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Mēs iedalāmies vismaz divās kategorijās – tajos, kuriem vienmēr gribas to, kā
trūkst un tajos, kuri novērtē to, kas ir dots. Pie kuriem piederi tu? 

Jā, šis laiks ir savādāks un mēs nezinām kas ir gaidāms. Bet nevienā laikā jau
cilvēki to nezina. Novērtē to, ko Dievs tev dod šajos svētkos. Jā, tie pilnīgi noteikti
būs savādāki, bet vai tas uzreiz nozīmē, ka sliktāki? Dievs darbojas arī caur šo
sarežģīto laiku un Viņa rokas tas neierobežo. Paskaties apkārt un ieraugi, cik 
bagāts tu patiesībā esi! Cik daudz tev Dievs dod! Ieraugi saņemtā patieso vērtību
un pateicies Dievam.

Jo tā ir cerība. Cerība, tas ir kas daudz vairāk, nekā dāvanu papīros ietītās lietas.
Cerība spēj atjaunot ticību. Cerība spēj atgriezt dzīvību. Cerība ir tā, kas šodien tik 

daudziem trūkst. Nekas tā neparalizē
dzīvi, kā zaudēta cerība. Ja zūd cerība,
tad zūd arī ticība tam, ka kaut kas varētu
mainīties. Tam seko izmisums, kas kā
melna tumsa atnes padošanos. Nes
cerības Gaismu šajā tumsā. Kļūsti par
Gaismas nesēju. Uzdāvini kādam šajā
tumšajā laikā vērtīgāko no dāvanām -
cerību. Cerību, ka Dievs var mainīt visas
lietas. Ka Dievs var darīt gaišu mūsu
tumsu. 

Nav pilnīgi nekā svarīgāka darāma
šobrīd kā:
u Katru dienu pajautāt saviem

vistuvākajiem un mīļākajiem - kā tu
jūties?

u Noklausīties, ko otrs stāsta. 
u Palīdzēt, ja nepieciešams.
u Izstāstīt otram, kā jūties pats.
u Pieņemt palīdzību, ja nepieciešams.
u Apskauties un samīļoties.

Viss pārējais paies un var pagaidīt!
“Kad tu sasildi otra sirdi, tu pats

sasildies. Kad tu iedves spēku citos, tu
pats saņem spēku un iedvesmu savai
varēšanai. Tā Visaugstākais cilvēkus
darījis stiprus! “ (V.Butjakins).

Nesīsim gaismu, cerību, mīlestību! 
Ilze Dāve,
redaktore

i ē ibb t kā

Foto: Inese Lukjanoviča
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JUBILĀRS - PEDAGOGS, MŪZIĶIS, MUZIKANTS – KĀRLIS STRAZDIŅŠ
 VALMIERAS MŪZIKAS SKOLAS SIMTGADĒ – GRĀMATA
“DZĪVESSTĀSTI NOŠU LĪNIJĀS”
Valmieras Mūzikas skola, vecākā 

mūzikas skola ārpus Rīgas, atzīmējot 
100. dzimšanas dienu, notikušo un 
nenotikušo koncertu un radošo ieceru 
izskaņā valmieriešus iepriecina ar 
jubilejas grāmatu “Dzīvesstāsti nošu 
līnijās”, kuru veidojusi pētniece Agita 
Mačuka. Valmieras Mūzikas skolas 
simtgades grāmatu izdod Valmieras 
pilsētas pašvaldība. Projekta atbalstītājs 
Valsts Kultūrkapitāla fonds – Vidzemes 
plānošanas reģions. 

Grāmatu varēs iegādāties Valmieras 
Tūrisma informācijas centrā Rīgas ielā 
10 un lasītāji grāmatu varēs saņemt 
Valmieras integrētajā bibliotēkā Cēsu ielā 
4, arī Vidzemes novadu bibliotēkās. 

14. decembrī plkst. 12.00 tiešsaistē no 
Valmieras Mūzikas skolas lasītājus un 
Valmieras Mūzikas skolas audzēkņus, 
vecākus, absolventus un darbiniekus 
priecīgajā notikumā attālināti sveiks 
Valmieras Mūzikas skolas direktore 
Inese Sudraba, grāmatas autore Agita 
Mačuka un grāmatas galvenā redaktore 
Daina Sirmā. Tiešsaistē fragmentus no 
jaunās grāmatas “Dzīvesstāsti nošu 
līnijās” lasīs aktieris Ivo Martinsons. 
Aicinām norādītajā datumā interesantus 
izmantot Facebook saiti: https://www.
facebook.com/ValmierasMuzikasSkola/ ./

Pandēmijas ierobežojumu dēļ 
simtgades jubilejas koncerts izpaliks, 
bet Valmieras Mūzikas skola 100. dzim-
šanas dienā mūzikas mīļotājiem un 
lasītājiem dāvinās iespēju iepazīties ar 
skolas jubilejas grāmatu, kuru mēs visi 
kopā varēsim lasīt savās mājās gaišajā 
Ziemassvētku laikā. 

Grāmatas autore Agita Mačuka 
iemūžinājusi simtgadē strādājošo 39 
mūzikas skolas skolotāju dzīvesstāstus, 
kas savās atmiņās atklāj muzikālo 
interešu pirmsākumus, ieskicējot skolas 
vēstures lappuses, līdzcilvēku dzīves, 
notikumus. Dzīvesstāstos centrālo 
lomu ieņem naratīvs – stāstījums. Vidēji 
piecpadsmit lappušu garos stāstus 
atdzīvina skolotāju un skolas arhīvu 
bildes. Katrs dzīvesstāsts iesākas ar 
fotogrāfa Matīsa Markovska mākslas 
foto, kuros iemūžināts katrs stāsta 
varonis.

Agitai darba process bija cieši 
saistīts ar grāmatas galveno redaktori 
Dainu Sirmo, kas par grāmatu stāsta 

ar lielu aizrautību: “Grāmata apliecina 
cilvēkmīlestību un dziļu cieņu mūzikas 
pedagoga profesijai, cilvēka gara 
skaistumu un spēku. Vēstījums lasītājam 
ir pirmajā personā. Tas ir aicinājums uz 
tuvu un personisku sarunu. Es kā literāte 
šais sižetos redzu noveles un dzejoļus, 
vairākas lugas un seriālu, plašu romānu 
ar virsrakstu “Mūzikas skola””. Grāmatas 
tapšanas procesā piedalījās korektore 
Māra Eglāja, tehniskā korektore Kristīne 
Auziņa, maketētājs Gatis Priednieks-
Melnacis.

Par grāmatu vairāk stāsta tās autore 
Agita Mačuka.

Kā radās ideja, ka grāmatas 
formātam jābūt tieši šādam - stāsti?

Kad 2018. gada nogalē saņēmu 
Valmieras Mūzikas skolas direktores 
Ineses Sudrabas aicinājumu uzrakstīt 
grāmatu, kas veltīta skolas simtgadei, 
piedāvājumu noraidīju. Man šķita, ka 
šis darbs vairāk atbilst muzikologu 
darbam, bet, iepazīstoties ar skolas 
direktori Inesi Sudrabu tuvāk, nonācām 
pie kopsaucēja, ka grāmatā rakstīsim 
par cilvēkiem, kas ir mums blakus. 
Mani garlaiko tipiskie jubileju bukleti, 
jubileju grāmatas, kurās parādās sausi 
skolas fakti, vēstures notikumi bez 
dzīvas sarunas, bez cilvēku klātbūtnes. 
Man šķita, ka Valmieras Mūzikas skolas 
simtgade ir jāapvij ar siltām, cilvēciskām 
emocijām. Līdzīgi kā komponists 
Helmers Pavasars atmiņās raksta par 

Cik patiess ir teiciens – “visi ceļi Cik i
draugu pilni, ja ar dziesmu savīts mūžs!”. 
Šis stāsts ir par cilvēku, kas visu savu s vs vsi pa
mūžu dzīvo mūzikā - spēlējot, dziedot, mū o
skolojot jaunos mūziķus. Domāju, ka 
daudzās Latvijas malās un ārpus tās 
robežām, Kārlis Strazdiņš ir pazīstams 
un savējais.

“Cilvēks orķestris”, kas audzis un 
rūdījies skarbajos Kurzemes vējos, 
izskolojies Ventspils mūzikas vidusskolā 
un, kā jau bija pieņemts tajos laikos, 
1973. gadā nosūtīts darbā uz Pļaviņām, 
kur veiksmīgi iesakņojies, apņēmis 
sievu un izaudzinājis meitu.

Grūti pateikt vai tā vēlējās jaunais 
trombona skolotājs, bet, tad - padomju 
gados, nebija pieņemts apspriest 
pavēles.

Pļaviņu Mūzikas skola ir skolotāja 
Kārļa pirmā darba vieta, kurā viņš 
turpina strādāt arī šobrīd. 

Kādā intervijā Kārlis ir teicis : “Darba etete :r
sākums šajā skolā bija mans jaunības anīoauu
laiks, un tas katram ir skaistākais un mktak
aktīvākais dzīvē. Kādi bijuši un tagad aa dzīvē. ijuk kkkkaivākv kaāka b dnais d īv

ir bērni? Viņi visos laikos ir vienādi, lai b
gan tagad lielu lomu spēlē datori un 
telefoni. Tomēr, ar visu to, bērni kaut ko 
iemācās un arī mums jāmācās viņiem mcās iņie
līdzi. Liela nozīme šajā procesā gan ir 
vecākiem. Ja ir šis atbalsts, viss iet uz 
priekšu, tāpēc paldies viņiem.”

Ilgajā pedagoga karjeras laikā ir 
izskoloti daudzi jaunie mūziķi. Lai to 
varētu darīt, skolotājs ir papildinājis 
savas prasmes un, paralēli trombonam, 
apguvis vairākus pūšaminstrumentus. 
Visu savu darba mūžu veiksmīgi 
audzinājis un audzina jaunos 
fl autistus, klarnetistus, saksofonistus, 
trompetistus, mežradzniekus un 
eifonija spēlētājus.

Lai cik nepatīkams vai nogurdinošs 
mācību procesa laikā ir skolotāja Kārļa 
uzstājīgais – “pūt, pūt” - tas lielākoties nes 
gaidīto rezultātu. Skolotāja audzēkņi ir 
ieguvuši augstus vērtējumus ne tikai 
vietējos un valsts konkursos, bet arī 
ārpus Latvijas robežām. aLaLsp

Kārlis allaž ir pretimnākošs un neliedz s ala smrāK
savu padomu vai palīdzību, ja jāpielabo elavaa , ja u p b āp blaa ja jaavuvu pado ja bbpao

kāds instruments. Viņam vienmēr ir savs m sas vvsmmmm savskāāds stt t
viedoklis un redzējums par notiekošo ie šun rn ne r
pasaulē.s

Kad valsts pieņēma likumu, ka visiem sts aa md va ts m
pedagogiem ir jābūt augstākajai gstgsuā
izglītībai, skolotājs Kārlis jau pieklājīgā kjauājos s l
vecumā devās studēt un absolvēja olvējbsoleddeddddm
Daugavpils universitāti, iegūstot pvua
bakalaura grādu pedagoģijā.

Skolotājam ir čaklas un darbīgas 
rokas. Viņš ir veicis kapitālos remontus ont
visās savās dzīves vietās. Šobrīd Kārlis etās. s d
dzīvo glītā mājā ar brīnišķīgi skaistu 
dārzu apkārt. To ir novērtējusi arī a
Pļaviņu pilsēta, piešķirot nosaukumu ļav olsē
,,Sakoptākais īpašums 2016’’, par krāšņo 
puķu dārzu pie mājas.

Paralēli darbam Pļaviņu Mūzikas 
skolā, aktīvais pedagogs strādā Pētera 
Barisona Aizkraukles mūzikas skolā 
un Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas 
skolā. Mācību procesa ietvaros muzicē 
dažādos pūšminstrumentu ansambļos 
un dzied vīru korī ,,Staburags’’.

Lai dod mums dievs, ka mūžam 
varam

Mēs laikmetiem un laikiem garām
Arvienu dzīvā straumē traukt.
Kā sēja nebeidzas un pļauja,
Kā nerimst Daugava un Gauja,
Lai latvji nerimst spēkā augt.

/Leonīds Breikšs/
Sirsnīgi sveicam skolotāju Kārli 

Strazdiņu skaistajā dzīves jubilejā!ub

Pļaviņu Mūzikas skolas vārdā – ņP rdādās vas vāMM askozi
audzēkne, kolēģe audu ēd eed Aiva SiliņaSaAiv iiņSa a SAivaA Siliņaiva Sili
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Valmieras Mūzikas skolas dibināšanas 
koncertu un balli pirms simt gadiem, 
kurā pirmo valsi uz klavierēm spēlē 
Jāzeps Vītols. Līdzīgi kā par saviem 
pirmajiem soļiem mūzikā pirms simt 
gadiem raksta mūsu skolas pirmais 
absolvents komponists Jānis Ķepītis. 
Par skolas dibināšanas laiku savākto 
materiālu ir ļoti daudz, mūsu uzdevums 
ir iemūžināt savu laiku tikpat spilgti. 
Man gribējās izstāstīt cilvēkstāstus par 
skolotāja radošo dzīvi no bērnības līdz 
mūsdienām. Atklāts stāsts jeb naratīvs 
par dzīvi ierosina līdzi dzīvošanai un 
jušanai daudz spēcīgāk nekā skaitļi, 
fakti un pēc vēsturnieka ieceres noteiktā 
secībā arhivēti dokumenti. Dzīvesstāsta 
intervijas mērķis bija iegūt cilvēka paša 
modelētu stāstu. Katra cilvēka naratīvs 
ir personisks, individuāls, tātad unikāls, 
kas atklāj galvenajai stāstījuma tēmai 
personiskās pieredzes krāsas. Kopā 
intervēti gandrīz 70 cilvēki, uzrakstīti 39 
dzīvesstāsti.

Svarīga, protams, ir mana mūzikas 
izglītības pieredze. Tāpat kā 24 stāsta 
varoņi, arī es esmu absolvējusi Alfrēda 
Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolu. Par 
mūziku nevar rakstīt, ja skaņu pasaule 
ir tikai vienkāršs vaļasprieks bez 
zināšanām. 

Esmu pateicīga Valmieras pilsētas 
pašvaldībai un skolas direktorei 
Inesei Sudrabai par uzticēšanos man 
un naratīvam kā jubilejas grāmatas 
konceptam. 

Kas šajā procesā ir grūtākais un kas 
ir aizraujošākais?

Mutvārdos teiktajam var ticēt 40%, 
bet 60% ir jāpārbauda, jākonstruē un 
jālabo, lai saprastu notikumu būtību, 
fonu un secību. Naratīvanalīze prasa 
skrupulozu precizitāti, un es iespēju 
robežās šai grāmatā esmu pārbaudījusi 
ikkatru vārdu uzziņu literatūrā, 
konsultācijās ar speciālistiem, grāmatās, 
īsta zelta bedre mutvārdu pētniekam ir 
internetvietne periodika.lv, kur viegli 
un acumirklīgi atrodami apmēram 3000 
periodisko izdevumu raksti no 1761. 
līdz 2011. gadam. Es ceru, ka šis darbs 
noderēs Valmieras vēsturniekiem, 
antropologiem, novadpētniekiem, jo 
materiāls ir ļoti plašs.

Man ļoti patika sarunas ar vecākā gadu 
gājuma pedagogiem, valmieriešiem 
Gaidu Unguri, Tālivaldi Dubavu, Juri Ori, 
Annu Gecēviču, Annu Vimbu un citiem. 

Tad, kad cilvēks ir cienījamā vecumā, 
viņam negribas vairs spodrināt spalvas 
par panākumiem, bet gribas pateikt 
vērtīgāko. To, kas noticis laikmeta 
griežos. Es saņēmu brīnišķīgus stāstus 
no visiem skolotājiem. Par savu dzīvi 
stāstīt ir liela uzdrīkstēšanās. Dzīve jau 
nenoris tikai baltās krāsās, ir arī melnās, 
bet par tām es Valmieras Mūzikas 
skolas jubilejas svētkos nerunāju. Mani 
interesēja, kur vienas dzimtas ietvaros 
aizsākas interese par mūziku.

Vai varat ieskicēt interesantākās 
epizodes, kas saistītas ar Valmieru?

 Krāšņu epizožu ir ļoti daudz. Nosaukt 
dažas spilgtākās ir neiespējami. Izraujot 
no konteksta, nav iespējams izstāstīt 
objektīvi būtiskāko. Minēšu piemērus, 
kas šobrīd ienāk prātā.

Klavieru skolotājas Edītes Menģeles 
stāstā ir iekļauta epizode par viņas 
māsīcu, klavieru skolotāju Asju Blauu. 
Asja atceras epizodes par Valmieras 
degšanu Otrā pasaules kara laikā. 
Kad savs dzīvoklis ir nodedzis, viņa ar 
māti atrod jaunu īres dzīvoklīti Leona 
Paegles ielā, tur viņām tiek ierādīta 
istaba ar klavierēm, kuras palikušas 
istabā no iepriekšējiem iemītniekiem. 
Uz šāda citai ģimenei piederoša 
instrumenta sākas mūsu skolotājas 
klavieru apmācības ceļš. Parādās 
skaudrais Latvijas liktenis ar jautājumu, 
vai klavieru īpašnieki ir izsūtīti, devušies 
bēgļu gaitās, varbūt tie ir holokausta 
upuri vai karā kritušie. Bet arī šādā 
šausmu pasaulē pastāvēja iespēja 
mācīties klavieres. 

 Vijoles skolotājas Ingunas Birznieces 
tēta daktera Alvila Freimaņa vārdā ir 
nosaukta iela Valmierā, saprotams, ka ar 
izcilo ķirurgu valmierieši lepojas, bet es 
esmu gandrīz vai par simts procentiem 
pārliecināta, ka mūsu novadnieki 
nezina, ka izcilais ārsts fi ligrāni spēlēja 
klavieres – gan klasisko repertuāru, gan 
džezu. Viņš 18. novembrī arī padomju 
okupācijas laikā uz svētku galda lika 
mazu sarkanbaltsarkanu karodziņu un 
Ziemassvētkos kopā ar ģimeni dziedāja 
tolaik aizliegto dziesmu “Klusa nakts, 
svēta nakts”. 

Čella skolotājas Daces Zariņas stāstā 
liela vieta atvēlēta viņas sargeņģeļa, 
kā viņa sauca savu tēti, Tālivalža 
Dubava atmiņām par mūzikas skolu 
padomju okupācijas laikā. Tad mūzikas 
skolotājiem ļoti trūka dzīvokļu, bieži 

vien skolotāji dzīvoja savās klasēs. 
Dienas laikā notiek stundas, vakarā tiek 
atritināts matracis gulēšanai. Skolotāja 
Anna Gecēviča ar to nesamierinājās 
un rakstīja vēstuli PSRS kompartijas 
vadītājam Ņikitam Hruščovam, 
kāda netaisnība valda Valmierā, ka 
godīgiem padomju skolotājiem jādzīvo 
necilvēcīgos apstākļos. Brīnumainā 
kārtā pēc Hruščova atbildes skolotājai 
dzīvokli piešķīra. Mūzikas skolā ieradās 
Maskavas norīkota komisija no Rīgas un 
piedāvāja Annai Gecēvičai pat vairāku 
dzīvokļu izvēli. 

Pēc ilgu gadu cietumsoda un 
izsūtījuma izciešanas par sētnieku 
Valmieras Mūzikas skolā strādāja 
Latvijas brīvvalsts laika augsta ranga 
diplomāts Arturs Stegmanis, kurš 
pārvaldīja daudzas valodas, viņš ar 
sievu savā starpā bieži vien runāja 
vāciski un franciski, kas Valmieras 
ielās bija retums. Stegmanim, tāpat kā 
Jautrītei Putniņai, bija jādzīvo vismaz 
100 km attālumā no Rīgas. Mūzikas 
skolas jubilejas bukletā cenzūra neļāva 
iekļaut tehnisko darbinieku fotogrāfi ju, 
jo viņu vidū atradās Arturs Stegmanis – 
sētnieks un diplomāts. 

Mūsu grāmatas varoņi, skolas peda-
gogi daudz stāsta par bijušajiem di-
rektoriem Tālivaldi Dubavu, Eduardu 
Jirgensonu un Aivaru Cepīti, kuri ir at-
stājuši skaistas pēdas gan skolotāju pie-
redzē, gan Valmieras kultūras vēsturē. 
Direktors Eduards Jirgensons izveidoja 
Jāzepa Vītola muzeju un Beātes ielas 
skolas dārzā sastādīja ābeles. Direktors 
Aivars Cepītis vadīja kamerorķestri, 
organizēja Dārza svētkus skolā, Senās 
mūzikas festivālu, kas pārauga Ziemas 
mūzikas festivālā. Dzīvesstāsti aptver 
plašus dzīves un mūzikas ceļa lokus, kur 
satiksiet spēcīgas personības, piemē-
ram, pianisti Jautrīti Putniņu un viņas 
brāli mākslinieku, akmeņkali, disidentu 
Gundabu Putniņu, komponistus Rin-
goldu un Ādamu Ores un mākslinieku 
Juri Ori, rakstnieci Zentu Mauriņu un 
viņas draugu, klavieru skolotāju Pauli 
Pētersonu, komponistu Arvīdu Rozen-
bergu un citus. Man gribas ticēt, ka šajā 
darbā kultūrvēstures slāņu ir ļoti daudz, 
iespējams, tos novērtēt varēsim vēl pēc 
pārdesmit gadiem, jo pasaule mainās 
ļoti strauji. 

Kāds ir mūzikas skolotājs? Vai ir 
saskatāmas kādas kopīgas iezīmes, 
rakstura īpašības?

Ļoti labs jautājums. Skolotāji ir 
dažādi. Pirmkārt, jau viņu muzikālā 
dzīve ir tik dažāda – no šlāgera līdz 
laikmetīgajai koklei, no pūtēju defi lē 
līdz underground stilam, no džeza 
ģitāras līdz klasiskajai solo balsij. Bet 
visiem vienojošais ir misijas apziņa. 
Misija – izaudzināt labāku cilvēku. No 
bērnības atceros teicienu, ka tas, kurš 
dzied, ļaunu nevar nodarīt. Man gribas 
tam ticēt. 

Pedagogu acīs aizdegās dzirkstele, 
kad intervijās runājam par bērniem. 
Viņi nevienu neizceļ, lai neaizvainotu 
otru, kas netiks pieminēts. Izlasiet, ar 
kādu mīlestību par saviem audzēkņiem 
runā Irina Grīnberga vai Gaida Ungure. 
Tas ir fenomenāli. Mūzikas skolotājs 
stāv un krīt par saviem audzēkņiem. 
Kontaktstundas ir viens pret vienu, 
līdz ar to mīlestība izaug no sirds uz 
sirdi. Sarežģītākos brīžos, ja vajadzīgs, 
mūzikas skolotājs ir sava audzēkņa 
advokāts. Par to es pārliecinājos.

Kas ir mūzika šo cilvēku dzīvēs?
Mūzika ir dzīves nepieciešamība, 

darbs, mīlestība. Skolotāji visi kā viens 
atbildēja, ka viņi dara to, kas patīk. 
Tiesa gan, vairāki grāmatā aprakstītie 
skolotāji jau ir mainījuši darbavietu. 
Jaunajiem pedagogiem gribas 
lielāku atalgojumu, grūti no Rīgas 
vai citurienes izbraukāt, uz Valmieru 
pārcelties negribas dažādu iemeslu dēļ. 
Sadzīves situācijas ir dažādas, bet, lai 
būtu mūzikas skolotājs, ir jājūt misija. 
Mūzikā nav vietas vienaldzībai. Es ticu, 
ka mūsu skolotājiem mūzika ir tas pats, 
kas mums pārējiem svaigs gaiss vai 
mīļš vārds. Dzīves nepieciešamība.

Kāds būtu Jūsu novēlējums 
Valmieras Mūzikas skolai?

Pulcēt personības un rūpēties par 
profesionalitāti un radošumu it visā! 
Mēs dzīvojam tādā laikā, kad vecāki 
ir aizņemti un bērnus audzina skolas. 
Tad šī nu ir skola, kurā mazais knauķis 
satiekas ar skolotāju individuālā 
nodarbībā. Sirds pret sirdi, personība ar 
personību! Šī skola ir pierādījusi, ka var 
izaudzināt personības, un, ticiet man, 
šajā skolā strādā burvīgas personības! 
Pulcējiet savas rindas, lai skola plaukst 
un mūzika pieskandina skanīgi Gaujas 
krastus! Paldies par šo kopā pavadīto 
laiku! Neesiet bargi, lasiet grāmatu ar 
mīlestību!

JAUNI LAIKI, JAUNAS IESPĒJAS
Jau 2020. gada pavasarī Covid – 19 sa-

karā izsludinātais ārkārtas stāvoklis valstī 
apturēja daudzas mūzikas un mākslas 
skolu ieceres rīkot un piedalīties dažādos 
konkursos, festivālos, koncertos. Taču, arī 
mēs Nīcas Mūzikas skolā meklējām iespē-
jas, kā audzēkņu un pedagogu ieguldīto 
ikdienas darbu, gatavošanos konkursiem 
neatstāt bez ievērības, jo saprotam, cik 
svarīgi audzēkņu personības un karjeras 
izaugsmē ir attīstīt mērķtiecību, neatlaidī-
bu, gūt prieku no procesa, bet tiekties uz 
augstvērtīgu rezultātu.

Skolā jau sen mācību procesā izman-
tojām audzēkņu ikdienas darba un arī 
koncertu fi lmēšanu, lai kopā audzēkņi 
ar pedagogu varētu fi ksēt un analizēt 
kļūdas un labās lietas , meklēt problēmu 
risinājumus.

Iespējas radās, - saņēmām uzaicināju-
mu piedalīties konkursā attālināti. Uzfi l-
mētu priekšnesumu nosūtījām uz starp-
tautisku dažādu mākslas žanru konkursu 
“Vasaras vilnis”, kurš no 1. jūlija līdz 10. 
jūlijam attālināti norisinājās Baltkrievijas 
galvaspilsētā Minskā. Konkursā piedalī-
jās trio – Sintija Biteniece (fl auta) , Sabīne 
Ance Čirkše (fl auta), Elīna Ķuņķe (klavie-
res) pedagogu Sigitas Briljonokas un Di-
nas Sležes vadībā. Priecīgā ziņa, ka iegūts 
I pakāpes diploms un piemiņas balvas 
deva drosmi arī turpmāk piedalīties attāli-
nātos konkursos gan skolotājiem, gan arī 
audzēknēm Sintijai un Elīnai, ka jāturpina 
sava nākotne saistīt ar mūziku. Šobrīd jau 
viņas ir Liepājas MMDV I kursa studentes 
un turpina kopā muzicēt. 

Uzsākot mācības septembrī jau bijām 
gatavi piedalīties attālinātajos konkursos. 
No 21. – 27. oktobrim II Starptautiskajā 
mākslu konkursā “Zvaigžņu piramīda” 
Baltkrievijā jau saņēmām īpašu žūrijas 
uzaicinājumu piedalīties konkursā. Sko-
lu konkursā pārstāvēja 6. klavieru klases 
audzēkne Jūlija Vadone (skolotāja Selvija 
Ozola), akordeonu duets – 4. akordeona 
klases audzēknes Monta Amanda Mihai-
lova un Līga Beņuše (skolotāja Kristīne 
Braže) un fl autu trio   - Evija Latvena (5. 
klase), Evita Cābele (6. klase), Katrīna Fi-
laka (7. klase) (skolotāja Sigita Briljonoka, 
koncertmeistare Dina Sleže). Lepojamies 
ar audzēkņu un pedagogu sasniegu-
miem, jo visi dalībnieki saņēma I pakāpes 
diplomus! Konkurss bija ļoti plaši pārstā-
vēts no dažādām valstīm, īpaši Krievijas, 
Lietuvas, Baltkrievijas.

Savukārt, 20.novembrī Kazahstānas 
galvaspilsētā Nursultanā attālināti norisi-
nājās II Starptautiskais vokālās un instru-
mentālās mūzikas konkurss “Akyz dala” 
(tulkojumā “Stepe”), kurā ļoti veiksmīgi 

startēja Nīcas Mūzikas skolas audzēkņi. 
Instrumentālo ansambļu grupā  akordeo-
nu duets Monta Amanda Mihailova, Līga 
Beņuše un fl autu trio Evija Latvena, Evi-
ta Cābele, Katrīna Filaka ieguva augstā-
ko novērtējumu - Grand Prix diplomus. 
Savukārt instrumentālo solistu grupā 
klavierspēlē Elza Šķila, akordeona spēlē 
Monta Amanda Mihailova, sitaminstru-
mentu spēlē Patriks Jākobsons saņēma 
diplomus kā I pakāpes laureāti.

Pateicības rakstus un atzinīgus vārdus 
no žūrijas par ieguldījumu audzēkņu ta-
lantu izaugsmē saņēma pedagogi Kristī-
ne Braže, Sigita Briljonoka, Selvija Ozola, 
Dina Sleže un Ivars Dejus.

30. novembrī Kazahstānas galvaspilsē-
tā Nursultanā attālināti norisinājās Starp-
tautiskais ansambļu un orķestru konkurss 
“Astana symphony”, kuru rīkoja starptau-
tiska festivālu organizācija “Astana Stars”. 
Konkursā varēja piedalīties gan mūzikas 
skolu, gan mūzikas vidusskolu, gan inte-
rešu izglītības audzēkņi, gan profesionāļi, 
startējot dažādās vecuma grupās un da-
žādās nominācijās.

Nīcas Mūzikas skolu klasisko instru-
mentu ansambļu grupā pārstāvēja fl autu 
trio Evija Latvena, Evita Cābele, Katrīna Fi-
laka skolotājas Sigitas Briljonokas vadībā 
iegūstot Gran Prix diplomu, pateicības un 
atzinības vārdus no žūrijas par lielisko an-
sambļa saspēli. Konkursam video formātā 
bija jāiesūta divi dažāda rakstura skaņdar-
bi, apvienojot tos vienā priekšnesumā.

Skolotāja Sigita Briljonoka atzīst, ka at-
tālinātajiem konkursiem ir labās un ne tik 
labās puses: “Diezin vai klātienē mums 
būtu iespēja aizbraukt uz tik tālu vietu 
kā Kazahstāna un piedalīties konkursā 
klātienē, bet video iesūtīšana konkursa 
žūrijai izvērtēšanai paver iespējas pieda-
līties konkursos jebkurā pasaules malā. 
Tas ir ļoti liels stimuls audzēkņiem, kad ir 
skaidri mērķi, uz ko tiekties. Savukārt, lai 
uzfi lmētu kvalitatīvu ierakstu, nepiecie-
šama laba akustiskā telpa, bez ārējiem 
trokšņiem, kvalitatīvas tehnoloģijas. Arī 
no audzēkņiem tas prasa lielu koncentrē-
šanos un atdevi, lai ierakstītu iespējami 
labāko variantu.”

Skola patiesi lepojas ar audzēkņu un 
skolotāju ieguldīto darbu un neatlaidību 
ceļā uz audzēkņu personības izaugsmi 
un panākumiem! 

Novēlam radošu garu visām Latvijas 
mūzikas un mākslas skolām, nezaudēt 
optimismu, darba sparu un tieksmi pēc 
jauniem sasniegumiem jaunajā 2021. 
gadā!

Nīcas Mūzikas skolas direktore 
Dina Sleže
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PAVEROT MŪSU SKOLAS PARĀDES DURVIS…

Laika rats griežas vēja spārniem. Aiz-
ritējusi Latvijas 102.dzimšanas diena un 
nemanot atnācis decembris. Decembris - 
mēnesis, kad, neskatoties uz ārkārtējās si-
tuācijas laiku, sākam izjust Ziemassvētku 
noskaņu, kad ausīs ieskanas ilgi gaidītās 
Ziemassvētku melodijas. Esam parūpē-
jušies, lai mūsu skolas iekštelpas būtu ie-
tērptas svētku rotājumos un dekorācijās. 
Tomēr, kā allaž, decembris nav tikai svētku 
mēnesis. Tas ir darba pilns mēnesis visiem - 
gan LMMS administrācijai, gan pedago-
giem un, protams, arī skolas audzēkņiem. 
Jaunie mūziķi kārto I semestra mācību 
koncertus, jaunie mākslinieki cītīgi tur-
pina strādāt pie saviem semestra skates 
darbiem. Tomēr, ārkārtējās situācijas aps-
tākļos, šo semestri varam noslēgt vien 
individuālās klātienes nodarbībās un kon-
sultācijās gan mūzikas, gan mākslas noda-
ļās. Tradicionāli tiks sumināti uzcītīgākie 
LMMS audzēkņi gan mūzikas ,gan mākslas 
nodaļā. Mūsu iekšējie skolas noteikumi par 
“audzēkņu pozitīvās uzvedības un motivā-
cijas kārtību” paredz, ka sudraba atzinības 
rakstu saņems tie audzēkņi, kuri semestri 
noslēdz ar vidējo atzīmi 8 (vai vairāk), bet 
zelta atzinības rakstu saņems tie audzēkņi, 
kuri semestri noslēdz ar vidējo atzīmi 9 (vai 
vairāk). Tāpat cītīgākajiem audzēkņiem 
esam sarūpējuši mūsu īpašo dāvanu. Tā 
ir mūsu jaunradītā “ LMMS nošu un skiču 
burtnīca” ar mūsu mākslas nodaļas absol-
venta Emīla Rūda Zelča lielisko darbu, kas 
ieintegrēts burtnīcas vākā. Apkopojot au-
dzēkņu iespēto pirmajā semestrī mēs gan 
precīzāk saskatām mūsu skolas audzēkņu 
stiprās puses, gan arī šķautnes, kurām būs 
jāpievēršas uzmanīgāk un vērīgāk mācību 
gada II semestrī.

Esam ārkārtīgi priecīgi, ka 2020./2021.
mācību gadu LMMS uzsākuši 22 jaunie au-
dzēkņi - 11 mūzikas nodaļā un 11 mākslas 
nodaļā. Turpinām īstenot 11 izglītības 
programmas. Esam pateicīgi visam mūsu 
pedagogu darba kolektīvam, kuri nerims-
toši un iedvesmoti darbojas arī ārkārtējās 
situācijas apstākļos, pielāgojoties visiem 
valstī noteiktajiem ierobežojumiem. Šajā 
laikā veidojam skaistas ierakstu program-

mas, tādējādi sniedzot gandarījumu gan 
vecākiem, gan audzēkņiem, gan arī pa-
šiem pedagogiem. Tas ir lielisks veids, kā 
mēs varam sniegt atgriezenisko saiti par 
mūsu darbu šajos nebijušos apstākļos un 
situācijā. 2020.gada 14. un 15.oktobrī 
norisinājās audzēkņu rudens sezonas 
koncertieraksts. Koncerts tika ierak-
stīts bez skatītāju klātbūtnes un tika 
nodots klausītāju un vecāku vērtēju-
mam audzēkņu brīvlaika nedēļā. Šāds 
koncertieraksts bija lieliska iespēja 
jaunajiem māksliniekiem izbaudīt at-
mosfēru pie mikrofoniem, gaismām un 
cita nepieciešamā tehniskā aprīkoju-
ma. Tā ir pieredze, kādu var iegūt tikai 
praktiskā procesa gaitā un norisē, pie-
daloties un izjūtot to auru, kāda virmo 
šāda procesa laikā. 

Esam atjaunojuši mūsu skolas logo, kurš 
ticis veidots pēc mūsu ilggadējā skolotāja 
Jura Bindemaņa idejas meta. Atjaunotajā 
skolas vimpelī iestrādātas šī logo aprises 
un jau drīzumā ceram, ka radīsies iespē-
ja šo mūsu atribūtu pielietot gan skolas 
30.gadu jubilejas koncertos, gan citos 
skaistos un saviesīgos mirkļos. Līgatnes 
Mūzikas un mākslas skola dibināta 1991.
gadā. Esam iecerējuši “apaļo” skolas jubi-
leju svinēt 2021.gada 17.aprīlī. Raudzīsim 
un cerēsim, ka tam tā arī būs lemts notikt.

Jāatzīmē, ka 2020.gadā ticis daudz strā-
dāts pie Līgatnes Mūzikas un mākslas sko-
las pieguļošās teritorijas pilnveidošanas 
un uzlabošanas. Nobruģētie gājēju celiņi 
nu pieved tieši pie skolas “parādes” dur-
vīm, izveidotas atdalošās apmales starp 
brauktuves daļu un skolas pieguļošo de-
koratīvo zonu. Četras elegantas gaismas 
laternas, kuras uzstādītas šajā rudens pe-
riodā, nu cēli izgaismo un izceļ atjaunoto 
LMMS ēkas fasādi, kura šobrīd Augšlīgatnē 
slienas kā simbols mūzikas un mākslas pa-
saulei. Esam lepni par mūsu pašu “gaismas 
pili”. Audzēkņi, vecāki un citi apmeklētāji 
droši var gan praktiski pārvietoties skolas 
teritorijas robežās, gan arī vērot un baudīt 
gaismas noklāto skolas fasādi, kurā iestrā-
dātas mūsu absolventes Lauras Freimanes 
diplomdarba meta idejas ar izcilās peda-
goģes Ingūnas Briedes meistarīgajām ro-
kām.

Esam ārkārtīgi gandarīti, ka 2020.gadā 
esam spējuši papildināt skolas materiāl-
tehnisko resursu bāzi ar jauniem mūzikas 
instrumentiem. Iegādātas četras jaunas 
fl autas “Yamaha YFL-212”, divi akordeoni 
“Startone Maja 48”, divi čelli “Gewa Alle-
gro-VC1” un “Yamaha P-125” digitālās kla-
vieres. Jauniegādātie mūzikas instrumenti 
jau atraduši ceļu jauno mākslinieku rokās, 

lai tie gan uzsāktu, gan turpinātu savu iz-
augsmi mūzikas nebeidzamajos un plaša-
jos ceļos. Tāpat nozīmīgs ieguvums skolai 
ir Multifunkcionālā kopēšanas iekārta 
“Canon”, kas viennozīmīgi ir neatsverams 
materiāltehnisks resurss gan skolas ikdie-
nas darba dzīvē, gan pilnvērtīgāka mācību 
procesa nodrošināšanā. Visus šos darbus 
2020.gadā esam spējuši paveikt cieši sa-
darbojoties ar Līgatnes novada pašvaldī-
bu, tāpēc izsakām siltus pateicības vārdus 
par šādu būtisku ieguldījumu mūsu skolas 
attīstībā. 

Šobrīd ir uzsāktas sarunas arī ar Cēsu 
izglītības pārvaldi par to, kā profesionālās 
ievirzes skolas turpinās savu darbu jaun-
veidojamā Cēsu novadā. Sagaidāms, ka 
tuvākajā laikā turpināsies daudzkārtējas 
sarunas par dažādiem jautājumiem, kuri 
tieši skars jaunveidojamā novada profe-
sionālās ievirzes izglītības iestādes sākot 
jau ar 2022.gadu. 

Bet tomēr vislielākā vērtība ir mūsu sko-
las pedagogi. Ilggadējā akordeona spēles 
skolotāja Vineta Golubkova, mūzikas teo-
rētisko priekšmetu skolotāja Dace Bicāne, 
klavierspēles skolotājas Aigija Kalniņa un 
Līga Ruciņa, vijoles spēles pedagoģe In-
grīda Zumberga, čella spēles pasniedzējs 
Reinis Melbārdis, fl autas spēles jaunā sko-
lotāja Elza Liepiņa, metāla pūšamo ins-
trumenta spēles skolotājs-triju zvaigžņu 
ordeņa kavalieris Andris Muižnieks, vi-
zuāli plastiskās mākslas skolotājas Ingūna 
Briede un Ieva Pastare. Ikviens no mums 
cenšas strādāt tā, lai pēc iespējas labāk 
spētu īstenot skolas vīziju “Izglītības ies-
tāde, kuras darbība balstās uz audzēkņu, 
pedagogu un vecāku profesionālu, rado-
šu sadarbību un organiski iekļaujas vietējā 
kultūrvidē” un misiju “radīt mācību vidi, 
kas sekmē audzēkņu attīstību par radošu, 
brīvu un patstāvīgu personību, kura spēj 
pilnveidot un īstenot savu dabas doto po-
tenciālu”

Ir gandrīz neiespējami prognozēt to, kā 
sekmēsies Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošana mūsu valstī, taču ļoti, ļoti, 
ļoti ceram, ka visi būsim sveiki ,veseli un 
pozitīvi noskaņoti. Mūzikas un mākslas 
pasaule- tā ir pasaule, kura liek dziedāt 
un plaukt mūsu dvēselēm ne tikai svētku 
laikā, bet arī ārkārtējās situācijas laikā. Mēs 
vēlam priecīgu un gaišu šo adventes lai-
ku. Lai katrs mēs spējam atrast sapratnes 
un labestības pavedienu savās sirsniņās , 
spējam to paritināt cits citam, gaiši sasil-
dot mūsu sirdis. Laimīgu, veselīgu iecerēm 
bagātu 2021.gadu!

Kaspars Gulbis, Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skolas direktors

LMMDV audzēkņi – klavieru trio 
Poļina Iļasova, Aleksandrs Streļcovs 
un Sergejs Zaharjins, kā arī klavieru 
duets Dārta Lībeka un Melānija 
Trankale izcīnīja pirmās vietas divās 
dažādās vecuma grupās desmitajā 
Noras Novikas Starptautiskajā mazās 
kamermūzikas konkursā (pedagoģe 
Tatjana Volinska). Savukārt stīgu 
ansamblis “Amber Strings” uzvarēja 
vairākos starptautiskos konkursos 
un gatavo jaunu koncertprogrammu 
(vadītāja Beata Zariņa – Blaščinska).
Noras Novikas Starptautiskajā mazās 
kamermūzikas konkursā uzstājās 26 
ansambļi. Konkursa dalībniekus vērtēja 
žūrija gan no Latvijas, gan ārvalstīm 
(tiešsaistē). 
Žūrijas komisijas priekšsēdētājs bija 
Dr.Art – Mākslas zinātņu doktors, 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas profesors, pianists, klavieru 
duetu mākslinieks un muzikologs 
Raffi   Haradžanjans  (Latvija), pianists, 
kameransambļa mākslinieks, Velsas 
Karaliskās koledžas (Kardifa) pedagogs, 
S.Rahmaņinova Tambovas mūzikas 
akadēmijas goda profesors Džeimss 
Kerbijs (Apvienotā Karaliste), Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
profesors, Pārdaugavas Mūzikas 
skolas pedagogs, fagotists – solists, 
Starptautisko konkursu laureāts, orķestra 
solists un mākslinieks, kamerizpildītājs 
Andris Arnicāns  (Latvija), kā arī 
komponists un pianists Māris 
Lasmanis (Latvija)
Pēc konkursa noslēguma topošo 
pianistu skaņdarbi tika nosūtīti 

konkursam “Talents of Europa”, kas 
norisinās Spānijā. Liepājnieki izcīnīja 
iespēju turpināt konkursu arī otrajā 
kārtā, taču gala vērtējums būs zināms 
decembra otrajā pusē. 
Savukārt 2020. gada vasara un 
2020./2021. mācību gada I semestris 
LMMDV stīgu ansamblim “Amber 
Strings” bija notikumiem bagāts – 
starptautiskos konkursos tika izcīnītas 
godalgotas vietas. 
Augusta beigās tika saņemta ziņa, ka 
“Amber Strings” ieguvis I vietu Eiropas 
akadēmiskās mūzikas interpretu 
asociācijas rīkotajā V starptautiskajā 
konkursā “ODIN international music 
competition”. Žūrijā strādāja Benjamins 
Friths (Benjamin Frith) no Lielbritānijas, 
Henriks Brendstrups (Henrik Brendstrup) 
no Dānijas un Ginevra Petrucci no 
Itālijas. 
Bet jau oktobrī tika saņemts Izcilības 
sertifi kāts no konkursa “Music e– 
Contest” un uzaicinājums piedalīties 
2. kārtā. Pirms nedēļas no konkursa 
organizatoriem ir saņemta informācija, 
ka 2. kārtā ansamblis “Amber Strings” 
saņēmis Zelta medaļu un diplomu. 
Balvas vēl ir ceļā no Honkongas. 
Konkursā pavisam piedalījās 1484 
dalībnieki no ļoti daudzām valstīm.
Novembra beigās ansamblis bija aicināts 
doties uz Maskavu, lai piedalītos prestižā 
Festivālā – V. Spivakova fonda rīkotajā 
XVII starptautiskajā festivālā “Maskava 
sagaida draugus”. Šogad festivāls 
klātienē ārzemju viesiem bija slēgts, 
tomēr tiešsaistē koncerti norisinājās. 
29. novembrī koncerts ar “Amber 

Strings” dalību tika translēts Maskavas 
televīzijas kultūras kanālā un fonda 
youtube kanālā. No V. Spivakova fonda 
saņemts uzaicinājums tālākai sadarbībai 
ar cerību, ka situācija pasaulē uzlabosies 
un kolektīvam būs iespējams doties uz 
Krieviju, lai piedalītos citā fonda rīkotajā 
projektā 2021. gada maijā. Tāpat netiek 
atmesta cerība izmantot saņemto 
ceļazīmi uz ,,World Championships of 
Performing Arts” Losandželosā ASV. 
Ansamblī “Amber Strings” kopā muzicē 
12 LMMDV 1. līdz 3. kursa un 8. līdz 9. 
klases audzēkņi, lielākā daļa no viņiem 
kopā muzicē jau septiņus gadus. 
Kolektīvs regulāri koncertē Latvijā, ir 
koncertējis arī Vācijā un Krievijā. 
“Amber Strings” ir vairāku starptautisku 
konkursu laureāts: “Giovanni virtuosi” 
(Lietuva) – Grand Prix, “Rising Stars” 
(Rīga, Latvija) – I vieta, ”Pēterburgas 
pavasaris” ( Pēterburga, Krievija) – I vieta, 
“Talented Kids” (Baltkrievija) – Grand Prix 
un I vieta, “DIGI– FORM– ART” (Polija) – 
Grand Prix
Saistībā ar “Grand Prix” konkursā 
“DIGI–FORM–ART” Polijā, konkursa 
organizatori vēlējās intervēt skolotāju 
un ansambļa dalībniekus – plašs 
apraksts par Liepāju, skolu un ansambli 
un intervija ”Beata Zariņa – Blaščinska, 
zespol “Amber strings” – osobinošci 
Karawany Kultury. Kim oni sa?” publicēta 
poļu interneta lapā ikamien.pl .

Informāciju sagatavoja:
PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un 

dizaina vidusskola
www.lmmdv.edu.lv
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IV Vidzemes novada mūzikas skolu audzēkņu konkurss
Vispārējās klavierēs

Konkursu organizē: Lielvārdes novada mūzikas un mākslas 
skola (turpmāk tekstā LNMMS).
Konkursa noteikumi: Konkursā piedalās visas instrumentu
spēles izglītības programmas un izglītības programmas Vokālā 
mūzika – Kora klase audzēkņi.
Konkurss tiek organizēts attālināti. Konkursa dalībnieku 
sniegums tiek vērtēts, pamatojoties uz iesniegtajiem 
videoierakstiem. Videoieraksts jāiesniedz, izmantojot YouTube
kanālu, nosūtot saiti kopā ar pieteikuma anketu uz LNMMS 
e-pastu: muzikasskola@lielvarde.lv no 2021.gada 1.februāra
līdz 2021.gada 10.februārim.
Konkursa norise: Konkursa dalībnieku pieteikumu un Video
materiālu iesūtīšana 01.02.2021. – 10.02.2021.
Konkursa rezultātu paziņošana 23.02.2021.
Prasības video materiālu iesniegšanai: Videoierakstam ir jābūt
fi lmētam vienlaidus, bez izgriezumiem un rediģēšanas, jābūt 
redzam dalībniekam sānskatā.
Pieteikšanās kārtība: Videoierakstu jāiesniedz, izmantojot 
YouTube kanālu, nosūtot saiti kopā ar pieteikuma anketu
(pieteikuma veidlapa pielikumā) uz LNMMS e-pastu:
muzikasskola@lielvarde.lv no 2021.gada 1.februāra līdz 2021.
gada 10.februārim. Dalības maksa: EUR 15.00 (piecpadsmit
eiro 00 centi) jāsamaksā nedēļas laikā pēc rēķina saņemšanas.
Kontaktinformācija:
LNMMS direktora vietniece mācību darbā Inese Medne, 
tālr.29265833, e-pasts: muzikasskola@lielvarde.lv
LNMMS Vispārējo klavieru metodiskās komisijas vadītāja 
Māra Sirmā, tālr.26634598

III Starptautiskais Jauno vokālistu konkurss
BELLA VOCE 

Daugavpils kultūras atbalsta biedrība un Staņislava Broka
Daugavpils Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Daugavpils
pilsētas domi, ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu rīko 
vokālās mūzikas konkursu mūzikas vidusskolu (vai ārzemju 
atbilstošu profesionālo vidējo mūzikas izglītības iestāžu)
audzēkņiem. Konkurss notiks 2021. gada 25. – 26.martā 
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā. Adrese – 
Kandavas iela 2A, Daugavpils, LV-5401, Latvija; telefons – 
65407900, e-pasta adrese – sbdmv@sbdmv.lv Konkurss
notiek vienā kārtā divās vecuma grupās. Pieteikumi ir jāiesūta 
elektroniski uz e-pasta adresi sbdmv@sbdmv.lv līdz 2021. gada
1.martam. Dalības maksa konkursā ir 15 Euro.

II Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno 
izpildītāju konkurss „WIND STARS 2021” klātienē/attālināti
Konkursa rīkotāji Mārupes Mūzikas un mākslas skola
sadarbībā ar starptautisko mūzikas skolu asociāciju „CON 
ANIMA”. Konkursa dalībnieki ir mūzikas skolu un mūzikas
vidusskolu pūšaminstrumentu spēles audzēkņi, kas tiek sadalīti
instrumentu spēles apakšgrupās un mūzikas skolu un mūzikas
vidusskolu sitaminstrumentu spēles audzēkņi.
Konkursā tiek atskaņoti divi dažāda rakstura (virtuozs un
kantilēna) skaņdarbi no galvas. Programmā var iekļaut izvērstas
formas skaņdarbu atsevišķas daļas.
Video ierakstam ir jābūt vienotam, nerediģētam.
Dalībnieku pieteikumus sūtīt uz Mārupes Mūzikas un mākslas

Elegance
skolu elektroniskā veidā līdz 2021. gada 15. februārim uz 
e-pastu: wind-stars@inbox.lv Dalības maksa – katram mūzikas 
skolas konkursa dalībniekam vecuma grupa A – 30 EUR,  
grupa C – 20 EUR, mūzikas vidusskolas konkursa dalībniekam
vecuma grupa B – 40.00 EUR, grupa D – 25 EUR.  Dalības maksa
jāsamaksā līdz 2021. gada 20. februārim.  Konkursa direktors 
+371 2644489) S. Kačāns

II Starptautiskais
Staņislava Broka Jauno kordiriģentu konkurss

2021.gada 26.novembrī Daugavpilī norisināsies II 
Starptautiskais Staņislava Broka Jauno kordiriģentu konkurss, 
kuru rīko Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola 
(SBDMV). Konkurss notiks 2021.gada 26.novembrī Staņislava
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā, Kandavas 2A,
Daugavpils, LV–5401, Latvija.    
Konkursa noteikumi Konkursā  piedalās profesionālo  vidējo
mūzikas izglītības iestāžu izglītības iestāžu IP Diriģēšana
audzēkņi. Dalībnieki vecuma grupās netiek dalīti. No vienas
mūzikas izglītības iestādes drīkst piedalīties ne vairāk kā 5 audzēkņi.
Konkursa dalībniekiem līdz 2021.gada 1.novembrim jāiesūta uz 
elektronisko pastu sbdmv@sbdmv.lv
Dalības maksa konkursā ir 20 EUR no personas.
Dalības maksa ir jāiemaksā līdz 20.11.2021.
Informācija: +371 65407900 sbdmv@sbdmv.lv

Pilnus konkursu nolikumus var lasīt
www.lmiia.lv
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