
LATVIJAS MŪZIKAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ASOCIĀCIJAS

METODISKI INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

NR. 221 2022 

FEBRUĀRIS

PĀRDOMĀM
Frizieris, rīkojoties ap skolotāja 

galvu, vaicā: Lūk vienu nesaprotu. 
Ar katru gadu desmitu viss attīstās, 
jaunas tehnoloģijas, visiem strādāt 
kļūst vieglāk, rezultāts kvalitatīvāks, 
tikai nezin kāpēc jums tur skolās un 
augstskolās nekas nesanāk – sūdzaties, 
ka ar katru gadu prasības aizvien 
zemākas, absolventi aizvien dumjāki.

Pasniedzējs: Nu iztēlojies, kāds būtu 
tavs darbs un rezultāti, ja frizierim būtu 
jāapraksta gadu uz priekšu pa stundām, 
kādas frizūras kad veidosi, kāpēc, 
kādus instrumentus izmantosi, kāpēc, 
kādu šampūnu izmantosi, kāpēc. Tad 
rakstiski jāpamato katra instrumenta 
pielietošanu katru reizi, kad to vajag 
pielietot. Katrai darbībai, pat tam, kā tu 
dvieli uzliec uz pleca, jābūt izdomātiem 
un aprakstītiem kritērijiem. Pirms 
ķeries klāt jaunai galvai, jāapraksta 

sasniedzamos rezultātus. Tā kā šobrīd
atsakāmies no vecajām frizēšanas 
metodēm, tad ik dienu katras jaunas
frizūras izdomāšanai tev atvēlētas 
akurāt 5 minūtes. Tavu darbu apmaksā 
tikai pēc noteiktu minūšu skaita, ko tev
jāvelta vienai frizūrai – ja nepaspēji, tad
pats vainīgs. Apmaksas likme atkarīga 
arī no tā, cik bieži tu publicēsi rakstus 
par jaunām frizēšanas metodēm un
perspektīviem frizūru stiliem, pie tam
algas koefi cients atkarīgs no žurnāla
reitinga: “Frizieru akadēmijas vēstīs” ir 
lieliski, bet “Ko frizieri mums nestāsta” 
neder. Vēl nepieciešams regulāri
apmeklēt dažādus frizieru kursus, kuros
praktiski neko jaunu neuzzināsi, taču 
labums tāds, ka saņemsi sertifi kātu.
No sertifi kātu skaita atkarīgas papildus
piemaksas. Dzīvokļa īri apmaksāt varēsi,
bet neko vairāk – frizēšana esot misija un

aicinājums, – tāpēc vajag atrast bagātu
laulāto. Reizi nedēļā būs 2–3 stundu
frizieru sapulce, kurā jums jāspriež, ko
darīt ar nepakļāvīgiem matiem un cik 
jauki ir pakļāvīga matu struktūra, un
kā visu cilvēku matus padarīt vienādi
pakļāvīgus. Saņemsi rājienu ik reizi, kad
sastapsies ar nepakļāvīgiem matiem
un frizūra nesanāks tikpat lieliska, kā
otrā gadījumā. Izmantot pārāk asas
šķēres aizliegts ar likumu, mitrināt
nepakļāvīgus matus arī aizliegts. Reizi
pāris gados nāks atestācija…

Frizieris sastinga, – bet PA KURU
LAIKU TAD FRIZĒT?!

– Šķiet, es esmu atbildējis
uz jūsu jautājumu. –

pasniedzējs sāji pasmaidīja.
(No interneta dzīlēm)

Ilze Dāve,
Partitas redaktore
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KORDIRIĢENTS, PEDAGOGS, KOMPONISTS
Dzimis 1936. gada 11. jūlijā Skrundas 

pagastā. Mācījies Turlavas pamatskolā, 
mūziku padziļināti apguvis Liepājas 
mūzikas vidusskolā un Jāzepa 
Mediņa mūzikas vidusskolā, vēlāk 
studējis Latvijas Valsts konservatorijas 
kordiriģentu klasē (1955–1960).

Kormeistara gaitas iesācis vīru korī 
“Gaudeamus” (1959–1996), strādājis 
arī par diriģentu Valsts dziesmu 
un deju ansamblī “Sakta”. Gandrīz 
ceturtdaļgadsimtu veltījis darbam ar 
Teodora Kalniņa Radio kori (1963–
1987). Viņa mērķis – izvest kori arī ārpus 
ierastajām Radio studijas sienām. Kādā 
intervijā mākslinieks atzīstas:  “Sekoju, 
priecājos un esmu laimīgs, ka man ir bijusi 
iespēja strādāt ar to. Radio koris bija mana 
otrā konservatorija – ne tikai koris, arī 
Radio simfoniskais orķestris. Bija ieraksti, 
vēlāk arī koncerti pārpildītās zālēs ar ļoti 
atsaucīgu publiku, programmas, kurās 
bija arī dziesmas ar zināmu aizliegtā 
augļa garšu. Šodien Radio koris ir 
profesionāli izcila koncertvienība, turklāt 
man patīk tas meklētāja gars, kas viņiem 
Sigvarda Kļavas un Kaspara Putniņa 
vadībā piemīt.” (Mellēna, Lauma. Edgars ”
Račevskis: Viena doma jādomā. Lmic.lv. 
2017. g. 21. febr.)

Ar profesionāliem kolektīviem 
mākslinieks epizodiski strādājis arī 
vēlāk – bijis Valsts Akadēmiskā kora 
“Latvija” otrais diriģents (1988–1990) un 
Latvijas Nacionālās operas kormeistars 
(1994–1997). Paralēli profesionālajam 
darbam daudz enerģijas un pūļu veltījis 
amatierkoriem – dibinājis un vadījis 
Rīgas Politehniskā institūta vīru kori 
“Gaudeamus” (1959–1996), jaukto 
kori “Sonore” (1987–1997), Tukuma 
skolotāju kori “Vanema” (1977–1987). 
Atjaunotās brīvvalsts laikā aktīvi 
darbojies Rīgas Latviešu biedrības 
Mūzikas komisijā un izveidojis Rīgas 
Latviešu biedrības Nacionālo vīru kori 
(1997).

Trāpīgi diriģentu raksturojis Guntars 
Felsbergs – jauktā kora “Vaidava” 
galvenais diriģents un vīru kora 
“Gaudeamus” dziedātājs:  “Ierasts tēls – 
smaidīgs, matiem plīvojot, aiztraucas… 
Kā virsdiriģents īsts kora dievs. Paveic 

brīnumu ar vienkāršu dziesmu. 
Pieredze, ģeniāla intuīcija. Katru žestu 
vajadzētu iekalt akmenī. Sajūtas 
brīnišķīgas.” (Mūrniece, Laima. Edgars ”
Račevskis darbā, dzīvē, dziesmā. 2006. 
210. lpp.)

Visa mūža garumā bijis aktīvs 
sabiedriskais darbinieks. Iedibinājis 
vairākus regulārus koru saietus – 
Jāzepa Vītola ikgadējās Dziesmu 
dienas Gaujienā (kopš 1988), vīru 
koru dižkoncertu Skrundā (kopš 2013) 
un vīru koru Valsts svētku koncertu 
18. novembrī. Līdztekus ilgus gadus 
veicis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas (1969–2000) un Liepājas 
Pedagoģijas akadēmijas (2000–2003) 
mācībspēka pienākumus. 20. gadsimta 
90. gados atklājis sevī komponista 

aicinājumu, radot virkni skaņdarbu 
korim.

XV–XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu 
svētku virsdiriģents, XXV un XXVI 
Vispārējo latviešu Dziesmu svētku Goda 
virsdiriģents, III–IX un XI–XIII Baltijas 
studentu dziesmu svētku “Gaudeamus” 
virsdiriģents, 9. un 10. Kanādas latviešu 
dziesmu svētku un 10. Amerikas 
latviešu dziesmu svētku virsdiriģents, 
kā arī rajonu koru virsdiriģents.

LPSR Nopelniem bagātais mākslas 
darbinieks (1970), LPSR Tautas skatuves 
mākslinieks (1977), LPSR Valsts prēmijas 
laureāts (1980), Lielās mūzikas balvas 
‘93 ieguvējs, Triju Zvaigžņu ordeņa 
virsnieks (1996).

Šī gada 21. janvārī skaistu jubileju 
atzīmēja Carnikavas Mūzikas un 
mākslas skolas direktors un vijoļspēles 
pedagogs Igors Doriņš. 

Savulaik vijoļspēles meistarību 
kaldinājis Latvijas Valsts konservatorijā, 
kam sekoja studijas aspirantūrā 
slavenajā Gņesinu Maskavas Valsts 
mūzikas  pedagoģijas institūtā, pēcāk 
arī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā, iegūstot maģistra grādu 
vijoles spēlē.

Vijolnieka un pedagoga Igora 
Doriņa vārds labi zināms Latvijā, jo 
ilgus gadus bijis gan Emīla Dārziņa 
mūzikas vidusskolas, gan Rīgas Doma 
kora skolas, gan Jēkaba Mediņa 
mūzikas vidusskolas vijoļspēles 
skolotājs, savulaik strādājis arī Latvijas 
Kultūras ministrijas metodiskajā 
kabinetā, izstrādājot stīgu instrumentu 
programmu metodiku, kā arī bijis 
vairāku konkursu, tostarp konkursa 
“Talants Latvijai” žūrijas komisijas 
eksperts. 

Kopš 2014. gada Igora sirds pieder 

paša no pirmsākumiem izveidotajai 
Carnikavas Mūzikas un mākslas 
skolai, kurā veic gan direktora, gan 
vijoļspēles pedagoga pienākumus. 
Šobrīd skolā mācās 140 audzēkņi 
dažādās profesionālās ievirzes mūzikas 
un vizuāli plastiskās mākslas izglītības 
programmās. Carnikavas Mūzikas un 
mākslas skolā Igors Doriņš izveidojis 
izcilu pedagogu kolektīvu, kurš 
papildus ikdienas mācību darbam 
sasniedzis arī teicamus panākumus 
daudzos vietēja un starptautiska 
mēroga konkursos un festivālos, kuros 
skolas audzēkņi ieguvuši neskaitāmus 
augstāko pakāpju diplomus. Diemžēl, 
šogad no ilgo lolotā sirds darba būs 
jāatvadās, jo novadu reformas rezultātā 
Carnikavas Mūzikas un mākslas skola 
tiks pievienota Ādažu Mākslas un 
mūzikas skolai un administratīvais 
darbs tiks optimizēts.

Igora Doriņa vislielākais spēks un 
atbalsts ikdienā ir viņa stiprā, kuplā 
ģimene - sieva, arī profesionāla 
mūziķe, pianiste Brigita Doriņa, un trīs 

bērni – divas meitas un dēls ar savām 
ģimenēm, kurās nu jau aug septiņi 
mazbērni. Bet līdzās ģimenei, mūzikai, 
skolvadībai, pedagoģiskajam darbam 
Igoram ir arī kāda nozīmīga aizraušanās 
– tā ir ceļošana! Igors pabijis teju visos 
pasaules kontinentos, vairāk kā 50 
valstīs, ir aizrautīgs ceļojumu stāstnieks 
un labāko maršrutu pārzinātājs!

Nozīmīgajā jubilejā Igoru Doriņu 
steidza sveikt kolēģi, uzdāvinot 
tematisku dāvanu – koka pasaules karti, 
kurā kaislīgais ceļotājs varētu atzīmēt 
valstis, kurās jau bijis un pasapņot 
par vietām, uz kurām vēl plānots 
doties. Kolēģi pedagogi Igorā Doriņā 
visaugstāk novērtē viņa silto sirsnību, 
cilvēcību un sapratni, bet skolas 
ikdienas darbu gaitās – izpalīdzību un 
saimnieciskumu. 

No sirds vēlam Igoram Doriņam 
vēl daudzus radoši piepildītus 
gadus mūzikā un pedagoģijā, 
kā arī neaizmirstamus pozitīvus 
piedzīvojumus nākamajos ceļojumos 
uz vēl neapgūtajām sapņu zemēm!

Līdzjūtība mums visiem un katram, kas bija ticies ar Maestro!

CARNIKAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS 
DIREKTORAM UN PEDAGOGAM
IGORAM DORIŅAM  70 !
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ZIEMA SKAN VALMIERĀ ĪPAŠĀ FESTIVĀLĀ SVĒTKI MŪZIKAI

Gurkstoši soļi, čaukstošas snie-
ga bikses, švīkstošas slidas, zīlītes 
knibināšanās pie speķa, spiedzīgi 
braucieni no kalniņa, tējkannas 
burbuļošana. Tā skan ziema. Valmierā 
tai ik gadu ir vēl kāda īpaša skaņa – 
Ziemas mūzikas festivāla. No 13. līdz 
16. janvārim Valmierā baudījām Valmi-
eras novada mūzikas skolu audzēkņu 
un skolotāju uzstāšanos, kas ziemas 
sajūtas iekrāsoja vēl spilgtākas.

“Terapija sirdij – tā varam teikt par 
Ziemas mūzikas festivālu. Četrās 
dienās piedzīvosim satikšanās prieku, 
klausīsimies mūziku, noskaņosimies 
jaunam gadam un uzskaņosim sevi, 
lai tas ir laimīgs, prieka un veselības 
pilns gads. Īpašs prieks, ka pirmo reizi 
festivāla stīga būs visas Valmieras no-
vada mūzikas skolas. Lai mums skaisti 
svētki un izdodas iedvesmoties!” tā 
pirms festivāla teica Valmieras Mūzikas 
skolas direktore Inese Sudraba.

Pandēmijas situācija festivāla 
plānos ieviesa korekcijas. Divi plānotie 
pasākumi tika atcelti, bet tie koncerti, 
kuri notika – NOTIKA pacilātā, sirsnīgā 
noskaņā, novērtējot dzīvās uzstāšanās 
iespēju.

“Ziema. Mūzika. Pārsteigums” – 
festivālu 13. janvārī Valmieras Kultūras 
centrā un video tiešraidē laukumā 
pie Valmieras Kultūras centra atklāja 
Valmieras novada mūzikas skolu peda-
gogi. Kāpēc pārsteigums? “Jo ikdienā 
redzam skolotājus mācām bērnus. Kas 
notiks, kad pedagogi būs uz skatuves, 
nevis līdzjutēju rindās, tas tiešām būs 
pārsteigums. Skanēs gan instrumentālā 
mūzika, gan dziedājumi, skolotāji ir 
izveidojuši ansambļus un apvienības,” 
pirms koncerta skaidroja I. Sudraba. 

“Ziema. Mūzika. Vizuļošana” – 
nākamajā dienā, 14. janvārī, Valmi-
eras Kultūras centrā un video tiešraidē 
laukumā pie Valmieras Kultūras centra 
vizuļoja Valmieras novada mūzikas 
skolu audzēkņi. Dzirdējām uzstājamies 
bērnus un jauniešus, kuri jau guvuši 
skatuves pieredzi un talantu stiprina 
vēl papildus ikdienas darbam, startējot 
dažādos konkursos.

Diemžēl “Ziema. Mūzika. Asorti” – 
festivāla sestdiena, 15. janvāris, jau 
tradicionālais muzikālais maratons, 
kurā ir iespēja muzicēt bez vecuma 

ierobežojuma, bet ar drosmi spēlēt un 
dziedāt klausītājiem, tika atcelts. 166 
maratonā pieteiktie Strenču Mūzikas 
skolas, Rūjienas Mūzikas skolas, Mazsa-
lacas Mūzikas un mākslas skolas, Valmi-
eras YAMAHA mūzikas skolas, Univer-
sum mūzikas un mākslas vidusskolas 
un Valmieras Mūzikas skolas dalībnieki 
pārdzīvoja drošības apsvērumus un 
pieņēma uzaicinājumu tikties drošākos 
laikos citos pasākumos.

Diemžēl arī krāšņs ceļojums Eiropas 
un pasaules mūzikā kopā ar apvienību 
“Arcandela” – sestdien, 15. janvārī tika 
atcelts. Savādi rakstīt par to, kas nenoti-
ka, bet svarīgi pateikt, ka dzīve turpinās 
– sapņojam, plānojam, muzicējam 
un noteikti tiksmies citos pasākumos 
drošākā laikā.

 “Debesceļi” – festivāla noslēgums 
svētdien, 16. janvārī, Valmieras Sv. 
Sīmaņa baznīcā. Ērģeļmūzika kopā 
ar vijoli un sitaminstrumentiem, 
neparasts, fantastisks baudījums 

klausītājiem. Platons Buravickis “Debe-
spulkstenis”, Rihards Dubra “Un Dievs 
noslaucīs visas asaras...”, Pauls Dam-
bis “Homecoming”, Georgs Pelēcis 
“Plauksošais jasmīns” – tā ir tikai daļa 
no fantastiskās mūzikas, kas izskanēja 
Līgas Ivānes (ērģeles), Līvas Tomiņas 
(vijole), Reiņa Tomiņa (sitaminstrumen-
ti) sniegumā. Koncertā skanēja divas 
ērģeles - Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas 
ērģeles un Valmieras Mūzikas skolas 
elektriskās ērģeles.Šajā mācību gadā 
Valmieras Mūzikas skolā ir atvērta jauna 
programma ērģelspēles apguvei Līgas 
Ivānes vadībā. Koncertā elektriskās 
ērģeles spēlēja šīs programmas 
audzēkne Terēze Jurka. 

“Ar saknēm zemē un mūziku dvēselē” 
– tāds ir Ziemas mūzikas festivāla 
Valmierā moto. Tā arī turpināsim citus 
gadus, saglabājot tradīcijas, priecējot 
dvēseles!

Valmieras Mūzikas skolas kolektīvs

Janvāra vidū Valmieras Kultūras 
centrā un Sv. Sīmaņa baznīcā 
izskanēja Valmieras Mūzikas skolas 
organizētais Ziemas mūzikas festivāls. 
Pateicoties skolas direktores Ineses 
Sudrabas uzaicinājumam, šogad 
festivāla divos koncertos bija iespēja 
piedalīties arī Universum mūzikas un 
mākslas vidusskolas audzēkņiem un 
skolotājiem.

Šogad festivāla koncertā Ziema. 
Mūzika. Pārsteigums. muzicēja 
skolotāji no Valmieras novada mūzikas 
skolām. Universum vidusskolu 
pārstāvēja Emima un Diāna Vatuļinas, 
Inguna Birzniece, Viktors Eunapu, 
Jānis Silakalns, Jānis Dimants, Ritma 
Pētersone-Cepīte, Gunta Siliņa, Anitra 
Rause. Annu Spalviņu šajā reizē aizstāja 
Irina Pupiņa (VMS). Koncertā izskanēja 
Emimas Vatuļinas dziesma ar Jesajas 
grāmatas 9. nodaļas vārdiem Mums ir 
dots Dēls Aivara Cepīša brīnišķīgajā 
aranžējumā. 14. janvāra koncertā 
Ziema. Mūzika. Vizuļošana. piedalījās 
seši Universum Mūzikas skolas 
audzēkņi - Līva Miķelsone (fl auta), 
Estere Cirša (saksofons), Pēteris Ciršs 
(klarnete), Justs Ciršs (klavieres), Tobias 
Vatuļins (klavieres) un Eva Viļumsone 
(klavieres). Audzēkņus dalībai šajā 
festivālā sagatavoja skolotāji Ritma 
Pētersone-Cepīte un Jānis Silakalns. 
Koncertmeistare Gunta Siliņa.

Par dzirdēto festivālā stāsta 
pūšaminstrumentu spēles skolotājs 
Jānis Silakalns: “Apsveicama ideja 
koncertu redzēt plašākai publikai uz lielā 
ekrāna. Neskatoties uz apskaņošanas 
problēmām, koncerti bija pārdomāti 
un profesionāli. Valmieras novads 
var lepoties ar profesionālās ievirzes 
skolām. Vēlējos dzirdēt vairāk pūtēju 
mūziku, bet gan jau….”

Par saviem iespaidiem dalās 
koncertmeistare Gunta Siliņa: “Šajā 
festivālā esmu piedalījusies arī agrāk, 
kopā kādas 3-4 reizes. Ja man jautātu - 
kā bija toreiz un kā tagad - es teiktu, 
ka galvenā atšķirība jau bija skatītāju 
pilnās zāles, koncerti bija vairāk sadalīti, 
līdz ar to īsāki. Tagad - esam priecīgi un 
pateicīgi, ka vispār varējām piedalīties 
un arī baudīt. Redzēju daudz labu un 
izteiksmīgu priekšnesumu. Ieteikumi - 

jaunos mūziķus no vienas skolas tomēr 
programmā likt kompaktāk kopā, un 
noteikti turpināt rādīt notiekošo uz 
ekrāna ārpusē arī tad, kad skatītāji 
būs zālē, jo  tas rada svētku sajūtu visā 
pilsētā!”

Skolotāja Ritma Pētersone-Cepīte 
saka tā: ,,Atsaucoties Universuma 
mūzikas un mākslas vidusskolas 
vadības aicinājumam, arī es ar saviem 
audzēkņiem Evu Viļumsoni, Justu 
Ciršu un Tobiasu Vatuļinu piedalījos 
Valmieras Ziemas (sākotnēji Senās) 
mūzikas festivālā. Festivālā ar saviem 
audzēkņiem piedalos divdesmit astoto 
gadu, tādēļ mazliet par festivāla vēsturi.

Spilgtā atmiņā man joprojām ir 
pirmais festivāls 1991. gada oktobrī, 
kas bija veltīts ģeniālajam austriešu 
komponistam Volfgangam Amadejam 
Mocartam. Festivāla piecos koncertos 
skanēja tikai Mocarta mūzika, koncerti 
notika Valmieras 5. vidusskolā un 
Sv. Sīmaņa baznīcā. Toreiz festivāls 
noslēdzās ar koncertu Dzirnavu ezeriņa 
krastā un masku karnevālu.

Mūzikas festivāli vienmēr bija 
pacilājoši un piepildīti notikumi - 
festivāls izskanēja vairākas dienas, 
koncertu skaits bija ļoti dažāds. 
Manuprāt, joprojām nepārspēts ir 
III Senās mūzikas festivāls, kad sešu 
dienu laikā izskanēja veseli 22 koncerti! 
Dalībniekiem un klausītājiem festivālos 
bija iespēja dzirdēt ne tikai mūzikas 
mācību iestāžu un Latvijas un ārvalstu 
profesionālo mūziķu koncertus, bet arī 
muzikologa Borisa Avrameca lekcijas, 
muzikālus uzvedumus, mūzikas 
skolu audzēkņu konkursu Saules 
gaisma - tavs vārds ir Mocarts, kā arī 
apskatīt Valmieras Mākslas vidusskolas 
(tagad Valmieras Dizaina un mākslas 
vidusskola) audzēkņu darbu izstādes. 
Valmieriešu un pilsētas viesu ļoti 
iemīļoti bija arī džeza nakts koncerti, 
kas skanēja Valmieras Kultūras centrā.

 Festivāla ietvaros 10 gadus 
notika arī konkurss, kurā jaunajiem 
pianistiem bija iespēja muzicēt kopā ar 
Valmieras Mūzikas skolas kamerorķestri. 
Šī tradīcija aizsākās 1996. gadā - V Senās 
Mūzikas festivālā. Konkursa žūrijas 
lomā bija klausītāji un uzvarētājam bija 
tas gods spēlēt festivāla noslēguma 

koncertā. Kā viens no spožākajiem 
atskaņojumiem atmiņā palicis Riharda 
Plešanova Jozefa Haidna Do mažora 
koncerta I daļas atskaņojums IX Senās 
mūzikas festivālā. Festivāla pianistu 
konkursus organizējām desmit gadus, 
vienu gadu - trīspadsmitajā festivālā - 
konkurss kopā ar kamerorķestri notika 
arī vijolniekiem.

Man bija liels prieks un gandarījums 
ar saviem audzēkņiem piedalīties 
Jautrītes Putniņas veidotajos 
uzvedumos. Minēšu vien dažus - masku 
spēle Adameo un Semele, Hendeļa 
dzimšanas dienas svinības, Koncerts 
Vīnes galmā, svinējām arī Bēthovena 
Ziemassvētkus…

Neaizmirstami ir pianistes, 
valmierietes Jautrītes Putniņas 
(8.03.1929.–22.01.2017.) un viņas 
domubiedru koncerti, kas skanēja katrā 
festivālā.

Lai arī turpmāk festivālā dzimst 
MŪZIKAS BRĪNUMS!”

Universum mūzikas un mākslas 
vidusskolas skolotāji, audzēkņi un 
vecāki šajā Ziemas mūzikas festivālā 
piedzīvoja patiesi skaistus brīžus 
un mūzikas dziedinošo spēku! 
Piedalīšanās festivālā bija kā svētki visai 
skolas saimei. Gan skolas darbinieki, 
gan audzēkņi un viņu vecāki no sirds 
atbalstīja savu skolotāju un audzēkņu 
uzstāšanos. Paldies Valmieras Mūzikas 
skolai par šī festivāla organizēšanu!

Savukārt pavasarī - šī mācību gada 
noslēgumā - Universum mūzikas un 
mākslas vidusskola Dieva žēlastībā 
cer rīkot 2. Starptautiskos Mūzikas 
un mākslas svētkus, kur jaunie 
atskaņotājmākslinieki ne tikai spēlēs 
savu instrumentu, bet arī kopējā izstādē 
rādīs tapušos mākslas darbus. Papildus 
iecerētas noderīgas lekcijas skolotājiem 
un dažādas interesantas nodarbības 
audzēkņiem. Par šiem svētkiem tuvāka 
informācija noteikti sekos.

Uz tikšanos mūzikā un mākslā!

Anitra Rause,
Universum mūzikas un mākslas 

vidusskolas metodiķe profesionālās 
ievirzes izglītības programmās
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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 piedāvājam ar 
interviju starpniecību iepazīt mūsu 
pieredzējušākos pedagogus. Ciklu 
turpinām, ieklausoties AKCMV 
klavierspēles pedagoģes Intas Kārkliņas 
teiktajā. 

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

Intervija ar skolotāju Intu Kārkliņu 
2019. gada rudenī

A.Rause: “Skolotāja Inta! Jūs savā 
profesijā esat liels un svarīgs atbalsts 
topošajiem mūziķiem – mūzikas 
vidusskolā esat gan speciālo un 
obligāto klavieru pedagoģe, gan arī 
koncertmeistare. Kura daļa no tā, ko 
pedagoga darbā darāt,  jums patīk 
un sagādā gandarījumu visvairāk? 
Ko jums pašai nozīmē savs darbs, 
un vai varat sevi iedomāties citā 
profesijā?”

I.Kārkliņa: “Man patīk tas, ka mans 
darbs ir daudzveidīgs. Tas palīdz 
izvairīties no rutīnas. Visinteresantāk 
laikam ir strādāt ar specialitātes 
audzēkņiem, jo ir uzkrāta zināma 
pieredze. Tā ļauj pamanīt cēloni kādām 
pianistam raksturīgām grūtībām, kuras 
jaunais censonis vai nu nepamana, vai 
neizprot. Ir prieks par to, ka izdodas 
palīdzēt un kopīgiem spēkiem 
progresēt. Arī koncertmeistares darbs ir 
interesants, īpaši tad, ja  priekšnesums 
ir veiksmīgs. Te gan man jāpiebilst, 
ka tā ir profesija, kas prasa papildu 
laiku un darbu, jo sevi  ir jāuztur 
vajadzīgajā līmenī. Kas attiecas uz 
vispārējām klavierēm, tad jaukākais ir 
tieši komunikācija ar dažādu nodaļu 
audzēkņiem.

Darbs man patīk, joprojām interesē, 
un to mainīt es negribētu. Bet, ja 
es būtu jauns cilvēks, kam jāizvēlas 
profesija, varbūt raudzītos vizuālās 
mākslas, dizaina virzienā.”

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?

Jā, tam es noteikti varu piekrist. Mana 
bērnība “notika” padomju laikā. Vecāki 
bija skolotāji, mēs dzīvojām tā sauktajā 
skolotāju mājā, kur vairākās ģimenēs 
bijām viena vecuma draudzenes. 
Tāpat kā mūsdienās, arī toreiz skolotāji 
mēdza braukt ekskursijās - uz Rīgu, uz 
teātri. Dažreiz bērnus ņēma līdzi, citreiz 
atstāja mājās. Tās reizes, kad mājā 
bijām palikuši tikai bērni, protams, bija 
visjautrākās, varējām savu “radošumu” 
netraucēti izpaust.

Es neatceros, ka vecāki mani 
kaut kā īpaši būtu mācījuši, bet bija 
pašsaprotami, ka arī bērnam ir zināmi 
uzdevumi un pienākumi, kas jāveic. 
Tajos laikos bērnu visatļautība un 
izredzētība, ja tā var teikt, nebija modē.

Vai ir kādas lietas, kur jūsu domas 
atšķiras no tā, kā jums mācīja vecāki?

Nu, protams! Neviens jau laikam 
neizaug kā savu vecāku dubultnieks. 
Arī es apmēram vidusskolas vecumā 
sajutu zināmu disonansi ar vecāku 
uzstādījumiem, bet necentos ar savu 
„brīvdomību” viņus traumēt. Mācījos 
labi, vecākiem īpaši jāraizējas nebija.

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

Ja runājam par mūziku, tad ir vairāki 
cilvēki, kuriem esmu ļoti pateicīga.  
Pirmkārt, gribu pieminēt savu 

brīnišķīgo pirmo klavierskolotāju, pie 
kuras es sāku mācīties privāti. Tā bija 
Margarita Tomsone, mūsu ievērojamā 
komponista Jāzepa Mediņa meita. 
Bērnu mūzikas skolu beidzu pie 
skolotājas Irēnas Ostašas, kura pamanīja 
manu interesi un virzīja uz mūzikas 
vidusskolu. Arī tālāk ar skolotājiem 
man ir ļoti veicies. Gan mūzikas 
vidusskolā, gan vēlāk akadēmijā. Īpaši 
gribu atzīmēt pasniedzēju Ausmu 
Borsku, pie kuras mūzikas akadēmijā 
mācījos koncertmeistaru klasē. Viņa 
bija spilgta, neordināra personība gan 
mūzikā, gan dzīvē, savā ziņā opozīcijā 
visam ierastajam un pierastajam. Tas uz 
mani atstāja lielu iespaidu, un tikai pēc 
vairākiem gadiem es spēju īsti novērtēt 
šo ietekmi.

Kā jūs izvēlējāties kļūt par mūziķi? 
Tāpat kā visi, kuri ar to sāk nodarboties 

bērnībā. Atceros, pašā sākumā mamma 
nāca līdzi uz visām stundām, klausījās, 
ko māca skolotāja un, nebūdama 
nekādi saistīta ar mūziku, tomēr rūpīgi 
sekoja, lai uzdotais tiktu ievērots un 
izpildīts. Paldies viņai par to! Tālāk jau 
viss notika bez īpašiem satricinājumiem. 
Man stundās bija interesanti, arī mājās 
es vingrinājos pietiekami, jo patika tā 
sajūta, ka varu arvien labāk.

Ar kādām grūtībām jums iznāca 
saskarties jaunības posmā, studijās 
un vēlāk- darba dzīvē? Kā jūs tās 
pārvarējāt?

Es nevaru un negribu sūdzēties, 
uzskatu, ka man dzīvē ir  veicies. 
Protams, mēs katrs vēlamies, lai mums 

INTERVIJA AR SKOLOTĀJU INTU KĀRKLIŅU
viss ir labi un kārtībā, no otras puses, - 
ja cilvēks neko vairāk par komfortablu 
sadzīvi nav pieredzējis, tad diez vai viņš 
izveidosies par spēcīgu un interesantu 
personību. Ja tā padomā, jaunība, 
protams, ir lieliskākais laiks dzīvē, bet 
reti kuram tā paiet mierā un līdzsvarā. 
Mēs pieaugam, mums ir jāmācās, jātiek 
galā ar sadzīves lietām, īpaši tad, ja 
nedzīvojam kopā ar vecākiem. Un kurš 
gan jaunību ir pārdzīvojis bez „mīlas 
mokām”!

Tāpēc man  laikam nebūs vienkāršas 
receptes dzīves grūtību pārvarēšanā. 
Vienīgais, ko varu ieteikt, - lai cik 
daudz draugu un labvēlīgu cilvēku 
jums nedotu padomus, esiet drosmīgi, 
ieklausieties sevī!

Attiecības „skolotājs-audzēknis”- 
kas tas vispār ir? 

Uz šo jautājumu ir grūti atbildēt. 
Tik daudz kas mūsu dzīvē un pasaulē 
nepārtraukti mainās! Arī attiecības 
starp cilvēkiem. Protams, vieglāk un 
ātrāk ir nodibināt kontaktu ar tiem 
audzēkņiem, kuriem jau vecāki ir 
iemācījuši, ka korekta uzvedība un 
cieņpilnas attiecības ir pamats jebkurai 
sadarbībai, bet gadās visādi...

Ko jums nozīmē jūsu audzēkņi?
Mani audzēkņi man nozīmē ļoti 

daudz, jo ar viņiem es esmu kopā 

lielāko daļu sava laika un pati realizējos 
kā pedagogs un mūziķis.

Vai ir tādi, par kuriem gribētu 
pastāstīt vairāk?

Es negribu nevienu izcelt, jo kaut kādā 
ziņā katrs ir īpašs un atmiņā paliekošs. 
Es tikai ceru, ka mūsu kopīgās stundas, 
tāpat kā man savulaik, kad vēl mācījos, 
atstās jaunajā cilvēkā kādas pēdas 
mūzikas izpratnē, dos kādu orientieri  
tālākajā dzīvē.

Kādas vērtības jūs cenšaties nodot 
saviem audzēkņiem?

Nu, pirmkārt, mans uzdevums ir iedot 
profesionālus pamatus klavierspēlē. 
Bet tas nav vienīgais uzdevums, īpaši 
domājot par specialitātes audzēkņiem. 
Ļoti svarīgi, lai jaunietis sevi attīsta 
vispusīgi, iegūst informāciju, iespaidus, 
apmeklē koncertus. Un vēl ļoti būtiski 
ir saprast, ka, izvēloties apgūt mūziku 
profesionāli, nākotnē tas nebūs tikai 
darbs. Tas būs dzīvesveids, kam nāksies 
pakārtot daudzas citas lietas.

Kas jums dzīvē dod spēku un 
prieku?

Daudz kas! Sākot jau ar labi padarīta 
darba sajūtu gan skolā, kas nozīmē 
veiksmīgi novadītu stundu, labu 
audzēkņa priekšnesumu, dalību 
kādā konkursā, gan arī sadzīvē. Mani 
ļoti iedvesmo un sagādā prieku 

labu koncertu apmeklēšana, fi lmas, 
grāmatas, patīk arī kaut kur aizbraukt, 
redzēt ko jaunu.

Vai ir kādas lietas, notikumi, kurus 
būtu savā dzīvē vēlējusies notiekam 
citādāk? 

To man ir grūti pateikt, jo es nezinu, 
kā būtu, ja būtu. Sapņošanas periods 
man ir beidzies jau labu laiku atpakaļ, 
bet es domāju, ka katrs mēs lielā mērā 
veidojam savu dzīvi un arī dzīves 
notikumus.

Jūsu mīļākais komponists, 
skaņdarbs un - kāpēc tieši šis?

Šis ir vienkāršs jautājums, uz kuru 
es nevaru vienkārši atbildēt, jo arī 
tā ir lieta, kas gadu gaitā mainās 
diezgan ievērojami. Ir tik daudz 
brīnišķīgas mūzikas, tik daudz izcilu 
komponistu, skaistu, interesantu, 
pārsteidzošu skaņdarbu! Tas būtu 
ļoti bēdīgi, ja man būtu jāmīl viens 
komponists vai viens skaņdarbs!

Jūsu novēlējums AKCMV  jubilejas 
gadā?

AKCMV - esam mēs, kas mācāmies 
un strādājam šajā skolā. Es novēlu, lai, 
mainoties laikam līdzi, mums izdodas 
saglabāt un turpināt labās tradīcijas!

JŪRMALAS MŪZIKAS VIDUSSKOLAS AUDZĒKŅI PĀRSTĀV LATVIJU 
Ģ ĻSTARPTAUTISKĀ ĒRĢEĻSPĒLES KONKURSĀ MASKAVĀ

ŅŅ

Trīs Edītes Deksnes Jūrmalas 
Mūzikas vidusskolas ērģeļspēles 
klases audzēkņi Sandra Baldiņa 
(12. klase), Sofi ja Terēze Grude 
(11. klase) un Oskars Kalniņš (10. 
klase) piedalījās 5. starptautiskajā 
ērģeļspēles konkursā „«Юный 
органист», kas attālināti norisinājās 
no 31. janvāra līdz 6. februārim 
Maskavā. 

Konkurss notika ierakstu formātā, trīs 
vecuma grupām. Atbilstoši vecumam, 
visi trīs audzēkņi piedalijās trešajā grupā, 
kur dalībnieki var būt 17 – 22 gadus 
veci. Šajā grupā bija 15 konkursanti – 
no Krievijas, Polijas, Vācijas un Latvijas. 
Latvijas pārstāvji bija vieni no jaunākajiem 
savā grupā, liela daļa jau augstskolu 
studenti ar ievērojami lielāku pieredzi un 
tikai pieci dalībnieki vēl no vidusskolām. 
Konkursam bija jāapgūst plašs repertuārs, 
seši skaņdarbi ar aptuveni 40 minūšu 
metrāžu kopumā, kas bija ļoti liels darbs 

un noteikti liels ieguvums katra audzēkņa 
individuālajā izaugsmē. 

Sīvajā konkurencē 10. ērģeļspēles 
klases audzēknis Oskars Kalniņš tika 
izvirzīts otrajai – fi nāla kārtai, kur ieguva 
fi nālista diplomu, kā arī diplomu par 
izcilāko obligātā skaņdarba izpildījumu. 
Tas ir ļoti nozīmīgs sasniegums starp 
augstākā līmeņa konkursantiem.

Oskars ir ērģelnieks jau ceturtajā 
paaudzē. Viņa vecvectēvs Pēteris Sarkans 
bija ērģelnieks, diriģents un komponists, 
vecmāmiņa Nellija Sarkane turpina tēva 
iesākto – ir ērģelniece un kora vadītāja 
Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē. Savukārt, 
Oskara mamma Ingrīda Sarkane (Kalniņa) 
ir ērģelniece Rīgas Kristus Karaļa baznīcā. 

Kā pauž Oskars: „Izvēlēties ērģeles ir 
bijusi apzināti neapzināta izvēle. Man ir 
sajūta, ka mūzika man ir bijusi vienmēr 
blakus. Mani vienmēr sajūsmina iespēja 
izpaust sevi mūzikā. Spēlējot varu 
atspoguļot savas izjūtas, varu skaņās 

izstāstīt savu stāstu. Jā, es varu runāt 
caur ērģelēm un nodot savu vēstījumu 
apkārtējai pasaulei.”

Oskars Kalniņš vienlaikus mācās Em. 
Dārziņa Mūzikas vidusskolas čella klasē 
un Jūrmalas Mūzikas vidusskolas ērģeļu 
klasē, kas ne katram būtu pa spēkam, 
taču, viņš vēlas kļūt par profesionālu 
ērģelnieku, čellistu un komponistu. “Ir 
jābūt pacietīgam, neatlaidīgam, nedrīkst 
apstāties, jo katra apstāšanās ir solis 
atpakaļ, tad visu uzsākt ir vēl grūtāk. 
Mans sapnis ir turpināt to, ko iesāka mans 
vecvectēvs daudzus gadu desmitus 
atpakaļ – radīt skaņdarbus, kas spētu 
aizkustināt. Es gribētu, lai manu mūziku 
klausās, lai tā ir pieprasīta un atskaņota.  
Un nevajag baidīties uzsākt kaut ko jaunu, 
jāizmēģina daudzas sfēras, jāizmanto 
laiks lietderīgi.“ 

Novēlam Oskaram piepildīt viņa 
sapņus un priecājamies par jaunā un 

talantīgā mūziķa panākumiem! 
Tekstā izmantoti citāti no 2021. gada novembra intervijas portālam katolis.lv  
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Šī gada 22. februārī, Rēzeknes novada 
jauktā kora “Ezerzeme”, Dricānu un 
Strūžānu sieviešu kora “Taunadze” 
diriģents, kā arī Latgales koru apriņķa 
virsdiriģents un Jāņa Ivanova Rēzeknes 
mūzikas vidusskolas pedagogs Ēriks 
Čudars svin savu 55 gadu jubileju. Ēriks 
ir entuziasma, humora un enerģijas 
pilna personība, kuru priecājos saukt 
arī par savu skolotāju un nu jau - kolēģi. 
Par godu šim skaistajam notikumam, 
pakavēsimies atmiņās un ielūkosimies 
2012. gada intervijā, ko toreiz veicu kā 
mācību uzdevumu. 

Kas Jums visspilgtāk palicis atmiņā 
no skolas gadiem?

Tas, kas visvairāk palicis atmiņā, 
protams, ir skolas vakari. Tie bija tiešām 
ļoti radoši, un tiem gatavojāmies ar lielu 
interesi. Tas bija arī tas interesantais 
laiks, kad bija Padomju Savienība, kur 
starp ideoloģijām bija arī tādas īpatnējas 
lietas. Piemēram, vakars notiek, un mūs 
vienmēr pārbaudīja, kādi tad tie vakari 
notiek. Kursa audzinātājai bieži vajadzēja 
pamatot, kāpēc mēs to darījām, ko ar to 
bijām domājuši, kāpēc tieši tā. Tas bija ļoti 
interesants laiks. Tad vēl no skolas laikiem 
palika atmiņā, kā reiz ar kursa biedriem 
bija jāmūk prom uz kaut kādiem baznīcas 
svētkiem. Tajos laikos jau pasarg’ Dievs, 
ja uzzināja, ka kāds iet uz baznīcu. No 
skolas laukā momentā… Ziemassvētkos 
dievkalpojumā tāpat arī pa kluso mukām 
projām, jo bija tā, ka Rēzeknes baznīcā 
skolotāji gāja pat pārbaudīt audzēkņus, 
kas gāja uz misi vai kas, pasarg’ Dievs, 
spēlēja vai dziedāja. Šajos laikos tas 
liekas smieklīgi, bet tajos laikos tas bija 
baigais risks.. Tikai bija mūsu skolotājas 
Bernadetas Everses māsa Agnese, kura 
arī bija ērģelniece, un tad nu mēs ar viņu 
kopā pa kluso organizējām braucienus. 
Repertuārs arī nebija tik interesants 
kā tagad. Nevienu garīgo skaņdarbu 
nevarēja izpildīt, ja nu vienīgi tas bija 
kādā svešā mēlē, lai nesaprastu. Protams, 
arī pedagogiem, man liekas, bija grūti 
strādāt tajā laikā. Nu, neinteresanti. 
Repertuārā bija kaut kādas Padomju 
tautasdziesmas un gruzīnu, baltkrievu, 
ukraiņu, krievu, lietuviešu, igauņu.

Un kur varēja atrast notis? 
Nu notis kādas bija, tādas bija… No 

ārzemēm negāja nekas, ierakstu nekādu 
nebija. Tagad internets ir un viss ir, var 
arī notis dabūt caur internetu un ierakstu 
tagad jūra. Kad sāku šeit strādāt, no 

konservatorijas atvedu veselu maisu. 
Kur tik es gāju, visur notis meklēju.  No 
kora „Ave Sol”, kurš vienīgais brauca uz 
ārzemēm, dabūju dažādas. Principā, kur 
varēji, tur aizņēmies. Jo nu, bez tā visa 
tā dzīve tik tiešam būtu neinteresanta. 
Principā visa bibliotēka pašam bija 
jāsavāc, lai arī audzēkņiem būtu 
interesanti, lai pašam būtu interesanti, 
koncertmeistarei interesanti. Un tā 
pakāpeniski pēc tam jau sāka mūsu 
bibliotēka papildināties. Un tad jau, kad 
robežas vaļā bija, tad kur tik braucu, 
visur notis pirku. Principā ļoti lielu naudu 
izdevu par notīm. Kad 1992. gadā 
braucām uz Itāliju, tad, mīļo stundiņ… 
es iztērēju var teikt divas algas tikai uz 
notīm. Tad uz Vāciju braucu, un atkal 
pirmais, kur gāju, tie bija nošu veikali. 
Braucu uz Franciju un atkal… Visur, kur 
braucu, visur prasīju, kur ir nošu veikali. 
Tā te i lāpījāmies. Tā dzīve nu ir stipri, 
stipri mainījusies. 

Kas palicis atmiņā no bijušajiem 
pedagogiem?

Vispār man principā palaimējās, 
ka man mūzikas vidusskolā skolotāja 
bija  Anta Milaševiča – sieviete, bet 
konservatorijā vīrietis. Sievietes strādā 
drusku savādāk. Atkal Jānis Dūmiņš 
konservatorijā man, teiksim tā, vairāk 
to formas izjūtu iemācīja. Vispār man 
patīk arī audzēkņos, ja katru reizi viņš ir 
savādāks. Piemēram, mēģinājumos ir tā, 
bet koncertā jau savādāk. Ja koris klausa 
tavam žestam, tad tas ir baigi forši. Tur 
jau tas kaifs ir, kad tev ieslēdzas kaut 
kāda pilnīgi cita domāšana koncertā. Arī 
uztraukums, protams, man ir… Pat līdz 
šim ir uztraukums. Es nekad nezinu, ko es 
darīšu. Un, ja koncertā ir kaut kas savādāk 
un kaut kāds klikšķis ir, tad tas ir kaifs. 
Vēl man patīk, ja audzēkņi, pieņemsim, 
nevis man pakļaujas, bet viņam ir kaut 
kāda sava domāšana. Kad tikko es 
sāku strādāt, man bija pāris audzēkņi 
tādi, kuri nu vienalga pie sava paliks! Es 
viņam piedāvāšu desmit variantus, bet 
viņš vienalga kaut kādu savu atradīs. 
Man vispār patīk strādāt ar ietiepīgiem 
audzēkņiem. Nē, nopietni, goda vārds. 
(smejas) Es labāk dzenu laukā no klases, 
saku – vācies prom, un viņš aizcērt durvis 
un vienalga paliek pie sava. A ja kā aitiņas 
– ko tu pasaki, to viņš dara, tad nu... Ā, un 
vēl ko varu pateikt, arī tagad visi vaid, 
pieņemsim, ka daudz, daudz jāmācās. Es 
pats staigāju pa diviem koriem mūzikas 

vidusskolā. Konservatorijā arī bija divi 
kori un plus vēl pats braukāju strādāt uz 
Smilteni. Braukāju un ar visu tiku galā. Un 
mūzikas vidusskolā mums bija sestdienās 
stundas. Konservatorijā arī bija daudz 
visādu nevajadzīgu priekšmetu, kas ar 
ideoloģiju saistīti. Atceros, kad stājāmies 
konservatorijā, bija ļoti grūti tikt. Vispār 
nereāli tikt. Uz diriģentiem tikt no kaut 
kādas Rēzeknes?  Pilnīgi nereāli. Un ļoti 
labi atceros iestājeksāmenus. Braucu ar 
tādiem nerviem. Man visas rokas, kājas 
trīcēja. Man liekas, kad  es atbraucu, tad 
svarā biju nokrities pamatīgi.  Noliec 
eksāmenu vienu un tad gaidi, vai tu 
izlidoji, vai neizlidoji. Nākamajā dienā 
nākamais eksāmens. Atkal tu gaidi, vai 
izlidoji, vai neizlidoji. Un tā nedēļu bija 
katru dienu eksāmeni. Specialitātē viens 
eksāmens, specialitātē otrs eksāmens, 
tad klavieres, solfedžo, latviešu valoda, 
sacerējumus rakstījām, un katru dienu 
visu dari kā pēdējo, ka nu tūliņ tu izlidosi, 
tūliņ... Jo lidoja laukā tādi labi, tiešām 
labi diriģenti. Daudzi vienkārši brauca 
uz mājam, jo nervi neizturēja. Kā es tur 
vispār tiku, es taisni vēl tagad, ja godīgi, 
brīnos…

Bet vispār, vēl gribētu pateikt, ka man 
pieņemsim ir paveicies, ka mani audzēkņi, 
man liekas, ir vislabākie. (smaida) Nē nu 
tā ir, man liekas, ka nu forši, viss ir forši. 
Nu labi, katram ir sava uts, katram ir savs 
kaut kāds slinkums, bet nu, ja vajadzēs, 
piespiedīs dzīve un izdarīs visu. Protams, 
man ir liels prieks, ka, pieņemsim, ir 
tādi audzēkņi, par kuriem man no kaut 
kādas skolas piezvana direktore, un 
pasaka paldies par audzēkni, kaut gan 
tas audzēknis ir bijis slinks. Bet redz, 
tā visa darbošanās, ka viņš ir redzējis, 
ko mēs te darām, un viņš beigās ir ļoti 
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labs speciālists, smejies vai nesmejies, 
bet tā ir.  Un, principā, man nav tā bijis, 
ka ir kādi audzēkņi, kuri iet garām un 
nesveicinās. Ā, viena gan ir. (smejas) Viņa 
bija šausmīgi neemocionāla, un es viņai 
teicu, ja viņa būs tik neemocionāla arī 
eksāmenā, tad būs tiešām zemi rezultāti. 
Viņa pēc tam ar mani nesveicinājās. Bet 
pārējie tā kā visi labi kadri, un visi forši 
cilvēki. Vot, lai viņš nav diriģents, labi, lai 
nav, bet viņš būs vienalga labs speciālists 
kaut kādā citā jomā.  Es redzu, ka viņi 
nepazūd, un tas ir forši. Cits, piemēram, 
dzied akadēmiskajā korī, cits vēl citā 
korī, cits ir kormeistars, cits ērģelnieks, 
un interesanti, ka ir pat ērģelnieki, kuri 
teica un bļāva, ka viņiem tā diriģēšana 
nav vajadzīga, un pēc tam viņš ar kora 
diriģēšanu pelna sev iztiku. Un es nekad 
mūžā nebūtu iedomājies, ka tā meitene 
kādreiz diriģēs. Nekad.! Vai cits kaut ko 
te knapi, knapi diriģē četrus gadus, tad 
aizbrauc uz ārzemēm un tur vada kori. 
Tomēr tā mūzika dod citu domāšanu, 
pilnīgi citu. Tās smadzenes darbojas 
radošāk, arī citās sfērās. Tas tā īsumā arī 
viss. (smaida) 

Lūk, šādas pārdomas Ērikam 
Čudaram raisījušās nu jau pirms 10 
gadiem. Aprunājoties ar Ēriku šodien, 
un jautājot, kā ar šodienas acīm viņš 
skatās uz savām muzikālajām gaitām, 
viņš atbild: “Agrāk bija savādāk un 
tagad ir savādāk. Ja agrāk es būtu varējis 
izmantot visas tagadējās iespējas, tad 
tas, protams, būtu superīgi. Agrāk tomēr 
daudz ko mūzikā nevarēja vienkārši 
iegūt – visi ieraksti, nošu materiāli… 
Tagad tas ir daudz, daudz plašāk 
pieejams, un tas jau ir ļoti labi!”. Bet par 
vienu diriģents ir pārliecināts – viņš ir 
izvēlējies savu īsto profesiju. Lai arī šis 
laiks ir gana sarežģīts un nav pilnīgas 
drošības sajūtas par savu darbu - tiek 
slēgtas skolas, likvidēti orķestri, Ēriks 
nebaidītos sākt visu atkal no nulles un 
izmēģināt ko jaunu: “Es varētu atvērt 
savu mājas restorānu, uzsākt kādu jaunu 
biznesu tirdzniecības jomā, es varu 
kanalizācijas izrakt, ja kādam vajag, un 
vēl varu arī IKEA mēbeles likt kopā. Jau ir 
pieredzīte (smejas).”.

JIRMV kolektīva vārdā sirsnīgi sveicu 
jubilāru svētkos un novēlu, lai piepildās 
katra diriģenta sapnis – diriģēt kopkori 
uz lielās Dziesmusvētku estrādes!

Laura Ivanova, 
JIRMV IP Taustiņinstrumentu spēle – 

Ērģeļspēle skolotāja

2. februārī JIRMV viesojās pārstāvji 
no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas – Laura Šarova un JVLMA 
Senās mūzikas katedras vadītājs Māris 
Kupčs. Meistarklases vadītāja Laura 
Šarova ir JVLMA Senās mūzikas katedras 
docētāja, Baroka vijoles klases vadītāja, 
asociētā profesora Māra Kupča 
dibinātā baroka orķestra  Collegium 
Musicum Riga  mūziķe, senās 
mūzikas ansambļa  Neymann 
Ensemble  mākslinieciskā vadītāja, 
Rīgas Senās mūzikas centra pro-
jektu vadītāja un galvenā produ-
cente, kā arī JIRMV absolvente. Laura 
dažādu senās mūzikas kolektīvu 
sastāvā uzstājusies Baltijas valstīs, 
Dānijā, Norvēģijā, Krievijā, Francijā, 
Austrijā u.c. Kā žūrijas locekle regulāri 
piedalās starptautiskā rezidenču pro-
jekta EEEMERGING+ atlasēs. 

Viesojoties pie mums, Laura JIRMV 
izglītības programmas Stīgu instrumen-
tu spēle pedagogiem un audzēkņiem
piedāvāja meistarklasi ““Adagio” se-
mantika A. Corelli, C. Zuccari daiļradē 
un laikmeta kontekstā. Ievads senās 
mūzikas interpretācijā.” Meistarklases 
mērķis bija sekmēt profesionālās 
kvalifi kācijas paaugstināšanu program-
mas Stīgu instrumentu spēle peda-
gogiem un vijoles spēles audzēkņu 
meistarības attīstīšana. Uzdevumi: 
gūt padziļinātu ieskatu par “Adagio” A. 
Corelli un C. Zuccari daiļradē, iepazīties 
ar senās mūzikas interpretācijas 
iespējām un aktualitātēm, sekmēt ped-
agogu profesionālās darbības pilnveidi 
un pieredzes apmaiņu. Profesionālās 
kvalifi kācijas paaugstināšanas meis-
tarklase notika,  ievērojot visus valstī 
noteiktos drošības norādījumus un no-
teikumus. 

Kopumā meistarklasē piedalījās 7 
JIRMV pedagogi un 7 audzēkņi, no 
kuriem 4 izmantoja iespēju un kopā 
ar Lauru praktiski trenēja un attīstīja 
savas vijoles spēles iemaņas. Lekcijas 
laikā uzsvars tika likts uz Adagio seman-
tiku, kad uzskatāmākam piemēram, 
sarunas laikā tika rādīti un spēlēti 

piemēri, kā arī iesaistīti audzēkņi. JIRMV 
audzēknei Antrai Toporkovai bija gods 
spēlēt kopā ar Lauru Šarovu jau lekcijas 
laikā. Savukārt, meistarklasē uzsvars 
tika likts uz audzēkņu vijoles spēles 
iemaņu attīstīšanu. Kopā 4 JIRMV 
audzēkņi izmantoja unikālu iespēju, 
laiku un nospēlēja katrs savu sagat-
avoto skaņdarbu, pēc tam tika strādāts 
pie niansēm, lai šo spēli uzlabotu un 
attīstītu. Katram no audzēkņiem, kā 
arī klausītājiem tika doti padomi, rādīti 
piemēri kā uzlabot spēles tehniku, kā 
izprast skaņdarbu un arī pašiem sevi. 
Ļoti vērtīgus padomus sniedza arī 
Senās mūzikas katedras vadītājs Māris 
Kupčs, kurš rosināja aizdomāties un 
apdomāt konkrētas tēmas saistībā ar vi-
joles spēles tehniku, veidiem, iespējām, 
dalījās ar savu personisko pieredzi un 
aicināja būt izglītotiem mūziķiem. Ne 
reizi vien Laura minēja, ka svarīga ir ne 
tikai izcila spēles tehnika, kvalitatīvs 
instruments un zināšanas, bet arī 
skaidra doma un emocijas, ko vēlas 
atklāt atskaņojot konkrēto skaņdarbu. 
Sajūtas un emocijas ir cieši klātesošas, 
neatņemamas instrumenta spēles laikā. 
To skaidri pierādīja pati Laura, kura pat 
mācību procesa, meistarklases laikā, 
pat pašus īsākos skaņdarba fragmentus 
spēja ietērp visdažādākajās emocijās. 
Skaņa, ko radīja mūziķe, spēlējot 
savu seno instrumentu, pārvērtās par 
mūzikas valodu, kurā viss šķiet skaidrs 
un patiess. Laura uzsvēra, - svarīgi ir in-
strumentu sadzirdēt, sajust, kustībām 
jābūt vieglām un brīvām, tajā pašā laikā 
pārliecinātām un drošām. 

Visu meistarklases dalībnieku 
vārdā pateicamies Laurai Šarovai un 
Mārim Kupčam par visu vērtīgo, ko 
viņi snieguši – pieredzi, palīdzību, 
viedokli, atbalstu un iedrošinājumu 
turpmākajam darbam un jauniem sas-
niegumiem. Gaidīsim nākamo tikšanos, 
sarunas un iespēju sevi pilnveidot!

Ilze Unzule,
JIRMV Izglītības metodiķe
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TURPINA SKANĒT LATGALIEŠU TAUTASDZIESMAS
Ņ

Saglabājot ilggadēju, brīnišķīgu 
tradīciju, 2022.gada 22.janvārī 
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskolā skanēja latgaliešu 
tautasdziesmas. Dziedāja XI Terēzes 
Brokas Jauno dziedātāju konkursa 
dalībnieki, šoreiz gan videoierakstu 
formātā.

Konkursa dalībnieki sacentās 9 
solistu grupās, 4 ansambļu un 4 duetu 
un tercetu grupās. Visiem dalībniekiem 
bija jāatskaņo 2 dziesmas: viena 
obligātā latgaliešu tautasdziesma un 
viena brīvas izvēles tautasdziesma. 

Konkursu attālināti vērtēja žūrijas 
komisija, kuras sastāvā bija Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas 
direktors Aivars Broks; Daugavpils Valsts 
ģimnāzijas un Daugavpils Vienības 
pamatskolas mūzikas skolotāja, 
Augšdaugavas novada kultūras centra 
jauktā kora “Latgale” vadītāja Anita 
Zarāne; Staņislava Broka Daugavpils 
Mūzikas vidusskolas izglītības 
programmas Diriģēšana vadītāja, 
izglītības programmas Kora klase 
pedagogs Eugenija Dakša; Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas 
izglītības programmu Vokālā mūzika 
un Kora klase pedagogs Andris Bižāns.  

Kopumā žūrijas komisija noklausījās 
un izvērtēja 35 dalībnieku sniegumus 
un piešķīra sekojošas vietas:

A1 grupā (meitenes vecumā līdz 9 
gadiem) II vietu ieguva Tabita Čamāne 
(Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola, ped. 
Daina Paukšte) un Elizabete Mozumača 
(Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
skola, ped. Maruta Veļičko, kcm. Elgars 
Murāns);

A2 grupā (zēni vecumā līdz 10 
gadiem) II vietu ieguva Mārcis Poševs 
(Balvu Mūzikas skola, ped. Linda Vītola, 
kcm. Viktors Bormanis), II vietu – Ritvars 
Kalvāns (Aglonas bazilikas Kora skola, 
ped. Iveta Soldāne);

A3 grupā (meitenes no 10 līdz 12 
gadiem) II vieta Sintijai Indrikovai 
(Aglonas bazilikas Kora skola, ped. 
Iveta Soldāne), III vieta Keitijai Patrīcijai 
Kokinai (Preiļu Mūzikas un mākslas 
skola, ped. Ilze Valaine), savukārt Elīnai 
Nartišai (Aglonas bazilikas Kora skola, 
ped. Iveta Soldāne) žūrijas komisija 
piešķīra Atzinību par veiksmīgu 
piedalīšanos konkursā;

A4 grupā (zēni no 11 līdz 13 
gadiem (līdz balss lūzumam)) lielisku 
sasniegumu parādīja un I vietu izcīnīja 
Rainers Bukšs (Balvu Mūzikas skola, ped. 
Linda Vītola, kcm. Viktors Bormanis), 
savukārt Viktors Gallo (Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskola, ped. 
Edīte Rucina, kcm. Ilona Kuļa) ieguva III 
vietu;

A5 grupā (meitenes no 13 līdz 15 
gadiem) II vietu ieguva Sigita Keiša 
(Balvu Mūzikas skola, ped. Linda Vītola, 
kcm. Viktors Bormanis), Angelīna 
Krivošejeva (Balvu Mūzikas skola, ped. 
Linda Vītola, kcm. Viktors Bormanis), 
Annija Leikuma (Aglonas bazilikas 
Kora skola, ped. Iveta Soldāne), Evelīna 
Placinska (Aglonas bazilikas Kora skola, 
ped. Iveta Soldāne), III vietu – Beāte 
Cirša (Preiļu Mūzikas un mākslas skola, 
ped. Edgars Znutiņš), Ksenija Ļešķeviča 
(Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola, 
ped. Inga Ašķeļaņeca, kcm. Eduards 
Zariņš), Anastasija Vorslovāne (Ilūkstes 
Mūzikas un mākslas skola, ped. Inga 
Ašķeļaņeca, kcm. Eduards Zariņš), 
Atzinību par veiksmīgu piedalīšanos 
konkursā saņēma Viktorija Dronova 
(Preiļu Mūzikas un mākslas skola, ped. 
Ilze Valaine) un Dace Moisejenoka 
(Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskola, ped. Edīte Rucina, kcm. 
Ilona Kuļa);

A6 grupā (zēni no 14 līdz 15 gadiem 
(pēc balss lūzuma)) III vietu ieguva 
Kristers Šaliņš (Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskola, ped. 
Artūrs Saveļjevs);

A7 grupā (meitenes no 16 līdz 
18 gadiem) II vieta Annai Istratija 
(Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskola, ped. Olga Salna, kcm. Gaļina 
Vsesvjatska ), Atzinību par veiksmīgu 
piedalīšanos konkursā saņēma Viktorija 
Isajeva (Preiļu Mūzikas un mākslas 
skola, ped. Edgars Znutiņš, kcm. Kristina 
Sauliša);

A8 grupā ( zēni no 16 līdz 18 gadiem) 
III vietas ieguva Edgars Kuzmenko 
(Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskola, ped. Jevgenijs Salna, 
kcm. Ilona Broka) un Mārtiņš Mednis 
(Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskola, ped. Jevgenijs Salna, kcm. 
Ilona Broka);

A9 grupā (meitenes un zēni no 19 līdz 

20 gadiem) I vietu izcīnīja Linards Rēze 
(Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskola, ped. Jevgenijs Salna, kcm. 
Ilona Broka), II vieta – Alisei Bērziņai 
(Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskola, ped. Olga Salna, kcm. 
Ilona Broka), III vieta – Laurai Rībulei 
(Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskola, ped. Jevgenijs Salna, kcm. 
Gaļina Vsesvjatska);

B4 grupā (meiteņu vai zēnu vai jauktie 
ansambļi vecumā no 17 līdz 20 gadiem) 
pārliecinoša I vieta Terēzes Brokas 
tradīciju turpinātājam – vokālajam 
ansamblim Daina (Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskola, ped. 
Maruta Veļičko);

C2 grupā (terceti (visi dalībnieki 
vecumā līdz 16 gadiem)) III vieta 
tercetam Viktorija Isajeva, Viktorija 
Dronova, Beāte Cirša (Preiļu Mūzikas un 
mākslas skola, ped. Edgars Znutiņš) un 
tercetam Anastasija Vorslovāne, Ksenija 
Ļešķeviča, Gabriela Sutiņa – Zutiņa 
(Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola, ped. 
Inga Ašķeļaņeca);

C4 grupā (terceti (visi dalībnieki 
vecumā no 17 līdz 20 gadiem)) ļoti 
atraktīvu sniegumu parādīja un III 
vietu ieguva tercets Linards Rēze, 
Edgars Kuzmenko, Vitālijs Kondrašovs 
(Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskola, ped. Jevgenijs Salna, kcm. 
Ilona Broka).

Visi konkursa laureāti saņēma 
diplomus un Daugavpils pilsētas 
pašvaldības Kultūras pārvaldes 
sarūpētās dāvanas – Annas Rancānes 
Terēzei Brokai veltītās grāmatas „Aiz 
azara bolti bārzi…”.

Pateicamies visiem konkursa 
dalībniekiem, viņu pedagogiem un 
koncertmeistariem  par ieguldīto darbu 
un drosmi un par uzticību latgaliešu 
tautasdziesmai!

Lana Krilova Konkursa sekretāre 

Šajā laikā, kad apkārt viss ļoti mainās 
ir svarīgi turpināt tradīcijas. Viena no 
tādām ir izveidojies etīžu konkurss, kas 
no šī gada septītā līdz četrpadsmitajam 
februārim Auces Mūzikas skolā notika 
jau trešo reizi pēc kārtas un tas notika 
attālināti. Konkursā piedalījās 37 skolas 
audzēkņi, kas ir vairāk kā pagājušajā 
gadā, izpildot atbilstošu etīdi vai 
vokalīzi. Ņemot vērā iegūto baļlu skaitu, 
tika sadalītas I, II, III vietas un noskaidroti 
2 Grand Prix ieguvēji un . Apsveicam 
Jēkabu Krapauski (eifonijs) 1.-4. klašu 
grupā un Pēteri Gristiņu (saksofons) 

5.–9.klašu grupā! Abi audzēkņi mācās 
pie skolotāja Andra Egila Āboliņa. 
Īpašs paldies par nesavtīgo darbu, 
lai konkurss noritētu nevainojami, 
konkursa idejas autorei un organizētājai, 
skolotājai Gitai Lignickai. Šāds 
konkurss noteikti motivē audzēkņus 
vairāk vingrināties, paaugstinot 
sāncensību starp vienaudžiem. Paldies 
vecākiem, audzēkņiem un skolotājiem 
par ieguldīto darbu, gatavojoties 
konkursam.

Intars Grīnbergs, 
Auces Mūzikas skolas direktors

ETĪŽU KONKURSS

Blakus ikdienas darbiem, mācībām, 
kas joprojām skolām, pedagogiem 
un administrācijai ir izaicinājums 
epidemioloģiskās situācijas, lielās 
saslimstības un nemitīgo politisko 
lēmumu dēļ, šajā mācību gadā Rojas 
Mūzikas un mākslas skola atzīmē 
savu 55 gada pastāvēšanas jubileju. 
Esam rūpīgi analizējuši situācijas 
un izstrādājuši jubilejas pasākuma 
plānu tā, lai tas būtu piemērots gan ar 
publikas piedalīšanos, gan tiešsaistes 
pasākumiem.
Par godu nozīmīgajai jubilejai esam 
izstrādājuši skolai jaunu, mūsdienīgu 
logo, kas sevī ietver gan mūzikas, gan 
mākslas elementus. Paldies par darbu 
Jānim Sproģim!
Pēc divu gadu piespiedu pauzes 
turpinām darbu ar nu jau VI Vieglās 
un džeza mūzikas ansambļu konkursu 
“Rojas ritmi 2022”. Parasti šis pasākums 
notiek dienas garumā, pulcējot 
vidēji ap 300 dalībniekiem. Saprotot, 
ka šāds izaicinājums mums šobrīd 
nebūtu pa spēkam, esam nolēmuši 
šo konkursu rīkot attālinātā formā, 
dalībniekiem iesūtot video ierakstus 
līdz 1. martam. Tam sekos žūrijas darbs 
ar videomateriālu izvērtēšanu, un 1. 
aprīlī Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
Youtube un Facebook kontos notiks 
tiešsaistes pasākums, kurā piedalīsies 
atraktīvais pedagogs, akordeonists 
Pāvels Ignatjevs un tiks paziņoti 
rezultāti. 
No februāra esam sākuši intensīvu 
darbu pie skolas mājaslapas 
izveidošanas, šo procesu plānojam 
pabeigt līdz 1. martam. Tajā varēsiet 
ielūkoties ikdienā, plānoto pasākumu 
klāstā, mūsu skolas aktualitātēs un 
atrast būtiski svarīgu informāciju par 
skolu. Aicinām sekot līdzi informācijai 
mūsu Facebook lapā: Rojas Mūzikas 
un mākslas skola. Tiklīdz mājaslapa 
tiks izstrādāta, tā būs pieejama vietnē: 
www.rojasmuzikasmakslasskola.lv
Jubilejas pasākuma ietvaros notiks 

plašas Vizuāli plastiskās mākslas 
profesionālās ievirzes un interešu 
izglītības izglītojamo izstādes. Tās 
var un varēs aplūkot līdz pat maijam 
dažādās vietās – Kaltenes klubā, 
Mērsraga Tautas namā, Uguņu 
bibliotēkā, Vandzenes bibliotēkā, Rojas 
Zvejniecības muzejā, Rojas Kultūras 
centrā, Valdemārpils bibliotēkā, Īves 
bibliotēkā un citur. Jāpiebilst, ka 
pašlaik izglītojamie strādā pie skolas 
darbinieku portretu gleznošanas, arī 
šie darbi top jubilejas ietvaros un tiks 
eksponēti. Mūzikas nodaļas audzēkņi 
un pedagogi ir sarūpējuši savu dāvanu 
skolas jubilejai, kas paredzēta nodaļas 
pasākumu formātā. 11. martā koncertu 
sniegs vokālās mūzikas-kora klases 
izglītojamie, 8. aprīlī – fl autas spēles 
un klavierspēles audzēkņi. 14. aprīlī 
paredzēts vijoles un ģitāras spēles 
audzēkņu festivāls. Visi pasākumi notiks 
Izstāžu zālē.
Domājot, kā iemūžināt šo jubilejas 
pasākumu kopumu, esam jau veikuši 
priekšdarbus pagājušajā mācību gadā, 
iesākot darbu pie skolas 55 gadu CD 
ieraksta. Marta mēnesī plānoti pēdējie 
ieraksta darbi, lai CD iegūtu pilnvērtīgi 
pabeigta projekta statusu. Paldies par 
intensīvo un rūpīgo producēšanas un 
apstrādes darbu Modrim Sproģim!
Jubilejas pasākuma kulminācija 
paredzēta divos pasākumos: 22. aprīlī 
Rojas Kultūras centrā notiks skolas 
audzēkņu koncerts “Tiksimies šai pašā 
vietā” un 7. maijā skolas absolventu 
koncerts, kas pulcēs mūsu aktīvākos 
skolas absolventus, lai kopīgi radītu 
brīnišķīgu atkalsatikšanās koncertu. 

Šī pasākuma ietvaros tiek uzrunāti arī 
Vizuāli plastiskās mākslas absolventi, 
kuri veido izstādi ar saviem mākslas 
darbiem. Varam pačukstēt, ka izskanēs 
arī kāds pirmatskaņojums. Abi skolas 
jubilejas gala pasākumi plānoti Rojas 
Kultūras centrā. Pašlaik visi pasākumi 
tiek plānoti ar skatītāju klātbūtni, 
protams, visu valsts noteikto noteikumu 
ietvaros.  
Facebook sociālajā tīklā  īpaši izveidota 
grupa “Rojas Mūzikas un mākslas 
skolai 55”, kurā katrs skolas absolvents, 
pedagogs, ikviens interesents var 
pievienoties. Tajās atvērsim skolas 
vēstures lapaspuses, ievietosim video. 
Aicinām arī absolventus  dalīties ar 
skolā piedzīvotajām atmiņām!
Ikviens aicināts sekot līdzi visām mūsu 
skolas aktivitātēm, centīsimies visu 
informāciju publicēt gan vietējā presē, 
savos sociālajos kontos, Facebook 
kontā, no 1. marta skolas mājaslapā 
www.rojasmuzikasmakslasskola.lv, 
www.roja.lv, v www.talsunovads.lv, v
izdevumā “Partita” u.c. informācijas 
vietās, lai kopā ar ikvienu svinētu skolas 
jubileju. 
Pavisam drīz Facebook dzirdēsim 
uzsaukumu ikvienam – absolventam, 
audzēknim, vecākiem, pedagogiem, 
ikvienam iedzīvotājam,  iestādēm 
- veidot un iesūtīt mums virtuālo 
apsveikumu svētkos, iesūtot tos 
e-pastā: rmmssvin@gmail.com.
Ļoti tos gaidīsim, jo svētki ir jāsvin 
pašiem un jārada tie citiem.
Rojas Mūzikas un mākslas skola Svin! 
#rmmssvin

Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
direktore Baiba Beraģe
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Izdevējs: Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija. Redaktore: Ilze Dāve
Izdevums elektroniski pieejams www.lmiia.lv 

Sagatavots un iespiests: SIA Ulma
Redakcija par ievietoto rakstu saturu neatbild. 

Materiālus iesūtīt līdz katra mēneša 10. datumam elektroniskā formātā
uz e–pasta adresi: ilze.dave@gmail.com
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Ir izsludināta pieteikšanās XXIII Starptautiskajam akadēmiskās
mūzikas konkursam “Jūrmala 2022” ērģeļspēlē, kas no 7. līdz
12. jūnijam norisināsies Dubultu koncertzālē un Dubultu
evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Pirmo reizi Latvijas vēsturē notiks konkurss ērģeļspēlē. Tas
norisināsies pieredzes un tradīcijām bagātā konkursa “Jūrmala” 
ietvaros, kurš tiek organizēts jau divdesmit trešo reizi. Šis ir
nozīmīgs notikums Latvijas ērģeļu kultūras un  izglītības jomā,
uz kuru pieteikties aicināti arī ārvalstu dalībnieki. Konkursa
mērķis ir apzināt talantīgos jaunos izpildītājus un veicināt viņu
profesionālo attīstību, kā arī radīt jaunu izaugsmes platformu
topošajiem ērģelniekiem. 

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 instrumentam vai instrumentu grupai un
pirmo reizi konkursa, kā arī Latvijas kontekstā konkurss tiks rīkots
ērģeļu spēlē. 

Ērģeles ir viens no senākajiem Rietumeiropas
taustiņinstrumentiem ar nozīmīgu vēsturi un repertuāru
daudzu gadsimtu garumā, kas izplatīts un pazīstams visā
pasaulē. Tomēr šī instrumenta unikalitāte ir tā dažādībā – tas
ir apveltīts ar daudzveidīgām skaniskām īpašībām, kas uzliek 

ērģelniekam īpaši augstas prasības orientēties šī instrumenta
dažādajos stilos un spēles īpatnībās. Ērģeļspēli apgūst visās
vadošajās Eiropas Mūzikas augstskolās, kā arī Krievijā, Amerikā,
Kanādā un citviet.  Pastāv atšķirīgas ērģeļspēles skolas un
tradīcijas, tomēr ērģeļspēles konkursi visā pasaulē ir nozīmīgi
šī instrumenta spēles profesionālās izaugsmes un pieredzes
veicinātāji. Arī konkursa “Jūrmala” ietvaros plānojam sniegt
atbalstu topošajiem mūziķiem un kļūt par nozīmīgu pieredzes
gūšanas un apmaiņas vietu kā dalībniekiem, tā arī šīs jomas
profesionāļiem un pedagogiem.

Līdz 9. maijam rīkotāju mājaslapā (muzikasskola.jurmala.lv) var
pieteikties dalībai konkursā četrās vecuma grupās līdz 25 gadu
vecumam. Konkurss klātienē norisināsies no 7. līdz 12. jūnijam
Dubultu koncertzālē un Dubultu evanģēliski luteriskajā baznīcā.

Konkursu rīko Jūrmalas Mūzikas vidusskola un Jūrmalas
Mūzikas vidusskolas atbalsta fonds ar Jūrmalas pilsētas domes
atbalstu.

Plašāka informācija: muzikasskola.jurmala.lv, sekot
līdzi aktualitātēm var arī konkursa facebook kontā: /
jurmalacompetition. Papildu informācija: Agnija Saprovska
Jūrmalas Mūzikas vidusskolas direktores vietniece projektu
realizācijas jomā, e-pasts: agnija.saprovska@edu.jurmala.lv,
mob. tālr.: 29541105

Pirmo reizi Latvijas vēsturē notiks konkurss ērģeļspēlē – 
XXIII Starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss “Jūrmala 2022” 

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola turpina
tradīciju un rīko VIII Latgales jauno vokālistu konkursu 

“Skaņais bolss”
No pašiem “Skaņā bolsa” pirmsākumiem tas tiek rīkots gan 

kā konkurss, gan kā festivāls. Pagājušā gada notikumi un 
attiecīgie noteikumi diemžēl liedza organizēt Latgales jauno 
vokālistu festivālu. Savukārt šis gads ir konkursa gads, tāpēc, 
kā skaista tradīcija turpinās Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas 
vidusskolas rīkotais VIII jauno vokālistu konkurss “Skaņais bolss”. 
Balstoties uz šī brīža situāciju valstī un joprojām pastāvošajiem 
ierobežojumiem, arī šogad konkurss   norisināsies attālināti. Par 
konkursa dienu ticis izraudzīts šī gada 5. aprīlis, līdz kuram žūrija 
izvērtēs iepriekš iesūtītos skaņdarbus video formātā, un izziņos 
konkursa rezultātus. Konkursā aicināti piedalīties jaunie vokālisti 
- Latgales mūzikas skolu un vispārizglītojošo skolu audzēkņi 
vecumā no 7 līdz 15 gadiem. Dalībniekiem ir jāiesūta viens 
kopējs video, kurā atskaņo divus dažāda rakstura skaņdarbus: 
latgaliešu tautasdziesmas apdari no 2020. gada “Skaņais 
bolss” krājuma un brīvas izvēles skaņdarbu atbilstoši konkursa 
dalībnieka vecumam un spējām.

Konkursa dalībnieki aicināti savus pieteikumus un video 
saites no Youtube platformas iesūtīt līdz 2022. gada 22. martam. 
Datelizētāka informācija un pilnais konkursa nolikums skatāms 
www.jirmv.lv sadaļā Konkursi, kā arī JIRMV Facebook lapā.

Lai visiem izdevies, veiksmīgs un panākumiem bagāts šis 
mācību gads! Lai skan!

Ilze Unzule,
JIRMV Izglītības metodiķe

Mūzikas jaunrades konkurss Skaņuraksti Ādažos 2022
Konkursa organizētāji: Ādažu Mākslas un mūzikas skola, Ādažu 
novada pašvaldība, Latvijas Komponistu savienība. Konkurss 

tiks organizēts attālināti. Jauno komponistu sniegums tiks
vērtēts pēc iesniegtās partitūras un video ieraksta. Konkursa

dalībnieku pieteikumu un video materiālu iesūtīšana no 2022.
gada 2.maija līdz 9.maijam. Jaundarbu vērtēšana un rezultātu
paziņošana līdz 2022.gada 25.maijam Godalgoto darbu video
ierakstus pēc 2022.gada 25.maija varēs noskatīties skolas Fa-

cebook kontā. Konkursa dalībnieki piekrīt, ka video ieraksti un
informācija par darbiem var tikt publiskoti nekomercialos nolū-
kos. Konkursa koordinatore Anna Veismane. e-pasts: annaveis-
mane@hotmail.com, skolas tālr.: 67997780, Konkursa nolikumu 

skat. arī http://www.adazumms.lv/ http://komponisti.lv/

Arvīda Žilinska VII jauno vokālistu konkurss
Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola sadarbībā ar Jēkabpils 
novada pašvaldību 2022.gada 13.maijā rīko Arvīda Žilinska VII
jauno vokālistu konkursu. Konkursa norises vieta Krustpils pils 
svinību zāle, Rīgas iela 216b, Jēkabpils. Konkursa dalībnieki -

Mūzikas skolu profesionālās ievirzes audzēkņi vecumā no 6 – 
15 gadiem A grupa – solisti no 6 līdz 8 gadiem (meitenes, zēni)
B grupa – solisti no 9 līdz 11 gadiem (meitenes, zēni) C1 grupa – 

solisti no 12 līdz 15 gadiem (meitenes) C2 grupa – 
solisti no 12 līdz 15 gadiem (zēni) *Ne vairāk kā 4 dalībnieki no 

vienas skolas. Pieteikšanās elektroniski: 
https://forms.gle/Mpzv6xnGT6dpMXis7 līdz 2022.gada 22.aprīlim.

Dalības maksa € 20 jāsamaksā līdz 2022.gada 29.aprīlim.
Kontaktpersonas Anita Cinkmane 29456705 Agnese Levinska 

29326793 E-pasts: jekmuzskola@inbox.lv
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