
Latvija Nacionālajam kultūras centram 

 
 

Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija (turpmāk – LMIIA) ir iepazinusies ar 
Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projektu “Attālināto mācību 
organizēšanas un īstenošanas kārtība” un sniedz savas rekomendācijas šā projekta 
sakarā. 

 
Ievadā gribam uzsvērt, ka LMIIA pārstāv mūzikas profesionālās ievirzes izglītības 

iestādes un mūzikas vidējās profesionālās izglītības iestādes, līdz ar to – abas izglītības 
formas. Un šā izglītība ir laika ieguves ziņā ilgstoša, saturiski komplicēta un radoša, 
formas ziņā cieši izteikta ar teorijas un prakses mijiedarbību, jeb, nepārtrauktu 
klātienes kontaktu starp pedagogu un audzēkni. 

 
Līdz ar to, cerot, ka MK noteikumos tiks ņemtas vērā visu izglītības jomu pārstāvju 

domas,  LMIIA iesniedz sekojošus priekšlikumus: 
 
1.Izteikt 4.2. punktu sekojoši: 
“pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, kuru izglītības programmu apguvi 
apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, kā arī 
izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokuments, attālinātās mācības kā ieteicamu 
izglītības programmas klātienes formā sastāvdaļu”. 
Pamatojums: izņemot ārā attālināto mācību obligātumu, tas veicinātu demokrātiskāku 
un praktiskāku attālināto mācību pielietojumu. Neaizmirsīsim, ka attālinātās izglītības 
obligātajā gadījumā valstij vajadzēs nodrošināt jau šogad visiem audzēkņiem un 
pedagogiem mācību līdzekļus – to starpā, telefonus vai planšetes vai datorus, kā arī 
interneta pieslēgumus. Vai valsts ir tam gatava?    
 
 
  

2.Izteikt 4.2.7. punktu sekojoši: 
“profesionālās vidējās izglītības programmās un arodizglītības programmās īsteno 
līdz 20 procentiem (mākslu izglītības programmās – līdz 10 procentiem) no plānotā 
kopīgo stundu skaita programmā, ieskaitot moduļu praktisko daļu, prakses moduli vai 
kvalifikācijas praksi. 
Pamatojums: kā jau ievadā minējām, mūzikas (un arī – mākslas) izglītībā viss mācību 
process praktiski notiek ciešā pedagoga un audzēkņa kontaktā. Atvēlētie 20% 
attālinātajām mācībām ir pārāk daudz. Precīza sekošana šim kritērijam novedīs pie 
kvalitātes zuduma, šā kritērija “apiešana” ar visāda veida “radošiem” risinājumiem 
sarežģīs mūzikas un mākslas mācību iestāžu direktoru un viņu attiecīgi kontrolējošo 
organizāciju darbu.  
 
3.Izņemt ārā punktus 7.1. un 7.2.: 
7.1. “vismaz divos mācību priekšmetos (kursos, moduļos)”; 
7.2. “līdz 30 procentiem no mācību priekšmetā (kursā, modulī) noteiktā apjoma”. 
Pamatojums: Pirmkārt, 7.punkts jau skaidri definē attālināto mācību īstenošanu; un 
sīkāk definēt īstenošanas detaļas nozīmē ierobežot ļoti dažādo izglītības iestāžu darbu. 
Otrkārt, šie punkti nonāk pretrunā jau ar 4.2.7.punktu, kur jau ir dots skaidrojums par 
attālināto mācību īstenošanas detaļām profesionālajā vidējā izglītībā un arodizglītībā.          
 
 
 
Ar cieņu, 
 
Aivars Broks 
LMIIA priekšsēdētājs 

 

īstenojot attālinātās mācības, tika izvirzīta akūta un steidzama nepieciešamība lūgt izprast un veikt 
grozījumus pieņemtajos Ministru kabineta noteikumos:

• ievērojot epidemioloģiskos nosacījumus par telpu dezinfekciju, vēdināšanu un plūsmas nodrošināšanu 
u.c. norādījumus, atļaut izglītības iestādes telpas izmantot audzēkņu pašmācības nodrošināšanai tiem 
audzēkņiem, kuriem mājās nav savu mūzikas instrumentu. Lauku reģionos ļoti daudzām audzēkņu 
ģimenēm nav mūzikas instrumentu, lai nodrošinātu attālināto mācību procesu klavierspēlē, līdz ar 
to audzēknim nav iespējas pilnvērtīgi mācīties un apgūt mācību programmas. Uzskatām, ka, atļaujot 
audzēkņiem pašvadīti praktizēties klavierspēlē klātienē, vienai personai atrodoties, piemēram, skolas 
zālē, nevienam netiks nodarīts fi zisks un morāls kaitējums, un tas būs daudz drošāk nekā sporta 
nodarbības ārā vai veikala apmeklējums, kur vienā telpā var atrasties, piemēram, 10 vai 20 personas.

• atļaut profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (it īpaši, lauku teritorijās esošās) nodrošināt individuālās 
konsultācijas audzēkņiem, kuri zaudē motivāciju attālinātā mācību procesa ietekmē un kuriem ir 
nepieciešama individuāla vielas izskaidrošana, lai nerastos problēmas tālākā mācību procesa apguvē.

• atļaut individuālās (1 audzēknis: 1 pedagogs) nodarbības pēdējā mācību gada izglītojamiem, kuras 
nav iespējams veikt attālināti, lai sagatavotos skolas noslēguma eksāmeniem  un nākamajā izglītības 
pakāpē.

Cerot uz situācijas izpratni un ātru reaģēšanu uz nepieciešamajām izmaiņām,

Vidzemes reģiona mūzikas un mākslas skolu direktoru vārdā –

Cieņā
Vigo Račevskis

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas
direktors 
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ATTĀLINĀTO MĀCĪBU ORGANIZĒŠANAS UN ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma

14.panta 45.punktu
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā organi-
zē un īsteno attālinātās mācības.
2. Ārpus formālās izglītības attālinātās 
mācības organizē un īsteno atbilstoši at-
tiecīgās izglītības programmas īstenotāja 
noteiktajai kārtībai.
3. Pirmsskolas izglītības pakāpē attālinā-
tās mācības neorganizē.
4. Formālajā izglītībā attālinātās mācības 
organizē un īsteno atbilstoši šo noteiku-
mu nosacījumiem, ievērojot, ka:
4.1. attālinātas mācības neorganizē:
4.1.1. 1.klases izglītojamajiem;
4.1.2. speciālās pamatizglītības program-
mās izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem un speciālās pamatizglītī-
bas programmās izglītojamajiem ar sma-
giem garīgās attīstības traucējumiem vai 
vairākiem smagiem attīstības traucēju-
miem;
4.1.3. izglītības programmās, kas tiek īs-
tenotas ieslodzījuma vietās un sociālās 
korekcijas izglītības iestādēs;
4.2. pamatizglītības un vidējās izglītības 
pakāpē, kuru izglītības programmu ap-
guvi apliecina valsts atzīts izglītības vai 
profesionālās kvalifi kācijas dokuments, 
kā arī izglītības un profesionālās kvalifi kā-
cijas dokuments, attālinātās mācības kā 
obligātu izglītības programmas klātienes 
formā sastāvdaļu:
4.2.1. 2. līdz 3. klasei īsteno līdz 5 procen-
tiem no plānotā mācību stundu skaita 
mācību priekšmetos mācību gadā;
4.2.2. 4. līdz 6. klasei īsteno līdz 10 pro-
centiem no plānotā mācību stundu skai-
ta mācību priekšmetos mācību gadā;
4.2.3. 7. līdz 9.klasei īsteno līdz 15 procen-
tiem no plānotā mācību stundu skaita 
mācību priekšmetos mācību gadā;
4.2.4. 10. līdz 12. klasei īsteno līdz 20 pro-
centiem no plānotā mācību stundu skai-
ta mācību priekšmetos (kursos) mācību 
gadā;
4.2.5. profesionālās pamatizglītības prog-
rammās īsteno līdz pieciem procentiem 
no plānotā kopīgo stundu skaita prog-
rammā gadā, ieskaitot moduļu praktis-
ko daļu, prakses moduli vai kvalifi kācijas 
praksi;
4.2.6. profesionālās ievirzes izglītības 
programmās attālinātas mācības īsteno 
līdz 5 procentiem no plānotā kopīgo 
stundu skaita programmā;
4.2.7. profesionālās vidējās izglītības 
programmās un arodizglītības program-

mās īsteno līdz 20 procentiem no plā-
notā kopīgo stundu skaita programmā, 
ieskaitot moduļu praktisko daļu, prakses 
moduli vai kvalifi kācijas praksi;
4.2.8. profesionālās tālākizglītības prog-
rammās īsteno līdz 20 procentiem no 
plānotā kopīgo stundu skaita program-
mā, ieskaitot moduļu praktisko daļu, 
prakses moduli vai kvalifi kācijas praksi;
4.2.9. profesionālās pilnveides izglītības 
programmās attālinātas mācības īsteno 
līdz 30 procentiem no plānotā kopīgo 
stundu skaita programmā;
4.3. augstākās izglītības pakāpē pilna 
laika studijās attālinātās mācības īsteno 
līdz 50 procentiem no attiecīgās studiju 
programmas īstenošanai noteiktā kon-
taktstundu apjoma, kas norādīts izglītības 
iestādes apstiprinātajā attiecīgās studiju 
programmas studiju plānā.
5. Attālinātās mācības tiek īstenotas kā 
efektīva, kvalitatīva, pilnvērtīga un iekļau-
joša klātienes mācību procesa daļa, lai 
nodrošinātu iespēju izglītojamam apgūt 
plānotos sasniedzamos rezultātus, at-
tīstot izglītojamo pašvadītas mācīšanās, 
digitālās pratības, kritiskās domāšanas, 
problēmrisināšanas un sadarbības caur-
viju prasmes, kā arī nodrošinātu izglītoja-
mam diferencētu, personalizētu un starp-
disciplināru mācību procesu. Atkarībā no 
attālināto mācību īstenošanas mērķa, uz-
devuma un iespējām, izmanto:
5.1. dažādas mācību organizācijas formas, 
tai skaitā individuālu un grupu darbu, 
konsultācijas, projekta darbu;
5.2. dažādas norises vietas, tai skaitā sko-
las bibliotēku, laboratorijas, pētniecības 
iestādes, muzejus, dabu, mājas;
5.3. dažādus mācību līdzekļus, tai skaitā 
tehnoloģiju risinājumus.
6. Lai organizētu attālinātās mācības šo 
noteikumu 4.2.  apakšpunktā minētajās 
izglītības pakāpēs, izglītības iestāde:
6.1. mācību darba organizācijas plānā 
(stundu (nodarbību) sarakstā) norāda 
attālināto mācību ietvaros plānotās stun-
das (nodarbības);
6.2. ja attālinātās mācības plānots īstenot 
ar informācijas tehnoloģiju starpniecību, 
nodrošina tiešsaistes mācīšanās tehnisko 
vidi, kas atbalsta sinhronu un asinhronu 
attālināto mācīšanos, kā arī digitālu mācī-
bu materiālu pieejamību izglītojamajiem, 
ievērojot, ka:
6.2.1. sinhronas attālinātas mācīšanās ri-
sinājumiem jānodrošina nepieciešamā 
tehnika video un audio translācijai un ie-

rakstam, kā arī programmatūra sinhronai 
tiešsaistes video un audio komunikācijai 
ar ekrāna pārraides atbalstu;
6.2.2. asinhronas attālinātas mācīšanās 
risinājumiem jānodrošina vide digitālu 
mācību materiālu izvietošanai, izglītoja-
mo patstāvīgo darbu izstrādei un iesnieg-
šanai, izglītojamo savstarpējai komunikā-
cijai un komunikācijai ar pedagogu;
6.3. iekšējos normatīvajos aktos nosaka 
attālināto mācību organizēšanas kārtību, 
cita starpā iekļaujot:
6.3.1. kārtību, kādā izglītības iestāde ap-
zina, vai izglītojamajiem ir pieejami teh-
niskie līdzekļi attālināto mācību procesa 
nodrošināšanai, kā arī minēto tehnisko 
līdzekļu nodrošināšanas kārtību, ja izglī-
tojamajiem tie nav pieejami;
6.3.2. kārtību, kādā tiek uzskaitīta izglīto-
jamo dalība attālinātajās mācībās un uz-
doto uzdevumu izpilde;
6.3.3. rīcību gadījumos, ja izglītojamā da-
lība attālinātajās mācībās nav iespējama 
vai ir traucēta tehnisku iemeslu dēļ;
6.3.4. kārtību, kādā nodrošina drošības 
prasību ievērošanu attālināto mācību 
laikā un saziņas kārtību ar izglītojamā li-
kumiskajiem pārstāvjiem drošības vai ve-
selības apdraudējuma gadījumā;
6.3.5. kārtību, kādā izglītojamie attālināto 
mācību ietvaros izmanto izglītības ies-
tādes resursus un infrastruktūru (telpas, 
bibliotēku u.c.).
7. Šo noteikumu 4.2.1.-4.2.7. apakšpunktā 
minētajās izglītības programmās attālinā-
tās mācības mācību gada ietvaros un šo 
noteikumu 4.2.8. un 4.2.9.  apakšpunktā 
minēto izglītības programmu ietvaros 
attālinātas mācības īsteno izglītības ies-
tādes apstiprinātajā attiecīgās izglītības 
programmas mācību priekšmetu (kursu) 
un stundu plānā norādītajā apjomā:
7.1. vismaz divos mācību priekšmetos 
(kursos, moduļos);
7.2. līdz 30 procentiem no mācību priekš-
metā (kursā, modulī) noteiktā apjoma.
8. Šo noteikumu 4.punkts piemērojams ar 
2021. gada 1. septembri.
Šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētos 
jautājumus izglītības iestāde iekšējos 
normatīvajos aktos nosaka ne vēlāk kā 
līdz 2021. gada 16. augustam.

Ministru prezidents A. K. Kariņš 
Izglītības un zinātnes ministre 

I. Šuplinska
Iesniedzējs:Izglītības un zinātnes ministre 

I. Šuplinska
Vizē: Valsts sekretārs J.Volberts

INTERVIJA AR SKOLOTĀJU ANDU KALNIŅU 2019.GADA AUGUSTĀ
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidus-

skola (AKCMV) - tā ir īpaša vieta, seviš-
ķa kultūrtelpa Cēsīs un visā Vidzemes 
reģionā, ko gadu gaitā rūpīgi veidojuši 
tajā strādājošie un muzicējošie cilvē-
ki - pedagogi personības. Tādēļ skolas 
95. jubilejas gadā piedāvājam ar inter-
viju starpniecību iepazīt mūsu piere-
dzējušākos pedagogus. Ciklu turpinām, 
ieklausoties janvāra mēneša jubilāres, 
ilggadējas AKCMV klavierspēles peda-
goģes un koncertmeistares Andas Kal-
niņas teiktajā. 

Pedagogus uz sarunu aicināja un 
viņu izteiktās domas apkopoja AKCMV 
pedagoģe Anitra Rause.

A.Rause: Ļoti cien. skolotāja Anda! 
Jūs jau ilgus gadus esat brīnišķīgas 
profesijas pārstāve – klavieru sko-
lotāja. Jūsu audzēkņi jūs raksturo 
kā sirsnīgu, iejūtīgu, pretimnākošu 
un mūziku ļoti mīlošu skolotāju. Ko 
jums pašai nozīmē savs darbs, un vai 
varat sevi iedomāties citā profesijā?

A.Kalniņa: “Domājot atbildi uz šo 
jautājumu, gribētu teikt I.Ziedoņa vār-
diem: „Kas ir dzīve??? ... Tā ir SEVIS mek-
lēšana!!!”

Man patīk mans darbs, bet varbūt, ja 
būtu bijis iespējams, ļoti labprāt būtu 
dejotāja vai vismaz baleta koncertmeis-
tare.”

A.Rause: Vai piekrītat, ka cilvēks 
sākas no savām „saknēm”- savas ģi-
menes? Kādi ir jūsu pamatiespaidi 
par vietu un cilvēkiem, pie kuriem 
„ieradāties” – uzaugāt šajā pasaulē? 
Kad un kādos apstākļos tas notika? 

A.Kalniņa: “Manas bērnības mājas ir 
Cēsīs, Piebalgas ielā 29, tur 1951.gadā 
es piedzimu. Vecamtētim, Latvijas lai-
ka dzelzceļniekam, šeit pēc kara laipni 
atļāva dzīvot darba kolēģis Braže, kad 
viņa ģimenes īsto mājvietu bija „nolū-
kojis” KGB virsnieks. Mans tētis bija ķī-
miķis, papīra ražotājs. Mūsu ģimenes 
dzīve tika pakļauta viņa darbam. Mā-
miņa Ausma Martinsone, vēlāk Kalniņa, 
jaunībā reizē ar Imantu Kokaru bija bei-
gusi mūsu pašu AKCMV, kordiriģentu 
nodaļu. Vēlāk bijusi solfedžo skolotāja 
Latvijā pazīstamam mūziķim - pedago-
gam Mārim Švinkam u.c. Interesanti, ka 
atceros brīdi, kad pie manas māmiņas 
bija atvesta jauna pusaudžu meitene 
Līga Priedīte ar lūgumu sagatavot viņu 
teorijas priekšmetu eksāmenam Cēsu 
Mūzikas vidusskolā. Tagadējās kolēģes 
Līgas Priedītes mammas man adīto rozā 

cepurīti vēl šodien glabāju kā relikviju. 
Pēc dzīvošanas Cēsīs, kur mūsu māja 

„skanēja”, jo abos stāvos spēlēja klavie-
res, pārcēlāmies uz Sloku, kopmītņu 
tipa vienistabas dzīvokli ar kopēju vir-
tuvi gara koridora galā. Pēc tam gan 
laimīgi nokļuvām Līgatnē - īpašā vietā 
Padomju Latvijas apstākļos. Šeit atkal 
apkārt bija daudz mūzikas mīļotāju un 
ļoti labu, pat varonīgu cilvēku.

Atceros Līgatnes bērnudārzu, kurā 
gāju - tas bija kādās īpašās telpās, iz-
skatījās pēc pils! Un mana māmiņa te 
strādāja par muzikālo audzinātāju! Jā-
saka gan, ka tas brīžiem sagādāja arī 
kādu „neērtību”- visiem maniem bērnu-
dārznieka darbiņiem vienmēr vajadzēja 
būt perfektiem, jo kā gan citādāk, ja esi 
audzinātājas bērns?! Līgatnes kultūras 
namā arī sāku dejot baleta pulciņā. Kā 
man tas patika! Nodarbības labprāt 
būtu turpinājusi, bet bieži piemeklēja 
saaukstēšanās, kas tām traucēja.”

A.Rause: “Kādas vērtības vecāki 
jums iemācīja?”

A.Kalniņa: “Visu izdarīt pēc vislabākās 
sirdsapziņas.”

A.Rause: “Vai ir kādas lietas, kur 
jūsu domas tagad atšķiras no tā, kā 
jums mācīja vecāki?” 

A.Kalniņa: “Domāju – vecākiem prasīt 
no sava bērna maksimumu – ne vien-
mēr to var un vajag.”

A.Rause: “Nākamie nozīmīgie jau-
na cilvēka veidotāji ir viņa skolotāji. 
Kuri no jūsu skolotājiem atstājuši 
vispaliekošākās pēdas jūsu sirdī, 
prātā un līdz ar to arī dzīvē?” 

A.Kalniņa: “Mana pirmā audzinātāja 
Līgatnes skolā bija brīnišķīga! Viņu sau-
ca Aina Puriņa. Biju nobijusies, redzot 
skolas garo, tumšo, barakai līdzīgo ēku. 
Ieejot iekšā un satiekot skolotāju Ainu, 
viss mainījās - viņas sirds siltums, vārdi 
un smaids pārliecināja, ka te, iekšā, viss 
būs labi!

Mūzikas skolā mana pirmā klavieru 
skolotāja bija Biruta Sāre. Mums bija 
laba sadarbība - piedalījos arī konkur-
sos. 

Tad Mūzikas vidusskolā sk.Cintiņa, 
kas mācēja motivēt un atrast katram 
bērnam savu pieeju. Ļoti laba skolotāja 
un cilvēks! Bieži bija iespēja vērot savu 
pedagogu darbībā - viņa Līgatnes an-
sambļiem spēlēja pavadījumu. Tad es, 
to redzot, domāju - es arī tā gribētu 
spēlēt!

Augstskolā mācījos pie prof.Igora 

Kalniņa. Brīnišķīgā Maija Saiva bija ka-
meransambļa klasē. Valsts eksāmenā, 
spēlējot A.Dvoržāka kvintetu, dabūju 
visaugstāko vērtējumu – „5”!

Vienreizēja personība bija koncert-
meistaros, savam vīram līdzi atbraukusī 
Ņina Nikolajevna Vasiļjeva - īsta Pēter-
burgas operas teātra koncertmeistare. 
Kā viņa mūs „dresēja”!”

A.Rause: “Kā jūs izvēlējāties kļūt 
par mūziķi?”

A.Kalniņa: “Cita doma man nemaz 
nevarēja būt! Māmiņas iespaids bija 
noteicošais, un arī visās kaimiņu ģime-
nēs bija kāds, kas mācījās mūziku. Arī 
Līgatnes Kultūras namā mūzikas iespai-
di bija gana bagātīgi. Atceros savu pir-
mo publisko uzstāšanos - no Līgatnes 
bērnu dārza braucām uzstāties Latvijas 
Televīzijā!

Diktore Laimdota Rone teica: „Un ta-
gad jūs, skatītāji, redzēsiet bērnus, kas 
pie mums atbraukuši no tālās Līgatnes!” 
Man bija jāspēlē M.Gļinkas „Polka”, mā-
miņa bija man to iemācījusi. Lieki teikt, 
ka es visu ceļu, braucot uz Rīgu, uztrau-
cos, vai varēšu skaņdarba beigās pareizi 
nospēlēt grūto lēcienu?! Par laimi, viss 
izdevās labi! 

Reiz gan pienāca piedāvājums - iestā-
ties baleta skolā, bet māmiņa aicinātājai 
pastāstīja, ka veselības dēļ to nevarēšu.” 

A.Rause: “Ar kādām grūtībām jums 
iznāca saskarties jaunības posmā, 
studijās un vēlāk - darba dzīvē?”

A.Kalniņa: “Mācījos Līgatnes skolā, 
bet mūzikas skolā - Cēsīs. Daudzu gadu 
garumā, lietus vai sniegs, bija laikus jā-
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JMR1MS JAUNIE PIANISTI – LAI ARĪ ATTĀLINĀTI, TOMĒR LĪMENĪ!
Latvijas mūzikas skolu dzīve pēdējā 

gada laikā ir spēcīgi mainījusies, to-
mēr nav apstājusies. Arī Jāzepa Mediņa 
Rīgas 1. mūzikas skolas klavierspēles 
audzēkņi neierastajos apstākļos tur-
pinājuši ne tikai čakli mācīties, bet arī 
ar videoierakstu palīdzību veiksmīgi 
piedalījušies vairākos starptautiskajos 
konkursos. JMR1MS Klavieru nodaļas 
vadītāja Antra Vīksne vērtē sasniegto: 
Paldies  visiem konkursu organizatoriem 
par darbu un iniciatīvu, organizējot   vi-
deo ierakstu konkursus! Šobrīd, mūzikas 
dzīves sastinguma  situācijā,   kad visap-
kārt nekas nenotiek, šādi konkursi  ir liels 
stimuls,   enerģijas lādiņš un motivāci-
ja   radošai  izpausmei! Audzēkņi ir ieinte-
resēti veikt labāko un kvalitatīvāko ierak-
stu, to analizējot, mācās sevi klausīties un 
vērtēt savu sniegumu.

Veselos trīs konkursos laurus gu-
vis Daniels Ritovs (skol. J. Krasnova) – 
1. vieta Starptautiskajā tiešsaistes fes-
tivālā - konkursā ALL COLOURS OF ART 
Itālijā (2020), 2. vieta Oskara Stroka 
I Starptautiskajā jauno pianistu konkur-
sā Daugavpilī (2020) un 2. vieta Starp-
tautiskajā mākslas mediju konkursā 
World Art Games Spānijā (2020). II Starp-
tautiskajā jauno pianistu tiešsaistes
konkursā LVIV KAWAI CHRISTMAS 2020 
Ukrainā (2020) pirmās vietas ieguvuši 
Gerda Līna Brennessele (skol. V. Vēriņa) 
un Oļegs Dubovskis (skol. O. Moskaļo-
nova), Maija Višņova (skol. I. Šostaka) 
ieguvusi 2. vietu I Starptautiskajā jauno 
pianistu konkursā FORTE & PIANO Saldū 
(2020), bet trešās vietas izcīnījuši Elīza 
Bārzdiņa (skol. A. Vīksne) – Starptautis-
kajā konkursā MUSICAL FIREWORKS IN 

BADEN – WURTTEMBERG Vācijā (2020), 
Ramans Grigorjans (skol. J. Krasnova) 
– Starptautiskajā mākslas mediju kon-
kursā World Art Games Spānijā (2020), 
kā arī Džonatans Džordžs Zēģelis (skol. 
A. Vīksne) ansamblī ar Žaneti Sīpolu 
(skol. I. Grīnvalde) un Elizabeti Šaicāni 
(skol. K. Kivleniece – Cābule) – VII Starp-
tautiskajā kameransambļu festivālā 
MUZIKINE AKVARELE – 2020 Lietuvā. E
Īpašs prieks par Evu Blumbergu (skol. 
A. Vīksne) – Grand Prix ieguvēju I Starp-
tautiskajā pianistu konkursā PianoForte 
Kazahstānā (2021). Eva atskaņoja divas 
daļas no I. Pauera cikla Monolīti un viņas i
spēle guva žūrijas komisijas priekšsēdē-
tāja N. T. Izmailova uzslavu: Ļoti efektīgs 
izpildījums, interesanti skaņdarbi un brī-
nišķīgs pianisms!

Ko par dalību šādos konkursos saka 
jaunie pianisti un viņu vecāki? Gerda 
Līna Brennessele pastāstīja: Pagājušajā 
gadā es pirmo reizi piedalījos konkursā 
klātienē. Sajūtas, uzkāpjot uz skatuves, 
dzirdot aplausus un izjūtot patīkamu 
satraukumu, nevar salīdzināt ar sajūtām, 
kad konkurss notiek attālināti! Gatavo-
joties attālinātajam konkursam, man 
vienīgi patika pati ieraksta fi lmēšana. Es 
tomēr gribu kāpt uz skatuves un spēlēt 
klausītājiem! Gerdas māmiņa Svetlana !
atzina: Klātesamības efekts ir ļoti svarīgs 
gan tiem, kuri vērtē, gan arī tiem, kuri pie-
dalās konkursā. Ne tikai precīza un māks-
linieciska skaņdarba atskaņošana, bet 
arī stresa noturības līmenis un emocijas, 
kas valda uz skatuves, veido jaunā talan-
ta koptēlu! Varu gan piebilst, ka ir konkur-
si, uz kuriem mēs, iespējams, nebrauktu, 
tāpēc iespēja tajos piedalīties attālināti 

nav nemaz tik slikta.
Arī JMR1MS ir guvusi pieredzi video-

ierakstu konkursa organizēšana. Pa-
gājušā gada martā, pāris dienas pirms 
X Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno 
pianistu konkursa, tika saņemta ziņa 
par ārkārtas situāciju valstī un ilgi un 
rūpīgi gatavotā konkursa norises at-
celšanu. Apsverot dažādas iespējas, kā 
risināt radušos situāciju, tika lemts par 
labu videoierakstu konkursam, kas vai-
nagojās ar ļoti sirsnīgu un skaistu ap-
balvošanas ceremoniju 2020. gada 19. 
jūnijā. Tās dalībnieku skaits bija stipri 
ierobežots, toties interesentiem bija 
iespēja vērot to tiešsaistē. Klātesošos 
uzrunāja skolas direktore Jūlija Strode, 
izsakot pārliecību, ka katram, kas šajā 
konkursā ir piedalījies, ir savs ganda-
rījums – gan tiem, kas to ir rīkojuši, gan 
tiem, kas ir vērtējuši, gan tiem, kas mācī-
juši bērnus, gan arī pašiem bērniem, kuri 
ir centušies, strādājuši mājas apstākļos 
un sasnieguši savu rezultātu. Direkto-
re īpaši izcēla Antras Vīksnes devumu 
visu desmit konkursu organizēšanā, 
dāvinot skaistu ziedu pušķi un novēlot 
turpināt konkursu vēl desmit un vai-
rāk gadus uz priekšu. Ar panākumiem 
konkursā piedalījās daudzi JMR1MS au-
dzēkņi. Pirmās vietas ieguva Batja Ro-
zenberga (skol. I. Šostaka), Teo Niklāvs 
Mitenbergs (skol. M. Blumberga), otrās 
vietas – Maija Višņova (skol. I. Šostaka), 
Elīza Bārzdiņa (A. Vīksne), Timurs Garists 
(A. Rozenberga – Trautmane), trešās 
vietas – Nikolajs Larss Eriks Olsons (skol. 
O. Moskaļonova), Pēteris Laškovs (skol. 
A. Rozenberga – Trautmane), Tomass 
Počs - Rukmanis (skol. G. Melbārde), 

Matvejs Savkovs (skol. L. Razdai – Voda). 
Atzinības rakstus saņēma Elza Grāvele 
(skol. Z. Mežgaile), Solvita Dūdiņa ( skol. 
V. Vēriņa), Jānis Ošis (skol. M. Blumber-
ga), Milana Žižkuna (skol. A. Rozenber-
ga – Trautmane) Zlata Musatova (skol. 
J. Krasnova), Aleksandrs Aņikins (skol. 
A. Rozenberga – Trautmane), Paula Pa-
vļenko (V. Vēriņa) un Oļegs Dubovskis 
(O. Moskaļonova). 

Šajā konkursa jubilejas gadskārtā bija 
arī īpašs pārsteigums. Konkursa apbal-
vošanas ceremonijā tika prezentēta 
lieliska dāvana visiem latviešu klavier-
mūzikas draugiem – nošu izdevniecī-
bas Musica Baltica izdotās Jāņa Mediņa 
24 dainas. Antra Vīksne atzīmēja, ka tas 
ir likumsakarīgi, ka šis nošu krājums tiek 
prezentēts tieši Brāļu Mediņu konkur-
sa ietvaros un, atgādinot par ilgstošo 
sadarbību, sirsnīgi pateicās izdevnie-
cības direktorei Solvitai Sējānei par 
atbalstu konkursam jau no tā pašiem 
pirmsākumiem. Prezentācijā piedalījās 
arī krājuma idejas autore Anete Ašma-
ne un tā sastādītājs Dāvis Eņģelis, kurš 
pastāstīja par krājuma tapšanas gaitu. 
Ļoti emocionālu brīdi sagādāja žūrijas 
komisijas locekļa profesora Venta Zil-
berta uzstāšanās, atskaņojot vienu no 
iemīļotākajām J. Mediņa dainām – ses-
to. Pirms tam profesors nelielā uzrunā 
augstu novērtēja to, ka beidzot ir izdots 
visu 24 dainu krājums, kurā ir novērstas 
kļūdas un neprecizitātes, kas bijušas ie-
priekšējā - 1988. gada dainu izdevumā. 
V. Zilberts atzīmēja, ka X Brāļu Mediņu 
konkursā J. Mediņa dainas skanējušas 
vienpadsmit reizes un izteica cerību, 
ka nākamajos konkursos tās skanēs vēl 
vairāk.

Konkursa apbalvošanas ceremoni-
jas noslēgumā žūrijas komisijas locekļi 
profesors Normunds Vīksne un profe-
sors Juris Kalnciems izteica gandarīju-
mu un prieku par to, ka pianisms Latvijā 
vēl turas līmenī pateicoties skolotājiem, 
pateicoties ģimenes atbalstam un pa-
teicoties daudziem talantīgiem jaunie-
šiem.

Drīz būs pavasaris un klāt jau nāka-
mais – XI Brāļu Mediņu konkurss. Šoreiz 
no ierastā marta mēneša tas pavirzīts 
tālāk uz maiju, cerot, ka varēsim tikties 
klātienē. Ja tomēr apstākļi būs nelab-
vēlīgi, tad pieredze organizēt konkursu 
attālināti JMR1MS jau ir. Gatavosimies!

Vita Vēriņa
JMR1MS klavierspēles skolotāja

paspēj uz autobusu vai vilcienu. Tikai 
vienu vienīgu reizi, kad mācījos 4.vai 
5.klasē, manam tētim bija laiks un ie-
spēja ar motorolleri atvest mani no Cē-
sīm ātrāk uz mājām Līgatnē. To skaisto, 
brīnumaino braucienu atceros vēl šo-
dien!”

A.Rause: “Attiecības „skolotājs - au-
dzēknis”- kas tas vispār ir? Ko jums 
nozīmē jūsu audzēkņi? Vai ir tādi, par 
kuriem gribētu pastāstīt vairāk?”

A.Kalniņa: “Tā ir kā tikšanās ar perso-
nību. Mans uzdevums - veicināt šīs per-
sonības izaugsmi. Protams, atceros kat-
ru savu audzēkni, un par dažiem ir īpaši 
stāsti, dažkārt arī ļoti skumji. Priecājos 

par daudzu panākumiem, piemēram, 
Ingrīdu Muižnieci. Cik enerģiski viņa 
strādā Ieriķu pusē!”

A.Rause: “Kādas vērtības jūs cenša-
ties nodot saviem audzēkņiem?”

A.Kalniņa: “Te atbildēšu atkal I.Zie-
doņa vārdiem, kā viņš rakstījis savās 
„Epifānijās”: „Var gribēt mācīties un var 
„sirdsgribēt”...” Vēlētos saviem audzēk-
ņiem dot šo „sirdsgribēšanu” mācīties 
mūziku!” 

A.Rause: “Kas jums dzīvē dod spē-
ku un prieku?”

A.Kalniņa: “Daba, koncerti, labas grā-
matas, ceļojumi.”

A.Rause: “Vai ir kādas lietas, noti-

kumi, kurus būtu savā dzīvē vēlēju-
sies notiekam citādāk?” 

A.Kalniņa: “Ir labi tā, kā ir! Protams, žēl, 
ka pagājušajā gadsimtā mums visiem 
bija jādod laikmetam savas nodevas.”

A.Rause: “Jūsu mīļākais kompo-
nists un - kāpēc tieši viņš?”

A.Kalniņa: “Tas neapšaubāmi ir L.van 
Bēthovens! Klausoties viņa mūziku, 
jūtu, ka rezonēju kopā ar viņu! Man ļoti 
patīk sonātes forma.”

A.Rause: “Jūsu novēlējums AKCMV 
jubilejas gadā?”

A.Kalniņa: “Būt kā Vidzemes Gaismas 
pilij! Nepazaudēt un turēt to, kas labs, 
kā arī attīstīties!”

JURA KRŪMMAĻA PIEMIŅAI 
S.Upesleja
Skan Pāna fl autasmeldzīgi mazlietkā 

viss, kas skaistsun sāp, kad projām iet.... 
Izskanējis mūsu mīļā kolēģa, Skolotāja 

Jura Krūmmaļa mūžs

Jura Krūmmaļa piemiņai
Ziemas baltumā skumja vēsts. Uz mūžu 

pēkšņi apklusis Jura Krūmmaļa saksofons. 
Vēl rudenī Bauskas Mūzikas un mākslas 
skolā priecājāmies par viņam piešķirto 
un sen pelnīto Gada skolotāja titulu, 
bet skolotājs savā ierastajā pieticībā un 
kautrībā tikai smaidīja: „Ko jūs mani te tā 
sumināt...”. Bezgala sāpīgi, ka tagad par 
Juri jārunā pagātnes formā. 

Bauskas Mūzikas skola par savējo Juri 
Krūmmali sauc jau no brīža, kad viņš 
kā skolas audzēknis sāka mērot ceļu 
no Iecavas, kur dzimis un audzis. Pēc 
augstākās muzikālās izglītības iegūšanas 
1975.gadā jaunajam klarnetes un 
saksofona spēles skolotājam sākās darba 
gaitas Bauskas Mūzikas skolā. Viņa darba 
mūžs kopš tā laika nesaraujami saistīts gan 
ar Mūzikas skolu, gan Bauskas kultūras 
dzīvi. Izskolotas vairākas audzēkņu 
paaudzes, daudzi savu turpmāko dzīvi 
saistījuši ar mūziku. Viņš bija ne tikai 
Mūzikas skolas „pūtēju” nodaļas ilggadējs 
vadītājs, bet arī Kvalitātes zīme un garants. 
Skolotāja darbs novērtēts ar daudziem 
goda rakstiem , diplomiem un atzinībām, 
tomēr vislielākais apbalvojums un cieņas 
apliecinājums ir viņa audzēkņu mīlestība 
un pateicība. Audzēkņi mācījās izpildīt 
solo, muzicēt ansambļos, orķestrī – Juris 
prata saskatīt katrā audzēknī īpašo „noti” 
un to izcelt, pats paliekot nemanāms. 
Skolotājs bija ļoti prasīgs un principiāls, 
tas atalgojās bērnu panākumos dažādos 
konkursos, skatēs, neskaitāmajos 
koncertos. Apzinīgs, kluss, ilgs un 
pacietīgs darbs ir vārdi, kas vislabāk 
raksturo Juri. Bijušie audzēkņi atceras 
arī to, kā Skolotājs prata būt ne tikai 
stingrs pedagogs, bet arī labs draugs un 
sarunu biedrs pie tējas tases, pārrunājot 
mūzikas un dzīves norises. „Nosvērts, 
sirdsgudrs cilvēks, kas savu darba mūžu 
atdevis cēlam mērķim. Skolotājs Juris 
nav mans Gada Skolotājs, viņš ir mans 
Mūža Skolotājs,” teic bijusī audzēkne. 
„Skolotājs Juris bija tas, kurš darīja "ārpus 
rāmjiem", ārpus izglītības programmām 
un izglītības iestādes prasībām. Viņš 

vienkārši ļoti mīlēja savus audzēkņus,” 
lasāms citas audzēknes atmiņu stāstā. 
Arī Mūzikas skolas skolotāju darba dzīves 
ikdiena būs grūti iedomājama bez Jura 
ironiskās inteliģences, nosvērtības, 
mierpilnās attieksmes, izpalīdzības un 
sapratnes.

Juris Krūmmalis ir atstājis neizdzēšamu 
iespaidu arī Bauskas novada kultūras 
dzīvē. Gandrīz divus gadu desmitus 
viņš bija Bauskas KC pūtēju orķestra 
„Bauska” mākslinieciskais vadītājs. Kopā ar 
orķestri aizvadīti vairāki Vispārējie latviešu 
Dziesmu svētki, pūtēju orķestru festivāli, 
gājieni un citi pasākumi. Pēdējais kopīgais 
pasākums diriģentam ar šo orķestri bija 
Latvijas simtgades Dziesmu un deju 
svētki. Šajā kolektīvā skolotājs iesaistīja 
Bauskas Mūzikas skolas audzēkņus, 
absolventus un pedagogus. 

Diemžēl nav mūsu spēkos izmainīt 
Likteņa lēmumus, lai cik tie būtu smagi, 
negaidīti un ļoti sāpīgi. Trausla ir robeža 
starp spēku, enerģiju, sapņiem, nekad 
nepadarāmiem darbiem, neatlaidību, 
dažkārt arī spītību, siltu elpu, smaidiem 
un - nežēlīgu tumsu. Skolotājs Juris 
paliks tuvinieku, kolēģu esošo un bijušo 
audzēkņu domās un sirdīs. Katram 
no viņiem būs savs atmiņu stāsts par 
Skolotāju. Jura Krūmmaļa dzīves spilgtais 
solo nu izskanējis, bet viņa aizsāktos 
darbus skolā un novadā noteikti 
turpināsim. 

Dziļā cieņā un pateicībā, noliecot 
galvas Jura Krūmmaļa piemiņai 

Bauskas Mūzikas un mākslas skola.
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Šis neparastais laiks ir ieviesis izmaiņas ne tikai mūsu ikdienas 
dzīvē, bet arī profesionālajā jomā – mācībās, darba procesā 
un koncertdarbībā. Neskatoties uz visiem apstākļiem un 
ierobežojumiem, mūziķi visā pasaulē meklē neparastākus 
ceļus – rīko tiešsaistes koncertus, turpina attīstīties un 
pilnveidoties attālinātās meistarklasēs un piedalās konkursos. 
Arī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola nezaudē 
optimisma garu, pieņem jaunus spēles noteikumus un 
izaicinājumus, motivē audzēkņus radošai darbībai un aktīvi 
piedalās attālinātos konkursos. Staņislava Broka Daugavpils 
Mūzikas vidusskolas lepojas ar saviem audzēkņiem un viņu 
panākumiem!

09.01.2021. III Starptautiskais Jauno dziedātāju 
Ziemassvētku dziesmu konkurss Daugavpilī 

I pakāpe – K.Siliņa, ped. O.Salna, kcm. G.Vsesvjatska
I pakāpe – jauktā kora ansamblis, vad. J.Ustinskovs
III pakāpe – K.Šaliņš, ped. un kcm. A.Saveļjevs, kcm. 
N.Saveļjeva
III pakāpe – S.Medvedeva, ped. O.Salna, kcm. G.Vsesvjatska
III pakāpe –  L.Rībule, ped. J.Salna, kcm. G.Vsesvjatska

01.2021. I Starptautiskais pianistu konkurss, 
veltīts S.Prokofj eva 130 gadu jubilejai 
PianoForte (Nursultana, Kazahstāna)

Grand Prix – M.Puzirevs – ped. I.Broka
Grand Prix – E.Ašķeļaņeca – ped. I.Broka
I pakāpe – O.Jukuma – ped. E.Bambāne
I pakāpe – A.Šatreviča – ped. E.Bambāne
III pakāpe – A.Brenče – ped. I.Broka

18.–27.01.2021. Starptautiskais 
Vokālais konkurss 

GOLDEN VOICE 2021
(Veliko Tarnova, Bulgārija)

II vieta – J.Kazanauska – ped. O.Salna, kcm. E.Bambāne

01.2021. XLIV Starptautiskais 
jauno komponistu konkurss 

(Novosibirska, Krievija)
III pakāpe – D.Gritāne – ped. A.Vecumnieks

01.2021. XI Starptautiskais folkloras, 
deju un mūzikas festivāls – konkurss 

Dresdner Wintersterne 2021 
(Drēzdene, Vācija)

I vieta – O.Jukuma – ped. E.Bambāne
I vieta – K.Siliņa – ped. O.Salna, kcm. G.Vsesvjatska
I vieta – K.Tiško – ped. O.Salna, kcm. G.Vsesvjatska
I vieta – E.Murāns – ped. J.Salna, kcm. I.Broka
I vieta – M.Ažiganiča – ped. O.Gavrilova, kcm. E.Bambāne
II vieta – A.Šatreviča – ped. E.Bambāne

02.2021. I Starptautiskais 
vokāli – instrumentālais konkurss

International Music Astana
(Nursultana, Kazahstāna)

Grand Prix – V.Jevsejevs – ped. A.Tamans, kcm. D.Bahmete
Grand Prix – Ē.Podskočeva – ped. A.Salenieks
I pakāpe – A.Jasevičs – ped. A.Tamans, kcm. I.Sajevska
I pakāpe – A.Jasevičs – ped. M.Piskunova

LAUREĀTI

AIZPUTES MŪZIKAS SKOLAS SASNIEGUMI 
STARPTAUTISKA MĒROGA ONLINE KONKURSĀ
Kazahstānas galvaspilsētā Nursultanā 10.janvārī norisinājās 

VI Starptautiskais online konkurss “Ziemassvētku zvaig-
znes”, kuru ar Nursultanas pilsētas kultūras vadības atbalstu 
organizēja starptautiskā festivālu kustība ”Astana Stars”.

Saņemot konkursa nolikumu, arī Aizputes Mūzikas skolas 
audzēkņi izmēģināja veiksmi, nosūtot konkursam pieteiku-
mu un skaņdarba video mp4 formātā.

Priecājamies, ka Aizputes Mūzikas skolas koris un soliste 
Meldra Vītola konkursā ieguva Grand Prix. Pirmās pakāpes 
diplomus savās vecuma kategorijās ieguva sitaminstru-
mentu spēles audzēknis Ikars Ruņģis un gan individuāli, gan 
muzicējot duetā akordeonistes Arta Agrita Ziemele un Zane 
Mellupe. Pedagogi Arta Kangīzere, Sandra Strazdiņa, Ikars 
Ruņģis, Kristīne Braže un Olga Stankeviča saņēma organi-
zatoru pateicības vēstules par ieguldīto darbu. Paldies arī 
audzēkņu vecākiem par atbalstu šajā procesā.

Arta Kangīzere, 
Aizputes Mūzikas skolas direktore

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas starptautisko attālināto konkursu laureāti 2021.gadā Personību un ēku likteņi. II
Tālis Pumpuriņš, vēsturnieks.
1920. gada 4.jūnijā, kad Pauls Šuberts 

uzrakstījis IM MD Mūzikas nodaļai 
atskaiti par komandējumu ar ieteikumu 
par mūzikas skolas atvēršanu Valmierā, 
notika Annas Ķirpītes spējīgāko skolnieku 
Klavieru vakars. Koncertā Valmieras 
Amatnieku biedrības zālē piedalījās 
Alma Štokmane (prec. Tirzīte, 1902-?), 
Aleksandra Jaunbērziņa (1903-1991), 
Velta Krastiņa (prec. Anševica, 1902-1973), 
Irma Palkavniece (prec. Oliņa, 1900-1984), 
Zenta Šmite (prec. Jubase, 1904-1987) un 
Oļģerts Kreišmanis (1904-1945). Mūzikas 
skolas dibināšanas kopsakarībās koncerts 
uzskatāms arī kā jaundibināmās mācību 
iestādes popularizēšanas pasākums.

Pēc Šuberta brauciena uz Valmieru kaut 
kā aprāvās Mūzikas padomes vadības 
kontakti ar Annu Ķirpīti. Acīmredzot, 
padomes locekļi ne vienmēr varēja sniegt 
solīto atbalstu, jo iecerētā Valmieras 
Mūzikas skola bija tika maza daļa no 
Latvijas mūzikas dzīves problēmām, 
kuras risināšanā viņi bija iesaistīti. Arī 
cerēto atsaucību no Valmieras sabiedrības 
nesagaidījusi, 1920.gada 23. jūlijā no 
Majoriem Anna Ķirpīte sarūgtinājumā 
uzrakstīja vēstuli Alfredam Kalniņam, 
kas IM Mākslas departamentā reģistrēta 
6. augustā:

“A. cien. Kalniņa kgs!
Ar šo paziņoju Jums, ka atsakos no 

mūzikas skolas dibināšanas, tādēļ, ka no 
sabiedrības nekādu pabalstu dabūt nevaru. 
Sūtu Jūs[u] rakstu atpakaļ un ceru ka 
Jums izdosies atrast kādu citu, kurš mūsu 
nodomus izvedīs. Augstcienībā Anna Kirpīt”

Zem vēstules ar zīmuli atzīmēts: “Pēc 
personīgas apspriešanās ar Kalniņa kgu, 
Ķirpīt kdze uzņemas vadīt tāļākos Mūz[ikas] 
skolas organizācijas darbus ”.

Ar A. Ķirpītes piekrišanu turpināt 
strādāt, skolas izveides problēmas 
nebeidzās. 23. augustā IM Vispārējā 
departamenta direktors griezās IM 
Mākslas departamentā ar pieprasījumu 
“iesniegt sīku aprēķinu par pieprasīto 50.000 
rubļu izlietošanu Valmieras mūzikas skolas 
uzturēšanai”(pēc 1922.g. kursa –Ls.1000).”
Jau 26. augustā A.Ķirpīte nosūtīja IM MD 
Mūzikas nodaļai diezgan stingrā tonī 
ieturētu vēstuli:

“A.cien.kungi!
Pārdomājot visu no Jums dzirdēto, nācu 

pie slēdziena, ka jaunu budžetu Jums 
nevaru iesniegt. Vienīgais, ko varu uzdot ir 
apmēram paredzamais skolnieku skaitlis un 
šejienes cenas par remontiem un inventāru, 
kuras diemžēl ar katru dienu palielinājas

Pēc manām domām algas noteikšana, 
visi nosacījumi skolotājiem un skolas 
vadītājai vajadzēja būt no Jums, kā arī 
skolas programa, maksa un t.t., ko tai 
vajadzētu piemērot šejienes apstākļiem, kā 
tas ir visās citās skolās.

 Visu vasaru esmu tik daudz pūlējusies pēc 
savas pārliecības. Daudz laika un naudu 
iztērēju, īrniekiem uzteicu, amatniekus 
norunāju, inventāru pa daļai iegādāju u.t.t. 
tikai uz Jūsu mutiskiem izteicieniem. Tagad 
redzu, ka tas viss ir bijis nevietā. Tāpēc uz 
priekšu nekā vairs nedarīšu, pirms nebūšu 
saņēmuse no Jums instrukcijas. Skolnieki 
man[i] katru dienu aplēģerē, skolas sākās, 
un es vēl nekā noteiktu nezinu. Lūdzu 
atbildiet drīzumā uz ko varu rēķināt. Ja 
skola nolikta manā mājā, tad nepieciešami, 
ka priekš remontu sākšanas kāds no Jums 
ierastos un telpas apskatītu.

Augstcienībā Anna Kirpīt. ”
Annas Ķirpītes vēstulē paustais tika 

sadzirdēts un viņas jautājumi par budžeta 
precizējumiem Mūzikas padomes sēdē 
tika skatīti jau 30. augustā un tie izskaidroti 
1. septembrī nosūtītajā Mūzikas nodaļas 
vadītāja Alfreda Kalniņa atbildes vēstulē. 
Tur arī Kalniņš piebildis, ka 6. septembrī 
pēcpusdienā, atgriežoties no Limbažiem, 
viņš iecerējis uzmeklēt A.Ķirpīti un 
apskatīt skolas telpas. 

13.septembra lūgumrakstā IM MD 
Mūzikas nodaļas vadītājam A.Ķirpīte 
rakstīja: “Iesniedzot programu un 
noteikumus priekš jaundibināmās mūzikas 
skolas Valmierā, sastādīju programu tikai par 
speciāl-klavierēm. Citos speciālpriekšmetos 
lūdzu atļauju iesniegt programu vēlāki, pie 
skolas iesākšanās un pēc apspriešanās ar 
skolotājiem – speciālistēm. Tāpat arī lūdzu 
atļauju iesniegt obligatoriskos priekšmetus 
un skolas noteikumus paplašinātā 
formā kādu laiku pēc skolas iesākšanās.
Augstcienībā A.Kirpīt.”

Notikumi sāka risināties daudz straujāk 
un skolas organizētāja saņēma IM Mākslas 
departamenta Mūzikas nodaļas vadītāja 
Alfreda Kalniņa parakstīto un 1920. gada 
25.septembrī nosūtīto apliecību, kurā 
norādīts, ka “Izglītības ministrijas Mākslas 
departamenta Mūzikas nodaļa ar šo 

apliecina, ka Annas Ķirpīt kdzes nodibinātā 
un vadītā Valmieras Mūzikas skola ir 
Mākslas departamentā reģistrēta”.

Lai gan vēl priekšā bija gan personāla 
un audzēkņu nokomplektēšanas, mācību 
programmu izstrādāšanas un mūzikas 
instrumentu sarūpēšanas darbs, skolas 
reģistrācijas apliecības iegūšana bija 
nozīmīgs solis Valmieras Mūzikas skolas 
izveides procesā.

Kas tad bija enerģiskā dāma, kurai 
izdevās Latvijas valstij tik sarežģītajos 
apstākļos noorganizēt Valmieras Mūzikas 
skolu? Skolas vadītājas Annas Ķirpītes
(arī Kirpits) šūpulis kārts latviešu dziesmu 
svētku dzimtenē – Dikļu apkārtnē. Dikļu 
vācu draudzes 1875. gada dzimušo 
un kristīto sarakstā ar Nr.1. reģistrēta 
Budenbrokas muižā (Schujenpahlen Hof) 
25.februārī (pēc vecā stila) dzimusī un 
2. aprīlī mājās kristītā Anna Sofi ja Kībele 
(Anna Sophie Kibbel). Viņas tēvs muižas 
galdnieks Bernhards Karls Mellers, saukts 
Kībels (Kibbel), bet māte – Jūlija Doroteja, 
dzimusi Bledau. Tēva un mātes dzimtā 
puse bija Vidzemes igauņu daļa. Bernhards 
Karls Kībels dzimis 1837. gada 1. jūnijā 
(pēc vecā stila) Sāra dzirnavās (Sara Mühle) 
kā galdnieka Hermaņa Mellera (Möller) 
un viņa sievas Katrīnas Magdalēnas, 
dzimušas Nitram, dvīnītis. Tūlīt pēc 
dvīņubrāļu kristībām galdniekmeistars 
Karls Kībels (Kibbel) Bernhardu pieņēma 
par savu dēlu, bet viņa brālim Maksim 
Hermanim kļuva par krusttēvu. Bernhards 
gāja tēva un audžutēva pēdās un apguva 
galdnieka amatu. 

Harglas (Harjel) draudzes metrikas 
grāmatā reģistrēta 1867. gada 5. februārī 
noslēgtā laulība starp Bernhardu Karlu 
Kībelu un Jūliju Doreteju Bledau (Blödau), 
kura dzimusi Peltsamā (Oberpahlen) 
1841. gada 13. jūnijā. Viņas tēvs Gotlībs 
Bledaus (Blödau) bija tiesas rakstvedis 
Pērnavā, māte – Kristīne Beate, dzimusi 
Līringa (Lüring). 1867. gada 4.decembrī 
Tahovas muižā (Taiwola Hof), kur tolaik 
ģimene dzīvoja, nāca pasaulē viņu 
pirmdzimtā meitiņa – Helēna Marija 
Adele Kībele. 1870. gada 4. martā Tahovas 
muižas “Kalli” mājās dzimusi otrā meitiņa – 
Marija Sofi ja Leontīne, kura gan nākamā 
gada februārī nomirusi. 1872. gada 28. 
janvārī Tahovā dzimusi Adele Emīlija, bet 
1873. gada 28. jūlijā Monistes muižas 
saimniecībā Mīlheimā (Menzen, Hofl age 

VALMIERAS MŪZIKAS SKOLAS SĀKUMGADI

Ikars Ruņģis un Ikars Ruņģis (juniors)
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Mühlheim) piedzima Elīze Ernestīne, 
kuru vēlāk adoptēja Valkas fotogrāfs 
Ferdinands Kajanders (1838–1910).

Nākamais bērns – Anna Sofi ja 
1875. gada pavasarī nāca pasaulē 
Vidzemes latviešu daļā – Budenbrokas 
muižā, kur 1877. gada 25. martā ģimene 
sagaidīja arī dēlu – Karlu Johanu. Par šīs 
baltvācu izcelsmes muižas amatnieka 
dzimtas pārstāvju, kuri dzīvoja gan 
Vidzemes igauņu, gan latviešu apdzīvotajā 
daļā, tālākām gaitām ziņas fragmentāras. 
Arī par Annas Sofi jas bērnību, skolas 
gadiem un muzikālās izglītības iegūšanu 
ziņu trūkst. Dažkārt Valmieras Mūzikas 
skolai veltītajās publikācijās minēts, ka 
viņa beigusi Maskavas Konservatoriju, 
bet tuvāka informācija nav dota. Zināms, 
ka ev. lut. baznīcas Virsvaldes 1928. gada 
izziņā apliecināts, ka 1899. gada 28. janvārī 
(pēc vecā stila) Valmieras-Veides draudzē 
“salaulāti Juris Kirpīts un Anna Sofi ja Kibels 
al[ias] Flachs”. Vairākos dokumentos ”
sastopams, ka Annas Sofi jas otrs uzvārds 
ir Flaha, kas ļauj domāt, ka līdzīgi kā 
viņas tēvam un māsai dzimtais uzvārds 
papildināts pēc adopcijas ar audžuvecāku 
uzvārdu

Savukārt Juris Kirpīts dzimis 1865. gada 
24.martā (pēc vecā stila) Ērģemes muižas 
“Stīberu” mājās kā saimnieka Zandera 
un viņa sievas Trīnes dēls. Nākamā gada 
13. septembrī ģimenē piedzimis vēlāk 
Latvijā pazīstamais būvuzņēmējs Pāvuls 
(Pauls) Kirpīts. Arī Juris, kurš gan vēlākos 
gados dokumentos saukts par Georgu bija 
namīpašnieks un būvuzņēmējs, kuram 
pasē ailē pie nodarbošanās minēts – 
būvtehniķis. 20.gadsimta sākumā viņš 
iesaistījās Valmieras sabiedriski politiskajās 
aktivitātēs. Arī pēc nedaudziem preses 
materiāliem redzams, ka viņš bijis 
kādreizējā Valmieras pilsētas galvas 
Georga Apiņa domubiedru vidū. Vācu 
okupācijas laikā 1918. gadā viņš, tāpat 
kā Apinis bija to komandantūras iecelto 
Valmieras domnieku vidū, kuri balsošanā 
par Baltijas provinču pievienošanu Vācijas 
ķeizarvalstij, atturējās. (Brīvais Vārds, 
Nr.15.,13.04.1928) 1919. gada novembrī 
Valmieras domes vēlēšanās Georgs Ķirpīts 
kandidēja no saraksta Nr.2, kura priekšgalā 
bija Apinis, bet palika domnieku 
kandidātos.(Valdības Vēstnesis, Nr.71, 
27.11.1919) Veiksmīgākas bija 1921. gada 
decembra domes vēlēšanās, kurās viņš 
kandidēja no namsaimnieku listes Nr.8 
un bija viens no pieciem ievēlētajiem šī 
saraksta deputātiem.(Brīvā Zeme, Nr.280, 

08.12.1921) Kopš 1918. gada augusta 
Georgs Ķirpīts bija Valmieras Latviešu 
biedrības biedrs un darbojās tās Mājas 
komitejā. Vēlāk viņa vārds sastopams arī 
citu biedrības komiteju amatpersonu 
sarakstos. 1921. gada 3. martā biedrībā 
uzņemta arī viņa kundze Anna Ķirpīte. 

Kaut gan daudzi ar skolas izveidi saistīti 
darbi vēl turpinājās, mācības Valmieras 
mūzikas skolā tika uzsāktas 1920. gada 
8. oktobrī. 

Ārkārtīgi daudz rūpju Annai Ķirpītei 
bija ar mūzikas skolas vajadzībām 
nepieciešamo instrumentu sagādi. 
Saprotams, ka instrumentu iegādei 
līdzekļu nebija. Ar šīm problēmām sadūrās 
gan Konservatorija, gan citas mācību 
iestādes, tādēļ valsts atrada pagaidu 
risinājumu, piedāvājot tautas nodevējiem 
konfi scētās un bezsaimnieku, t.i. īpašnieku, 
pamestās klavieres. Par tautas nodevējiem 
tika uzskatītas tās personas, kas bija 
ar savu darbību nostājušās pret Kārļa 
Ulmaņa Latvijas Pagaidu valdību. Šajā 
statusā nonāca daudzi muižu īpašnieki, 
kas bija atbalstījuši 1919. gada aprīļa puču 
Liepājā un vēlāk arī Bermontiādē karojuši 
pret Latvijas likumīgās valdības karaspēku. 
Pēc IM ģenerālpilnvarniekam kulturālo 
vērtību apsardzības lietās 1920. gada 
4. februārī piestādītā saraksta, kas sastādīts 
pēc Valsts zemju inspektora materiāliem, 
redzams, ka dažādas klavieres bijušas 
25 Valmieras apriņķa muižās. Četrās 
pat bijuši divi instrumenti. Diemžēl, par 
bēdu Annas Ķirpites mūzikas skolai, 
Valmieras apriņķī atradās tikai viena valsts 
nodevēja – baronu Ceimernu dzimtas 
pārstāvim piederošās Urgas un Braslavas 
muižas, taču tajās mūzikas instrumentu 
nebija. Tādēļ Valmieras Mūzikas skolas 
vajadzībām tika piedāvātas klavieres, kas 
atradās kaimiņu apriņķos.

1920. gada 23. oktobrī IM Mākslas 
departamenta Mūzikas nodaļai nosūtīta 
ofi ciāla Valmieras Mūzikas skolas vadītājas 
Annas Ķirpītes parakstīta vēstule, kurā 
izklāstītas skolai nepieciešamo klavieru 
iegūšanas problēmas Cēsu apriņķī:

“Caur Cēsu apgādības iecirkņa 
priekšnieka Detlev kga [Jānis Detlavs, 1897-
1933] laipnu pretimnākšanu tagad mums 
ir ar milzīgiem izdevumiem izdevies vienas 
klavieres atvest, kuras līdz šim atradās Cēsu 
garnizona priekšnieka rīcībā.

Visu labākās klavieres atradās Drabužu 
bērnu patversmē un dēļ viņām bij jāgriežas 
pie Cēsu apriņķa padomes priekšnieka, 
kurš atsaucās uz Iekšlietu Ministra atļaujas 

un pastāvēja uz to ka Mūzikas skolai nav 
lielākas tiesības uz Bekker[fi rmas] fl īģeli kā 
viņa iestādei ar 12 zīdaiņiem. Viņš būšot 
sasaukt apriņķa valdes sēdi, lai apspriestos 
un tad grieztos pie Iekšlietu Ministra. Zirgs, 
kuru no šejienes bijām pakaļ sūtījuši, 
atgriezās tukšā. Detlev kgs gan apgalvoja 
vēlāki, ka esot cerības tās klavieres dabūt, 
bet kad – tas jānogaida. Varbūt Jūs kaut kā 
ar to kgu mākat galā tikt.

Viens Tresselta [fi rmas] fl īģels ir invalīdu 
mājā, kuru priekšnieks kategoriski atteicās 
izdot, viņš solīja griezties pie Rīgas Sarkanā 
Krusta priekšniecības un draudēja, ka ne 
viņš, ne viņa invalīdi to instrumentu ar labu 
izdot nebūšot.

Ceturtās klavieres atrodās Veselauskas 
bērnu patversmē, kura stāv apakš valsts 
sociālās apgādības priekšniecības. Ja tās 
gribot dabūt, vajagot no augšminētās 
iestādes kādu pavēli. 

Tad vēl Cēsīs ir pienākusi pavēle no 
Izglītības Ministrijas, izdot divas klavieres 
jaundibinātai zeminār[ij]ai Birkenruē 
[Bērzaine pie Cēsīm]. 

Tā tad pēc Detlev kga izteikuma tikai 
varam cerēt uz Bekker fl īģeli no Drabužu 
bērnu patversmes. Tā kā pilnvara, kuru 
Jūs man atsūtījāt, bija uz visām septiņām 
instrumentēm vairākās privātmājās, to 
neatzina par pilnu, Detlev kgs paturēja to 
kā ķīlu kamēr dabūšu pilnvaru no Jums, 
kurā būs teikts, ka man jāsaņem klavieres 
caur Apgā[dības] Ministr[ijas] Cēsu iecirkņa 
priekšn[ieku]. Arī uz Gulbeni nevar neviens 
braukt, kamēr man nav kāda pilnvara rokā. 
Ceļš uz turieni daudz neērtāks un dārgāks, 
tāpēc Jūs ļoti lūdzu iepriekš pareizi izzināt, 
vai tur nevar atkal celties tādi paši kavēkļi 
un lieki zaudējumi, kuri Jums Rīgā būtu 
iespējami priekšlaikā novērst.

Ļoti lūdzu man izpalīdzēt [izkļūt] no 
tagadējā bezizejas stāvokļa, jo mazākais 
ar ko varu iztikt pie tagad[ējā] skoln[ieku] 
skaita ir 7–8 instrumenti.”

Kā atbildes rīcība no IM MD Mūzikas 
nodaļas vadītāja puses bija 26. oktobra 
raksts Valmieras apriņķa valsts zemju 
inspektoram, kurā “Izglītības ministrijas 
Mākslas departamenta Mūzikas nodaļa 
lūdz paziņot, kuras no Valmieras rajona 
muižās atrodošamies klavierēm ir 
1) sekvestrētas un 2) kuras ir no īpašniekiem 
pamestas.”

Kamēr vēl tika meklēti instrumenti 
un veikti citi ar skolas atvēršanu saistītie 
darbi, pienāca 20. novembris – Valmieras 
Mūzikas svinīgās atklāšanas diena. 

Turpmāk vēl.

IZSLUDINĀTA PIETEIKŠANĀS XXII STARPTAUTISKAJAM AKADĒMISKĀS 
MŪZIKAS KONKURSAM “JŪRMALA 2021” DAUDZSTĪGU INSTRUMENTIEM
Jūnijā Jūrmalā jau 22. reizi norisinā-

sies ikgadējais starptautiskais akadē-
miskās mūzikas konkurss “Jūrmala”, kas 
2021. gadā ir veltīts daudzstīgu instru-
mentiem – arfai, ģitārai, koklei un tai 
radniecīgajiem instrumentiem. Konkur-
sa trešajā kārtā 11. jūnijā dalībnieki uz-
stāsies kopā ar Andra Vecumnieka vadī-
to konkursa orķestri, kas piedalīsies arī 
noslēguma koncertā Dubultu koncert-
zālē 11. oktobrī plkst. 18.00. Visas kon-
kursa norises būs vērojamas tiešsaistē.

Līdz 10. maijam rīkotāju mājaslapā 
(muzikasskola.jurmala.lv) var pieteikties 
dalībai konkursā piecās vecuma grupās. 
Vecākās grupas ietvaros dalība ir bez ve-
cuma ierobežojuma, kas ļauj piedalīties arī 
akadēmiskā līmeņa spēlētājiem. Konkursa 
norise šobrīd ir plānota divos iespējamos 
variantos: klātienes - visa konkursa norise 
jūnijā un neklātienes - I, II kārtas norise jū-
nijā attālināti un III kārta - klātinē augusta 
vidū. Precīzāka informācija lasāma konkur-
sa nolikumā.

Starptautiskais akadēmiskās mūzikas 

konkurss “Jūrmala” kopš 1995. gada ir kļuvis 
par neatņemamu un nozīmīgu Jūrmalas 
kultūras dzīves sastāvdaļu. Tā norise katru 
gadu tiek veltīta kādam konkrētam instru-
mentam vai instrumentu grupai. Konkursa 
norise daudzstīgu instrumentiem pirmo 
reizi norisinājās 2009. gadā. Tā iniciatore ir 
Jūrmalas Mūzikas vidusskolas kokles spē-
les pedagoģe Kristīne Dmitrijeva (Ojala) un 
sākotnēji konkurss norisinājās tikai kokles 
un tai radniecīgo instrumentu specialitātē. 
Ar laiku klāt nāca ģitāra un arfa. 

Viens no konkursa centrālajiem notiku-
miem un īpaša pievienotā vērtība ir iespē-
ja trešās kārtas dalībniekiem un konkursa 
laureātiem uzstāties kopā ar kamerorķestri, 
tas piešķir nozīmīgumu konkursam ne tikai 
Latvijas, bet arī Eiropas mērogā. Iespēja 
jaunajiem mūziķiem trešajā kārtā uzstāties 
kopā ar kamerorķestri ir veicinājusi šo gadu 
laikā nozīmīgu repertuāru paplašināšanos 
daudzstīgu instrumentiem un pat jaunu 
skaņdarbu radīšanu, sniedzot arī vērtīgu 
pieredzi jaunajiem izpildītājiem. Šā gada 
konkursa trešās kārtas un noslēguma kon-

certa diriģents un konkursa kamerorķestra 
mākslinieciskais vadītājs ir komponists, diri-
ģents un muzikologs, kā arī JVLMA Kompo-
zīcijas, Orķestra diriģēšanas un Muzikoloģi-
jas katedru docētājs Andris Vecumnieks. 

Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras 
centru konkursa ietvaros norsināsies meis-
tarklases, kuras vadīs konkursa žūrijas lo-
cekļi. Žūrijā gadu gaitā bijuši augsta ranga 
profesionāļi no Lietuvas (kankles), Krievijas 
(gusļi), Itālijas (arfa, ģitāra). 2021. gadā plā-
nots aicināt izcilu ģitārspēles speciālistu no 
Lietuvas – Juliusu Kurauskas, kanklētāju, 
ilggadīgu šī konkursa žūrijas locekli Jolan-
tu Babaliauskieni, izcilu koklētāju, Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas mācīb-
spēku Andu Eglīti un Igaunijas orķestru 
mūziķi un pedagoģi Saale Rull. Žūrijas 
locekļi sniegs arī muzikālus priekšnesumus 
konkursa Atklāšanas koncertā 7. jūnijā.

Konkurss tiek rīkots ar Jūrmalas pilsētas 
domes, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas at-
balsta fonda un Latvijas Nacionālā kultūras 
centra atbalstu.
Plašāka informācija: muzikasskola.jurmala.lv.

Godalgoto darbu video ierakstus pēc 2021.gada 21.maija 
varēs noskatīties skolas Facebook kontā. Konkursa dalībnieki k
piekrīt, ka video ieraksti un informācija par darbiem var tikt 
publiskoti nekomercialos nolūkos 
informācija un saziņas iespējas Konkursa koordinatore Anna 
Veismane e-pasts: annaveismane@hotmail.com, 
Tālr.: 67997780 Konkursa nolikumu skat. arī 
http://www.adazumms.lv/, http://komponisti.lv/

X Starptautiskais mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 
konkurss Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem

OZOLNIEKI 2021
Konkurss notiek 2021.gada 7.maijā. Konkursu rīko Ozolnieku 
Mūzikas skola. Konkursu atbalsta Ozolnieku novada dome.
Konkursa noteikumi Konkurss notiek attālināti. 
Konkursa dalībnieka nemontēta video ieraksta saiti YouTube 
platformā (publiski pieejamu) jāiesūta līdz 2021. gada 
6. maijam. Video ierakstam jābūt fi lmētam vienlaidus, bez 
izgriezumiem un rediģēšanas. Konkursa dalībnieki fi lmējas 
koncerta apģērbā un koncerta apavos. Pieteikumi jāiesūta 
precīzi un pilnīgi aizpildīti pēc noteiktā parauga (skat.
pielikumu Nr.1) līdz 2021. gada 30. aprīlim. uz e-pastu: 
muzikasskola@ozolnieki.lv
Konkursa dalībnieki 
Latvijas un citu valstu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 
(izņemot valstu galvaspilsētu skolas) Pūšaminstrumentu 
spēles sekojošu instrumentu audzēkņi – oboja, klarnete, 
fagots, saksofons, trompete, trombons, tuba, eifonijs u.c. 
Flautas spēles audzēkņi konkursā nepiedalās.

Mūzikas jaunrades konkurss
Skaņuraksti Ādažos 2021

Konkursa organizētāji:
Ādažu Mākslas un mūzikas skola, Ādažu novada dome, 
Latvijas Komponistu savienība
Šogad konkurss tiks organizēts attālināti. Jauno komponistu 
sniegums tiks vērtēts pēc iesniegtās partitūras un video 
ieraksta. Konkursa dalībnieku pieteikumu un video materiālu 
iesūtīšana no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 30.aprīlim.
Videoierakstam ir jābūt fi lmētam vienlaidus, bez 
rediģēšanas. Videoieraksts (mp4), partitūra PDF vai JPG 
formātā un pieteikuma anketa jāievieto platformā failiem.lv,v
saite un arī pieteikuma anketa jānosūta uz e-pastu 
annaveismane@hotmail.com
Konkursa prasības
1. I un II grupā viena konkursa dalībnieka skaņdarbu 
skanējuma ilgums nedrīkst pārsniegt 7 minūtes, vēlams 
viens vai divi skaņdarbi, ja tie apvienoti ciklā, var būt arī trīs 
vai četras miniatūras.
III grupā viena konkursa dalībnieka skaņdarbu 
hronometrāža nedrīkst pārsniegt 12 minūtes.
2. Skaņdarbus atskaņo audzēkņi. Profesionālu mūziķu un 
skolotāju līdzdalība nav atļauta.
3. Skaņdarbi var būt instrumentāli, vokāli instrumentāli un 
vokāli.
4. Elektronisko instrumentu, skaņu pastiprinošās aparatūras 
un skaņu ierakstu pielietošana ir atļauta. 
5. Skaņdarba partitūra jāpievieno video ierakstam, nošu 
pieraksta pareizrakstība netiek vērtēta.
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Fagot i vēl nav paņēmuši mutē, bet  tromboni jau beiguši!

Jūs uz mani (diriģentu) nemaz neskataties . Galvenais, ka tik 
nolaist .

Basi! No kuras viet as bija šīs skaņas?

No pūtēju repertuāra: Galvenais tikt virsū, tad jau aizies !

Nu kas tas ir. Muļļājamies , muļļājamies  un nevaram reizē 
nobeigt.

Angļu vārdi jāizrunā skaidri – tā , lai neko nevarēt u saprast.

Sāksim no tās viet as, kur bērni nāk ārā...

Kāpēc  jūs Kalniņam to asti visu laiku apēdat?

Nu šito dzies mu nodziedāt ir viens šķaudiens, tikai jātrāpa.

Tagad dziediet  tā, it kā jums mutē būtu vēt ra.

Kas tur velk elpu pie auniem? Jāvelk pie govīm!

Kad tenori beidz, basiem jāpiepūšas!

Ne visiem piet iek prāta to labi nodziedāt. Tāpēc  es  klusēš u.

Šitā dzies ma jādzied ar ķēdes  elpu – vienam jāelpo no pakaļas 
ot ram.

Dzies mu svēt ku virsvadītāja: “ Ejot  nost no skatuves , vīri, ejiet  
cauri savām sievām!”

Uz Paulu meitenēm jānāk ar platām sejām.

Smieklīgi un visnot aļ interes anti izteicieni no diriģentiemSmieklīgi un visnot aļ interes anti izteicieni no diriģentiem

Konkurss notiek trīs vecuma grupās:
I grupa 9 -11 gadi, II grupa 12 -13 gadi, III grupa 14 gadi un
vecāki
Dalībnieku skaits - ne vairāk kā 2 audzēkņi no viena
instrumenta katrā grupā no vienas skolas.
Programma 2 dažāda rakstura, laikmeta un stila skaņdarbi,
no kuriem viens ir džeza, vieglās, estrādes vai populārās
mūzikas skaņdarbs. Programma jāatskaņo no galvas.
Dalības maksa - 15 € par katru dalībnieku. 
Pēc pieteikuma saņemšanas konkursa rīkotāji nosūta rēķinus
uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Maksājumi veicami ar
pārskaitījumu līdz 2021. gada 6.maijam.
Kontaktinformācija Direktore Edīte Brūniņa Tālr.: 29229482
muzikasskola@ozolnieki.lv

XI Starptautiskais 
Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss

Konkursu organizē: Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas
skola. Konkursa norises vieta un laiks: konkurss notiek 
2021. gada 1. maijā Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā
Rīgā, Kronvalda bulvārī 8. Gadījumā, ja konkurss nevarēs
notikt klātienē ar Covid – 19 saistītu apstākļu dēļ, konkurss
notiks attālināti. Konkursa dalībnieku sniegums tiks vērtēts,
pamatojoties uz iesniegtajiem videoierakstiem. Informācija 
par konkursa norises formu tiks precizēta līdz 2021. gada
1. aprīlim. Ja notiek attālinātais konkurss, norises datums 
var tikt pārcelts līdz 2021. gada 18. jūnijam. 
Konkursa noteikumi: konkursā var piedalīties jaunie pianisti
vecumā līdz 18 gadiem.  Konkursa dalībnieki tiek iedalīti
5 grupās: I grupa  1. - 2. klase, II grupa  3. - 4. klase, III grupa 5.
- 6. klase, IV grupa  7. - 9. klase, V grupa  vidusskolas klases.
Dalībniekiem jāatskaņo 3 skaņdarbi:
• viens Jāzepa Mediņa vai Jēkaba Mediņa, vai Jāņa Mediņa

skaņdarbs pēc izvēles;
• komponistu–klasiķu (1750–1830) izvērstas formas

skaņdarba ātrā daļa (sonatīnes vai sonātes 1.  daļa vai
rondo);

• brīvas izvēles skaņdarbs.

 Visi skaņdarbi jāatskaņo no galvas.
• Dalības maksa EUR 20.00 jāveic līdz 2021. gada 16. aprīlim

saskaņā ar maksāšanas dokumentu (rēķins vai kvīts).
Kontaktpersona: klavierspēles metodiskās komisijas 
vadītāja Antra Vīksne, tālr. 29628521 

XXV Starptautiskais jauno mūziķu konkurss
„Sigulda 2021”

Konkurss notiek 2021. gada 24. maijā. Konkurss tiek 
organizēts attālināti. Konkursa dalībnieku sniegums tiek 
vērtēts, pamatojoties uz iesniegtajiem videoierakstiem.
Videoieraksts jāiesniedz, izmantojot YouTube kanālu,
nosūtot saiti pieteikuma anketā. 
Konkursu rīko Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis” 
sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību.
Konkursā var pieteikties dalībnieki no Latvijas un citām
valstīm vecumā no 10 līdz 16 gadiem ieskaitot (uzstāšanās
brīdī), kuri mācās apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
50 000 (piecdesmit tūkstošiem). Dati par iedzīvotāju skaitu
apdzīvotā vietā tiks pārbaudīti. 
1. Konkursā piedalās solisti–instrumentālisti trīs kategorijās:
A grupa 10 – 12 gadi, B grupa 13 – 14 gadi,
C grupa 15 – 16 gadi.
Informācija pieejama mājas lapā
www.baltaisfl igelis.lv/muzika/konkurss/ ./
Pieteikuma forma jāaizpilda elektroniski adresē
https://ej.uz/Siguldaskonkurss2021
līdz 2021. gada 16. aprīlim. Tā pieejama arī mājaslapā:
www.baltaisfl igelis.lv/muzika/konkurss-sigulda/
Pieteikumā komponista vārdam un uzvārdam, skaņdarba 
nosaukumam jābūt latviešu vai angļu valodā. Dalības maksa - 
30 eiro. Kontaktinformācija: tālr.: 29931067, 26264062
E-pasts: konkurss@baltaisfl igelis.lv,v
www.baltaisfl igelis.lv/muzika/konkurss-sigulda/

Pilnus konkursu nolikumus var lasīt
www.lmiia.lv
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