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Decembris ir tāds dīvains mēnesis – kaut
kas beidzas un kaut kas sākas. Pārdomājam
iepriekšējā gadā padarīto un arī nepadarīto,
izvērtējam, ko gribētu paveikt nākamajā.
Laiks skrien nepielūdzami ātri. Šajā brīdī viens
otram novēlam priecīgus Ziemassvētkus,
mieru sirdī. Kas jums katram dod prieku un
mieru? Vai gandarījums par padarīto darbu?
Bērnu panākumi un viņu uzticības pilnās
acis, veroties uz jums? Vai pēc intensīva
darba mums vēl ir šis prieks un miers? Kur
mēs smeļamies tam spēku? Es zinu – ir
viens avots, kurš vienmēr ir pilns ar prieku,
mīlestību, cerību, mieru. Tas ir Jēzus Kristus,
kuram Ziemassvētkos svinam dzimšanas
dienu, dziedam par Viņu dziesmas. Novēlu
jums ikkatram saņemt šo mieru un prieku,
un mīlestību, jo, saņemot to no Dieva, tas
nepazūd arī tad, kad svētki beigušies. Tas
plūst rāmi kā avots un veldzē mūsu slāpes
pēc patiesības visa mūža garumā. „Jūs bērniņi,
nāciet” – nāksim pazemībā Dieva priekšā un
Viņš mūs svētīs. Svētīgus Ziemassvētkus vēlot –
Ilze Dāve, Partitas redaktore

21. decembrī Alūksnes Mūzikas skolas
kolektīvs sirsnīgi sveic savu klavierspēles
skolotāju un koncertmeistari
Ilzi Kangsepu lielajā jubilejā!
Atkal mēs esam ceļāCeļā uz laimi,
Ceļā uz zvaigznēm,
Ceļā uz cerībām,
Ceļā uz prieku,
Ceļā uz labākiem laikiem,
Ceļā uz dzīvi-kāda tā ir.
Un beigu beigāsCeļā uz Ziemassvētkiem.
Lai Ziemassvētku gaisma sniedz spēku,
ticību un izturību
Jaunā 2015.gada ceļā!
Aizputes Mūzikas skolas kolektīva
vārdā direktore Arta Kangīzere

Babītes Mūzikas skolai -20
Vieta, kur sākas mūzikas pasaule
2014.g. 12.decembrī Babītes Mūzikas skolas
audzēkņi, pedagogi un absolventi pulcēsies uz
svētkiem, jo skola svinēs cienījamu jubileju – 20
gadus.
Fakti no vēstures
• Babītes Mūzikas skola darbu uzsāka 1994.g.
1.septembrī .
• Skola izveidojās no Jūrmalas Mūzikas vidusskolas filiāles.
• 19 pirmos gadus skolas mājvieta bija Babītes vidusskolas 4.stāva telpas, bet no 2014.g.
1.septembra Babītes Mūzikas skola pārcēlās
uz jauno ēku Jūrmalas ielā 14A.
• Mūzikas skola īsteno 10 profesionālās ievirzes
programmas un no 2008. gada arī 12 interešu izglītības programmas.
• Skola uzsāka darbu ar 50 audzēkņiem. Šobrīd
Babītes Mūzikas skolā profesionālās ievirzes
programmās ir 97, interešu izglītības programmās 122 un 11 sagatavošanas audzēkņi.
• Babītes Mūzikas skolas direktore no pirmsākumiem ir Inita Pūķe
• Šodien skolā strādā 22 pedagogi.
• Skolā šo gadu laikā notikuši 19 izlaidumi un
to absolvējuši 113 audzēkņi.
Babītes Mūzikas skolas direktores Initas Pūķes
mērķis ir bijis pedagogu un audzēkņu piesaiste,
jaunu nodaļu izveidošana, interešu izglītības
programmu īstenošana, dodot iespēju mācīties arī pieaugušiem cilvēkiem.
Īpaši interesanta un piesātināta ir bijusi otrā
desmitgade, kad tika izveidotas jaunas programmas kokles, klarnetes, saksofona, sitaminstrumentu, ģitāras spēlē un solo dziedāšanā.
No pašas pirmās dienas Babītes Mūzikas skolā strādā direktore un solfedžo skolotāja Inita
Pūķe un čella spēles skolotāja Anita Roze. Vairāk
kā desmit gadus savus skolēnus māca un audzina vijoļspēles skolotāja Elita Kolča, akordeona
spēles skolotāja Anda Bikauniece, klavierspēles
skolotāja Ilze Rusova, trompetes spēles skolotājs Jorens Grīntāls. Lielus panākumus ar koklētāju ansambli „ Dzītariņi” un „Balti” gan Latvijā,
gan ārpus tās ir guvusi kokles spēles skolotāja
Valda Bagāta
Ilgus gadus skolā strādāja un skolas „ pamatu
veidošanā” līdzās stāvēja klavierspēles skolotāja
Maija Bendorfa, flautas spēles skolotāja Rūta
Ozoliņa, mūzikas teorijas skolotāja Sigita Zeltiņa
(Grode). Ilgus gadus skolā strādāja klavierspēles
skolotāja Ingrīda Lielbārde (Dortāne). Katrs no
skolotājiem skolas vēsturē, audzēkņu un kolēģu atmiņās ierakstījis savu īpašu lapu.

Sava ceļa sākumā ir šogad izveidotais skolas
simfoniskais orķestris, kuru vada Andis Klučnieks un Jorens Grīntāls un koris, kura priekšā
stājušās jaunās skolotājas Lāsma Pommere un
Ilze Latkovska. Kolektīvā muzicēšana saliedē,
disciplinē, veido raksturu un dod audzēkņiem
iespēju izjust vienotību, dziedot un muzicējot
skolas un novada pasākumos.
Lai uzskaitītu Babītes Mūzikas skolas audzēkņu kolektīvos un individuālos panākumus,
šī laikraksta lappuses, šķiet , būtu par maz.
Audzēkņi, kuri saņēmuši apbalvojumus dažādos konkursos, festivālos un skatēs apzinās,
ka panākumu pamatā ir tikai 10 procenti talanta un 90 procenti sūra darba. Arī vecāki
novērtē, cik ielu lomu bērna rakstura veidošanā, talanta un spēju attīstībā spēlē mūzika.
Šī mācību gada lielākie sasniegumi ir Kultūras
ministrijas apbalvojums Babītes Mūzikas skolas
absolventei Katalīnai Bernānei, skolotājai Valdai
Bagātai un koncertmeistarei Diānai Bergmanei
un skolotājas Anitas Rozes audzēkņa Maksima
Skibicka panākumi jau divos konkursos.
Skolas absolventi turpina mācības gan mūzikas vidusskolās, gan mūzikas augstskolās
Latvijā un ārpus tās. Mēs ļoti lepojamies ar
čella spēles absolventi Elīzu Sestuli, kas mācas
Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas 2.kursā pie
Diānas Ozoliņas, Baibu Veiskati, kura beigusi
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju pie
prof. Eleonoras Testeļecas, Dārtu Svētiņu, kura
studē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistrantūrā pie Diānas Ozoliņas, Kristiānu
Ignatjevu, kura studē Londonas Karaliskajā
koledžā 3.kursā pie Melisas Felpsas, ar vijoles
spēles absolventi Artu Liporu, kura mācās Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolā pie skolotājas
Sanitas Salmanes, Annu Strodi, kura mācās Birmingemas konservatorijā pie pedagogiem
Daniel Roberts un Olliver Wille, Lāsmu Ribuli, kura mācās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijā pie Jura Švolkovska, Terēzi Vaivodi,
kura mācās Māstrihtas Mūzikas akadēmijā pie
profesora Robert Szreder un Piotr Jasiurkowski.
Tāpat mēs lepojamies ar visiem absolventiem,
kuri ir draugos ar mūziku, dzied koros, dejo deju
kolektīvos, spēlē grupās un paši rada muzikālas
kompozīcijas.
Mēs esam un būsim stipri, radoši un lepni
par saviem audzēkņiem un mūzikas skolu Babītes novadā!
Sagatavoja Anda Bikauniece un
Ilze Latkovska
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Gulbenes diptihs
Līdzīgi muzikāli aizraujošam diptiham
novembrī realizējās jau kādu laiku lolotā sadarbība starp Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas
vidusskolu un Gulbenes Mūzikas skolu.
Ceturtajā novembrī Gulbenes Mūzikas
skolas un Kultūras centra ēkas pieskandināja pūšaminstrumentu skaņas: rīta pusē
meistarklases Gulbenes un Balvu Mūzikas
skolu audzēkņiem vadīja JMRMV pedagogi Edgars Bārzdiņš, Mārtiņš Kalniņš, Jānis
Retenais un Artis Sīmanis, savukārt vakarpusē visu gulbeniešu un pilsētas viesu ausis
priecēja JMRMV pūtēju orķestra (diriģents
J. Retenais) un Gulbenes Mūzikas skolas
pūtēju orķestra (diriģents D. Veikšāns) koncerts. Vēsmas no tālām zemēm atplūda ar
solista Aigara Raumaņa (JMRMV 2. kursa
audzēknis) saksofona skaņām Tošio Mašimas skaņdarbā Kaija (Seagull), savukārt
Roberta Doņa (JMRMV 4. kursa audzēknis)
spēlētā Džeimsa Kurnova Rapsodija eifonijam apliecināja gan jaunā mūziķa spējas,
gan paša instrumenta daudzveidīgās tembrālās iespējas. Novembra kā patriotiskā
mēneša noskaņas ieskandināja Imanta
Kalniņa Ceturtās simfonijas skanējums, kur
latviskais savijies ar bigbītu, kā arī koncerta
izskaņā atskaņotās latviešu tautas dziesmu

Pārdomas
apdares, ko atskaņoja abi kolektīvi.
Stafetes kociņu no pūšaminstrumentu
spēles pedagogiem 12. novembrī pārņēma un ceļā uz Gulbeni devās klavierspēles
pedagoģes Gunta Boža, Ilze Kundziņa un
vijoļspēles skolotāja Inese Štrāle. Tāpat kā
ceturtajā novembrī, Gulbenes un Balvu
Mūzikas skolu pedagogi vēroja JMRMV
pedagogu vadītās meistarklases, tādējādi
gūstot jaunu pieredzi un ceļot savu kvalifikāciju. Kamermūzikas koncerts, kurā
piedalījās Gulbenes MS un Jāzepa Mediņa
Rīgas MV pianisti un vijolnieki akcentēja
sadarbību starp šīm un Balvu MS arī citā
līmenī, proti: visi četri koncerta dalībnieki
- JMRMV audzēkņi, Anna Ivanova, Dāvis
Lāpāns, Ance Skopane un Lāsma Vītola,
vēl pirms pāris gadiem bijuši Gulbenes vai
Balvu mūzikas skolu audzēkņi! Krista Ciprona vadītās koncerta programmas pirmajā
daļā uzstājās Gulbenes Mūzikas skola audzēkņi; izskanēja gan klasika (Esteres Ilgas
Tučas spēlētais Luidži Bokerīni Menuets),
gan romantisms (Beātes Leimanes atskaņotā Johana Svendsena Romance), arī modernisma iezīmju caurstrāvoti skaņdarbi (Jāņa
Garana spēlētais Jāņa Ivanova Skicējums si
un Kārļa Boša atskaņotā Stīvena Montegjū

kompozīcija Mira) un populārās mūzikas žanri (Jāņa Garana un Alekša Pusta spēlētais
Manfrēda Šmita Orange boogie). Koncerta
otrajā daļā jau minētie JMRMV audzēkņi
ar instrumentu skaņām spēja uzburt gan
teju vizuāli tveramas dzimtās zemes ainavas (Annas Ivanovas spēlētā Selgas Mences
Rudens vīzija ar nogrimušajiem zvaniem un
Ances Skopanes spēlētā Indras Rišes Brūnā
pasaka), gan svešzemju noskaņas (Edvarda
Grīga Kāzas Trollhaugenā, ko atskaņoja Dāvis Lāpāns un Pablo Sarasates Andalūziešu
romance, ko atskaņoja vijolniece Lāsma Vītola ar koncertmeistari Ilzi Kundziņu).
Līdzās gandarījumam par meistarklasēm,
kur izdevās produktīva sadarbība starp
JMRMV pedagogiem un jaunajiem mūziķiem no Gulbenes un Balviem, un spilgti
izskanējušiem koncertiem jāuzsver arī šo
pasākumu teicamā organizācija, par ko liels
paldies jāsaka Gulbenes Mūzikas skolas
direktorei Austrai Veikšānei!
Līdz ar to diezgan droši var sacīt, ka šis
diptihs noslēdzās ar abpusēju cerību uz turpmāku sadarbību!
Līva Grīnberga,
JMRMV metodiķe

FESTARI – Rīgā jau trešo reizi
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola (JMR1MS) laikā no 2014. gada 13. līdz
15. novembrim rīkoja Starptautisko kamermūzikas festivālu FESTARI. Šogad festivāls
notika kopumā jau astoto reizi, tādējādi
tam jau izveidojušās savas tradīcijas. FESTARI katrreiz tiek organizēts citā vietā – Tartu
(Igaunijā), Espo (Somijā) un Rīgā, kur tas notika trešo reizi. Kuplā skaitā bija ieradušies
dalībnieki no Heino Ellera Tartu mūzikas
skolas un Espo Mūzikas institūta.
Trīs festivāla dienas bija piesātinātas ar
kamermuzicēšanu – notika meistarklases,
meistardarbnīcas, mēģinājumi un katru vakaru bija arī dalībnieku koncerts. Festivāls
tika atklāts 13.novembrī JMR1.MS Lielajā
zālē ar vērienīgu sarīkojumu, kuru veidoja
plaša programma ar krāšņiem, daudzveidīgiem ansambļiem. Līdzās klasiskiem duetiem, trio un stīgu kvartetiem bija arī neparastāki salikumi, piemēram, alts un arfa
(māsas Tisenkopfas), kā arī flautu, akordeonu un saksofonu ansambļi un pat metālpūšamo instrumentu oktets.
Nozīmīga festivāla sastāvdaļa bija meistarklases. To vadīšanai īpaši bija pieaicināti
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
mācībspēki – profesors Aldis Liepiņš un
asociētā profesore Herta Hansena. Tā kā
festivāla organizētāji bija apzināti veidojuši starptautiskus ansambļus, kuros kopā
saspēlējās mūziķi no Rīgas un citām dalībvalstīm, tad ļoti svarīgi bija intensīvie
mēģinājumi. Kopā muzicējot, veidojās arī
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ciešākas draudzības saites gan starp skolotājiem, gan audzēkņiem. Tas dalībniekiem
bija diezgan liels izaicinājums, jo jau pēc diviem vai trim mēģinājumiem skaņdarbi bija
jāspēlē koncertā. Jo īpaši tas attiecināms
uz koncertu Draugiem no draugiem Bīriņu
pilī, kura programmu pilnībā veidoja starptautisko ansambļu muzicēšana. Šo brīnišķīgo ideju atzinīgi novērtēja gan pedagogi,
gan dalībnieki. Turklāt, īpašs akcents bija
arī vairāki pedagogu ansambļi. Atskaņojot
poētiskos S. Rahmaņinova 2 skaņdarbus
klavierēm 6-rocīgi, kopā muzicēja visu triju
partnerskolu Kameransambļu nodaļu vadītāji – Pille Taniloo (Tartu) un Junio Kimanens
(Espo) un Gunta Melbārde (Rīga). Ansambļi
bija tembrāli interesanti, piemēram, vienā
no tiem kopā saspēlējās JMR1MS skolotājs
klarnetists Jānis Ansons, flautas skolotāja
Ligita Spūle un ģitāras skolotājs Andžejs Vilkus no Espo mūzikas institūta. Jau arī pati
pils gaisotne veicināja dalībnieku atraisītu
un brīvu muzicēšanu. Vakara noslēgumā
visi kopīgi baudīja aristokrātiskas vakariņas
izsmalcinātas fona mūzikas pavadījumā, ar
aizrautību muzicējot JMR1MS stīgu kvartetiem un arfistei Dārtai Tisenkopfai.
Krāšņs bija festivāla FESTARI noslēguma
koncerts Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē
15. novembra pēcpusdienā. Koncerta pirmās daļas priekšnesumus veidoja ansambļi
no Heino Ellera Tartu mūzikas vidusskolas
un Espo mūzikas institūta, kā arī Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolas. Otrajā daļā,

savukārt, spēlēja JMR1MS kamerorķestris
Armonico, kura mākslinieciskais vadītājs
Normunds Dreģis bija pieaicinājis atsevišķus solistus no festivāla partnerskolām.
Spilgti un interesanti izskanēja trīs latviešu
komponistu darbi. Georga Pelēča kompozīcijā Pēdējais skolas zvans klavieru solo atskaņoja Espo mūzikas institūta audzēkne Karolīna Ruhno, bet Dzintras Kurmes-Gedroicas
skaņdarbā Lai dzīvo baroks!! solo atskaņoja
JMR1MS audzēkņi Gunārs Mūrnieks un Ernests Ozoliņš, kā arī absolvente Aleksandra
Mališkina. Īpašu šī koncerta momentu veidoja pirmatskaņojums – Andra Baloža Variācijas trompetei un orķestrim, kur solists
bija Heino Ellera Tartu mūzikas vidusskolas
audzēknis Jāns Mesi.
Paldies visiem, kas rūpējās par veiksmīgu
festivāla norisi – gan organizētāju komandai, gan atbalstītājiem - Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam,
Valsts kultūrkapitāla fondam, McĀbols poligrāfijai, atbalsta fondam „Muzicējam kopā
ar draugiem”, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas atbalsta fondam, Rīgas Latviešu
biedrībai, gan, protams, pašiem dalībniekiem – jaunajiem kamermūziķiem un viņu
skolotājiem.
Starptautiskā kamermūzikas festivāla FESTARI tradīcija turpināsies – 2015. gadā tas
norisināsies Tartu.
Auriga Jermaka
Jāzepa Mediņa
Rīgas 1.mūzikas skolas skolotāja

Prāts jau noskaņots uz gaišām Ziemassvētku domām, un, ak vai, kā negribas cilāt
darba jautājumus! Bet tomēr: ko domā Latvijas mūzikas skolu audzēkņi un pedagogi
par konkursiem un festivāliem, kurus dibina
un uz kuriem aicina mūsu skolas ? Kāpēc
šāds jautājums? Nesen sarunā ar kolēģiem
izskanēja šāda frāze : „Tagad jau katrā pagastā savs konkurss!” Atklāti sakot, šāda
replika mani nepatīkami pārsteidza, jo es
ar skolotājiem runāju P.Čaikovska konkursa
sakarā – turpināt šo konkursu, ja turpināt –
ar ko to bagātināt, papildināt, padarīt pievilcīgāku?
Kad pārsteiguma moments tika pārvarēts, tiku skaidrībā vispirms pati ar sevi:
tas ir ļoti labi, ja piedāvājums ir plašs!
Katram audzēknim pēc spējām un intere-

sēm var atrast piemērotu konkursu, kurā
gan sevi parādīt, gan uz citiem paskatīties
( lasi – paklausīties). Katra skola, manuprāt,
lieliski saprot, ka uz lielajiem valsts konkursiem varam sagatavot tikai dažus audzēkņus, bet ko darīt pārējiem, kuru dotības un
darbaspējas neatbilst šādam mērogam? Interesants festivāls vai konkurss, kurā valda
nevis vēss sacensību gars, bet gan sirsnīga,
draudzīga atmosfēra, kurā jūties gaidīts, saprasts – ikvienam skolas audzēknim pilnīgi
aizsniedzams mērķis. Nepieciešama vien
griba un, protams, arī ieinteresēts skolotājs.
Apzinos, ka Kokneses Mūzikas skolas
Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas
jauno izpildītāju konkurss nepretendē uz
„augstas raudzes” konkursa statusu, tomēr
63 konkursa dalībnieki no Baltkrievijas,

Krievijas Lietuvas, Igaunijas un Latvijas ir
netiešs pierādījums, ka arī šādiem konkursiem ir sava vieta un jēga.
Būtu interesanti lasīt skolotāju domas
šajā jautājumā.
Bet tagad gan:
Balts sniedziņš snieg uz skujiņām
Un maigi dziedot pulkstens skan,
Mirdz šur tur ciemos ugunis,
Un sirds tā laimīgi pukst man….
Gaišas domas gaišiem ļaudīm!
Kokneses Mūzikas
skolas direktore
S. Cīrule

Praulienā piemin Arti Kumsāru
Pagājušā gada 14. novembrī Madonas un
Latvijas sabiedrību pāršalca vēsts, ka aizsaules ceļos aizsaukts kultūras darbinieks ar diženu burtu – Artis Kumsārs (1942 – 2013).
Šajā rudenī praulēnieši savu izcilo novadnieku, koru un simfoniskā orķestra diriģentu,
ilggadējo Madonas mūzikas skolas direktoru,
folkloristu, sabiedrisko darbinieku un savas
zemes patriotu, Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiras Atzinības Krusta kavalieri, Latvijas Mūzikas balvas īpašnieku Arti Kumsāru atcerējās
plašā sarīkojumā. 15. novembrī pasākums
notika Praulienas pamatskolā, pierādot, ka
dzimtās puses cilvēki ar mīlestību, atdevi un
skaistu vērienu prot izveidot piemiņas svētkus, kas klausītājiem sniedz Dziesmu svētkiem radniecīgas emocijas.
Praulienas pamatskolas mazajā zālē klātesošie vispirms piedalījās izstādes atklāšanā.
Uz pārvietojamām planšetēm izvietotais foto
un informatīvais materiāls vēstīja par Arta
Kumsāra ģimeni, apzinot folkloras mantojumu, viņa devumu kora un kokļu spēles
attīstībā. Vitrīnās bija iespējams apskatīt Artim Kumsāram piešķirtos apbalvojumus, uz
molbertiem – vairāku mākslinieku zīmētos
Arta Kumsāra portretus.
- Arta Kumsāra devums pagasta, novada, mūsu zemes attīstībā paliks vienmēr, tas
paliks arī mūsu sirdīs un atmiņās, - atklājot
izstādi, teica Praulienas pagasta pārvaldes
vadītājs Valdis Gotlaufs. - Artis bija ne vien
mūziķis, bet arī aktīvs sabiedriskās dzīves veidotājs, saimnieks savās mājās, mūzikas skolā,
ar savu darbu un piemēru iedvesmoja līdzcilvēkus, bija patriotisku jūtu audzinātājs un
pozitīva lādiņa devējs.
Madonas muzeja pārstāve Dace Zvirgzdiņa, atceroties savu klasesbiedru Praulienas pirmajā septiņgadīgajā skolā – Arti
Kumsāru, minēja, ka septītajā klasē Artis
pirmoreiz stāvēja citu priekšā kā diriģents.
“Septītajām klasēm bija tradīcija veidot klases vakaru, kur tikai šī viena klase sniedz

dažādus priekšnesumus – dzied, dejo, spēlē
teātri. Diriģenta lomā toreiz bija Artis. Vēlāk
viņš daudz kur bija pirmais: folkloras kustībā,
tautas dziesmu pierakstīšanā, mūzikas skolas
kora izveidošanā, skolas orķestra radīšanā,
Latviešu mūzikas svētku izveidošanā... Gods
un slava Arta dzīvesbiedrēm Ilzei un Rudītei,
kas spēja saprast un pieņemt, ka Artis nebija radīts sadzīves lietām. Artim bija teiciens
no jaunības dienām - “Kas tad, ja ne tu, kad
tad, ja ne tūlīt”. To viņš attiecināja uz sevi, to
prasīja no citiem, un to vērts aizlikt aiz auss
visiem, kas jauni ir šodien.”
Koncertu skolas lielajā zālē vadīja novadnieks Vidvuds Medenis, uzsverot, ka sarīkojums veltīts Latvijas valsts 96. gadadienai, un
tas ir piemiņas vakars Artim Kumsāram mūzikā. Ieskandinot Adagio no Johana Sebastiana
Baha “Sonātes vijolei solo”, koncertu atklāja
Arta Kumsāra meita Rasa. Rasa Kumsāre ir
Liepājas Simfoniskā orķestra māksliniece,
šobrīd orķestra vijolniece stažējas Amsterdamā. Aizrautīgi bija vērot arī citus ģimenes
jaunos talantus: kopā ar J. Norviļa Madonas
mūzikas skolas kamerorķestri Mārtiņa Berga
vadībā vairākas tautas dziesmas dziedāja
Arta Kumsāra mazbērni – Roberta un Kristaps Kumsāri. Robertas solo pamanīju arī Rīgas
Doma kora skolas jubilejas koncertā Latvijas
Televīzijā, ir vērts šo vārdu ielāgot nākotnei.
Sarīkojumā ar vairākām dziesmām uzstājās
Smiltenes pilsētas jauktais koris “Vidzemīte”.
Kā zināms, Smiltenei Arta Kumsāra dzīvē bija
ļoti svarīga loma – Smiltenē viņš strādāja par
klavierspēles skolotāju, Smiltenes vīru kora
“Dziedonis” direktoru, kormeistaru un vēlāk
diriģentu. Pabeidzis studijas konservatorijā,
kļuva par Smiltenes bērnu mūzikas skolas
direktoru.
Pasākumā piedalījās dalībnieki no Arta
izveidotā vīru kora “Staburags”, kā arī kori no
Madonas novada: Bērzaunes pagasta vīru
koris “Gaiziņš”, Ļaudonas pagasta jauktais koris “Lai top”, Madonas pilsētas kultūras nama

jauktais koris “Madona”, Praulienas pagasta
jauktais koris, Cesvaines pilsētas jauktais koris “Cesvaine”, koris no Raplas rajona Igaunijā
“Paula”.
Koncertu kuplināja Madonas pilsētas kultūras nama koklētāju ansamblis “Rasa” un
folkloras kopa “Vērtumnieki”. Artis Kumsārs
viens no pirmajiem pievērsās folkloras atdzimšanai Latvijā, 70., 80. gadu mijā viņš devās ekspedīcijās pie teicējiem, lai pierakstītu
tautas gara mantas. Valodniece Maija Poiša
klātesošajiem uzsvēra cik svarīgi gan toreiz,
gan tagad tautas dziesmas dziedāt izloksnēs.
“Izloksnēs dziesma skan daudz mīļāk un izjustāk nekā literārajā valodā. Bija cilvēki, kuri
izloksnes savulaik apkaroja, Artis Kumsārs tās
pierakstīja, dziedāja un mācīja arī citiem.”
Koncerta mākslinieciskā vadītāja, režisora
un koru virsvadītāja pienākumus šai dienā un
koncerta sagatavošanas laikā aizrautīgi veica
Arta Kumsāra līdzgaitnieks – diriģents Jānis
Dzintars Sprancmanis. Noslēgumā apvienoto koru un kamerorķestra priekšnesumā
dzirdējām Jāzepa Vītola un Ausekļa “Gaismas
pili”, Andreju Jurjāna kantāti “Tēvijai” (solo –
Zane Jankuna), savukārt latviešu tautas dziesmu “Mazs bij tēva novadiņis” izskaņā jau
dziedāja visa zāle kopā.
- Artis šai brīdī noteikti ir ar mums, - sakot
visiem sarīkojuma dalībniekiem mīļu paldies,
uzsvēra Arta Kumsāra dzīvesbiedre Rudīte
Kumsāre. - Artis savas idejas nekad nelika
zem pūra, tās veda gaismā, un jūs esat šo
ideju uzturētāji un tālāknesēji. Kad aizgāja
Artis, kāds cilvēks teica, ka vislatviskākais
latvietis aizgājis vislatviskākajā nedēļā. Tam
varu piekrist, tāpēc no viņa pēcnākamajiem
šodien lai sarkanbalta svece.
Pateicību sarīkojuma dalībniekiem un kolektīvu vadītājiem izteica arī Praulienas pagasta pašvaldība, dāvinot ziedus un latvisko
zīmi – Austras koku.
Raksta autore Inese Elsiņa (publicēts Madonas novada laikrakstā “Stars” 21.11.2014.)
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„Pilsētas māja un lauku māja” satikās Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā
Novembrī Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā noslēdzās integrācijas projekts „Laiks piedalīties mums”, kas
notika ar Rīgas domes finansiālo atbalstu.
Projekts noslēdzās 5.novembrī ar uzvedumu uz skolas Lielās zāles skatuves- projekta
dalībnieki- gan skolas audzēkņi, gan bērni
no skolas apkārtnes piedalījās kopīgi izveidotā izrādītē „Pilsētas māja un lauku māja”.
Gatavošanās izrādei notika pusgadu, kura
laikā jaunieši apguva visdažādākās prasmes
- skatuves runu, aktiermeistarības pamatus,
strādāja gan pie scenārija, gan skatuves
noformējuma veidošanas, kā arī apgūstot
skatuves kustību- mācījās stepa un skaņu

perkusijas pamatus. Projektā „Laiks piedalīties mums” piedalījās 15 jaunieši vecumā no
11 līdz 18 gadiem, gan skolas audzēkņi, gan
bērni no skolas apkārtnes, un tā vienlaikus
bija arī skolas un skolas apkārtnes audzēkņu satikšanās, lai ieinteresētu par to, kas
ir mūzikas un mākslas skola, un iedrošinātu līdzdarboties. Jo Latgales priekšpilsētas
mūzikas un mākslas skola atrodas Ķengaragā, kas ir sociāli un kulturāli interesanta
vide, kur mūsu skola vienlaikus ir arī sava
veida kultūrsaliņa. Kopā ar jauniešiem darbojās Māris Pūris, kurš pasniedza skatuves
kustības un stepa pamatus, Ginta Kristjansone, kura kopā ar projekta dalībniekiem

mākslas meistardarbnīcās veidoja uzveduma dekorācijas, bet visu pieskatīja un kopā
lika režisors Kārlis Bembers. Projekta laikā
tā dalībniekiem bija meistarklases kopā ar
aktieriem Aldu Krastiņu un Ivaru Brakovski. Projekta dalībnieki atzina, ka radošā
procesa laikā radās sajūta, ka katrs projekta dalībnieks ir arī uzveduma līdzautors, tā
radot īpašu atbildības un piederības sajūta
projektam. Projekta nosaukums - „Laiks Piedalīties Mums” atvasināts no Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas iniciāļiem- „LPMUMS”.
Viesturs Rencis

Mani neatbildētie jautājumi
Pienāk vecums vai laiks, kad cilvēkā mostas
filozofs un arvien biežāk gribas jautāt – kas?
kā? kāpēc?
Tā arī man, savas pedagoģiskās karjeras
33.gadā gribas pajautāt – kam ir vajadzīgs
tas, ko daru es? Arī kā mūzikas skolas direktore septīto gadu, es varētu jautāt - kam ir
vajadzīgs tas, ko darām mēs?
Kāds ir mūsu, mūzikas skolotāju, prestižs
sabiedrībā?
Vai esat ir lasījuši jel vienu interviju ar mūzikas skolas skolotāju kādā no daudzajiem
ilustrētajiem žurnāliem vai dienas laikrakstiem? Reti.
Cik bieži intervējamie politiķi, baņķieri, ārsti, mākslinieki un citi atzinīgi piemin mūzikas skolu, kā savas izglītības daļu?
Ja nepiemin, tad kāpēc?
Kas ir tas, ko no savām gaitām mūsu sistēmas skolās var paņemt bērns, kļūstot
pieaudzis? Vai ir daudz prieka, pozitīvu
iespaidu, iegūtu prasmju lietošanai turpmākajā dzīvē? Cik ilgs mūžs ir tehniskajās
ieskaitēs apgūtajām gammām un etīdēm?
Kas paliek, kad izdzēšas un aizmirstas apgūto skaņdarbu nošu teksti? Cik daudzi no
mūsu audzēkņiem var spēlēt pēc dzirdes,
bez nošu atbalsta, lietot mūziku ģimenē un

sadzīvē, svētkos un ikdienā, izmantot kā relaksācijas un meditācijas līdzekli.
Ja mēs pajautātu mūsu bijušajiem audzēkņiem viņu atmiņas par savu mācību laiku
mūzikas skolā, bieži tās nebūtu pārāk gaišas
un priecīgas. Vai Jūs gribētu atgriezties savas bērnības mūzikas skolā?
Vai atceraties, kā Somijas mūzikas skolotāju asociācijā mums stāstīja par zinātnieku
pētījumu mūzikas izglītības jomā - noteikt
prieka indeksu jeb to, cik labi bērns jūtas
pēc mācību stundas?
Cik priecīgi ir bērni jūsu skolā, pēc jūsu
stundas?
Jūs sakāt, ka prieks nāk pēc smaga, grūta un
padarīta darba? Iespējams, tā ir tikai mana
iekšējā pretestība pret „smagi un grūti”, kā
prieka avotu.
Ja bērnu izglītošana mūzikā ir vecāku
mērķis, jums ir sabiedrotie, kas palīdzēs
bērnam iemīlēt un saprast mūziku, rosinās
vingrināties mājās.
Ja ģimenei īpaši nerūp (nav laika) tas, kas
notiek mūzikas skolā, tad jau ir grūtāk.
Ja nevaram dabūt par „atbalsta grupu” ģimeni, atliek vienīgais ceļš – iesaistīt tajā visā
un dabūt par sabiedroto pašu audzēkni. Tikai kā atrast to „mazo diedziņu” – motivāci-

ju, ar kuru rosināt audzēkni darbībai?
Dators (Draugi, feisbuks utt.), televizors vai
mūzikas instruments = 1:0
Skriešana pa lauku, pastaigas ar draugiem
vai vingrināšanās = 1:0
Esmu pesimiste? Ticiet man, es ticu labajam
cilvēkos un, īpaši, bērnos. Man ir sava trīs
dēlu mammas pieredze, kuri visi ir mācījušies mūzikas skolā.
Kas ir tas, kas pēc vispārizglītojošajā skolā
pavadītās dienas daļas, tad treniņa, dejošanas vai cita pulciņa, tad skolas darbu gatavošanas varētu vilināt mazu (vai lielāku) cilvēku pie mūzikas instrumenta, lai strādātu
vēl papildus slodzi mājās?
Vai tas, ka ir interesanti, jo tā ir mūzika, ko es
saprotu, sadzirdu, atpazīstu?
Vai tas, ka es varu redzēt sava darba rezultātu un tas nav aiz nedēļu kalniem?
Vai tas, ka es tieku novērtēts, jo es daru vairāk?
Varbūt jāvingrinās baidoties no skolotāja
rājiena?
Par to es daudz domāju. Un jūs?

iestādes sadarbība ar citām institūcijām, tika
iegūts visaugstākais vērtējums, pārējie kritēriji
tika novērtēti kā labi. Īpaši tika uzteikta labā
sadarbība ar pašvaldību un aktīvā radošā darbība, kā arī audzēkņu sasniegumi.
Paralēli mūsu izvērtēšanas procesam, muzikālā rudens sezona Bauskas Mūzikas skolā
rit pilnā sparā. Oktobra nogalē, neilgi pirms
3.Rīgas starptautiskā jauno pianistu konkursa, koncertu sniedza mūsu skolas absolvente
Katrīna Suroveca. Gatavojoties konkursam,
kurš ir veltīts akadēmiskajās klavierspēles popularizēšanai, jaunā pianiste Bauskā izpildīja

visu konkursa programmu stundas garumā.
Programmas apspēlēšana plašākai publikai ir
viens no pianista darba rezultāta neatņemamām sastāvdaļām.
Šobrīd Katrīna mācās Jāzepa Mediņa
Mūzikas vidusskolas 4.kursā. Jaunās un
talantīgās pianistes solokoncerta programmu
palīdzēja sagatavot viņas skolotāja Ilze
Kundziņa. Katrīna Suroveca no 2002.gada līdz
2011.gadam mācījās Bauskas Mūzikas skolā.
Katrīna mācību laikā savu skolas biedru vidū
izcēlās ar īpaši spilgtu talantu, lielām darba
spējām un teicamām sekmēm. Katrīna

Sallija Bankevica,
Auces Mūzikas skolas direktore

Skanošajā virpulī
Bauskas Mūzikas skolā rudenī viesojās mūzikas un izglītības darba eksperti, lai izvērtētu
mūsu iestādes sniegto izglītības kvalitāti visās
izglītības darbības pamatjomās. Esam ļoti
gandarīti par mūsu iestādes darba labo novērtējumu, jo tādās jomās kā psiholoģiskais
atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana, atbalsts personības veidošanā, atbalsts mācību darba diferenciācijai, sadarbība ar izglītojamā ģimeni,
mikroklimats, personālresursi, iestādes darba
pašvērtēšana un attīstības plānošana, iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība,
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Suroveca aktīvi koncertēja, ar savu tehniski
spožo un emocionāli spilgto sniegumu iepriecinot klausītājus dažādos pilsētas un novada koncertos un pasākumos. Bauskas Mūzikas skolā Katrīnas skolotāja bija Ligita Kārkliņa.
Skolotāja ir gandarīta par savas audzēknes
sniegumu, radošo izaugsmi un tehnisko izpildījumu.
Patiesi liels prieks bija ieklausīties Katrīnas muzikālajā, emocionālajā, pianistiskajā
sniegumā – no smalki filigrāna piesitiena
līdz akordu pilnām faktūrām, no klasikas līdz
mūsdienu mūzikai. Koncertā Katrīna izpildīja
arī baroka laika skaņdarbus, latviskās intonācijās ieturētās Jāzepa Vītola tautasdziesmas,
tehniski sarežģītās un dinamiski piesātinātās
S.Rahmaņinova etīdes-gleznas. Ar aizturētu
elpu klausītāji zālē baudīja īstu klaviermūzikas
pēcpusdienu, un katrs no viņiem tajā vakarā
aiznesa mājās kādu nelielu daļiņu no klasiskās
mūzikas lielās pūra lādes!
Lai Katrīna varētu piedalīties šajā konkursā,
Bauskas novada dome sniedza finansiālu atbalstu. Katrīna Suroveca konkursā ieguva 2.vietu, kā arī tika apbalvota ar Latvijas baleta un

deju ģildes specbalvu.
Novembra nogalē mūsu skolā viesojās
komponists, folklorists un kokles speciālists,
Jāzepa Vītola Valsts konservatorijas absolvents, maģistrs, kompozīcijas un teorētisko
priekšmetu pedagogs, docents, komponistu
savienības biedrs Vilnis Salaks. Komponistam
ir bagāts radošais pūrs - uzrakstīti pāri par
1800 skaņdarbu. Vilnis Salaks savā raženajā
mūziķa mūžā par galveno arvien uzskatījis
darbu ar latviešu tautas dziesmām. Tāpēc arī
Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi, savu pedagogu risināti, komponistu iepriecināja ar viņa
veidotajām kompozīcijām, tautas dziesmu
apdarēm un aranžējumiem.
Koncertā uzstājās kora klases, akordeona,
klavieru, vijolspēles nodaļu audzēkņi, izpildot
gan solo dziesmas, gan instrumentālo mūziku. Mazajiem māksliniekiem izvēlēties atbilstošus skaņdarbus no bagātīgā komponista
daiļrades klāsta un sagatavot tos kā koncertuzdevumus palīdzēja skolotājas Dz.Vēvere,
L.Kārkliņa, L.Jaunliniņa, E.Bonāte, A.Rušmane,
I.Bukša, I.Ūdre, A.Avotiņa. Komponists īpaši
uzteica mūsu audzēkņu I.Vaivares, K.Sunteika,

N.Platās, A. Jonases, K.Siliņas un M. Kaņepa un
S.Bitinas muzikālo sniegumu. Pēc koncerta
komponists atbildēja uz daudziem audzēkņu
jautājumiem, kā arī visi mākslinieki saņēma
komponista autogrāfu uz skaņdarbu nošu
lapām.
Savukārt, mūsu skolas jaunie vijolnieki,
pirms svarīgas uzstāšanās vijolnieku konkursā
Rīgā, A.Dombrovska mūzikas skolā, devās uz
Auces mūzikas skolu, lai kopīgi muzicētu.
Visu decembri skanošie vakari mūsu skolā
pulcēs audzēkņu ģimenes un citus klausītājus, jo visi jaunie mākslinieki rādīs savas prasmes nodaļu koncertos.
Savukārt, Ziemassvētku gaidīšanas laikā,
16. decembrī Bauskas Kultūras centrā gaidīsim klausītājus mūsu koncertā „Sniegpārslu
virpulī“, lai kopīgi izjustu mūzikas spēku un
trauslumu, varenumu un maigumu.
Lai gaišs un mierīgs lielā brīnuma gaidīšanas laiks, lai četru Adventes sveču gaisma lej
mieru un ieber gaišumu dvēselēs!
Direktore
Anita Velmunska

RUDENS KRĀSAS TUKUMA MŪZIKAS SKOLĀ
Piektdien, 24.oktobrī Tukuma Mūzikas skolā
bija īsta svētku diena pirms audzēkņu rudens
brīvdienām! Jau no 10.00 rītā skolas telpās ieradās tuvāki un tālāki muzicējoši draugi…
Kāpēc un kas tie bija?
Tukuma Mūzikas skolas direktore L.Zemniece kopā ar skolas kolektīvu un instrumentālo trio „Noskaņa” rīkoja pirmo kamermūzikas
festivālu „Rudens krāsas mūzikā”. Festivālā uzstājās audzēkņi no dažādām mūzikas skolām
- Auces, Iecavas, Ozolniekiem, Dobeles, Engures, Salgales, Jelgavas, kā arī Tukuma. Visus
klātesošos ar dziesmu sveica Tukuma Mūzikas
skolas vokālais ansamblis „Kriksis” – pedagogs
un koncertmeistare I.Vičmane.
Šoreiz festivāla dalībniekus vērtēja arī žūrija – instrumentālā trio „Noskaņa” dalībnieces – Dace Šplīte – Lisova, Daiga Akmane –
Morica – Okmane, Ināra Vičmane, kā arī savas
domas un vērtējumu varēja izteikt festivāla
klausītāji.
Muzicēšana kameransamblī vienmēr ir īpaša un savā ziņā tā jāuztver ar lielu cieņu un atbildības sajūtu muzicējošo starpā, jo vienmēr
jāatceras – „Kopskaņa ir svarīgāka par solo”
(teicis Juris Karlsons). Ansamblī ir jāsajūt katrs
dalībnieks, vienlaicīgi jāveido tempa, dinamikas, raksturu, spēles paņēmienu izmaiņas, jāveido smalka un niansēta kopskaņa, nedrīkst
klausītājam ļaut pamanīt kādas netīšām radušās nepilnības skaņdarba atskaņošanas brīdī.
Spēlēt kameransamblī ir skaisti un arī daudz
„drošāk”, jo uz skatuves vienlaicīgi atrodas ne
mazāk kā divi spēlējoši ansambļa dalībnieki.
Festivāla nolikumā bija noteikts, ka drīkst
uzstāties tikai audzēkņi, taču rudens mainī-

gie laika apstākļi dara savu un tāpēc dažos
kolektīvos audzēkņus aizstāja pedagogi – līdz
ar to samazinot savas iespējas tikt pilnvērtīgi
novērtētiem.
Īpaši vēlos atzīmēt pedagogus - komponistus, kuri paši bija veidojuši kameransamblim
skaņdarba apdari –Astrīdu Klāsoni (Dobeles
MS), Agnesi Biteriņu, Zani Rubesu (Ozolnieku
MS), un Ināru Vičmani (Tukuma MS).
Veidot kāda skaņdarba apdari – aranžiju
vienmēr ir ļoti interesanti un aizraujoši, kaut
gan tas ir ļoti laikietilpīgs process. Savukārt
dzirdēt sevis veidoto apdari ansambļa atskaņojumā ir divkārt saviļņojošs un emocionāls
brīdis.
Paldies jāsaka Durbes pils darbiniekiem
par atļauju festivāla noslēguma koncertu un
apbalvošanu rīkot burvīgajās pils telpās, kas
reizē izvērtās arī par lielisku ekskursiju mūsu
ciemiņiem.
Visi festivāla dalībnieki saņēma piemiņas
veltes un pateicības rakstus par nopietno un
atbildīgo gatavošanos, kā arī piedalīšanos
koncertā.
Savukārt pirmo sešu vietu ieguvēji tika
apbalvoti ar dāvanām, par kurām parūpējās
mūsu sadarbības partneris Tukuma Mākslas
skola (īpaša pateicība skolas direktorei E.Ķirķei) un Atzinības rakstu, kurus aicinājām saņemt nominēto ansambļu pedagogus. Tieši
pateicoties viņu radošumam, augstajam profesionālismam, un lielajai pacietībai kopdarbā
ar audzēkņiem tika panākts, ka bērni spēj kvalitatīvi, aizraujoši un azartiski muzicēt kopā –
saplūst vienā veselumā.
Vislielāko žūrijas atzinību un augstāko

vērtējumu par spilgtāko sniegumu ieguva
Dobeles MS čellistu kvartets – pedagogs Vija
Embovica.
Par teicamu sniegumu balvu saņēma Engures MMS kokļu duets – pedagogs Gita Andersone.
Kā teicis latviešu komponists Emīls Dārziņš
– „Mūzika ir jūtu un nervu pasaule”. Festivāla
klausītāju nervu šūniņas aizskāra un jūtu pasauli aizkustināja Tukuma MS klarnešu kvartets – pedagogs Normunds Krūmiņš. Šis ansamblis ieguva klausītāju simpātiju balvu.
Kā saskanīgākais ansamblis, žūrijai izvērtējot visus kritērijus, izkristalizējās Auces MS klavieru duets – pedagogs Alla Beļicka.
Programmas kopskatā nevarēja nepamanīt
Ozolnieku MS jaukto ansambli – pedagogs
Agnese Biteriņa un Zane Rubesa, kurš žūrijai
iepatikās jau no pirmajām uzstāšanās sekundēm – balva kā atraktīvākajam ansamblim.
Par skaņdarba apdari balvu saņēma Astrīda
Klāsone – Dobeles MS.
Koru diriģents - Dziesmu svētku virsdiriģents Māris Sirmais ir teicis – „Mūziķi jau tāpēc
ir laimīgi, ka viņiem ir dota iespēja gūt sajūtas,
kādas ikdienas cilvēks pat nespēj saprast”.
Leposimies ar saviem skolotājiem un mazajiem topošajiem mūziķiem katrā mājā!
Paldies visiem pedagogiem, audzēkņiem
par ieguldīto darbu kopīgā pasākuma veidošanā.
Instrumentālā trio „Noskaņa” dalībniece,
Tukuma MS Teorijas nodaļas vadītāja
Ināra Vičmane
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Orķestra gadskārtas svētki
Svētdienas, 9.novembra pēcpusdienā ar
iespaidīgu koncertu Lielajā ģildē 20 gadu
jubileju svinēja Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas (JMR1MS) simfoniskais orķestris.
Kolektīva un solistu sniegumā, diriģentes
Lauras Stašas lietpratīgajā un mērķtiecīgajā
vadībā, mākslinieciski pārliecinoši un spēles
tehnikas ziņā profesionāli izskanēja dažādu
žanru un stilu mūzika no Vīnes klasikas līdz
mūsdienu latviešu komponistiem. Līdzās
JMR1MS audzēkņiem sarīkojumu kuplināja
dažu absolventu dalība orķestrī, bet koncerta noslēgumā, jubilejai veidotā jaundarba
atskaņojumā iesaistījās arī skolas sadarbības partneru – Pāvula Jurjāna mūzikas skolas (PJMS) – simfoniskais orķestris diriģenta
Valda Butāna vadībā un abu mācību iestāžu
kori.
Jubileja ikreiz ir gan atskats vēsturē un
noietā ceļa izvērtējums, gan jaunu apvāršņu
apzināšanās un mērķu nospraušana turpmākam darbam.
Vēstures aspektā vislielāko pateicību ir
pelnījis orķestra dibinātājs, toreizējās Rīgas
1. mūzikas skolas (1.MS) ilggadējais direktors
Andris Fenhans, kurš 10 gadus bija kolektīva vadītājs. Viņa radošā iniciatīva, mākslinieciskā un organizatora pieredze veicināja
tā uzplaukumu 90. gados, kad pat instrumentspēles pedagogi šaubījās par simfoniskā orķestra iespējamību mūzikas skolā.
No sākotnējā ansambļa 13 cilvēku sastāvā,
kura repertuārā dominēja aranžējumi (lai
atceramies tehniski āķīgo, taču audzēkņu iemīļoto un daudz spēlēto Jāņa Ābola Mūziku
no Dž. Verdi operas ”Traviata”),
” izauga kolektīvs, kas uzstājies ne tikai Latvijā, bet arī aiz
valsts robežām – Itālijā, Francijā, Vācijā, Polijā, Čehijā, Dānijā, Zviedrijā un Norvēģijā, ar
panākumiem piedaloties dažādos festivālos
un konkursos. Ilgstoši noturīga sadarbība ar
diriģentes Andras Fenhanes vadīto kori Vivace (sākotnēji – Rīgas 1.MS meiteņu koris),
bagātināšanās ar agrākās Jāzepa Mediņa
mūzikas skolas (JMMS) audzēkņu resursiem
(kopš 2009) un nesen aizsāktā sadarbība ar
PJMS (kopš 2012) paver iespējas apvienot
spēkus vērienīgākiem radošiem projektiem.
Piemēram, 2013. gadā tika iestudēts, atskaņots un kompaktdiskā iemūžināts septiņu
jaunu latviešu komponistu kopīgs opuss, kas
tapis JVLMA profesores Selgas Mences vadībā – Mūzika Imanta Ziedoņa ”Zaļajai pasakai”
(CD nāks klajā tuvākajā laikā).
Orķestrī savulaik spēlējuši virkne pazīstamu mūziķu – pianiste Lauma Skride, čellisti
Valters Pūce un Antons Trocjuks, džeza sitaminstrumentālists Kaspars Kurdeko, tubists
un basģitārists Roberts Rasa un citi, nereti
kopmuzicēšana atraisījusi dalībniekos arī
jaunus talantus. Piemēram, divas no pirmā
iesaukuma orķestrantēm ir pazīstamā operdziedone Maija Kovaļevska un diriģente
Laura Staša (kolektīva diriģente kopš 2003.
gada). Orķestra biogrāfijā kā pirmais klarnetists ierakstītais Jēkabs Nīmanis ir apvienojis
instrumenta spēli ar komponista darbību,
ko spoži apliecināja jubilejas koncerta iePARTITA NR. 152 2014
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vadskaņdarbs – parafrāze par latviešu tautasdziesmu Rīga dimd.
Svinīgā rakstura un nesteidzīgā, aizvien
kāpinātā ritējuma dēļ šis skaņdarbs bija ļoti
atbilstošs koncerta sākumam. Tēlainības
ziņā – kā himniska, lepni pacilāta identitātes
zīme, galvaspilsētas vizītkarte skaņās, dramaturģijas ziņā – kā episka prelūdija, sava
veida uvertīra visam sarīkojumam, muzicēšanas tehnikas ziņā – kā stabilitātes garants,
mākslinieciski piepildīta iesildīšanās pirms
filigrānāku izteiksmi prasošiem darbiem.
Kompozīcija balstīta dažādu instrumentu
grupu pretstatījumā, izceļot pūšaminstrumentus, bet īpaši krāšņi – atbildīgās sitaminstrumentu partijas, ko efektīgi īstenoja
jaunie mūziķi.
Par JMR1MS simfoniskā orķestra labi kopto profesionālo līmeni visskaidrāk varējām
pārliecināties V. A. Mocarta Uvertīrā operai
Tita žēlsirdība un F. Mendelszona-Bartoldi Vijolkoncertā – klasikā, kuru spēlējot, mūziķu
plusi un mīnusi ir kā uz delnas. Tādēļ priecēja, ka orķestra sniegumu netraucēja mācību
kolektīvu praksē citkārt tik ierastās tehnikas
nepilnības. Audzēkņi atsaucīgi sekoja diriģentes lietišķajiem žestiem, atsedzot pirmajā darbā psiholoģisko niansētību un operas
seria aristokrātiskumu, bet otrajā – romantisko aizrautību. Emocionāli piesātināts izskanēja arī Dž. Pučīni Intermeco no operas
Manona Lesko.
Orķestra pirmsākumos liela loma kā kolektīva sastāvdaļai un atsevišķai muzikālai
vienībai bija skolotājas Ingas Grīnvaldes
vadītajam flautu kvartetam. Arī viena no šī
koncerta solistēm ir I. Grīnvaldes audzēkne
– 12. klases skolniece, vairākkārtēja konkursu laureāte Evelīna Lašketa, kura aizrautīgi
atskaņoja hrestomātiski virtuozo N. Rimska-Korsakova Kamenes lidojumu. Simpātiski,
ka jaunā māksliniece neizvirzīja par mērķi
bravūrvirtuozitāti, neforsēja tempu, bet kā
primāro mērķi paturēja māksliniecisko tēlu,
frāzējuma vieglumu un skaņas dzidrumu. Atskaņojuma veiksmi kāpināja arī orķestra taktiskais, neuzbāzīgais skanējums. Vēl jo vairāk
priecēja otra soliste – lietpratīgās vijoļspēles
skolotājas Elizabetes Goļikovas 5. klases audzēkne Taīse Ticiana Geitus-Eitvina, kura ļoti
pārliecinoši interpretēja F. Mendelszona-Bartoldi Vijolkoncerta I daļu. Kā atjautīgi atzīmēja koncerta vadītāja, teorētisko priekšmetu
pedagoģe Ieva Rozenbaha, kaut arī Mendelszons bija jauns komponists, kad radīja
šo koncertu, tomēr šīvakara soliste ir pat trīs
reizes jaunāka par komponistu skaņdarba
tapšanas brīdī. Neskatoties uz vēl īso noieto
izglītības ceļu, mazā māksliniece prata noturēt klausītāju uzmanību, muzikālajā stāstā
pārliecinoši īstenoja dramaturģijas viengabalainību un tēla attīstības nepārtrauktību,
ko veicināja prasmīgā saspēle ar orķestri.
Par koncerta vainagojumu un vakara galveno intrigu kļuva kārtējais septiņu latviešu
komponistu kopdarbs, kas tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu, – vokālsimfoniska
svīta Okeāna noslēpumi,i pie kuru šūpuļa stā-

Pianisti pie Cēsu flīģeļa
jušies (cikla daļu secībā) Ieva Klingenberga,
Platons Buravickis, Laura Gustovska, Anitra
Tumševica, Evija Vecumniece, Juta Bērziņa
un jau plašu starptautisku ievērību guvušais
Ēriks Ešenvalds. Šīs kompozīcijas radīšana ir
bijusi ļoti atbildīgs uzdevums, jo skaņražiem
ir nācies pakļaut sava stila īpatnības kopējam uzdevumam, saliedēt vienotā cikliskā
kompozīcijā dažādus individuālus redzējumus. Mūzikā valdzināja plašuma un brīvības
sajūta, iztēles bagātība, pievēršoties ūdeņu
tematikai. Varētu šķist, ka Okeāna noslēpumi
nav nekas jauns, jo krāšņas harmonijas, interesanti dekoratīvi tembri un kora bezvārdu
dziedājums mūzikas vēsturē ir atrodami jau
sen – gan franču impresionismā, gan latviešu skaņumākslā (Jāņa Ivanova Ceturtā simfonija Atlantīda). Tomēr jāņem vērā kāda ļoti
liela un specifiska šīs mūzikas vērtība – tās
skaidrā, autoru apzināti īstenotā atbilstība
bērnu, pusaudžu un jauniešu nepastarpināti
emocionālajai uztverei un iemīļotiem mākslinieciskās izpausmes veidiem. Uz pēdējiem
attiecas kolektīvā muzicēšana, stingru robežu nenovilkšana starp klasisko mūziku un
laikmetīgākiem strāvojumiem, akadēmiskās
tradīcijas tuvināšana citu stilistisko virzienu
ieskaņām. Domāju, ka komponistu veiksmīgo iejūtu jaunatnes domāšanā ir veicinājusi
viņu pašu jaunība, darbība atskaņotājmākslā
un nesenās izglītības gaitas, kā arī dažu no viņiem praktiskā pieredze vecāku statusā (piemēram, A. Tumševica viņai uzticētajā skaņdarba posmā iekļāvusi nelielu savas meitas
Luīzes dzejolīti).
Okeāna noslēpumii secīgi tēloja dažādus
teiksmainus zemūdens slāņus – no visdziļākajiem līdz ūdens virsmas līmenim, turpinot
ar ūdens iztvaikošanas vīziju un skatu uz
okeānu no kosmosa. Kompozīciju atskaņoja
JMR1MS un PJMS apvienotais simfoniskais
orķestris un koris, vadībā mijoties abiem diriģentiem – Valdim Butānam (1., 2., 4. daļas)
un Laurai Stašai (3., 5., 6. daļas). Koncertā
lietotā Uģa Krišjāņa videoprojekcija gan
pārliecinoši vizualizēja mūzikas tēlu, tomēr
nepārdomāta attēlu formāta dēļ to lejasdaļa
nereti izgaismojās nevis uz zāles mugurējās
sienas, bet uz pēdējās rindās stāvošo koristu
augumiem, radot kuriozu zemūdens dziedoņu iespaidu un, iespējams, arī žilbinot acis
jaunajiem māksliniekiem.
Sarīkojums noslēdzās pacilātā gaisotnē, izskanot apsveikuma un pateicības uzrunām,
suminot pirmatskaņojuma autorus, diriģentus un pedagogus, sakot paldies par ieguldīto darbu arī koru skolotājām Andrai Fenhanei, Oksanai Čerkasovai un Mārai Pīlantei.
Vēlēsim JMR1MS simfoniskajam orķestrim
arī turpmākajā darbā neizsīkstošu radošu iedvesmu, interesantus mērķus un veiksmīgu
to piepildījumu (jeb, kā apsveikumrunā teica
PJMS direktors Viesturs Mežgailis: daudz dullu ideju)! Uz tikšanos turpmākajos orķestra
un tā draugu koncertos!
JMR1MS pedagogs, Rīgas 1.MS 1988. gada
absolvents, Dr.art. Armands Šuriņš

Jau septīto reizi 20.novembrī Cēsīs notika
starptautiskais Alfrēda Kalniņa jauno pianistu
konkurss, un pirmo reizi tas varēja notikt
pilsētas koncertzālē pie jaunā, brīnišķīgā
Steinway & son flīģeļa.
Konkursu rīkoja Cēsu Mūzikas vidusskola
sadarbībā ar Cēsu novada domi. Atklāšanā
Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs viesiem sacīja, ka daudzu par
Latvijas kultūras galvaspilsētu sauktajās Cēsīs
- ir gods uzņemt jaunos pianistus ne tikai no
Latvijas, bet arī no Baltijas valstu vadošajām
mūzikas skolām Tallinā, Viļņā, Paņevežā.
Pašvaldība bija parūpējusies, lai konkursa
izcilākie dalībnieki saņemtu Cēsu prēmijas.
Jaunākajā grupā par prēmijas laureātu kļuva
cēsnieks - žūrijas vērtējumā visa konkursa
absolūts līderis ar visaugstākajām ballēm –
A.Kalniņa Cēsu Mūzikas skolas audzēknis
Raivo Groza (skolotāja Ilze Mazkalne). Otro
vietu ieguva Rīgas 3. mūzikas skolas audzēknis Edvīns Ivanovs (skolotāja Nataša Hozjainova). Trešo vietu dalīja Tukuma mūzikas skolas
audzēkne Eva Blumberga (skolotāja Mārīte
Zute) un Paņevežas mūzikas skolas audzēknis
Domas Gintautas.
Vidējā grupā par līderi kļuva E.Dārziņa mūzikas skolas audzēkne Madara Pranča (skolotāja

Ligita Muižarāja), bet 2. vietu ieguva cēsniece
Alise Gārša (skolotāja Ilze Mazkalne). Trešo vietu izcīnija Laura Reķe, A.Dombrovska mūzikas
skola (skolotāja Ieva Sāre). Konkursa atzinības
rakstus saņēma M.K.Čurļoņa mūzikas skolas
audzēkne Egle Buinevičiūte, Sanija Linda Cine
no Valmieras mūzikas skolas (skolotāja Ritma
Pētersone), Žanete Spirka no Alūksnes mūzikas skolas (skolotāja Lāsma Cunska), kā arī
Tallinas mūzikas skolas audzēkne Kornēlija
Elizabete Vali.
“Tas nav vienkārši - iziet konkursa žūrijas
priekšā un nospēlēt vislabāk kā proti, bet šoreiz ar gandarījumu varu teikt, ka abi mani audzēkņi parādīja labāko, ko viņi spēj. Tāpēc arī
ir rezultāti,” gandarīta bija skolotāja, kura, būdama klavieru nodaļas vadītāja, skolā rūpējās
par pianistu - sīvu konkurentu - aicināšanu uz
konkursu Cēsīs.
“Gadu gaitā konkurss Cēsīs ir kļuvis starptautiski pazīstams un savā veidā prestižs. Šoreiz trešā daļa no pieteiktajiem dalībniekiem
bija ārzemnieki - no Lietuvas un Igaunijas. Lai
piedalītos konkursā, jaunajiem pianistiem jāsagatavo trīs skaņdarbi, kuri prasa jau augstāku meistarību savā vecumā. Jāatskaņo J. S.
Baha divbalsīgas un trīsbalsīgas invencijas,
jāizvēlas kāda no Vīnes klasiķu sonātēm un

obligāti viens latvieša - Alfrēda Kalniņa - skaņdarbs,” pastāstīja Ilze Mazkalne.
Lai novērtētu dalībnieku sniegumu, vienmēr tiek aicināta žūrija ar valstī atzītiem
mūzikas pasniedzējiem, pianistiem. Šogad
priekšsēdētājs bija J. Vītola Mūzikas akadēmijas klavieru katedras profesors Ventis Zilberts,
žūrijā strādāja Anita Pāže, ilggadēja E.Dārziņa
Mūzikas vidusskolas pasniedzēja, daudzu Latvijā redzamu mūziķu skolotāja, kā arī Ingrīda
Reiholde, P. Jurjāna Mūzikas skolas klavieru
nodaļas vadītāja.
Ventis Zilberts atklāja konkursa sarīkojumu,
sēžoties pie flīģeļa, lai atskaņotu G. F. Hendeļa “Čakonu”. Ne tikai viņu, arī Lietuvas un
Igaunijas viesus Cēsīs pārsteidza jaunuzceltā
koncertzāle, viesi nebeidza jūsmot par flīģeļa
skanējumu, zāles akustiku un par to, ka mūzikas skola var atrasties tādā kultūras celtnē.
Savukārt skolēniem savu daļu gandarījuma
sagādāja cēsnieku viesmīlība - sagādātie kārumi un cienāšana ar vietējiem ražojumiem
- bērnu dzērieniem no uzņēmuma “Cēsu alus”.
Nākamais A. Kalniņa pianistu konkurss notiks 2016. gadā.
Mairita Kaņepe

Juglas Mūzikas skolas 30-to jubileju gaidot –
saruna ar saksofona spēles skolotāju Ievu Sloku
“Beidzot ir uzsnidzis sniegs – varēs lāpstot!” – ir pirmais Ievas sveiciens, kad tiekamies norunātajā laikā un vietā ar vēlmi
parunāt par dzīves notikumiem un Ievas
radošo ceļu mūzikas pedagoģijā. “Rīts ir,
un es Tevi ar to apsveicu” – saka Ieva. Esmu
Ievas optimisma iedvesmota un konstatēju,
ka Ievu skolā redzu tieši šādu: aktīvu, smaidošu, mazliet ironisku un ļoti aizņemtu ar
saviem audzēkņiem.
“Intervijai ir jābūt smieklīgai” – savu nostāju skaidri pauž Ieva un šķelmīgi smaidot
gaida, ko viņai jautāšu. “Stāsti, kā nokļuvi
Juglas Mūzikas skolā.” – smaidot saku. “Ļoti
vienkārši!” saka Ieva, “ Kad dzīvoju Purvciemā, Juglas Mūzikas skola bija vistuvākā
skola – laba dislokācijas vieta.” J
Studijas un saksofons
Ievas bērnība pagājusi Tukumā un pirmā
muzikālā pieredze tika gūta spēlējot klavieres Tukuma mūzikas skolā. Ventspils mūzikas vidusskolā Ieva mācījās mūzikas teorijas nodaļā un absolvēja to ar izcilību!, savukārt tālāk – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijā tika apgūta mūzikas pedagoģija.
“Un kur tad saksofons?” – es izbrīnīta jautāju. Ieva stāsta, ka starp mācībām mūzikas
vidusskolā un Mūzikas akadēmijā ir paspējusi strādāt Zelmeņu pamatskolā par dziedāšanas skolotāju, un tur kādā klasē uz skapja
augšas nevienam nevajadzīga esot gulējusi
pilnīgi jauna klarnete. Tā kā instrumentam

nebija pieteicies īpašnieks, klarnete nonākusi Ievas rokās. Spilgtā atmiņā Ievai palikusi pirmo mēlīšu iegāde mūzikas instrumentu veikalā. Ieva brīnījusies, kas tie par
puļķīšiem skatlogā un kā gan instrumenta
mēlīte jāpieliek pie iemutņa...
Paralēli citiem mācību priekšmetiem Latvijas Mūzikas akadēmijas mūzikas pedagoģijas nodaļā, Ieva četru gadu garumā kā
izvēles instrumentu apguva klarnetes spēli.
Klarneti Ieva mācījās pie pazīstamā diriģenta un klarnetista Hermaņa Eglīša.
Hermanis Eglītis Ievai esot ieteicis spēlēt
arī saksofonu, bet tā kā 15. trolejbusā tolaik
ar saksofona kasti nav varēts iekāpt (šī ironiskā piezīme ir tieši Ievas stilā! J), Ieva paziņojusi, ka saksofonu nespēlēs. Jāpiebilst,
ka pagājuša gadsimta 90-tajos, kad Ieva
mācījās Mūzikas akadēmijā, nebija tik modernas saksofona kastes, kādas nopērkamas šodien. Tolaik saksofona kaste bija visai
liels čemodāns ar vienu rokturi. “Biju nenormāli samīlējusies klarnetē”, stāsta Ieva. Bet
dzīve “piespēlēja” izaicinājumu un Ievai tika
piedāvāts klarnetes un saksofona skolotājas
darbs tolaik vēl Rīgas 1. mūzikas skolā. Ieva
izaicinājumu pieņēma. Kad Ieva tikko kā
bija sākusi savas darba gaitas, saksofona
spēle mūzikas skolā vēl nebija tik attīstījusies, kā tas ir pašlaik. “Saksofons tik labā
līmenī Latvijā ir pateicoties Arta Sīmaņa
(šobrīd JVLMA rektors) aktivitātēm. Sīmani

varētu saukt par Latvijas saksofonistu tēvu”,
saka Ieva. Ieva atzīst, ka šobrīd saksofona
spēles konkursos ir gana augsts līmenis.
Ieva ar sev vien piemītoši ironiju stāsta, ka
iestāšanās mūzikas vidusskolā viņai esot bijusi “ļoti motivējoša”, jo savulaik Ievas mamma esot noteikusi: ja meita iešot parastā vidusskolā, tad mājās būšot jāmazgā veļa (toreiz tas bija jādara ar rokām – vannā, veļas
mašīnas nebija… J). Ieva smej, ka nobijusies
no šī mammas drauda un iestājusies mūzikas vidusskolā. Savukārt Ievas krusttēvs bijis
citās domās. “Nelieciet tai tehniski domājošajai meitenei nodarboties ar mūziku!”, viņš
teicis. Jautāju – “Kāpēc mūzikas vidusskolā
stāties brauci uz Ventspili, nevis Rīgu?” Ieva
stāsta, ka viņai neesot bijusi pareizā attieksme – īsti kārtīgi negatavojusies iestājeksāmeniem. 8. klasi pabeigusi kā teicamniece,
viņai ļoti patikusi matemātika un daudzi citi
ar mākslām nesaistīti priekšmeti. Mācīties
mūziku aizgājusi bez pārliecības, ka to ļoti
grib. Ieva sevi nesauc par mērķtiecību. “Es
peldu”, viņa saka, “un esmu iepeldējusi tur,
kur iepeldējusi”. “Tu apzinājies savu talantu?” – es jautāju. Atbilde ir lakoniska – “Nē”.
Pabeigusi Mūzikas akadēmijā mūzikas
pedagoģijas nodaļu, Ieva iestājās turpat
maģistrantūrā un savam maģistra darbam
izvēlējās tēmu par blokflautām. Maģistra
darbs bija saistīts ar blokflautas metodiku –
instrumenta mācīšanu, izmantojot latviešu
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tautas dziesmas. Paralēli maģistra studijām
pedagoģijā, Ieva pie klarnetista Ģirta Pāžes
turpināja apgūt klarnetes spēli. Ieva atklāj,
ka patiesībā maģistrantūrā iestājās klarnetes dēļ. Vēlāk klarnetes spēlē tika iegūts
diploms Augstākās profesionālās izglītības
programmā.
“Un kur parādījās saksofons?” – jautāju
Ievai. “Reāli saksofons radās darbā Rīgas 1.
mūzikas skolā, kaut vēl pirms saksofona un
klarnetes mācīšanas šajā pašā skolā es bērniem mācīju blokflautu”, stāsta Ieva. Ar laiku
tika iegūts arī sertifikāts saksofona spēles
apmācībā. Atgādinu Ievai, ka viņa taču ļoti
mīlēja klarneti. “Un tad es saksofonu sāku
mīlēt vairāk” – smaida Ieva. Viņa stāsta, ka
saksofonu esot vieglāk mācīt, nekā klarneti.
Jautāju, kāda ir atšķirība starp saksofonu un
klarneti un Ieva atbild, ka, ja audzēknis 3 - 4
dienas nebūs spēlējis savu instrumentu, tad
saksofona spēle audzēkņa izpildījumā būs
vēl baudāma, bet klausoties klarneti, skolotāju varētu pārņemt dusmas. J Tagad Ieva
strādā gandrīz tikai ar saksofoniem. Juglas
Mūzikas skolā klarneti pie viņas mācās tikai
viens audzēknis.
“Noteikti uzraksti, ka mana pirmā darba
vieta (ieraksts darba grāmatiņā) bija Siguldas valsts ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacijas Tīraines filiāle” – smej Ieva. “Un
ko Tu tur darīji?” – es brīnos. “Divus gadus
pa vasarām tīrīju un kopu zirgus.” – ir Ievas
atbilde. “Tev patīk dzīvnieki?” – es jautāju.
“Jā” – atbild Ieva “bet es nevaru teikt, ka no
zirgiem man nav bail.”
Audzēkņi un skolotājas panākumi
2002. gadā Ievas pedagoģiskajā darbā parādījās pirmie panākumi – audzēkņi
sāka iegūt vietas saksofonistu konkursos.
“Kā radās Tavi panākumi?” – es jautāju. “Tas
notika pakāpeniski un tāpēc, ka mācību sākumā motivēju bērnus daudz vingrināties
mājās un ieguldu lielu savu – skolotāja darbu. Vēlākās klasēs gan sākas audzēkņa paša
iniciatīva: vai nu viņš grib spēlēt, vai nē. Ja
bērnībā tiek sajusta uzvaras garša, tad rodas godkārība un tālāk audzēkņi paši grib
sasniegt ko vairāk. Vēlāk dažiem no viņiem
šķiet, ka vairs nav jāiegulda darbs, jo viss
būs… Un ir tā, ka tie kas ir “pagaršojuši”
panākumus, tiem tagad pašiem tie nepieciešami. Savukārt es jau tagad sāku domāt,
vai man šo visu vajag…” Saku – “Tas nozīmē,
ka Tu esi bērnus pareizi motivējusi.” “Droši
vien,” – atbild Ieva. Piebilstu, ka ja bērns tiek
virzīts uz konkursu, tad tā ir ļoti liela papildus slodze skolotājam, vai ne? “Protams!” –
saka Ieva, “Un ja vēl ir daudz tādu audzēkņu… Pirms konkursiem ir atspēlēšanas,
papildus koncerti...”
Ievas pedagoģisko sasniegumu kontā ir
18 pirmās vietas vien, kas viņas audzēkņiem piešķirtas dažādos saksofona spēles

konkursos. Gana daudz ir arī citas saņemtās
godalgotās vietas. Ievai 2012. gadā par radošu pedagoģisko darbu un izciliem audzēkņu sasniegumiem tika piešķirta Rīgas gada
balva kultūrā “Baltais zvirbulis”.
“Tu labi spēlē arī klavieres. Tev ir Latvijas
Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā vairākas
reizes piešķirtas nominācijas “labākā skolotāja” un “labākā koncertmeistare”. Tu pati
spēlē pavadījumus saviem audzēkņiem gan
koncertos, gan konkursos. Kā Tu to paspēj?”
Ieva smej – “Pa naktīm. J Bet protams –
mācos. Diezgan bēdīgi būtu, ja bērni var
nospēlēt, bet es pavadījumu – nē. Kolēģi
bieži brīnās par manu izturību konkursos –
„divi vienā”, jāsatraucas par audzēkni un
vēl par sevi. Bērnam protams “bonuss” – es
viņam palīdzu, kad spēlēju ar viņu kopā, bet
ir traki tā darīt – tā ir ļoti liela slodze.” Saku,
ka man ir sajūta, ka Ieva daudz domā par saviem audzēkņiem – “Tev galvenais darbā ir
bērns?” “Nē” – smaida Ieva, “man galvenais,
lai darba dienas vakars pienāk nemanot.” J
Klavieres Ieva tik labi spēlēt iemācījusies
darba gaitā. Bet piemin, ka Tukuma bērnu
mūzikas skolā viņai esot bijusi ļoti laba klavieru spēles skolotāja – Jeļena Bērziņa. Ievai
patīk klavieres spēlēt arī tagad, patīk darbs
ar audzēkni un koncertmeistars kā spēlējošais treneris. “Šis process man sagādā baudu,” saka Ieva.
Jautāju Ievai, vai stundās ar audzēkni viņa
ir pozitīvi noskaņota. “Pat ja slinko, es vairāk
dusmojos iekšēji, nekā uzbrūkoši” – saka
Ieva. Varbūt dažreiz tiekot pielietotas frāzes,
kas liek manīt, ka viss gluži nav kārtība, bet
jau no paša sākuma Ieva māca audzēkņiem
sevi novērtēt. Cik audzēknis ir izdarījis, kādu
atzīmi sev liek… “Ja dienasgrāmatā ilgi nav
bijusi atzīme, tad man nav bijis ko ielikt”,
saka Ieva.
“Tev ir veselīgs sarkasms” – saku. “Jā.” –
atbild Ieva “Ar vecākajiem audzēkņiem es
strādāju savādāk. Manī ir kaut kas skorpionisks. J”
Jautāju Ievai, vai viņa ir gribējusi kādreiz
spēlēt orķestrī. Un Ieva saka, ka tas jau esot
katra mūziķa sapnis. Klarnetes periodā par
to domājusi, bet tagad vairs nē.
“Vai Tevi atrod tie, kas grib konkursos gūt
panākumus, mācīties tieši pie Tevis? “Jā,
atrod.”
Aranžēšana un nākotnes plāni
“Ja esi nostrādājies skolā, mazliet pazūd
radošais un instrumentāciju veidošana neizvirzās priekšplāna. Man patīk to darīt, bet
vairs nav laika un resursu priekš tā. Savā
ziņā, diemžēl, iztikas minimuma pelnīšana
nokauj radošo prieku radīt skaņdarbu instrumentācijas.” – saka Ieva. Ieva ilgu laiku ir
strādājusi kā vadītāja un radījusi instrumentācijas Tautas deju ansambļa “Liesma” lauku

kapelai. “Tu Improvizē! Vai uz visiem instrumentiem, kurus spēlē?” – jautāju. “Jā” –
kautrīgi atbild Ieva “ja nu baigi vajag… jūras
malā viegli iereibušu floristu kompānijā.”
Ieva improvizē ļoti labi!, bet floristu kompānijai Ievas dzīvē ir īpaša vieta: Ieva mīl
un audzē ziedus un kādā floristu braucienā
uz Sibīriju pirms pāris gadiem iepazinās ar
savu tagadējo vīru Viesturu.
“Ko Tu nākotnē gribētu paveikt?” – jautāju Ievai. “Es gribētu izveidot metodiku,
metodiskos materiālus saksofona spēles
pašam sākumam. Vēl es gribētu turpināt
radoši darboties ar bērniem, veidot saksofonu ansambļus. Man katrā skolā ir bijis
labs saksofonu kvartets, bet audzēkņi beidz
skolu un arī ansamblis beidzas” – nostaļģiski
nosaka Ieva.
Gauja
Ieva dzīvo Carnikavas novada Gaujā. Katru rītu veic pastaigas gar jūru un vēl pat
rudenī iet jūrā peldēties. Šogad sezona tika
noslēgta 21. oktobrī!! Ievai ir suns, pilnā
vārdā saukts par Debesu Brīnumu. “Kāpēc
Brīnums?” – jautāju. Suns esot uzradies nez
no kurienes. Brīnums pieklīdis apmēram 2
gadu vecumā un esot suns ar šerpu raksturu, īpaši pret citiem suņiem. Cilvēkus gan
neaiztiek, bet arī par autoritāti neuzskata. J
“Pažēloju, jo jau no bērnības ļoti patīk suņi.”
– mīļi nosaka Ieva.
Ievas hobijs ir puķkopība. “Viss dārzs ir
neēdams” – smaidot saka Ieva. Dārza iekopšana Gaujā prasa lielu darbu. Tur ir kā
tuksnesī: melnzemes nav, ir tikai dzeltenā
smilts. “Augi ir mans hobijs”, saka Ieva. “Man
patīk arī adīt – radīt ar rokam. Savam vīram
Viesturam esmu notamborējusi zaļu zilonīti! J Savukārt nesen Gaujā atklājām jauno
tiltu, kas savieno Gauju ar Carnikavu. Tā bija
jautra atklāšana – ar plastmasas puķēm rokās.”
“Sulīgi Tavi izteicieni un arī izdomas netrūkst. Šī vitalitāte – no kurienes?” – smaidot
jautāju. “Bērnībā spēlējos ar puikām. Meitenes sēdēja uz segām un ķemmēja lellēm matus, bet man ar puikām bija interesantāk –
skrējām ar striķītī piesietām mašīnītēm, šāvām ar lokiem, sitām pa bundžām. Bijām
labākā sētas komanda Tukumā! J”
Mūsu tikšanās laiks ir paskrējis nemanot.
Ejot prom, Ieva sev raksturīgajā sarkasmā
piesaka “Un vēl Tu uzraksti, ka es neciešu
mēlīšu instrumentus!” Man ir jāsmaida, jo
atpazīstu Ievai raksturīgo humoru. Tā ir
Ieva Sloka – viena no labākajām saksofona
spēles skolotājām Latvijā!
2014. gada 12. decembrī Ieva svin savu
45-to dzimšanas dienu. Daudz laimes, Ieva!
Vēlam Tev vēl daudz radošu izdošanos pedagoģiskajā darbā!
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