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APRĪLIS

Daudzus gadus pēc mātes nāves 
viņš pārskatīja vecos ģimenes arhīvus 
un uzdūrās šai vēstulei. Viņš atvēra to 
un izlasīja: “Jūsu dēls ir garīgi atpalicis. 
Mēs vairs nevaram viņu mācīt kopā ar 
visiem. Tāpēc rekomendējam jums viņu 
mācīt mājās patstāvīgi.” 

Puisēnu sauca Tomass Alva Edisons, 
un tobrīd viņš jau bija viens no 
izcilākajiem pasaules izgudrotājiem. 

Edisons noraudāja vairākas stundas 
pēc vēstules izlasīšanas. Un pēc tam 
dienasgrāmatā uzrakstīja: “Tomass 
Alva Edisons bija garīgi atpalicis bērns. 
Pateicoties mātes varonībai, viņš kļuva 
par izcilāko sava laika ģēniju.”

Mēs esam atbildīgi par saviem 
audzēkņiem, mūsu vārdi un attieksme 
var celt, un var arī sagraut. Lai mums 
pietiek gudrības un mīlestības saviem 
“ģēnijiem”. 

Ilze Dāve, redaktore

Reiz kāds puisēns atgriezās no skolas mājās un nodeva mātei vēstuli no skolotāja.
Ne no šā, ne no tā māte sāka raudāt, bet pēc tam nolasīja vēstuli dēlam skaļi: 

“Jūsu dēls ir ģēnijs. Šī skola ir pārāk necila un šeit nav skolotāju, kas spētu viņam 
kaut ko iemācīt. Lūdzu, māciet viņu paši.” 

JĀNIM RASLAVAM – 80!
Šā gada 22.martā 80 gadu jubileju 

svinēja mūsu Inčukalna novada 
Mūzikas un mākslas skolas pedagogs 
Jānis Raslavs.

Jānis Raslavs ir Latvijas mēroga 
autoritāte mūzikā, jo īpaši pūtēju 
orķestru pasaulē. Savā 60 gadus garajā 
darba mūžā viņš darbojies kā mūzikas 
pedagogs, pūtēju ansambļa un orķestra 
vadītājs, diriģents, trompetists un 
skaņdarbu aranžētājs. Divu Vispārējo 
latviešu Dziesmu un Deju svētku pūtēju 
orķestru virsdiriģents, divu pūtēju 
orķestru salidojumu virsdiriģents.

Jānis Raslavs sevi apliecinājis ne 
tikai kā ārkārtīgi talantīgs un augstus 
profesionālos rezultātus sasniedzošs 
pedagogs, orķestra vadītājs, bet arī 
rakstvedis. Vērā ņemamas ir Jāņa 
pedagoģiskā darba piezīmes, kur 
katru mācību stundu sistemātiski 
tiek sīki un smalki aprakstītas katra 

audzēkņa mācību gaitas, sekmes, 
programmas. Viņa darba klades ir kā 
Krišjāņa Barona Dainu skapis! Milzīga 
bibliotēka ar interesantiem materiāliem 
par katra izglītojamā sekmēm. Tām 
ir vēsturiska vērtība gan satura, gan 
darba pieredzes nodošanas ziņā. Ja 
ņemam vērā Jāņa bagāto darba mūžu, 
darba vietas un audzēkņu skaitu, tad 
atliek vien iedomāties, cik tādas klades 
ir sakrājušās un kādas domu pērles 
tajās ir iekļautas. Ļoti interesanta ir 
Jāņa Raslava nošu bibliotēka, kurā ir 
daudz ar roku rakstītas notis gan solo, 
gan klavieru pavadījuma izklāstā. Arī 
orķestra partijas, skaņdarbu pārlikumi 
veidoti rokrakstā. Notis sakārtotas 
perfektā kārtībā kartona mapēs pēc 
grūtības pakāpēm un instrumentu 
grupām. Tā ir Jāņa īpašā pasaule, kur 
ielūkoties ļauts vien retajam. Domāju, 
šis talants visa sistematizēšanā Jānim 
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BELLA VOCE DAUGAVPILĪ 

Staņislavs Gribusts ir mūziķis, 
klarnetes un saksofona spēles 
popularizētājs Latvijā un, galvenokārt, 
enerģisks un spilgts pedagogs – 
paraugs gan mūzikas skolas, gan 
mūzikas vidusskolas audzēkņiem, kā 
arī ikvienam pedagogam. Šis ir 56. 
darba gads, kad Staņislavs Gribusts 
strādā kā pedagogs. Tāpat skolotāja 
darbība bijusi saistīta ar orķestriem, 
savulaik viņš darbojoties arī kā orķestru 
mūziķis, koncertmeistars un arī 
diriģents. Šī ir pavisam neliela daļa no 
visa tā, kas raksturo izcilā Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas 
pedagoga Staņislava Gribusta, kurš 
šogad saņēmis Cimzes balvu, mūža 
ieguldījumu.

Cimzes balva ir īpašs Latvijas 
Nacionālā kultūras centra apbalvojums 
skolas pedagogam par ilggadēju 
pedagoģisko darbību un būtisku 
ieguldījumu mācību un audzināšanas 
darbā. To piešķir vienu reizi mūžā. 
Cimzes balvu katru gadu piešķir diviem 
pedagogiem šādos izglītības virzienos: 
mūzika, deja vai māksla un dizains. 
Balva nosaukta pedagoga, tautas 
dziesmu vācēja, latviešu kora mūzikas 
pamatlicēja un profesionālās mūzikas 

izglītības aizsācēja Jāņa Cimzes vārdā. 
Latvijas Nacionālā kultūras centra 
(LNKC) iedibināto Cimzes balvu 
izcilākajiem kultūrizglītības jomas 
skolotājiem šogad saņems Salacgrīvas 
Mākslas skolas direktors, ilggadējs 
skolotājs Imants Klīdzējs un Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas 
klarnetes un saksofona spēles skolotājs 
Staņislavs Gribusts.

Joprojām Staņislavs Gribusts turpina 
enerģiski strādāt, audzinot un skolojot 
jaunos mūzikas skolas un mūzikas 
vidusskolas audzēkņus. 

Pateicamies par atbalstu Daugavpils 
domes priekšsēdētājam Igoram 
Prelatovam, biedrībai “Latvijas Jauniešu 
pūtēju orķestris” un tās valdes loceklim 
Jānim Puriņam, Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas Pūšaminstrumentu 
katedras profesoram Artim Sīmanim, LR 
NBS Štāba orķestra klarnešu kvartetam 
Quattro Diff erente un tā vadītājam 
Guntaram Gedroicam. 

Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskolas 

mūzikas skolas Pūšaminstrumentu 
un sitaminstrumentu nodaļas vadītājs 

Gints Ratnieks

Raslavam ir no viņa tēva, kas bijis lielisks 
grāmatvedis.

Līdztekus mūzikas gaitām Jānis 
vienmēr bijis kaislīgs sporta dzīves 
piekritējs, fotogrāfs un liels ceļotājs. 
Jāņa kaislība ir kalni! Katru vasaru 
Jānis ar savu dzīvesbiedri Andu dodas 
apceļot skaistās Eiropas pilsētas, pilis 
un kalnus.

Savas mūziķa gaitas Jānis Raslavs 
uzsācis Jāzepa Mediņa mūzikas 
vidusskolā, kur apguvis trompetes spēli, 
vēlāk izglītība trompetes specialitātē 
turpināta arī Jāzepa Vītola Latvijas valsts 
konservatorijā – tagadējā Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā. Tomēr jau 
tolaik viņš sapratis, ka viņu interesē 
un aizrauj arī diriģēšana. Diriģenta 
statusā pirmo reizi orķestra priekšā 
Jānis Raslavs stājies līdz ar mūzikas 
vidusskolas beigšanu 1960. gadā, un 
tas ir bijis Rīgas rajona brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju orķestris Siguldā. Tērpu 
dizaineres Ievas Kundziņas spilgti 

sarkanie BUB tērpi priecē klausītājus un 
skatītājus vēl šodien! 

1962.gadā Jānis Raslavs uzsāka 
savas pedagoga gaitas Siguldas bērnu 
mūzikas skolā, vēlāk bijis mācībspēks 
arī Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas 
vidusskolā, Rīgas Jāzepa Mediņa 
mūzikas vidusskolā, Rīgas 6.vidusskolā, 
Vangažu mūzikas un mākslas skolā, 
Inčukalna mūzikas skolā, Inčukalna 
novada Mūzikas un mākslas skolā, 
kur joprojām strādā par pedagogu. 
Jāņa Raslava audzēkņi nereti plūkuši 
laurus dažādos mūzikas skolu un 
mūzikas vidusskolu konkursos. Viņa 
skolnieku vidū ir tādas personības 
Latvijas mūzikas zenītā kā Māris 
Briežkalns, Andris Muižnieks, Uldis 
Ziediņš, Edgars Cīrulis un daudzi citi. 
Citēšu cienījamo skolotāju, kurš saka tā: 
„Uzskatu, ka visiem bērniem vajadzētu 
pabeigt mūzikas skolu, jo tad viņi 
izceļas, atšķiras no pārējiem ar savu 
inteliģences līmeni”.

2017.gadā Jānim Raslavam piešķirts 
Siguldas novada pašvaldības domes 
augstākais apbalvojums “Siguldas 
novada Goda novadnieks 2017”.

80 gadu jubilejā Jānim Raslavam 
tika pasniegts Latvijas Nacionālā 
kultūras centra goda raksts par 
ilggadēju ieguldījumu pūtēju orķestru 
popularizēšanā, Dziesmu un deju 
svētku tradīcijas saglabāšanā un 
Siguldas novada kultūrvides veidošanā 
kā arī Inčukalna novada domes 
Atzinības raksts par mūža ieguldījumu 
jaunās paaudzes izglītošanā un novada 
kultūras dzīves veidošanā.

Jānis Raslavs ir savas valsts patriots 
caur caurēm. Lai dzīvo viņa izvirzītais 
dzīves moto: „Caur kultūru un izglītību 
pasauli padarīsim labāku, mūsu valsti 
tai skaitā!”

No sirds sveicam Jāni Raslavu 80 gadu 
jubilejā un vēlam neizsīkstošu enerģiju 
un veselību!

STAŅISLAVA BROKA DAUGAVPILS MŪZIKAS VIDUSSKOLAS 
PEDAGOGAM STAŅISLAVAM GRIBUSTAM 
PIEŠĶIRTA CIMZES BALVA 

Šī gada 25. – 26.martā Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskolā  notika 
nu jau IV Starptautiskais Jauno vokālistu 
konkurss BELLA VOCE, šoreiz jaunā formātā – 
žūrijas komisija vērtēja konkursa dalībnieku 
ierakstus.
Vokālais konkurss tiek veltīts diviem 
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskolas absolventiem, diviem slaveniem 
Latvijas dziedātājiem – operdziedātājai 
Regīnai Frīnbergai un pirmajai latviešu 
estrādes dziedātājai Valentīnai Butānei. Līdz 
ar to konkursa programmā varēja atskaņot 
ne tikai klasiskos (baroks, klasika, romantika) 
skaņdarbus, bet arī populāru estrādes 
mūziku. 
Konkursa dalībniekiem – mūzikas vidusskolu 
audzēkņiem bija jāatskaņo: 
A grupā
1. Vecitāļu ārija
2. Savas valsts tautas dziesma 
3. Akadēmiskās mūzikas vai populārās 
mūzikas skaņdarbs pēc izvēles
B grupā 
1. Ārija no operas (XVIII – XX gs.)
2. Savas valsts  komponista 
oriģināldziesma 
3. Akadēmiskās mūzikas vai populārās 
mūzikas skaņdarbs pēc izvēles
Konkursā šogad bija pieteikušies 18 
dalībnieki no Latvijas (NMV Rīgas Doma 
kora skola, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas 
vidusskola, Jūrmalas Mūzikas vidusskola 
un Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskola). A grupā piedalījās 8 dalībnieki, 
B grupā – 10 dalībnieki.
Konkursu vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija 

divi profesionāli dziedātāji – Sonora VAICE 
un Rihards MAČANOVSKIS, kā arī Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas 
direktors Aivars BROKS.
A grupa:
Konkursa galveno balvu – GRAND PRIX 
pārliecinoši izcīnīja Jāzepa Mediņa Rīgas 
Mūzikas vidusskolas audzēkne  Darija Kildiša 
(ped. K.Norvelis, kcm. M.Orlovs).
I vieta – Kamilla Jepremjana (Jāzepa Mediņa 
Rīgas Mūzikas vidusskola, ped. N.Kozlova, 
kcm. M.Sazonova);
I vieta – Annija Upeniece (Jāzepa Mediņa 
Rīgas Mūzikas vidusskola, ped. N.Kozlova, 
kcm. M.Sazonova);
II vieta un Atzinība par labāko tautas 
dziesmas atskaņojumu – Vitālijs Kondrašovs 
(Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskola, ped. V.Cīrule un A.Bižāns, kcm. 
Ilona Broka);
II vieta – Beate Sprindžuka (Jāzepa Mediņa 
Rīgas Mūzikas vidusskola, ped. N.Kozlova, 
kcm. M.Sazonova);
III vieta, Atzinība par labāko tautas dziesmas 
atskaņojumu – Viktorija Veldre (PIKC NMV 
Rīgas Doma kora skola, ped. I.Pavāre, kcm. 
A.Veldre);
III vieta – Agate Grīnhofa (PIKC NMV 
Rīgas Doma kora skola, ped. A.Ķirse, kcm. 
R.Grīnhofs);
Atzinība par veiksmīgu piedalīšanos – Anna 
Istratija (Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskola, ped. O.Salna, kcm. G.Vsesvjatska).
B grupa:
I vieta, Atzinība par labāko savas valsts  
komponista oriģināldziesmas atskaņojumu – 
Kamila Siliņa (Staņislava Broka Daugavpils 

Mūzikas vidusskola, ped. O.Salna, kcm. 
G.Vsesvjatska);
I vieta – Linards Rēze (Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskola, ped. J.Salna, 
kcm. E.Bambāne);
II vieta – Agnese Mašņikova (Jāzepa Mediņa 
Rīgas Mūzikas vidusskola, ped. N.Kozlova, 
kcm. M.Sazonova);
II vieta – Elgars Murāns (Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskola, ped. J.Salna, 
kcm. I.Broka);
III vieta – Jana Kazanauska (Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskola, ped. O.Salna, 
kcm. E.Bambāne);
III vieta – Kristina Tiško (Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskola, ped. O.Salna, 
kcm. G.Vsesvjatska);
Atzinība par veiksmīgu piedalīšanos – Daniils 
Lugovskis (Jūrmalas Mūzikas vidusskola, 
ped. K.Radovska, ped. A.Veinbergs);
Atzinība par veiksmīgu piedalīšanos – 
Renāte Zdanovska (Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskola, ped. O.Salna, 
kcm. G.Vsesvjatska).
Pateicamies visiem konkursa dalībniekiem, 
pedagogiem, koncertmeistariem par drosmi 
muzicēt un piedalīties konkursos arī šajos 
grūtajos apstākļos.
Gaidīsim jaunos mūziķus 2022.gada 
decembrī uz V Starptautisko Jauno vokālistu 
konkursu BELLA VOCE, cerēsim, ka šoreiz 
klātienē!   

Aivars Broks
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskolas direktors, konkursa rīcības 
komitejas priekšsēdētājs 

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas 
audzēkņu un pedagogu dzīve attālinātajā 
mācību procesā piedzīvo 21.  gadsimta 
iespējas. Lai gan koncertu un muzikālo 
pasākumu klātienē joprojām nav, radošums 
un atraktīvi risinājumi arī ierobežotajos 
apstākļos neizsīkst, idejas ar jaunu sparu 
virza skolas Simfoniskā orķestra un Pūtēju 
orķestra diriģenti – Pēteris Plūme un Jānis 
Retenais. Janvārī diriģenta Pētera Plūmes 
vadībā audzēkņi, sadarbībā ar džeza un 
populārās mūzikas nodaļas audzēkņiem, 
veica ierakstu attālināti un izveidoja muzikālu 
video sveicienu Winter Wonderland, bet 
šobrīd klausītājus gaida pārsteigums, kurš 
kļūs pieejams interneta vietnēs, ko varēs 
redzēt skolas mājas lapā un arī Facebook 
skolas profi lā maijā. Tādā veidā audzēkņi 
darbojas savās specialitātēs, kā arī gatavojas 

noslēguma pārbaudījumiem.
Nākošajam mācību gadam, direktors 
Ainars  Šablovskis radis risinājumu, 
paplašinot jau esošās mācību programmas 
ar jaunāmkontrabasa spēlē Viktora  Veļičko 
vadībā un ģitāras spēlē Kaspara  Zemīša 
vadībā. 
Mūzika iedvesmo un arī šajā laikā liek 
justies kaut nedaudz brīvākiem un 

izredzētākiem. Tāpēc, ja ir vēlme mācīties 
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā, 
apgūstot kādu no izglītības programmām 
mūzikā, noteikti gaidīsim aprīlī un maijā 
konsultācijās refl ektantiem attālināti, bet 
reģistrēties uzņemšanai var līdz 14. jūnijam. 
Iestājpārbaudījumi paredzēti no 15.–18. 
jūnijam.                 Inese Jasmane–Rūrāne

(mūzikas pasākumu organizatore)

NOTIKUMI JĀZEPA MEDIŅA RĪGAS MŪZIKAS VIDUSSKOLĀ
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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 turpinām, 
ieklausoties aprīļa mēneša jubilāres, AKCMV klavierspēles 
pedagoģes un koncertmeistares Gaidas Kurcenas teiktajā. 

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

A.Rause: “Skolotāja Gaidiņa! Jūs jau ļoti ilgus gadus esat 
klavierspēles skolotāja. Pozitīvisms un cilvēkmīlestība no 
jums izstaro jau pa gabalu– to ievēroju jau sen, kad tikko 
biju ieradusies uz dzīvi Cēsīs un šeit nevienu nepazinu. 
Jūs bijāt tā, kas uzsmaidījāt, iedrošinājāt. Audzēkne 
Elizabete Ance jūs raksturo kā jauku, reizēm stingru, 
sirsnīgu un izpalīdzīgu skolotāju, un viņa noteikti nav 
vienīgā, kas par jums tā domā.   Ko jums pašai nozīmē 
savs darbs, un vai varat sevi iedomāties citā profesijā?” 

G.Kurcena: “Būt visu laiku mūzikā – tā ir mūsu profesijas 
priekšrocība, un es to nemainītu ne pret ko citu un ne par 
kādu naudu! Protams, pedagoģiskā darba “garoziņa” – 
sadzīvot ar audzēkņu slinkumu un tajā pašā laikā sagatavot 
viņus eksāmeniem –  citreiz ir plānāka, citreiz biezāka, bet, ja 
izdodas, ka audzēknis atplaukst, “uzzied”, iemīlas mūzikā, tad 
tas atsver visus grūtumus. Ja bērns konkursā nospēlē tā, ka 
labāk nevar un es esmu palīdzējusi kā koncertmeistare, tad 
sirds ir prieka pilna!”

A.Rause: “Vai piekrītat, ka cilvēks sākas no savām 
“saknēm”– savas ģimenes? Kādi ir jūsu pamatiespaidi 
par vietu un cilvēkiem, pie kuriem “ieradāties” – uzaugāt 
šajā pasaulē? Kad un kādos apstākļos tas notika? Kādas 
vērtības vecāki jums iemācīja?” 

G.Kurcena: “Esmu dzimusi Sibīrijā, Krasnojarskas apgabalā, 
jo gan mana mamma, gan tētis bija izsūtīti un tur satikušies. 
Kad man bija pieci gadi, atgriezāmies Latvijā. Vecāki iemācīja, 
ka katrs darbiņš jāpadara, cik labi vien var un līdz galam.”

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

G.Kurcena: “Cēsīs AKCMV mācījos pie aizrautīgās 
Ausmas Borskas un Jura Kazuliņa, kuri man pavēra skatu 
uz bezgalīgi plašo un interesanto mūzikas pasauli. Tad 
arī iemīlējos Mocartā, Šopēnā, Rahmaņinovā! Līdz mūža 
galam! Vidusskolas laikā ļoti svētīga bija skolas direktores 
Veltas Miezītes – Kvēpas prasība visiem AKCMV audzēkņiem 
(neatkarīgi no nodaļas, kurā mācījās) apmeklēt obligāti 
(šo vārdu gan mūsdienās skolotājs nedrīkst lietot) dažādu 
mākslinieku koncertus. Koncerti skolā notika bieži, to 
apmeklējums gribot negribot paplašināja mūsu muzikālo 
redzesloku, iepazinām  dažādos mūzikas instrumentus. No tā 
laika mana instrumentu karaliene ir klarnete. Lūk, tā! Protams, 
šo pozitīvo ieradumu – iet uz koncertiem – novērtēju vēlāk, 
ne jau padsmitnieka gados. Vidusskolas prakses stundas ar 

mazajiem audzēkņiem lika izjust lielāku atbildību arī par savu 
mācīšanos. Uzskatu, ka tā bija lielākā “augšu” kļūda – likvidēt 
vidusskolā prakses stundas un liegt  audzēkņiem  tiesības 
strādāt. Dzīve tagad to pierāda, kad skolās trūkst mūzikas 
skolotāju.

Studiju gados JVLMA (konservatorijā) iedvesmojošas bija 
kameransambļa stundas pie profesora, komponista Jāņa 
Ķepīša ar Nacionālā simfoniskā orķestra māksliniekiem 
Armandu Nelsonu, Nelliju Sarkisjanu, Andreju Senakolu. 
Skanēja Bēthovens, Brāmss…, skaisti gadi!”

A.Rause: “Kā jūs izvēlējāties kļūt par mūziķi?”
G.Kurcena: “Pirmās muzikālās atmiņas man saistās ar 

vecmammu Annu Poruku –Kurcens (Jēkaba Poruka māsa), 
kura savā laikā bija mācījusies Pēterburgas konservatorijā. 
Viņa man un kaimiņu bērniem mācīja tautas dziesmas, 
gājām jautrās rotaļās Arvīda Žilinska bērnu dziesmu krājuma 
“Vasariņa klāt!” pavadījumā. Tas bija jautri! Vecmamma – 
Tēvamāte (kā mēs viņu saucām) iemācīja uz klavierēm 
nospēlēt  “Sešus mazus bundziniekus”, un es iestājos 
Alūksnes Bērnu mūzikas skolā. Mana lielumliela pateicība 
skolotājai Inārai Kravalei par manis ievirzīšanu mūzikas ceļā, 
par viņas stingro prasību – visu vai neko – mācību procesā. 
Tas un vecāku ieaudzinātais, ka katrs darbiņš jāpadara, cik 
labi vien var un līdz galam, ir ietekmējis manu turpmāko 
muzikālo ceļu un arī mana darba principus. Raugoties 
šodienas acīm, apjaušu, ka mans skolas gadu biklums (arī 

pie instrumenta) veidojies dzīves apstākļu ietekmēts, kad no 
Sibīrijas atbraukušie tika rūpīgi uzraudzīti.”

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

G.Kurcena: “Paralēli mācībām strādāju. Tas nebija viegli, bet 
jaunībā jau var visu!”

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

G.Kurcena: “45 pedagoģiskā darba gados bijis daudz jauku 
audzēkņu, kuri izturēja grūto mācību procesu un pieņēma 
manis doto. Šodien prasības mūzikas skolā ir vieglākas nekā 
1970. – 1980. gados, bet  liela daļa audzēkņu tāpat netiek 
galā. Paradoksāli, bet dažkārt  nākas audzināt vecākus, nevis 
bērnus. Man prieks par saviem audzēkņiem, savām “bitēm”, 
kuras  sastopu koncertos, jo tas liek domāt, ka mans darbs 
nav bijis lieks. Liels prieks par Bičuku ģimeni no Liepas, jo 
klavieres mācījās gan abas māsas, gan meita, un allaž viņas 
redzu koncertos. Mairita  strādā kora klasē 1.Rīgas Jāzepa 
Mediņa Mūzikas skolā un komponē dziesmas bērniem. 

Lielākais gandarījums darba dzīvē tas, ka nenobijos no 
nebijušas prakses un sāku mācīt klavierspēli neredzīgam 
bērnam. Beāti Bringuli esmu vadījusi līdz pat AKCMV gala 
eksāmeniem. Tik apzinīgu, mērķtiecīgu audzēkni vairs nav 
nācies sastapt.”

A.Rause: “Kas jums dzīvē dod spēku un prieku?”
G.Kurcena: “Esmu pateicīga liktenim un saviem skolotājiem, 

ka eju mūzikas ceļu. Izjust, saprast un novērtēt izcilu mūziķu 
sniegumu – tā ir lielākā no manas dzīves baudām! Tas dod 
spēku. Visu mākslu māksla – MŪZIKA!!!”

A.Rause: “Jūsu mīļākais komponists un – kāpēc tieši 
viņš?” 

G.Kurcena: “Mocarts, Šopēns, Rahmaņinovs...”

A.Rause: “Jūsu novēlējums AKCMV jubilejas gadā?”
G.Kurcena: “Skolai novēlu saglabāt savu īpašo, ģimenisko 

Alfrēdskolas garu, savu spozmi un kuplināt audzēkņu pulku. 
Nepazaudēt dziļās, laika pārbaudītās apmācības tradīcijas, 
kas  veicinājušas tik daudzu talantu atklāšanos, kuru dēļ mūs 
apskauž pasaule!”

INTERVIJA AR SKOLOTĀJU GAIDU KURCENU 2019.GADA AUGUSTĀ

DROŠS RISINĀJUMS…
…kā strādāt bez maskām un regulāras 

Covid–19 testu veikšanas?
Marta sākumā profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēm atļāva organizēt 
klātienes konsultācijas audzēkņiem, 
kam 2021. gada sākumā ir jākārto 
noslēguma pārbaudījumi, tikai 
nodrošinot mācību procesu klātienē 
tika noteikta virkne ierobežojumu. 
Tostarp programmām, kur konsultāciju 
laikā audzēknim vai pedagogam ir 
jānoņem mutes un deguna aizsegs, 
ir jāveic Covid–19 testi un tiem ir 
jābūt negatīviem. Protams, tas radīja 
diskusijas. Tieši tādēļ mēs esam radoši!

Jau kopš marta beigām Smiltenes 
mūzikas skolas pirmā stāva gaitenī ir 
uzstādīta monolītā polikarbonāta siena, 
nodalot to kā divas atsevišķas telpas. Tā 
ļauj skolotājam un audzēknim strādāt 
bez savstarpēja kontakta, taču redzēt 
un ar skaņas aparatūras palīdzību – 
dzirdēt vienam otru.

Īpaši nozīmīgi tas ir vokālās 
un pūšaminstrumentu nodaļas 
audzēkņiem, kuri šajā mācību 
gadā absolvē skolu un skolotājiem, 
jo ar masku dziedāt vai spēlēt 
pūšaminstrumentus nav iespējams. 

Vairāki skolotāji šo iespēju arī aktīvi 
izmanto dabā ar beidzamo klašu 
skolēniem, tas ļauj kvalitatīvi strādāt 
pie stājas, roku pozīcijas, ambušūra 
un citiem nozīmīgiem aspektiem, ko 

nav iespējams tik labā līmenī attīstīt ar 
telefona vai datora starpniecību.

Ņemot vērā šo uzlabojumu, kas padara 
tikšanos pilnībā drošu, esam nosūtījuši 
iesniegumu ar lūgumu pārskatīt 
MK 655. rīkojumu, lai pie šādiem 
nosacījumiem atļauj strādāt ne tikai ar 
beidzējiem, bet arī citiem audzēkņiem, 
kuriem tas būtu nepieciešams, vai, 
piemēram, audzēkņiem, kuri gatavojas 
konkursiem.

Neskatoties uz visu, organizējam 
nu jau arī ierastos klavierpavadījumu 
ierakstus, kas noderēs ne tikai šajos 
nepierastajos laikos, bet kalpos arī kā 
mācību materiāla bāze nākotnē. Par 
tehnisko nodrošinājumu īpašs paldies 
Smiltenes pilsētas kultūras centram. 
Lai visiem radošs un enerģijas pilns 
pavasaris.

Smiltenes mūzikas skolas vadība
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PARTITAS MĒNEŠA JAUTĀJUMS: 
VAI SKOLĒNU DZIESMU UN DEJU SVĒTKIEM ŠOVASAR IR JĀNOTIEK?  VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA ATBALSTS

2021.gada sākumā Valsts kul-
tūrkapitāla fonds bija izsludinājis 
konkursu mērķprogrammā “Mūzikas 
izglītības iestāžu materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošana”, kurā tika sadalīti 
130 tūkstoši eiro. Tika apstiprināts 
41 projekts, atbalstītas tika mūzikas 
skolas, deju skolas, privātās skolas, 
mūzikas vidusskolas,  JVLMA, Kultūras 
akadēmija. Pieprasītās/atbalstītās 
summas – sākot no 820 eiro līdz 19 
tūkstošiem eiro. Atbalstītie projekti 
aptver visu Latviju – Alūksne, 
Daugavpils, Mazsalaca, Nīca, Valka, 
Aloja, Ventspils u.c., ietverot gan “lielas” 
skolas, gan arī “mazās”. Skolas varēs 
iegādāties visdažādākos instrumen-
tus – klavieres, digitālās klavieres, 
fl īģeli, akordeonu, kontrabasu,  
mežragus, trombonus, timpānus, 
saksofonus, sitaminstrumentus, 
tubas, alta fl autas, cītaru, fagotu, stīgu 
instrumentus,  skaņas un gaismas 
aprīkojumu, akrobātikas aprīkojumu un 
citus instrumentus, kurus no projekta 
nosaukuma nevar “atšifrēt”. 

Mērķprogramma tika izsludināta arī 
“Mākslas izglītības iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana” un 
vairākas mūzikas un mākslas skolas tika 
atbalstītas abos konkursos – Bauskas 
Mūzikas un mākslas skola, Mazsalacas 
Mūzikas un mākslas skola, Baltinavas 
Mūzikas un mākslas skola, Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas skola, 
Staiceles Mūzikas un mākslas skola, 
Preiļu Mūzikas un mākslas skola. Pēc 
iesniedzēju saraksta var redzēt, ka 
projektus pārsvarā ir iesniegusi gan 
pašvaldība,  gan pašas skolas. Un tikai 
skolu direktori zina, vai projektus 
rakstīja paši un dome tikai iesniedza, 
vai arī projektu speciālisti palīdzēja to 
sagatavot. 

Iesniegto projektu skaits noteikti 
bija lielāks un konkurencē visi netika 
apstiprināti. Ja neapstiprināja – 
nākamgad jāraksta atkal. Jo ziniet – ja 
nerakstīsiet, tad pilnīgi noteikti atbalstu 
nesaņemsiet. J 

Ilze Dāve 

• Pašreizējā situācijā svētki būtu 
pilnīgi neloģiski, jo rodas daudz 
pretjautājumu – kā veidosies kopkoris – 
no 10 personu grupām? un kori nav 
satikušies kopš mācību gada sākuma. 
Tie nav profesionāļi – sanāks un dziedās 
no lapas, tie ir bērni, kuri apgūst šo 
pieredzi. Ar dejotājiem tāpat. Svētki ir 
pacietīga un sūra darba augļi, bet šobrīd 
tā ir tikai labā griba, jo repertuārs apgūts 
individuāli. Un kā tad organizatoriskie 
jautājumi – cik personas atvedīs, 
aizvedīs, pabaros? Kaut uz vienu 
dienu – tā būtu nepiedodama fi nanšu 
līdzekļu izšķiešana,   kas nesniegs 
gandarījumu nevienam, ja nu vienīgi 
tiem, kam saistībā ar šo paradzētas ne 
mazas algas.

• Mans viedoklis – ja tas būs virtuāli, 
tad nevajag, tas nav nopietni:)

• Skolēnu Dziesmu un deju svētki 
pēc  optimistiskākā scenārija, kad 
bērni vairāku dienu garumā pa 
grupām ,,Piedzīvotu Dziesmu svētku 
sajūtu”,  manuprāt, nav pieņemama 
vairāku apstākļu dēļ. Zinu, ka pilnīgi 
visi šai procesā iesaistītie ir pelnījuši 
Svētkus, Gandarījumu par līdz 
šim ieguldīto darbu. Es mēģinātu 
noorganizēt  ekskursijas uz Rīgu  ar 
Dziesmu svētku estrādes apmeklējumu, 
Daugavas stadiona apmeklējumu, 
varbūt Zoodārza apmeklējumu, 
garšīgām pusdienām, pilnīgi 
visiem, kuri bija līdzšinējo periodu 
gatavojušies,  ne tikai tiem, kuriem 
vecāki šovasar atļautu piedalīties 
koncertos Rīgā, bet pilnīgi visiem. To 
varētu saorganizē visas vasaras garumā, 
pa skolām, neradot nevienam drošības 
riskus, nepārslogojot pedagogus un 
audzēkņus ar nevajadzīgu psiholoģisko 
slodzi  vasarā un pat ar vainas apziņu, 
ka ,,Es savējos neaizvedu uz Dziesmu 
svētkiem”. 

• Mans viedoklis – nav jānotiek.
• Tas būtu pašmērķīgi. Situācija NAV 

stabila un NAV prognozējama.
• Esmu piedalījusies Dziesmu svētku 

sagatavošanā VJC darba grupā. Tas ir 
milzīgs un komplicēts darbs. Ja ierastā 
ritmā uz to aktīvi strādā veselu gadu, tad 
šajos apstākļos, kad NAV iestrādnes  – 
tas nav iespējam.

• Nav vērtības dziesmu svētkiem tādā 
formātā, kādus šovasar plāno īstenot. 
Vispirms būtu jānogaida un jāatgriežas 

normālās darba režīma sliedēs un 
tad jārīko Dziesmu svētki, kad tas 
būs iespējams Mežaparkā ar publiku, 
gājienu, utt.ari vairāk nespriedelēšu– 
argumenti,tam lai svētki nenotiktu, vēl 
ir daudz vairāk....

• Mani kā kora diriģenti viss šis 
attālinātais mācību process ir ļoti 
nogurdinājis un es neredzu jēgu 
darbam ar kori šādos apstākļos. Reāli 
koris nav dziedājis kopš novembra 
mēneša, bet individuāli ne katrs 
dziedātājs spēj intonatīvi pareizi 
nodziedāt savu balsi. Vasarā visi būs 
brīvlaikā, vai būs iespējams dziedātājus 
sapulcināt, cik tas būs droši.... Tādēļ 
es vairāk esmu pret Dziesmu svētku 
organizēšanu šovasar. Bet, ja, tomēr viss 
tiks organizēts, virzīts, ka svētki noteikti 
būs un ir jāpiedalās, tad arī darīšu visu, 
kas manos spēkos, lai atbalstītu šo 
pasākumu.

• Uzskatu, ka epidemioloģisko 
iespēju robežās skolēnu Dziesmu 
un deju svētkus vajadzētu rīkot. Tos 
jārīko pa reģioniem, ieskaitot Rīgu, 
ievērojot distancēšanos, dalībnieku 
skaitu, iespējams bez skatītājiem. Tas 
prasītu lielu organizatorisko darbu, 
un, iespējams, tam jau ir par vēlu... 
Reizē, nevar zināt kādi apstākļi mūs 
sagaida Augustā. Protams, nedrīkstētu 
pieļaut vīrusa izplatību skolēnu starpā, 
bet reizē svētki un ar tiem saistītā 
socializēšanās iespējams, kādu skolēnu 
glābtu no ilglaicīgām psiholoģiskām 
traumām, kas saistītas ar nespēju 
tikties vienaudžiem klātienē. Manuprāt, 
skolēnu mentālā veselība šobrīd ir 
jāvērtē gandrīz vai svarīgāk par vīrusu! 
Par to šobrīd tiek runāts nepietiekoši. 

• Uzskatu, ka skolēnu svētkus ir 
jāmēģina rīkot, protams, ievērojot visus 
epidemiloģiskos ierobežojumus un 
respektēt epidemioloģisko situāciju. 
Prātīgākais būtu rīkot svētkus reģionālā 
līmenī – tur būtu mazākas loģistikas 
problēmas utt.  Protams, vajadzētu 
respektēt un ņemt vērā Edurio aptaujā 
pausto viedokli – gan no skolas puses, 
gan no vadītājiem un, it īpaši, skolēnu 
vecāku nostāju, lai redzētu, kāds ir 
aptuveni reālais dalībnieku skaits, 
kas ir gatavi to darīt. Mani, personīgi, 
neuzrunā argumentācija, ka, ja situācija 
tiešām ir tik slikta un mēs nevaram 
rīkot tos šogad, tad svētki tiek vienkārši 

atcelti un gaidām 2025. gadu. Paustais 
arguments: Mēs nevaram zināt, kāda 
būs situācija nākamgad. Jā, mēs tiešām 
to nevaram zināt, bet, tomēr, notiek 
vakcinācijas proves, veidojas pūļa 
imunitāte. Varbūt tomēr būtu iespēja 
nākamgad īstenot kaut reģionu līmenī, 
ja to nevarēs šogad.

• Šī brīža situācijā noteikti esmu PRET 
dziesmu svētkiem šajā vasarā. Rīkosim, 
kad tas būs epidemioloģiski droši – un 
tad ar vērienu. 

• Nu kādi tur svētki, ja mūzikas skolās 
klātienē  strādāt vēl arvien nedrīkstam. 
Faktiski normāls darba process 
beidzās pagājušā gada 12.martā. Ne 
tikai svētku repertuārs ir  aizmirsts 
(un simf.orķestriem pat īsti noteikts 
nebija, ko tad galu galā spēlēs), bet arī 
individuālais audzēkņu spēles līmenis 
ir ievērojami krities, mēnešiem ilgi 
strādājot tikai  zoomā vai Whattsappā. 
Vai tiešām svētku organizētāji domā, 
ka skolēnus var ieslēgt kā datoru, un 
tie jebkurā laikā un vietā tūlīt spēlēs 
un dziedās? Un skolotāji ir dzelzs veči, 
kas nu visu vasaru bez atvaļinājuma 
mēģinās iedīdīt pāris mēnešos to, 
ka bija jāapgūst gada laikā? Šoreiz – 
kategoriski nē! Uzspēlēt un uzdziedāt 
savas skolas pagalmā varam tāpat,
bet tie jau nav Dziesmu svētki.
Toties man ir pretjautājums – vai tad 
kāds beidzot nevarētu pateikt   IZM, 
KM un citiem lemjošajiem ļaudīm, ka 
profesionālās ievirzes skolās (vismaz 
mūzikas) darbs pamatā notiek 
individuāli un tādēļ ideja strādāt 
grupās līdz 10 vai 5 cilvēkiem ārtelpās 
ir vienkārši absurda. Vai tad man tagad 
ar visiem saviem 10 vijolniekiem stāvēt 
uz ielas un mācīt viņus vienlaicīgi? Un, 
ja jau tagad ir iespējas daudzviet skolās 
strādāt klasei klātienē, tad varbūt tomēr 
var atļaut mūzikas skolās individuālās 
stundas ne tikai beidzējiem. Ne jau 
klavierspēle izraisa to slimību...

• Manuprāt, Dziesmu un deju svētki 
ir latviešu tautas skaistākā tradīcija 
un lielākā kultūras vērtība. Ne velti 
mēdz teikt, ka latvieši ir dziedātāju 
tauta. Arī padomju okupācjas laikā 
latvieši nepārstāja dziedāt un Dziesmu 
svētki tika organizēti. Tiesa, mēs tolaik 
atradāmies zem brutālas varas, un 
mūsu tautas pašnoteikšanās spārni 
tika aplauzti, taču mēs, latvieši, 

nepazaudējām dziesmu! Arī šajā 
pandēmijas laikā mums nevajadzētu 
atstāt novārtā mūsu tradīcijas un 
kultūras vērtības, bet, jo īpaši neaizmirst 
to, ka mēs protam un varam dziedāt! 
Tieši šī mīlestība uz dziesmu latviešus 
ir izvedusi cauri smagiem posmiem 
tautas vēsturē. Līdz ar to es ceru, ka 
Dziesmu un deju svētki šogad notiks, 
lai gan citādākā formātā, domājot 
par   bērnu un jauniešu veselību.   Ceru 
uz organizatoru radošumu atrast 
nestandarta pieeju, nestandarta 
situācijām svētku rīkošanā. 

• Man kā cilvēkam, kuram ir bijusi 
janvārī personīga saskarsme ar Covi–
19 vistiešākajā veidā ir tikai viena 
atbilde: Domāsim lūdzu ar galvu, – ja 
epidemioloģiskā situācija būs droša 
un vadošie ārsti to pieļaus  – Tad Jā! – 
ja tāda lēkājoša kā šobrīd – pāri 600 
jauni gadījumi dienā, tad noteikti –  Nē! 
Interesanti, kurš uzdrošināsies likt 
savu parakstu, zīmogu un uzņemsies 
atbildību par Dziesmu un Deju svētku 
notikšanu Pandēmijas laikā! Tie nav 
pēdējie Dziesmu un Deju svētki! To 
vajadzētu atcerēties gan!

Daudzus gadus strādāju mazās 
lauku skolās par kora skolotāju, 
arī koncertmeistari korim un deju 
kolektīviem. Jau sen saprotu un redzu, 
ka jāmaina esošā Dziesmu un deju 
svētku uzbūve pašos pamatos. Ir 
mainījušies laiki, cilvēki, bet mēs stingri 
turamies pie padomju gadu sasniegtā 
augsti mākslinieciskā līmeņa tradīcijām, 
nogurdinošām koru skatēm un gariem 
mēģinājumiem, koncertiem 3 un vairāk 
stundu garumā, kamēr krīt. Dziesmu 
svētku repertuāra grāmatā 26 3 balsīgas 
dziesmas 5.–9.klašu koriem. Lauku 
skoliņā jau tā korī dzied katrs otrais 
skolēns. Pa kuru laiku tu viņiem to vari 
iemācīt, nepazudinot viņos interesi par 
dziesmu. Vēl jau ir Ziemassvētki, Mātes 
diena u.c. svētki, kuros mūžīgi nedziedāsi 
Dziesmu svētku repertuāru. Dejotāji 
gadu laikā iemācās 3 dejas, atdejo skatē 
un diploms ar pakāpi rokā. Pie tam lielākā 

daļa šo lauku bērnu gan dzied, gan dejo 
vienlaicīgi. 

Zinu, ka daļai skolēnu, skolotāju 
un vecāku nemaz nepatīk tā nedēļa 
Rīgā. Bērni nav pieraduši gulēt barā uz 
matračiem, barā iet uz tualeti, mazgāties 
zem āra dušas Rīgas skolas pagalmā. Nav 
pieraduši pie ēdnīcas biezputrām. Un 
zinot šīs sadzīviskās aizkulises, smaidošo 
bērnu sejas uz fotogrāfi jām atgādina 
padomju laikus – ar smaidu uz lūpām 
kaut asinis pa degunu.

Esmu PAR koriem skolās. Esmu par C 
variantu Dziesmu un deju svētkiem. Par 
to, ka dziedam savos novados, sabraucam 
uz draudzības koncertiem. Bet dziedam 
ar prieku! Sadalām repertuāru pēc 
grūtības pakāpēm. Kā dejotājiem ir A, B 
un tā tālāk grupas. Lai būtu daudzbalsīga 
klasika un sarežģīti jaunrades darbi 
lielajām pilsētas skolām un profesionālās 
ievirzes skolām. Tie dziedātāji, kuri lielajos 

Dziesmu svētkos dzied “Gaismas pili”, to 
dzied jau 30 un vairāk gadus no vietas. Te, 
skolas korī, bērns atnāk uz 5.klasi un pēc 
5 gadiem jau skolu ir beidzis. 

Organizatori gadu garumā noņemas 
ar Dziesmu svētkiem, ka nav laika ko 
sarīkot pašu priekam. Pirms 2 gadiem 
jautāju savā novadā – vai tad mazajiem 
sākumskolas koriem nav nekādi 
kopdziedāšanas koncerti paredzēti. Jau 
ilgi kā nekas nav noticis. Atbilde – mums 
svarīgi ir lielie Dziesmu svētki un tie 
kolektīvi , kuri pārstāvēs novadu Rīgā.

Vēl jau būtu atsevišķs stāsts par skatēm. 
Kā bērni, tāpat kā lielie dziedātāji, maina 
drēbes un dzied vairākos koros. Kā 
notiek dziesmu izlozes. Cik garlaicīgi ir 
šie garie koncerti abām pusēm – gan 
dalībniekiem, gan skatītājiem.

Zinta Ošenberga – 
mūzikas skolotāja 

no mazpilsētas Kurzemē
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Esmu fl autiste un es mīlu to, ko es daru, jo tas 
ietver sevī hobiju, darbu un manu profesiju. 

…tā mūsu sarunu ievada asociētās 
profesores Ilonas Meijas fl autas klasē 
studējošā, kā arī Ķekavas Mūzikas skolas 
fl autas spēles pasniedzēja, Evelīna Lašketa. 
Nesen viņa atgriezusies no apmaiņas 
programmas Romā, Itālijā. Par studiju, 
muzicēšanas un – arī pedagoģijas – 
pieredzi šodien arī runāsim.

BAIBA SANTA VANAGA
B.S.V.: Klasiskais jautājums – kad un kāpēc 

sāki apgūt fl autas spēli? 
E.L.: Man bija seši. Mediņu (Jāzepa 

Mediņa Rīgas 1. Mūzikas skola – aut.piez.) 
sagatavošanas klasē mums bija iespēja 
apmeklēt orķestri, kur rādīja dažādus 
instrumentus. Pirms aizgāju uz šo koncertu, 
es jau zināju, ka gribu spēlēt vijoli, bet, 
sadzirdot vijoles skaņas, es sāku raudāt un 
aizskrēju prom – sabēdājos, jo sapratu, ka 
tas nav mans instruments un tad, stājoties 
mūzikas skolā, es diezgan pārliecinoši zināju, 
ka gribu spēlēt fl autu.. un man ļoti patika 
skolotāja, to es labi atceros.

B.S.V.: Kā jūties šajā neparastajā laikā? 
Kā Covid–19 pandēmijas izraisītie apstākļi ir 
ietekmējuši Tavu ikdienu un arī – pašsajūtu? 

E.L.: Man šķiet, ka šis laiks ir grūts visiem 
un es noteikti neesmu izņēmums. Grūtākais 
šobrīd ir piespiest sevi spēlēt, jo īsti nav 
redzams mērķis – tā globāli, viss, kas saistīts ar 
kultūru, tiek atcelts, bet cerams, ka nākošajā 
mācību gadā viss noskaidrosies.

B.S.V.: Zinu, ka gan studē JVLMA 
maģistrantūrā, gan strādā par pedagogu 
mūzikas skolā – kādi ir plusi un mīnusi būt 
jaunajam pedagogam? 

E.L.: Pluss noteikti ir pieredze, jo svaigas 
atmiņas par vidusskolu un jaunās zināšanas 
akadēmijā var uzreiz pielietot, nevis piemirst. 
Gan pluss, gan mīnuss ir tas, ka grūtāk atrast  
vidusceļu starp draudzību un –  tai pat laikā – 
skolotājs–skolēns attiecībām. Es tomēr gribu 
būt viņiem vairāk draugs un spēlēt kopā (ne 
smilškastēs, protams). Tajā pašā laikā man ļoti 
patīk, ka ir kārtība gan stundā, gan mājas 
darbu izpildē. 

B.S.V.: Kā, Tavuprāt, šis laiks ietekmē 
izglītības un darba procesus – īpaši 
profesionālās ievirzes izglītībā?

E.L.: Domāju, ka mēs atrodamies uz 
izglītības sistēmas renovācijas robežas. Jau 
vairākus gadus ir redzams, ka ne pieaugušais, 
ne bērns vairs neatrodas bez gadžetiem 
un interneta pieslēguma. Burtiski – 

telefons, planšete, dators ir kā mūsu rokas 
pagarinājums, to vairs nevar atņemt un no 
tā nevar atradināties. Šis laiks, protams, ir 
ekstrēms un iemeta pedagogus un audzēkņus 
citā pasaulē. Toties šobrīd izglītoties var 
online. Vai tas ir efektīvi – domāju, tas ir un var 
būt, tomēr ne par visiem simts, kā tas būtu, 
mācoties un strādājot klātienē. Arī tagad 
audzēkņiem ir iespēja piedalīties un izaicināt 
sevi attālinātajos konkursos – piemēram, 
pavisam nesen divas manas audzēknes 
ar godalgotiem panākumiem piedalījās 
I Starptautiskajā Marka Rotko Mūsdienu 
mūzikas jauno izpildītāju konkursā. Šis ir 
viens veids, kā efektivitāti pārbaudīt.

B.S.V.: Kā minēji, nesen biji studentu 
apmaiņas programmā Romā. Kādi ir Tavi 
ieguvumi un atziņas no pavadītā laika aiz 
robežām? Vai šī ir bijusi Tava vienīgā izglītības 
pieredze ārzemēs? 

E.L.: Es biju Romā Erasmus+ apmaiņas 
programmā uz vienu semestri no novembra 
līdz martam – tur es studēju Svētās Cecīlijas 
konservatorijā. Pirms došanās uz turieni, 
es jau Latvijā sāku apgūt itāļu valodu, 
tomēr Roma izrādījās ļoti internacionāla. 
Covid–19 dēļ apgūstamo studiju kursu klāsts 
nebija plašs: fl auta, itāļu valoda, orķestra 
repertuārs... Tur es arī sāku apgūt kaut ko 
priekš sevis jaunu – baroka fl autas spēli. Cits 
skanējums, krāsas, mūzikas izpratne, spēles 
veids – tas ļāva man vairāk saprast baroka 
mūziku kopumā un pieskarties fl autas 
priekštecim. 

Ieguvums šajā laikā bija arī tas, ka visas 
nodarbības notika klātienē, tikai lielo grupu 
stundas, piemēram, itāļu valoda, norisinājās 
tiešsaistē. Iespēja apmeklēt visus vēsturiskos 
objektus un bezgala iedvesmoties no to 
cēlā, iespaidīgā skaistuma… Bija sajūta, ka 
es burtiski atrodos pašā vēstures epicentrā. 
Šī bija mana pirmā pieredze doties prom 
no Latvijas uz tik ilgu laiku. Pirms tam, 
vasarā, es biju meistarklasēs Luksemburgā. 
Kopumā, mācības ārzemēs ir tas, ko ik pa 
laikam vajag īstenot, jo tur ir citi pasniedzēji, 
citi cilvēki apkārt, jauni apstākļi – šie aspekti 
paplašina redzesloku. 

B.S.V.: Kas ir vērtīgākais, ko esi ieguvusi, 
izglītojoties un strādājot Latvijā, kā arī – 
vērtīgākais, studējot ārzemēs? 

E.L.: Latvijā – sakārtotību, disciplīnu, 
izturību, spēju ātri pielāgoties apstākļiem un 
savākties, kad tas ir nepieciešams. Ārzemēs – 
iedvesmu, sevis un mūzikas pieņemšanu kā 
vienotu veselumu, strādātgribu.

B.S.V.: Esmu dzirdējusi, ka aktīvi darbojies 
arī koncertdzīvē (tad, kad tas, protams, ir 
iespējams) – pastāsti par spilgtākajiem 
notikumiem tajā! Kā arī – kas ir tas labākais, ko 
mūziķim, Tavuprāt, dod aktīva muzicēšana – 
kas no tā ir Tev svarīgākais? 

E.L.: Spilgtākais laikam bija koncerttūre 
ar Baltic Sea Philharmonic orķestri diriģenta 
Kristjana Jervi vadībā 2019.gadā – mēs 
sākām Palangā un tikām līdz Pēterburgas 
Marijas teātrim, caur Rīgu, Tallinu un 
Helsinkiem, kur bija jāspēlē no galvas gandrīz 
visa programma, vai vismaz tās lielākā daļa. 
Piemēram, Pētera Čaikovska Apburtā princese 
paša Jervi aranžējumā ir aptuveni 40 līdz 50 
minūtes orķestra mūzikas, kur pat paužu 
skaits bija jāiegaumē.. bet tā bija sava veida 
brīvība. 

Regulāra muzicēšana dod pārliecinātību 
un nepārtrauktu attīstību, jo nevar atslābt ne 
uz mirkli.

B.S.V.: Savukārt – kas ir mūziķa profesijas 
ēnas puses? 

E.L.: Manuprāt, tā ir izdegšana. Kad 
darbojies, darbojies un piekūsti, nesaproti 
kāpēc, priekš kam.. Es izgāju tam cauri – 
briesmu laiki, kad pienāk brīdis, kad aizmirsti, 
ka Tu to dari, jo pirmām kārtām mīli mūziku, 
nevis, lai būtu labāks vai pārāks par kādu. 
Mehāniska nošu atspēlēšana vēl nepadara 
nevienu par izcilu mūziķi. Toties nekad 
nevajag aizmirst, ka zem šīs kvalitatīvās un 
svarīgāk – muzikālās – mūzikas, ir milzīgs 
darbs.

B.S.V.: Atgriežoties pie pedagoģijas – kas 
ir tās lietas, ko Tu galvenokārt vēlies nodot 
saviem audzēkņiem? 

E.L.: Mīlestību uz fl autu un mūzikas 
vizualizēšanu caur sajūtām, bildēm. Atraisīt 
emocijas, iztēli, izdomu, būt radošiem – 
katram ausīs skan sava mūzika. Un vēl – 
azartu muzicēšanai, jo mūzika var būt tikpat 
aizraujoša, kā bumbas mētāšana, tikai, lai 
sāktu to izjust, vajag iemācīties notiņas – 
tāpat kā spert bumbu un skriet. 

B.S.V.: Kas Tevi iedvesmo un motivē darīt 
tik daudz? 

E.L.: Es laikam nezinu kā ir darīt citādāk, 
nevaru iedomāties savu dzīvi bez kādas no 
šīm sastāvdaļām. Man patīk būt straumē un 
nepārtraukti darboties. Darbā mani iedvesmo 
mani audzēkņi, kas nāk un grib muzicēt. 
Profesionālā ziņā es iedvesmojos no mūzikas 
kā tādas un, protams, no pasniedzējiem un 
lieliem, izciliem fl autistiem. 

INTERVIJA
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