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2013.gada 29.oktobrī. Datums tika rūpīgi
saskaņots ar Latvijas Nacionālā centra
direktori un topošo Kultūras ministri Daci
Melbārdi, lai starp daudzajām intervijām,
sanāksmēm, gatavošanos konferencei
„Dziesmu un deju svētki Latvijas simtgadei”,
kuru organizēja Latvijas Nacionālais 
kultūras centrs, viņa veltītu laiku arī 
mūzikas skolu direktoriem. Sanāksmē
piedalījās LMIIA Domes delegāti, no LNKC
direktore Dace Melbārde, Jolanta Klišāne,
Vita Cīrule, Česlavs Batņa un Māra Kalve. 
Asociācija joprojām nenogurstoši cīnās, 
lai mūzikas un mākslas skolas varētu
profesionāli mācīt savus audzēkņus, un
tam ir vajadzīgi priekšnosacījumi, sakārtoti
Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra 
noteikumi Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts
fi nansē profesionālās ievirzes mūzikas,
mākslas un dejas izglītības programmas”.

Domes priekšsēdētājs Aivars Broks 
runāja par nepieciešamību tikties tieši
tagad, pirms Dace Melbārde ieņems 
Kultūras ministres amatu. Mēs – asociācija, 
vērsāmies pie Daces Melbārdes kundzes 
kā pie iespējamās Kultūras ministres, pie 
kultūras politikas veidotājas Latvijā. Šīs 
tikšanās vienīgais jautājums – Ministru 
kabineta noteikumos Nr.1035 „Kārtība, 
kādā valsts fi nansē profesionālās ievirzes 
mūzikas, mākslas un dejas izglītības 
programmas” nepieciešami grozījumi. 
Iepriekšējā KRIIN sadarbībā neveidojas
labas attiecības ar LMIIA un mūzikas 
skolām. Ar D.Melbārdes darbību daudz kas 
šajā jomā mainījās uz labu. Tika izveidota 
mūzikas un mākslu skolu direktoru padome
un komunikācija uzlabojās. Iepriekšējā 
gada vasarā (2012.gadā) tika pabeigts 
darbs pie Ministru kabineta noteikumu 
Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts fi nansē 

profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas
un dejas izglītības programmas” noteikto 
koefi centu grozījumiem un mūsu projekts
tika akceptēts. Diemžēl šis darbs apstājās.
Mūsu lūgums topošajai ministrei – akceptēt
šo grozījumu virzību tālāk. Šobrīd netiek 
prasīts, palielināt izglītības programmu
izmaksas, tieši otrādi – izmaksas ir
samazinātas. Tas ir metodisks solis. Šodien
skolām ir svarīgi, lai būtu normāls, taisnīgs
dokuments. Radošums sākas no bērnu
skolas. 2008.gadā mūzikas un mākslas
skolām bija 16 miljoni latu liels fi nansējums.
Mūzikas un mākslas skolā šodien vajadzētu
12,5 miljoni liels fi nansējums. Tālākais
kopīgi risināmais jautājums – cik audzēkņu
mūzikas un mākslas skolām valsts fi nansēs. 

Sava ziņojuma noslēgumā Aivars
Broks uzdāvināja D.Melbārdei bukletu no
Latvijas Orķestru asociācijas (LOA) rīkoto
Pirmo Latvijas Orķestru asociācijas 

Domes ziņas oktobrī

Audzēkņi atceroties nevis to, ko skolotāji viņiem ir mācījuši, bet to, kā viņi pret tiem ir
izturējušies. Vai arī mums – pieaugušajiem, nav līdzīgi? Mēs neatceramies, ko cilvēks mums
teica, bet atceramies, kā viņš mums lika justies. To ik pa laikam atceros, kad kādu cilvēku
klātbūtnē nejūtos pārāk labi, tāda maziņa un niecīga. Salīdzinot ar pasaules dižajiem vīriem
un populārajiem cilvēkiem tāda arī esmu. Bet mēs visi esam svarīgi Dieva acīs, mēs katrs
esam personība. Priecājos, ka šī izdevuma rakstu autori visi ir personības, kas savu darbu
dara ar aizrautību un mīlestību. Novembris ir Ojāra Vācieša jubilejas mēnesis, tādēļ viņa
dzejoli veltu visiem Partitas lasītājiem.

Ilze Dāve, redaktoree

Ir tāds mūzikas instruments – rīts, viņš pats iespēlē pirmo akordu, 
Pārējo visu tev pašam jāatmin
Un līdz vakaram jānospēlē,
un, ja nospēlēsi, tev tiks
tuvā Gauja un tālā taiga,
zilgans vakars un pūkains,
bet, ja nenospēlēsi, jaunais rīts
tavā bezmiegā nožļarkstēs asi
kā uz cementa krītošs dzelzs,
jo tur saplīsīs jaunā diena,
kurai nobeigtās māsas žēl.

Ir tāds mūzikas instruments – rīts,
Ir tāda partitūra kā – dzīve
Ir tādas lietas kā– spēks un nespēks.
Un saule iedod tev pirmo stīgu.

O.Vācietis 

Cik man ir gadu?
Tikpat,
cik maniem jāņtārpiņiem.
Tik,
cik es spīdu.
/O.Vācietis/

Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola 
Karostas mūzikas skola skaistajās 

jubilejās sveic savas kolēģes 
Allu Valdenburgu un u Natāliju 

Jermoloviču! uu

Mums paliek tik tas, 
ko atdodam citiem – Mīlestība!

20.novembrī – sirsnībā un 
mīlestībā – sveicam 

klavierspēles pedagoģi 
Violetu Karpovu

skaistajā dzīves un nozīmīgajā 
profesionālajā jubilejā!

Latgales priekšpilsētas mūzikas un 
mākslas skolas kolektīvs

Turpinājums 3. lpp.
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Limbažu mūzikas skolas akordeonspēles 
audzēkņi Juris Surnajevs, Sanita Stankevi-
ča ar skolotājiem Viktoru Ņikandrovu un 
Natāliju Meļņikoviču piedalījās IV Starp-
tautiskajā akordeonistu festivālā–konkursā 
Tčevā Polijā. Konkurss norisinājās 2 vecuma 
grupās solistiem un vēl atsevišķā – ansamb-
ļiem. Juris un Sanita startēja pirmajā (9 – 14 
g.), katrs iegūstot 3. vietu, laureāta diplomu 
un balvu – nošu pulti. Tā abiem ļoti noderēs, 
jo līdz šim pašiem tādas nebija. Viņu grupā 
muzicēja 28 konkursanti no 9 valstīm – 
Vācijas, Čehijas, Igaunijas, Krievijas u.c. Lim-
bažnieki vienīgie pārstāvēja Latviju. Dalīb-
niekus vērtēja starptautiska žūrija, tai skaitā 
V. Ņikandrovs un atzīti mūzikas profesori. 
Kā goda viesis uz festivālu bija ielūgts Bal-
tijas akordeonistu orķestris Tremolo, kura 
sastāvā no Latvijas uzstājās Limbažu mūzi-
kas skolas audzēkņi un absolventi, Ulbrokas 
mūzikas un mākslas skolas (MMS) absolven-
tu kvintets Akcents (vadītāja Anita Rieksta) 
un Kandavas MMS pedagoģe Dzintra Linde, 
kā arī diriģents V. Ņikandrovs. Orķestrim 
bija iespēja sniegt 4 koncertus. Divi no tiem 
skanēja Tčevas ģimnāzijā un licejā, trešais 
izbraukumā dievnamā. Ļoti atbildīgs bija 
festivāla noslēguma koncerts, kad notika 
arī laureātu apbalvošana. – „Tremolo” snie-
gumu noklausījās daudzi festivāla viesi un arī 
vietējie iedzīvotāji. Pēc saņemtajiem sirsnī-
gajiem aplausiem varēja just, ka mūsu stun-
du garā programma viņiem patika, – atzina 
V. Ņikandrovs. 

Brīvajā laikā gan limbažnieki, gan pārējie 
interesenti tuvāk iepazina pašu Tčevu, tās 
skaisto vespilsētu. Vēl viņi apmeklēja Sopo-
tu un Gdaņsku, apskatīja vareno Malborkas 
pili. 

Ilva BIRZKOPE

Foto no Limbažu mūzikas skolas arhīva 
Foto: /Limbmuz_Polija/ 956 – Limbažu 

mūzikas skolas audzēkņi Sanita Stanke-
viča un Juris Surnajevs kopā ar savu pe-
dagogu Viktoru Ņikandrovu Starptau-
tiskajā akordeonistu festivālā–konkursā 
Tčevā Polijā

Artis Kumsārs (02.08.1942. – 14.11.2013.)
Praulienas „Skubos”

Limbažu akordeonisti gūst 
pieredzi festivālā Polijā

Kad mani mīļie koki
Uz ziemas dusu ies...
Es stāvēšu kā ozols,
Kam šeit ir jāpaliek...
                         /A. Priedītis/

Valsts svētku nedēļā līdz ar svecīšu 
liesmiņām 72. dzīves gadā pa Mūžības 
laipu aizgājis viens no mūsu puses un 
Latvijas lielākajiem, rosīgākajiem kultūras 
darbiniekiem – Artis Kumsārs, cilvēks, kurš 
vienmēr visu ir centies darīt ar latvisku 
taisnības izjūtu un drosmi.

Kopš skolas gadiem A. Kumsāram 
laimējies būt kopā ar cilvēkiem, kas 
viņu iepazīstinājuši ar mūsu tautas un 
cilvēces lielajām personībām. Sekojot 
sava tēva atziņai: „Ja pasauli tu labot gribi 
– pats spožāk zibi!”, viņš īstenoja daudzus, 
šķietami neprātīgus sapņus: bija viens no 
folkloras kustības aizsācējiem un kokļu 
mūzikas atjaunotājiem Latvijā, mākslas 
skolu dibināšanas iniciatoriem valstī, Tautas 
frontes Madonas nodaļas veidotājiem.

Madonas mūzikas skolas darbu viņš 
pacēla augstākā profesionālā līmenī, 
neuzkrītoši audzinot pedagogus un rosinot 
audzēkņos interesi par skaņu mākslu, tā 
liekot pamatus gadskārtējiem Latviešu 
mūzikas svētkiem un latviešu mūzikas nošu 
krātuvei.

Pārvarot neskaitāmas grūtības, viņš 
īstenoja savu lielo mērķi – skolas otras ēkas 
izbūvi. 

Artis Kumsārs neatlaidīgi rūpējās par 
mūzikas skolu pastāvēšanu un attīstību 
Latvijā. Viņš bija Madonas rajona un novada 
domes ilggadējs deputāts. 

Arta Kumsāra mūža darbs novērtēts ar 
Atzinības krustu („Goda prāta ļaudīm”), 
Lielo mūzikas balvu folklorā un citiem 
apbalvojumiem.

Arta Kumsāra gars turpinās viņa bērnos 
un mazbērnos.

Mēs atcerēsimies Kumsāra vēlējumu: „Ej 
ar tādu domu, ka visi jau ir tavā pusē un tu 
uzvarēsi!”

J. Norviļa Madonas 
mūzikas skolas kolektīvs

Esam mūzikas un mākslas skolas, kuras 
realizē vienādas profesionālās ievirzes 
izglītības programmas visā Latvijā, 
tomēr katrai skolai ir savs redzējums, savi 
uzdevumi, mērķi un vīzija kultūrizglītības 
veidošanā tieši savā novadā, savā Latvijas 
pusē.
Vecumnieku novads ir liels. Tajā ietilpst 6 
pagasti. Mūsu skolas viens no galvenajiem 
uzdevumiem ir aktīvi iesaistīties apkārtējās 
sabiedrības kultūrdzīves veidošanā, 
uzlabojot dzīves kvalitāti laukos. 
Lai rastos konkrēts priekšstats, kaut 
mazliet aprakstīšu tūlīt esošo valsts svētku 
programmu no 8. Līdz 18. novembrim. 
„Tautas frontei 25” – skolotāju koncerts 
Bārbeles tautas namā, Lāčplēša dienas 
pasākums kapos (akordeonu spēlē skolas 
direktore), gaismas instalācijas pie skolas 
trīs svētku dienas, instrumentālistu koncerts 
skolā „Es savu tēvzemi dzirdu”, Vecumnieku 
mākslinieces Brigitas Stenclavas svētku 
izstādes atklāšana skolas zālē, koncerts 
Stelpes pamatskolā, 18. novembrī no 
rīta muzikālie priekšnesumi Vecumnieku 
baznīcā un divi koncerti: Kurmenes tautas 
namā un Vecumnieku tautas namā, piedalās 
skolas orķestris, skolotāji.
Jāatzīmē, ka tikko oktobra beigās orķestra 
vecākā grupa un 4 skolotāji piedalījās I LOA 
festivālā, Rēzeknē. 
Direktores loma? Viena no galvenajām, jo 
direktors laukos daļēji ir skolas seja. Sagaida 
viesus, organizē viesmīlību skolā, pavada 
skolotājus un audzēkņus uz koncertiem, 
izstādēm, daudzreiz piedalās pati, ved 
sarunas ar novada kultūrdzīves veidotājiem, 
plāno ārpusskolas radošos projektus. 
Tieši tādu redzu mūzikas un mākslas skolu 
laukos, kur profesionālās ievirzes izglītības 
programmas un mācību plāni ir tikai daļa 
no skolas ikdienas dzīves un kultūras 
aktivitātēm.

Vecumnieku MMS direktore 
Iveta Lavrinoviča

Vecumnieki
festivālu Latgales vēstniecībā GORS. 

Tālāk saruna ievirzās par tikko izskanējušo 
Latvijas Orķestru asociācijas sadarbībā ar 
Latgales vēstniecību GORS rīkoto Pirmo 
Latvijas Orķestru asociācijas festivālu, kas 
norisinājās no 25. līdz 27. oktobrim Latgales 
vēstniecībā GORS jeb Austrumlatvijas 
koncertzālē Rēzeknē. Festivālā piedalījās 
orķestri no visas Latvijas, šajā festivālā trīs 
dienu garumā piedalījās 600 cilvēku. Lai 
šādas mūzikas aktivitātes varētu turpināties 
arī nākotnē un orķestri, kori un mūzikas 
dzīve kopumā varētu pastāvēt, no šāda 
viedokļa tikšanās ar D.Melbārdi mums ir 
ļoti svarīga. Kā atzīmēja Mārtiņš Bergs, 
šobrīd orķestru pastāvēšana ir atkarīga no 
pašvaldības, kā tā atbalsta savas skolas un 
orķestrus. Diemžēl, ja būs nepieciešams, 
pedagogi ir gatavi uz aktivitātēm, piketiem 
– tā Aivars Broks. Tagad topošajai Kultūras 
ministrei ir izdevība pateikt, ka mūzikas 
skolas ir vajadzīgas. 

Dace Melbārde pauda viedokli, ka 
Kultūras ministrija nevar nodrošināt visu, 
ko institūcijas nodibina. Daudzviet pat 
tiek mākslīgi audzēts audzēkņu skaits. Šī 
sistēma nav domāta, lai visiem nodrošinātu 
profesionālo ievirzi. Mums ir jāapzinās, cik 
liels ir pretendentu skaits, kas vēlas mācīties 
mūzikas un mākslas skolās. Ir jārunā par 
mācību kvalitāti, jo profesionālam darbam 
nevajag masas. Tāpat mums jānoskaidro, 
cik procentu var apmācīt mūzikas un 
mākslas skolas. 

Jolanta Klišāne atsaucās uz dokumentu 
„Radošajā Latvijā”. Būs jautājums – kāds 
ir profesionālās ievirzes sistēmas mērķis. 
Cik bērnus valsts ir gatava procentuāli 
apmaksāt no visu bērnu skaita? Ir jānosaka, 
ko apmaksā valsts, ko pašvaldība, ko vecāki. 
Diemžēl valstī ir zema vecāku maksātspēja, 
arī pašvaldības ir dažādas. Kaut arī 
Latvijā bērnu skaits samazinās, tomēr 
mūzikas skolās nav jūtams procentuāls 
samazinājums, varbūt mazajās lauku 
mūzikas skolās. 

Sanāksmē tika runāts par fi nansējuma 
sadales principu, šobrīd pastāv vienlīdzības 
princips, bet kā atzīmēja Jāzepa Mediņa 
Rīgas Mūzikas vidusskolas direktors Roberts 
Liepiņš, ir jāmaina sadales princips. Tas 
jāveido, izejot no katras skolas kvalitātes. 
Runājām arī par skolu akreditācijas principu. 
Ir jāpacīnās par iespēju akreditēt skolas 
kultūras ministrijas sistēmā, nevis izglītības 
ministrijas sistēmā. 

Dace Melbārde atzīmēja, ka mēs esam 
vienoti atziņā, ka profesionālās ievirzes 
mūzikas un mākslas skolā mācās bērni, 
kam ir talanti. Tāpat mums jāizzin, kā 
interešu izglītība mijiedarbojas ar mūsu 
darbu. Profesionālās ievirzes izglītības 
atslēgas vārds ir talants. Par esošajām 10V 
programmām Dace Melbārde ierosināja, 

ka jāuzaicina skolas, kas strādā ar 10V 
programmām, lai dalītos pieredzē. 

Jolanta Klišāne raksturoja situāciju Rīgā, 
kur procentuāli sadārdzinās profesionālās 
ievirzes izglītība, jo Rīgā uz visu iedzīvotāju 
skaitu ir tikai deviņas mūzikas un mākslas 
skolas. 

Runājām par pedagogu tālākizglītības 
nodrošināšanu, jo bez izglītotiem 
pedagogiem nav tālākas nākotnes. 

Rezumējot mūsu tikšanos LNKC ar Daci 
Melbārdi, atzīmējām, kas darāms tālāk. 
Pirmkārt, tas ir jautājums par izmainām 
koefi centos MK noteikumos, otrkārt, 
izglītības kvalitātes jautājums. Nākotnē 
jāveido sistēma, kā izstrādāt skolu kvalitātes 
vērtēšanas sistēmu. 

Oktobrī notika arī LMIIA pārstāvju tikšanās 
ar Latvijas Republikas Saeimas deputātu 
Reformas partiju. Reformu partijas deputātu 
frakcija pieņēma zināšanai viņiem sniegto 
informāciju. LMIIA pārstāvji nevērsās ar 
prasību palielināt algas, bet prasīja mainīt 
koefi centu Ministru kabineta 2011.gada 
27.decembra noteikumu Nr.1035 „Kārtība, 
kādā valsts fi nansē profesionālās ievirzes 
mūzikas, mākslas un dejas izglītības 
programmas”. Kā atzīmēja Roberts Liepiņš, 
tad mums ir jāpārliecina sabiedrība, 
deputātu frakcijas Saeimā par mūzikas 
skolu nozīmīgumu. Ir jāveido saraksts ar 
izcilu mūzikas skolu absolventu vārdiem un 
jāpierāda mūzikas skolu nozīme un nopelns 
šo audzēkņu izglītošanā. Saraksts ir jāveido 
gudri, iekļaujot tajā visu Latvijā ievērojamo 
cilvēku vārdus. Piemēram, varētu apkopot 
datus par mūziķiem, kas spēlē Latvijas 
Nacionālajā simfoniskajā orķestrī, arī tos, 
kas darbojas Latvijas Nacionālajā operā 
utt. Būtu lietderīgi veikt pētījumu, kādās 
mūzikas skolās šie mūziķi ir mācījušies.

Iesākumā katra Latvijas mūzikas 
skola apkopo informāciju par saviem 
absolventiem, kuriem ir tālāki sasniegumi 
dzīvē, kuri ir pazīstami plašākā sabiedrībā 
(liela daļa skolu jau to dara). 

Darbs ir nemitīgi jāturpina un LMIIA 
ir jāstrādā ar visām Saeimas frakcijām, ir 
jādodas arī pie Saskaņas centra un jārunā 
par bērniem, par kas mācās mūzikas skolās 
un mūzikas izglītības nozīmi. 

Novēlu visām skolām labu sadarbību ar 
pašvaldībām un turpināt darbu sabiedrības 
izglītošanā!

Latvijas Mūzikas Izglītības Iestāžu 
asociācija apsveic Daci Melbārdi ar stāšanos 
Kultūras ministres amatā un vēl veiksmīgu 
darbību!

Ligita Zemniece

Turpinājums no 1. lpp
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Laikā no 18.oktobra līdz 22.oktobrim Ples-
kavā (Krievijā) notika VII Starptautiskais daudz-
stīgu tautas instrumentu izpildītāju konkurss– 
festivāls, uz kuru devās arī Latvijas koklētāji no 
Augusta Dombrovska mūzikas skolas (Rīga), Ba-
bītes Mūzikas skolas, Berģu Mūzikas un mākslas 
pamatskolas, Engures Mūzikas un mākslas 
skolas, Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas, 
Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, Tukuma Mūzikas 
skolas un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
mijas. Latviju pārstāvēja 13 solisti un 7 ansambļi. 

Ar godalgoto III.pakāpes diplomu tika apbalvo-
tas četras Latvijas dalībnieces – I vecuma grupā: 
Tukuma Mūzikas skolas audzēkne Laura Siliņa 
(pedagogs Dace Bleikša), III vecuma grupā – Ba-
bītes Mūzikas skolas audzēkne Katalina Bernāne 
(pedagogs Valda Bagāta), V vecuma grupā – Jā-
zepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentes 
Sanita Sprūdža (pasniedzēja Teiksma Jansone) un 
Kristīne Eltermane (pasniedzēja Māra Vanaga).

Ansambļu grupā II vecuma kategorijā III.pakā-
pes diplomandi ir Tukuma Mūzikas skolas kokļu 
trio pedagoga Māras Vanagas vadībā, IV vecuma 
grupā II.pakāpes diplomandes ir kokļu kvartets 
no Jūrmalas Mūzikas vidusskolas (vadītāja Kristīne 
Ojala), V vecuma kategorijā III.pakāpes diploman-
des ir Kokļu kvartets „ Kārta” (vadītāja Māra Vana-
ga).

Vēl ansambļu grupā piedalījās kokļu duets no 
Engures Mūzikas un mākslas skolas (vadītāja Gita 
Andersone), kokļu trio „Pūt, vējiņi” no Rīgas (vadī-
tāja Gita Andersone).

Lielo ansambļu grupā (vairāk kā 4 dalībnieki) 
par II.pakāpes diplomandiem III vecuma grupā 
kļuva ansamblis „Balti” no Babītes (vadītāja Valda 
Bagāta), bet II vecuma kategorijā III.pakāpes dip-
lomu ieguva kokļu ansamblis no Augusta Dom-
brovska mūzikas skolas (vadītāja Gita Andersone).

Tukuma Mūzikas skolu pārstāvēja kokļu trio 
– Elza Anastasija Vasermane, Anna Sapnova un 
Jēkabs Sapnovs pedagoga Māras Vanagas vadī-
bā, iegūstot 3.vietu. Kokļu trio programma bija 
daudzveidīga un interesanta, priekšnesums drošs 
un pārliecinošs. Kopā muzicējot, ansamblis ir labi 
saspēlējies. Soliste – 2.kokļu klases audzēkne Lau-
ra Siliņa (pedagogs Dace Bleikša) ar savu priekšne-
sumu parādīja labu sagatavotību un spilgtu muzi-
kalitāti. Laurai Siliņai tika piešķirta 3.vieta.

Šogad konkursā piedalījās rekordliels dalībnie-
ku skaits, kopā 230 mūziķu, tai skaitā 78 solisti, 19 
ansambļi, pārstāvot plašu ģeogrāfi ju – no Kaļiņin-
gradas Krievijā līdz Ķīnai. Dalībnieki bija atbraukuši 
no dažādām Krievijas vietām – Maskavas, Sankt-
pēterburgas, Kaļiņingradas, Voroņežas, no Karēli-
jas – Petrozavodskas, no Baltkrievijas pilsētām – 
Minskas, Gomeļas, Mogiļevas, Vitebskas, Polockas 
un citām, no Lietuvas, Kazahstānas, Udmurtijas un 
pat Ķīnas. Šajā vērienīgajā konkursā varēja dzirdēt 
un redzēt dažādus daudzstīgu tautas mūzikas ins-
trumentus, kā gusļus, cimbalas, kanteles, kokles, 
kankles, bandūras, cītaras, koto, gudženu un citus.

Galvenais festivāla–konkursa uzdevums – sa-
glabāt tautas mūzikas instrumentu muzicēšanas 
tradīcijas, atbalstīt jaunos talantīgos izpildītāj-
māksliniekus, vispusīgi attīstīt mūsdienu mūzikas 

jaunradi un tautas mūzikas instrumentu spēles 
izpildītājmākslu. 

Konkursa rīkotāji – Pleskavas apgabala adminis-
trācija, Sanktpēterburgas komponistu savienība 
sadarbībā ar Pleskavas apgabala fi lharmoniju un 
Sanktpēterburgas izpildītājmākslinieku savienību. 

Konkursa žūriju veidoja 11 dalībnieki – ievēro-
jami mācībspēki, profesori no Maskavas, Sanktpē-
terburgas, Viļņas, Rīgas, Pleskavas mūzikas augst-
skolām. 

Konkurss– festivāls tika organizēts divos etapos, 
no kuriem pirmais norisinājās Pleskavā ar plašu 
konkursu ansambļiem un solistiem, pilsētā notika 
arī svētku un labdarības koncerti (kara hospitālī, 
pansionātā, skolās), konferences un meistarklases, 
bet otrs – Sanktpēterburgā, kur izvērtēja dalībnie-
ku kompozīcijas un aranžējumus. 

Konkurss iesākās ar plašu atklāšanas koncertu 
„Krievijas Nopelniem bagātais mākslas darbinieks, 
komponists Sergejs Oskolkovs un viņa draugi” 
lielajā Pleskavas fi lharmonijas zālē. Koncerts bija 
izteikti slāviskās noskaņās ar padomju estrādes 
piegaršu. Taču tautas mūzikas kolektīvu – daudz-
kārtēju starptautisku konkursu laureāta tautas 
mūzikas instrumentu ansambļa „Pleskava”, dažādu 
solistu uzstāšanās bija atraktīva, temperamentī-
ga un atbilstoša. Lielu publikas interesi izraisīja 
Ķīnas Tautas Republikas dalībnieku profesora, arī 
komponista Suņ Lī studente, kas spēlēja tautas 
instrumentu gudženu. Tika atskaņota gan tautas 
mūzika, gan mūsdienu – paša Suņ Lī kompozīcijas, 
instrumenta skaņojums ir ķīniešu gamma – pen-
tatonika, tā kā visa spēlētā programma bija izteikti 
ķīniska, bet ļoti interesanta un saistoša. (Konkursā 
piedalījās 3 dalībnieces no Ķīnas). 

Atklāšanas koncertā uzstājās arī starptautisko 
konkursu laureāte Kristīne Ojala (koncertmeista-
re Māra Upmace), atskaņojot savu kompozīciju 
„Kalendula”. Ļoti krāsains, harmoniski bagāts un 
smalki niansēts bija šis skaņdarbs, kurā uzmantoti 
dažādi mūsdienu mūzikas izteiksmes līdzekļi. Otr-
reiz Kristīne Ojala atklāšanas koncertā uzstājās ar 
Jūrmalas Mūzikas vidusskolas kokļu kvartetu, at-
skaņojot latviešu tautas dziesmas „Ziedēja rozīte” 
K.Ojalas apdarē.

Konkurss solistiem noritēja N.Rimska–Korsako-
va Pleskavas mākslu koledžā, bija spraigs, mazā 
koledžas zāle bija interesentu pārpildīta, un kon-
kurss ieilga pāri pusnaktij. Visi konkursanti bija ļoti 
labi sagatavoti un spēlēja, cik labi vien spēj. 

Nākamajā dienā visi ansambļi uzstājās lielajā 
koledžas zālē, kas nav piemērota kokļu ansam-
bļu muzicēšanai, kokļu intīmajam, smalkajam 
skanējumam, savukārt dinamiskie gusļu, cimba-
listu priekšnesumi bajānu vai klavieru pavadījumā 
daudz vairāk spēja piepildīt lielo telpu, arī orķestri. 

No Latvijas žūrijā bija Jāzepa Vītola Latvijas Mū-
zikas akadēmijas docente, kokļu spēles pasnie-
dzēja Teiksma Jansone. Viņa atzina, ka vērtēšanai 
vajadzētu izdalīt, vai atskaņojums ir ar klavieru 
pavadījumu vai tikai solo, izveidojot vēl vienu gru-
pu. Ļoti grūti vērtēt vienā kategorijā tik atšķirīgus 
priekšnesuma izpildījuma veidus. Mūsu koklētāju 
līmenis ļoti audzis, arī repertuāra grūtības pakā-
pe, mūsdienu mūzikas iekļaušana repertuārā. 

Šāda konkurence stimulējusi arī gusļu izpildījuma 
kvalitātes augšanu pēdējo gadu laikā. Konkursa 
žūrijas vairākums deva priekšroku izteikti teatrā-
lam, dinamiskam, publiku līdzdarboties raisošam, 
priekšnesumam. Daudzie tempa un dinamikas 
kāpinājuma viļņi ar atraktīvu klavieru pavadījumu 
bija raksturīgi gandrīz katra Krievijas vai Baltkrievi-
jas pārstāvja priekšnesumam. 

Konkursā ansambļu vidū vēlos izcelt Kultūras 
un atpūtas centra „ Imanta” koklētāju kvartetu 
„Kārta”, ansambļa vadītāja Jāzepa Vītola Latvi-
jas Mūzikas akadēmijas docente Māra Vanaga. 
Smalks, elegants un augsti profesionāls bija an-
sambļa „Kārta” sniegums. Ļoti labi izveidota kon-
kursa programma, arī vizuālais skatuviskais tēls – 
estētiski gaumīgs un skaists. Patīkami, ka konkursa 
ietvaros izskanēja Tukuma Mūzikas skolas peda-
goga, „Kārtas” dalībnieces Daces Bleikšas koklei 
sacerētais cikls kokļu ansambļa „Kārta” izpildījumā. 
Arī uz Sanktpēterburgu aizceļoja Daces Bleikšas 
kompozīcijas video–audio ierakstā autores izpildī-
jumā, bet Jūrmalas Mūzikas vidusskolas skolotāja 
koklētāja Kristīne Ojala ar savu koncertmeistari 
Māru Upmaci pašas devās uz Sanktpēterburgu, lai 
atskaņotu K.Ojalas kompozīciju. 

Konkursa noslēgumā izskanēja ļoti plašs lau-
reātu koncerts ar viesmākslinieku un Pleskavas fi l-
harmonijas simfoniskā orķestra piedalīšanos diri-
ģenta Eduarda Baņko vadībā. Koncerta otrajā daļā 
dominēja pirmatskaņojumi, kas speciāli pasūtīti 
šim koncertam, gan Koncerts gusļiem ar orķestri, 
gan Koncerts kanklei ar orķestri u.c. Latviešu kok-
les skanējumu spilgti parādīja kokļu ansamblis no 
Babītes „Balti” (Valdas Bagātas vadībā), atskaņojot 
latviešu tautas mūziku Teiksmas Jansones apda-
rē. Cikls ir dzīvīguma pilns un noskaņām bagāts. 
Valdzināja arī „Baltu” vokālais izpildījums, gaumīgā 
atskaņojuma maniere un izjustā kolektīvā muzi-
cēšana. Bungu ritmiskais pavadījums labi papil-
dināja kokļu skanējumu, piešķirot tam maģisku, 
noslēpumainu noskaņu. 

Ar katru nākamo konkursu tā dalībnieku māks-
linieciskais un tehniskais izpildījuma līmenis aug, 
nemitīgi attīstās daudzstīgu instrumentu spēles 
paņēmieni. Kā pastāstīja šī gada konkursa Grand–
Prix ieguvējas, valsts orķestra „Krievijas gusļari” so-
listes Olgas Aļeksējevas (Maskavas Valsts Mākslas 
un Kultūras universitātes studente) pedagogs, 
tad Pleskavas konkursā ir milzīga konkurence, ļoti 
augsts izpildījuma līmenis un piedalīšanās konkur-
sā ir liels stimuls katra mūziķa tālākajai izaugsmei.

Lai daudzie dalībnieki, kas mērojuši tuvāku 
vai tālāku ceļu, iepazītos arī ar Krievijas Pleskavas 
apgabalu, konkursa rīkotāji bija sagatavojuši da-
lībniekiem ekskursijas pa seno Pleskavu, uz Izbor-
sku, kur apskatīt seno cietoksni, gleznainos dabas 
plašumus, kalna avotus un seno Pečoru klosteri. 
Esam atgriezušies no konkursa ar bagātīgiem ie-
spaidiem par daudzstīgu tautas mūzikas instru-
mentu muzicēšanu. 

 Ligita Zemniece, 
Tukuma Mūzikas skolas direktore

Par VII Starptautisko Daudzstīgu tautas instrumentu izpildītāju festivālu–konkursu Pleskavā

PROFESORS JĀZEPS VĪTOLS 
TEOLOĢIJAS FAKULTĀTES SAIMĒ

Reliģijas mīļākās māsas vienmēr 
bijušas mūzika un dzeja. Īsts teo-
logs tāpēc arī vienmēr draudzējies ar 
dziesmām, ar mūziku. Kad 1927.g. pro-
fesors Jāzeps Vītols mums Teoloģijas 
fakultātē sāka mācīt baznīcas mūzikas 
vēsturi, daudzi jau bijām kļuvuši svētās 
Cecīlijas, mūzikas patroneses, uzticīgie 
draugi.

Dedzīgi sekojot mūzikas dzīves 
izcilākajām parādībām, vakaros mums 
dažkārt bija grūti izšķirties: vai iet uz psal-
mu ekseģēzi pie profesora Bencingera, 
vai uz koncertu, operu. Nepieminot šeit 
to akūto problēmu: vai pietiks maizei un 
atliks mūzikas baudīšanai.

Teoloģijas fakultāte bija jauna vēl, 
kā visa jaunās Latvijas Universitāte. Tas 
bija jaunradīšanas laikmets, pilns spa-
ra, sprieguma, dedzības. Ne vēsts no 
formālismā, burta kalpības vai šaura dog-
matisma. Tā bija īsta, gaiša gara brīvība. 
Blakus atziņas kokam koši zaļoja dzīvības 
koks. Fakultātes logi un durvis uz dzīvi, 
kultūras pasauli bija plaši atvērti. Drēgna, 
drūma klostera gaisa nejutām nekad.

Pret studentiem profesori izturējās 
kā pret saviem jaunākajiem draugiem; 
jutāmies kā lielā labā ģimenē. Taču 
prasības tāpēc nebūt nebija mazāk stin-
gras. Un dažu laiskāku audzēkni ne reizi 
vien dzirdēja žēlojamies:, ,Kas nekaiš 
citās fakultātēs, kur profesori studentu 
vaigā nepazīst; izkritīsi, – nāksi otrreiz, te 
tā nevar – kauns!”

Īsos vilcienos zīmējot, tāda, lūk, visumā 
bija toreiz Teoloģijas fakultātes saime, 
kurā darboties aicināja arī profesoru 
Jāzepu Vītolu. Kurš nepazina šo latvju 
slaveno skaņradi, konservatorijas rektoru! 
Dziesmusvētkos, koncertos, premjērās 
visi viņu bijām vērojuši, apbrīnojuši, kaut 
no tālienes. Tas jau šķita kļuvis kā mūsu 
mūzikas simbols. Pirmajā lekcijā saradās 
vai visa fakultāte. Bija kā lielos svētkos 
– gaiši, svinīgi. Jaunas ērģelītes cienīgi 
greznoja mūsu vienkāršās semināra tel-
pas, kur pie galdiem draudzīgā pulkā 
sēdēja studenti un mācības spēki. Cieši 
pie rokas turēdams, triumfatora smaidu 
smaidīdams, prof. Valdemārs Maldo-
nis ieveda gaidīto viesi. Profesors Vītols 
ienāca savā vieglajā raksturīgajā gaitā, 
starojot baltajai kakla saitei, dzirkstījot 
dedzīgajiem, pētīgajiem skatieniem, – 
cēls un laipns. Un jau šinī pirmajā stundā 
tūdaļ iekaroja visu sirdis.

Profesoram Maldonim gan bija ko 
priecāties un lepoties ar tik izcilu mācības 

spēku. Jo sevišķi, 
kad nu zinām, ka 
Vītols savu jāvārdu 
nebūt neesot viegli 
devis. Kad priekš 
pāris gadiem kon-
servatorijas rektors 
pats uzaicināja 
kādu no mūsu 
s p ē j ī g ā k a j i e m 
muzikologiem lasīt 
lekcijas par jaunu 
priekšmetu – akus-
tiku, tas atteicies, 
aizbildinādamies: 
„Bet rektora kungs, 
ko lai es lasu, es 
taču nekā ne-
zinu!” Aicinātājs 
nesatricināmā mierā atbildējis: „Nu, 
redzat, mīļais draugs, tad jau viss ir kā 
vajaga. Toreiz, kad mani profesors Mal-
donis uzaicināja lasīt baznīcas mūzikas 
vēsturi teologiem, es arī atteicos; man 
likās, ka nekā nezinu. Nu, tieši tad jau 
es esot derīgais, jo Dieva priekšā, lūk, 
mēs visi esot nemākuļi.” Un kā reiz 
lielais paškritiķis rektors, tā arī viņa jau-
nais docents padevās, sāka lasīt un – ar 
vislabākajiem panākumiem. Patiesi 
lielais un īsti gudrais gan laikam vienmēr 
teiks kā vecais Sokrāts:, ,Es zinu, ka nekā 
nezinu.” Tāpēc jau arī tas nebeidz augt.

Profesors Jāzeps Vītols arī savā darbā 
bija jo sirsnīgs, atklāts, varētu pat teikt — 
pazemīgs. Milzīgā distance, kas šķīra lielo 
meistaru no mums, iesācējiem, tomēr 
nesabiedēja, nesamulsināja, nenomāca. 
Bieži vien slavenās autoritātes savu 
gudrību pauž augstā un aukstā valodā; 
vajadzīgi dažkārt komentāri, iepriekšēja 
sagatavošanās, lai varētu sekot, lai 
saprastu. Profesora Jāzepa Vītola valo-
da aizvien ir valdzinājusi klausītājus; 
tā ir dedzīga, pušķota metaforām, 
dzirkstīt dzirkstī asprātībām, ir īpatnēja, 
„vītoliska”, bet visiem saprotama.

Mācības stunda ritēja raiti, brīvi, kā 
laba improvizācija, tomēr vienmēr ar no-
teiktu tēmu. Dzīvais temperamentīgais 
priekšnesums, piemēram, muzikālās 
ilustrācijas (aktīvi piedalījās arī mūsu 
pašu solisti: Arnolds Jēkabsons, Mednis) 
ieinteresēja un aizrāva arī kūtrākos

Profesors Vītols savā darbā ir vienmēr 
pratis to, ko zinājuši tikai vislielākie ped-
agogi: atraisīt audzēkņa paša spējas un 
spēkus, ierosināt meklēt, pētīt un līdz ar 
to – attīstīties, augt.

Klausoties par korāļu meldiju 
izcelšanos, ir dažs labs konservatīvi 

noskaņojies students kļuva domīgs. 
Ja svētās baznīcas dziesmas nevi-
ena vien cēlusies no gluži laicīgām 
tautasdziesmām (vācu), vai tad latviešu 
tautas cildenākās meldijas ir mazāk 
cienīgas skanēt kā lūgsnas dzimtenes 
dievnamos? Nebūt tāpēc nav jāsauc 
dievturiem vai citiem kādiem līdz; taču 
pārvērtēt, salīdzināt, sijāt gan sen būtu 
laiks.

Lielais skolotājs ar savu autoritāti 
nevienu nenomāca, bet katrā, arī 
viskautrīgākajā, modināja vērtības 
apziņu, iedrošināja, stiprināja., ,Jums nav 
balss — kas par to? Man arī nav balss — 
vai tāpēc noskumsim?”– „Jūs neprotat 
spēlēt? Arī nav ko izsamist, — mēs taču 
varam klausīties.” Un daudzi no šiem 
šķietami neapdāvinātiem, lielā profe-
sora sadūšināti, vēlāk kļuva par mūzikas 
jūsmīgākiem cienītājiem.

Profesora Jāzepa Vītola līdz dotās 
zināšanas ir bijušas mums visiem 
kā drošs vademecum’s, staigājot 
pa mūzikas svētnīcām. Līdzējušas 
apzinīgāk vērot un vērtēt, spriest, līdz ar 
to arī dziļāk tvert un izjust skaņu mākslas 
mūžīgās vērtības.

Ka Vītola mācības metode bijusi 
vislabākā, liecina kaut tas, ka viss, ko profe-
sors runājis, mācījis, palicis neizdzēšamā 
atmiņā — bez kādas kalšanas, bez 
pārbaudījuma baiļu. Pagājuši jau turpat 
15 gadi, bet ja vajadzētu, varētu kaut 
šodien iet eksaminēties. Bet ja jautājam, 
kāda ir Vītola metode, kā to iemācīties, 
tad jāatzīst, — tā ir neatdarināma, 
vienreizīga, kā pati Jāzepa Vītola 
personība. Laimīgs un lepns var justies 
katrs Vītola skolnieks, kas kaut īsu laiku 
varējis būt viņa tuvumā.

Milda Zālīte

Turpinājums fragmentam no 1944.gadā izdotās grāmatas ”Jāzeps Vītols. 
Raksti par viņa dzīvi un darbu 80 gados.” 
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Pagājušā gada oktobrī tika nodibināta 
Latvijas orķestru asociācija, ar mērķi veicināt 
un attīstīt Latvijas jauniešu, skolu un amatieru 
simfonisko un kamerorķestru radošo darbību. 
Asociācija pašlaik apvieno jau 26 orķestrus, 
to vidū ir arī mūsu – Krimuldas un Limbažu 
jauniešu simfoniskais orķestris. Asociācijas 
pirmais darba gads noslēdzās ar orķestru 
festivālu Rēzeknē 24. – 26. oktobrī. Tie bija 
īsti mūzikas svētki, kad, šķiet, pirmo reizi 
Latvijas mūzikas vēsturē vienkopus pulcējās 
19 orķestri – vairāk kā 500 jauno mūziķu, 
kam bija dota vienreizējā iespēja uzstāties 
Latvijas jaunākajā un modernākajā akustiskajā 
koncertzālē – Latgales vēstniecībā „Gors”.

Dalībnieku vidū bija gan RPIVA 
kamerorķestris, gan Daugavpils pilsētas 
kamerorķestris – jau profesionāli kolektīvi, 
tomēr vairākumu veidoja Latvijas mūzikas 
skolu orķestri. 

Festivāla pirmajā dienā atklāšanas koncertā 
kolektīvi uzstājās ar soloprogrammām. Kaut 
arī nespēlēja visi kolektīvi, koncerts izvērtās 
turpat 4 stundu garumā. Dzirdējām plašu, 
daudzveidīgu programmu – no Mocarta 
līdz pat mūsdienu mūzikai, džezam un 
popmūzikai. Var tikai apbrīnot, cik daudz var 
paveikt bērni un jaunieši, cik daudz darba 
ieguldījuši skolotāji. Šajā koncertā savu 
programmu rādīja arī mūsu orķestris Aivara 
Bunķa vadībā, un mūsu izvēlētā “vieglā” 
mūzika izrādījās veiksmīga un jauki noslēdza 
koncerta pirmo daļu. Kā allaž, publiku 
sajūsmināja V.Monti “Čardašs” ar Reiņa Tomiņa 
atraktīvo marimbas solo. 

Ko par festivālu saka pats Reinis (12 
gadi)?: “Neraugoties uz dažām sadzīviskām 
ķibelēm, pasākums man ļoti patika. Ļoti labās 
akustikas koncertzālē ar baudu klausījos citu 
orķestru priekšnesumus. Pats pirms koncerta 
biju šausmīgi uztraucies, jo tāda līmeņa 
koncertzālē, ar tik daudz klausītājiem vēl 
nebiju uzstājies. Nebijām arī īsti samēģinājuši, 
un instruments svešs... līdz padusēm...Bet 
beigās jau viss bija labi. Skatītājiem patika. 
Man jau vispār patīk spēlēt savu instrumentu 
– marimbu, šāda veida mūziku un būt kopā 
ar foršajiem orķestra draugiem (kuriem nu 
klāt nākuši vēl vairāki autobusi ar jauniem 
draugiem).’’

Jaunā Rēzeknes koncertzāle pārsteidza 
gan ar savu plašumu, gan skanīgo akustiku, 
tāpat lieliskas ir mūziķiem paredzētās telpas, 
aizskatuve, skatuves tehnika. Skatītājiem arī 
gan ērti sēdēt, gan skatīties un klausīties. 
Jāatzīmē arī tas, ka zāle bija teju vai pilna 
– un nebūt ne tikai ar dalībniekiem. Ir 
ļoti apsveicama koncertzāles vadītāju 

pretimnākšana, dodot iespēju šajā lieliskajā 
zālē uzstāties Latvijas jaunajiem mūziķiem. Jo 
bija prieks gan spēlēt, gan klausīties.

Orķestra vijolniece Rota Lāce (14 gadi): “Bija 
interesanti, un koncertzāle skanēja vienkārši 
fantastiski. Bija arī iespēja paklausīties citus 
orķestrus, kuru sagatavotie priekšnesumi 
bija kvalitatīvi un skaisti izstrādāti, man bija 
patīkami klausīties.”

Nākošajā dienā – noslēguma koncertā 
piedalījās visi 19 orķestri, veidojot 5 lielus 
koporķestrus, kurus diriģēja Latvijas 
profesionālie diriģenti Guntars Bernāts, 
Normunds Dreģis, Andris Vecumnieks, 
Boļeslavs Voļaks un mūsu grupas “vadonis’’ 
Mārtiņš Bergs. Diriģents Mārtiņš Bergs pašlaik 
ir Madonas mūzikas skolas direktors, un viņš 
savā “komandā “ apvienoja 6 orķestrus – 
mums blakus muzicēja Madonas, Jēkabpils, 
Mārupes, Priekules un Ziemeļkurzemes 
mūzikas skolu orķestri. Mūsu orķestris bija 
skaitliski vislielākais – ap 180 dalībnieku! 
Visiem pietika vietas uz plašās skatuves. Lai 
sagatavotu kopējo programmu, diriģents 
M. Bergs vairākkārt tikās ar katru orķestri 
atsevišķi, strādājot jau kopš vasaras. Visi kopā 
satikāmies pirmo reizi dienu pirms festivāla 
Madonā, sekoja kopmēģinājumi jau Rēzeknē. 
Tādējādi festivāls kļuva par sava veida 
Dziesmu svētkiem – ar kopmēģinājumiem, 
kopkori –koporķestri un dziesmu svētkiem 
raksturīgo sadzīvi – gulējām uz matračiem, 
un aktīvākajiem bija visas iespējas gūt jaunus 
draugus, neguļot visu nakti...

Vārds orķestra jaunākajai vijolniecei Līnai 
Zvejniecei (9 gadi) no Krimuldas MMS: 
“Man šajā braucienā patika Rēzeknes lielā 
koncertzāle, orķestra sastāvs un orķestra 
garastāvoklis, kā arī viss brauciens kopumā. 
Man atmiņā vislabāk paliks, kā mēs vakarā 
spēlējām spēles, un, tas, ka dažiem bija liels 
uztraukums pirms koncertiem. Ļoti patika 
skaņdarbi “Čardašs” un “Brazīlija”. Es gribētu 
vēl kādreiz uzstāties lielajā “Gors’’ zālē ar tikpat 
daudz cilvēkiem uz skatuves”.

Mūsu orķestra “veterāne” vijolniece 
Eva Emīlija Česle (16 gadi): “Man ļoti, ļoti 
patika. Mazliet nogurdināja viena vai otra 
mēģinājuma gaidīšana, bet patīkami 
pārsteidza akustika un pati ēka. Tiešām skaisti”. 
Jāatzīmē, ka Evai festivālā bija dubulta slodze, 
jo viņa, tāpat kā krimuldietes – kontrabasiste 
Alise Broka, altistes Amanda Rupeika un 
Anna Zvejniece, muzicēja arī Ķekavas novada 
jauniešu simfoniskajā orķestrī (vad. P. Plūme), 
attiecīgi arī N. Dreģa vadītajā koporķestrī, kas 
bija sagatavojis nopietnu programmu, tai 
skaitā V. A. Mocarta simfoniju.

Festivāla noslēguma koncertā 5 lielie 
orķestri patīkami atšķīrās katrs ar savu “seju” 
– gan atšķirīgas programmas, gan diriģenti, 
gan orķestru sastāvi. Man vislabāk iepatikās 
B. Voļaka diriģētais orķestris –Pārdaugavas 
MS, Rēzeknes mūzikas vidusskola un Ādažu 
jaunie mūziķi, kuri izcili nospēlēja gan J. 
Brāmsa „Ungāru deju”, gan D. Šostakoviča 
“Svītu estrādes orķestrim”.

Mūsu lielais sastāvs uzstājās kā pēdējais 
ar “visnenopietnāko” programmu – no Dž. 
Gēršvina līdz A. Pjacollam. Jāpiebilst, ka 
atšķirībā no pārējiem dižorķestriem, kuru 
kodolu veidoja Rīgas skolu vai mūzikas 
vidusskolu orķestri, mūsu grupā bija tikai 
„parasto” mazpilsētu mūzikas skolu audzēkņi 
un absolventi. M. Berga vadībā bija izdevies 
pāris dienu laikā radīt kolektīvu, kas spēja 
muzicēt droši, saskanīgi un aizrautīgi. 
Mūsu programmas pazīstamās, estrādiskās 
melodijas M. Berga aranžējumos aizrāva 
arī publiku un veidoja jauku visa festivāla 
noslēgumu. Kopā ar mūsu orķestri spoži 
uzstājās soliste – limbažniece akordeoniste 
Jūlija Skipore.

Orķestra sastāvā blakus limbažniekiem un 
krimuldiešiem muzicēja viešņa no Itālijas – 
Aurora Miccolis, meitene, kura pašlaik mācās 
Limbažu 3. vidusskolā apmaiņas programmā. 
Meitene līdzi uz Latviju paņēmusi arī savu 
iemīļoto instrumentu – oboju, un droši 
iesaistījās orķestrī. Viņai tas bija liels notikums 

Vārds Aurorai : “Es esmu ļoti priecīga, ka 
varēju piedalīties šajā pasākumā, redzēt jaunas 
vietas, satikt jaunus cilvēkus, un galvenokārt 
– spēlēt instrumentu, kas man patiešām 
patīk – oboju. Tā bija ļoti laba pieredze – 
spēlēt Rēzeknes koncertzālē. Publika bija 
ļoti atsaucīga un mūziķi profesionāli. Šo 
notikumu es vienmēr atcerēšos savā sirdī. 
Vēlos teikt paldies visiem cilvēkiem, kuri šīs 3 
dienas padarīja man neaizmirstamas.”

Šīs 3 dienas droši vien būs neaizmirstamas 
arī citiem orķestra dalībniekiem. Varbūt 
kādam paliks atmiņā paša spēle, kādam – 
dzirdētais un redzētais, vai piedzīvotais ārpus 
koncertiem. Tomēr galvenais – orķestru 
asociācijas rīkotais festivāls ir pierādījis, ka 
orķestru kustība Latvijā ir drošās rokās un tai 
ir nākotne.

Nākošais festivāls – droši vien jau jaunajā 
Cēsu koncertzālē.

Anna Spalviņa, 
Limbažu mūzikas skolas skolotāja.

Latvijas orķestru asociācijas I festivāls No Latvijas pūšaminstrumentu spēles skolas pūra

1. Latvijas Orķestru asociācijas festivāls 2013

2013. gada 29. novembrī, Dobelē, Dobeles 

mūzikas skolā notiks III Jūlija Grūtupa klar-

netes spēles jauno izpildītāju konkurss. Kon-

kursā dalību ņems Latvijas mūzikas skolu un 

mūzikas vidusskolu jaunie, topošie klarnetisti.

Kaut arī šis būs jau trešais J.Grūtupa vārdā 

nosauktais klarnetistu konkurss, domāju, 

ka ne visi, it īpaši jaunākās paaudzes mūziķi 

ir zinoši par šī izcilā klarnetes un citu 

pūšamo instrumentu spēles pedagoga 

dzīves gājumu un atstāto mantojumu 

Latvijas pūšaminstrumentu spēles pūram.

Ar lielu gandarījuma sajūtu, mēs, biju-

šie Jūlija Grūtupa audzēkņi uzņēmām 

ziņu, ka 2013. gadā nākusi klajā Dzintras 

Šleijas grāmata „Pedagogs Jūlijs Grūtups. 

Pūšaminstrumentu spēles metodika.”

Grāmatas autore izsaka lielu pateicību pa-

zīstamajam juristam un rakstniekam An-

drim Grūtupam un Mārcim Katajam par 

grāmatā izmantoto dokumentu un fo-

togrāfi ju klāstu, kā arī redakcionālo un 

fi nansiālo atbalstu grāmatas tapšanā.

Diemžēl šis darbs nebūs pieejams grāmat-

nīcās vairumtirdzniecībā, bet grāmatas autori 

šo grāmatu dāvinās Latvijas mūzikas skolu bibl   

iotēkām, kā arī tā būs nozīmīga balva J.Grūtu-

pa jauno klarnetistu konkursa dalībniekiem.

Lai potenciālos lasītājus ieinteresētu aiziet līdz 

skolu bibliotēkām un izlasīt šo grāmatu, pu-

blicējam grāmatas autores Dzintras Šleijas šī 

darba ievada fragmentus.

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas 
direktors Juris Kaufelds.

No 25. līdz 27. oktobrim jaunajā Rēzeknes 
koncertzālē GORS notika 1.Latvijas Orķestru 
asociācijas festivāls. Festivālā piedalījās 
19 orķestri (vairāk nekā 500 dalībnieki) no 
dažādām Latvijas pilsētām un novadiem. 
Tie bija Latvijas Orķestru asociācijā esošie 
bērnu-jauniešu, amatieru un pusprofesionālie 
kamerorķestri un simfoniskie orķestri no 
visiem Latvijas reģioniem. Paralēli atsevišķu 
orķestru koncertiem, notika arī apvienoto 
orķestru meistarklases, kuras vadīja diriģenti: 
Mārtiņš Bergs, Guntars Bernāts, Normunds 
Dreģis, Andris Vecumnieks un Boļeslavs 
Voļaks. 

Festivāla idejas autors un iniciators ir 
Latvijas Orķestru asociācijas (LOA) valdes 
priekšsēdētājs, diriģents Normunds Dreģis. 

“Šis bija patiešām vērienīgs un īpašs 
notikums katra orķestra radošajā dzīvē,  kā 
arī viens no svarīgākajiem LOA izvirzītajiem 
mērķiem šajā gadā. Esmu gandarīts, ka kopā 
mērķtiecīgi strādājot, mums izdevās īstenot 
ideju par LOA festivālu, un īpaši priecīgs, 
ka festivāls varēja notikt jaunajā Rēzeknes 
koncertzālē GORS, kura pamatoti tiek 
uzskatīta par vienu no akustiski labākajām 
koncertzālēm Baltijā. Festivāla laikā katram 
orķestrim tika dota iespēja uzstāties gan 
atsevišķi Latgales reģionā un festivāla 
atklāšanas koncertā Rēzeknes koncertzālē 
GORS, gan arī muzicēt visiem kopā vienā no 
pieciem festivāla meistarklašu apvienotajiem 
orķestriem. Ņemot vērā starptautisku 
pieredzi un manu sadarbību ar Eiropas 
Orķestru Federāciju (EOFed), kura organizē 

orķestru festivālu un meistarklases reizi 
trijos gados, vēlējos lai arī LOA iedibinātu 
šādu tradīciju Latvijā. Svarīga loma festivālā 
tika piešķirta orķestru meistarklasēm, kurās 
profesionāli un pieredzes bagāti diriģenti 
dalījās ar savām zināšanām par mūzikas 
izpratni un interpretāciju. Manuprāt, 
orķestru meistarklases būtiski ietekmē visu 
orķestru māksliniecisko izaugsmi, veicina 
orķestru un diriģentu radošu sadarbību, rada 
bērnos-jauniešos lielāku interesi par sava 
izvēlētā instrumenta spēles pilnveidošanu, 
ceļ kolektīvās muzicēšanas - kā mācību 
priekšmeta - prestižu skolās, kā arī dod visiem 
festivāla dalībniekiem pozitīvu impulsu 
kopējai muzicēšanai dažādos orķestru 
sastāvos.” 

25.oktobrī notika orķestru koncerti Viļānu 
Mūzikas un mākslas skolā, Ludzas Mūzikas un 
mākslas skolā, kā arī Kārsavas Kultūras namā.

26.oktobrī Latgales vēstniecības GORS 
Lielajā zālē notika festivāla atklāšanas 
koncerts, kas izvērtās par plašu un muzikāli 
daudzveidīgi notikumu. Tajā savu sniegumu 
rādīja vienpadsmit orķestri. Visi orķestri bija 
cītīgi gatavojušies un izveidojuši interesantas 
programmas. Viens no spilgtākajiem 
priekšnesumiem bija I.Ziedoņa Zaļā pasaka, 
kuru komponējusi Selga Mence kopā ar 
saviem bijušajiem un esošajiem audzēkņiem. 
Šo skaņdarbu atskaņoja Jāz.Mediņa Rīgas 
1.mūzikas skolas simfoniskais orķestris kopā 
ar P.Jurjāna mūzikas skolas simfonisko orķestri 
(diriģente Laura Staša). Teicēja lomā iejutās 
aktieris Enriko Avots.

27.oktobrī LOA festivāla noslēguma 
koncertā, prasmīgu un aizrautīgu diriģentu 
vadībā, pirmo reizi kopā uzstājās festivāla 
meistarklašu apvienotie orķestri. Spilgti un 
muzikāli pārliecinoši izskanēja V.A.Mocarta 
simfonijas Nr.40 pirmā daļa diriģenta N.Dreģa 
vadībā, L.van Bēthovena simfonijas Nr.1 pirmā 
daļa diriģenta A.Vecumnieka vadībā, J.Brāmsa 
Ungāru deja Nr.5 diriģenta B.Voļaka vadībā,  
B.Britena Muzikālie vakari diriģenta G.Bernāta 
vadībā un A.Pjacollas Libertango M.Berga 
vadībā. Īpaša vērība tika pievērsta arī latviešu 
komponistu mūzikai. Orķestri atskaņoja 
J.Vītola, J.Ivanova, T.Ķeniņa, D.Aperānes, 
I.Arnes, A.Tumševicas, A.Veismanes, A.Baloža 
un Ē.Eglīša skaņdarbus. 

Priecēja arī jauno un talantīgo solistu 
sniegums: Aleksandra Mališkina /vijole/, 
Paulīna Piteņko /saksofons/, Māra Peiseniece 
/akordeons/, Reinis Tomiņš /marimba/, Elza 
Heinberga /pikolo fl auta/, Sandija Skribāne /
fl auta/, Elvis Vizulis /saksofons/, Raivis Sieks /
saksofons/, Alīna Vižine /vijole/, Kristīne Kiete 
/klarnete/, Jūlija Skipore /akordeons/.

1.Latvijas Orķestru asociācijas festivāls 
kopumā izvērtās par spilgtu, muzikāli 
krāsainu notikumu, raisīja radošas diskusijas, 
pavēra jaunas sadarbības iespējas un radīja 
pārliecību par šāda festivāla un meistarklašu 
lietderību nākotnē.

Rasma Mežale
Jāzepa Mediņa 

Rīgas 1.mūzikas skolas skolotāja
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VJMMS 45 gadi – zināms vecums...

Mana pieredze, organizējot 
mūzikas jaunrades 
pēcpusdienu Bēnes Mūzikas 
un mākslas skolā

... kurā izvērtēt sasniegto un (ne)iegūto, at-
sijāt graudus un pelavas. 23. novembrī tiksi-
mies jubilejas koncertā, būs svētki, sarunas, 
atmiņas... Biju klāt skolas dibināšanas brīdī 
1968. gadā un kā direktore, klavieru un kok-
les klases skolotāja atbildēju par Zvejniek-
ciema bērnu mūzikas skolas (tāds toreiz bija 
skolas nosaukums) izaugsmi no l968.–1986.
gadam. Mēs sākām kā neliels 5 pedagogu 
kolektīvs. Katru gadu palielinoties audzēk-
ņu un pedagogu skaitam, vēlāk darbu sāka 
klases Saulkrastos un Carnikavā. Dzīves stils, 
prasības šajā laikā? Tās izpētāmas skolas 
arhīva materiālos un atskaitēs Kultūras mi-
nistrijai uz n lapām ar procentiem, plāniem, 
līmeņiem, ziņojumiem, pedagogu rakstu-
rojumiem. Direktoram bija jāspēj sakārtot 
darbu, ja pedagoga alga bija 75 rubļi par 
pilnu darba slodzi, apkopējas – 70 rubļi, bet 
direktora – 105 rubļi. Neskatoties uz šādiem 
skaitļiem, tas bija izcilu personību – peda-
gogu laiks. Jutāmies cits citam vajadzīgi, 
bija spītība – izturēt! Sarežģītos apstākļos – 
bez savas skolas ēkas, strādājot telpās Zvej-
niekciema vidusskolā, ar lielu vidusskolas 
direktora Jāņa Vilcāna un skolas pedagogu 
atbalstu – laiks bija raibs, bet laimīgs, un 
darbs, dienas un gadi aizskrēja kā mirklis.
Skolas vēsture – labie darbi, panākumi, fes-
tivāli, spilgtākie absolventi, visu bijušo au-
dzēkņu dzīves gaitas, saiknes ar mūziku ir 
fotogrāfi jās un atmiņās. Pazīstamu mākslas 
un mūzikas darbinieku uzstāšanās, kopīgie 
Piejūras mūzikas skolu festivāli, draudzī-
bas koncerti – tikšanās ar citām mūzikas 
skolām, regulārie simfonisko koncertu 
apmeklējumi Rīgā. Arī pedagogi – Ērika 
Barkāne, Ruta Elberte, Vita Līvensone, Jā-
nis Veismanis, Aīda Bārzdiņa, Lilita Ronka, 
Austra Rulle, Ilma Zariņa, Brigita Vīnšteine, 
Zigurds Elsbergs, Dace Siliņa, Pēteris Vas-
ks, Vera Iesalniece, Dagnija Blankenfelde, 
Ģirts Bergmanis, Vilma Lece, Jeļena Ancā-
ne, Aiva Veibrante, Jeļena Krasnova, Žanna 
Baiža, Jānis Dziļums, Astra Vilde, Ilze Plū-
me un citi. “Mani pedagogi” – Tamāra Āri-
ņa un Līga Ķestere joprojām strādā skolā.
Mūziķim dzīve ir vienkārša – lai kaut ko 
pateiktu (atskaņotu) ir jāsāk ar sevi. Arī 
audzēknim skaņdarbs ir jāiemācās, lai to 
uzklausītu, saprastu publika. Bet lai iemā-
cītos arvien grūtāku skaņdarbu, vienkārši 
jāstrādā, visu laiku jābūt radošā procesā un 
attīstībā. Tāpat kā izprast grāmatu un izteikt 
savu vērtējumu var tikai pēc izlasīšanas.
Ir īstermiņa projekti un investīcijas (tagad 
tas ir moderni arī mūzikā), bet pedagoga 
sūtība ir – strādāt ilgtermiņā. Pedagogs ir 
personība, kas veid o personības – ar tiesī-
bām un pienākumu sarunāties caur mūzi-
ku. Iemācīt bērniem lasīt šo mūzikas grā-
matu, lai viņš izaugtu par Kultūras cilvēku, 

mūzikas pazinēju, arī amatieru kolektīvu 
dalībnieku. Kā redzējām šovasar Dziesmu 
svētkos, Saulkrastos ir daudz pašdarbības 
kolektīvu un nenovērtēsim par zemu mūzi-
kas skolas devumu! Tagad strādājot skolā kā 
kokles klases pedagogs, vēlos mūzikas izjū-
tu nodot arī citu instrumentu audzēkņiem. 
Ja rūpīgi lasīsim Mūzikas grāmatu, izpratī-
sim tās būtību, arī moderni mūsdienīgo lat-
viešu komponistu daiļradē atradīsim latvis-
ko kodu. Pasaules skaņu pieredze ir unikāla. 
Jauniešiem, kuri aug ļoti atvērtā un multi 
kulturālā informāciju tehnoloģiju pasaulē, 
labprāt rādu savu fotogrāfi ju arhīvu, kurā 
kokli spēlē arī vīrieši – gan latviešu, gan afri-
kāņu un amerikāņu mākslinieki un aktieri.
Personīgās atmiņas? Ļoti daudz! Un spilg-
tas. Joprojām pamācošas. 80–tajos gados 
Valsts zonas konkurss Cēsīs, komisija no 
Rīgas. Ar cerībām uzstājas mūsu akordeo-
nistu un koklētāju ansambļi. Bet komisijai 
nepatīk: mūzika neritmiska, tā nav pie-
ņemts. Skolotāja Ancāne ir šokā – skolas 
jaunais kompozīcijas pasniedzējs – Pē-
teris Vasks speciāli ansamblim uzrakstījis 
skaņdarbu ar dažādiem taktsmēriem, kas 
nav ritma kļūdas! Arī koklētāju ansamblis 
spēlē ne tā kā pieņemts, iesaistot mūzikā 
čellu... Mums visiem asaras. Bet vasarā uz 
Dziesmu svētkiem atbrauc tautas mūzikas 
ansamblis “Kolibri “no ASV, latviešu tautas 
dziesmās dzied un spēlē kopā balsis, kok-
les, čells un visa Latvija ir sajūsmā. Lielā 
mūzikas un domāšanas Mistērija! Būt soli 
priekšā pieņemtajam (muzicēšanā, do-
māšanā) ne vienmēr “atmaksājas” uzreiz.
Gaidot Latvijas simtgadi 2018. gadā, ir jā-
domā, cik katra organizācija, pašvaldība un 
sabiedrība gribēs būt radoša. Lai veidotos 
Lielas Personības, ir jārada un jāveido vietē-
jā vide, jāspēj redzēt visu kopsakarībās, to 
formulēt, darboties un vēlreiz darboties! To 
arī VJMMS no visas sirds novēlu ! 

Solveiga Ivanova, skolas pirmā direktore, 
kokles specialitātes pedagogs

Atmiņu bildīteņ
Par direktoru Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolā strādāju 1993. – 2005.
Tas bija laiks, kad pārnācām no Zvejniek-
ciema v/sk uz Ostas ielu 15, kur arī šodien 
mūsu skolas pedagogi strādā ar Saulkrastu 
novada un Skultes pagasta talantīgajiem 
bērniem. „Jurģi” 1995. gadā bija iespēja-
mi pateicoties Saulkrastu pilsētas domei 
un Kultūras ministrijai. Tas bija laiks, kad 
mūzikas skolu pārveidoju par Mūzikas un 
mākslas skolu. 
Atceros, ka daudz koncertējām gan Lat-
vijā gan ārpus tās. Skolas koris (skolotājas 
V.Leces vadībā), pūtēju orķestris (skolotāja 

M.Lejas vadībā ) ir koncertējuši Holandē, 
Anglijā, Francijā, Polijā, Lietuvā un Zviedrijā 
pat divreiz. 
Pateicoties skolas pedagogu darbam skola 
varēja lepoties ar starptautisku konkursu, 
festivālu laureātiem.
Ar prieku un lepnumu atceros satrptautisku 
pianistu konkursu Parīzē. Kad tika paziņoti 
konkursa rezultāti, izrādījās, ka visās kon-
kursa disciplīnās, kur piedalījās dalībnieki 
no Latvijas, esam ieguvuši naudas balvas 
un pirmās vietas! Toreiz bijām Em.Dārziņa 
mūzikas skola, J.Mediņa Rīgas mūzikas sko-
la un mūsu skolas skolotāja Tamāra Āriņa 
ar savām audzēknēm Elīzi Melderi un Ievu 
Kalniņu. 
No „humora lappusītes” atceros gadījumu.
Strādājot direktora amatā katrs ir saskār-
ies ar inventarizāju, dažādu komisiju paŗ-
baudēm un citiem ne pārāk patīkamiem 
procesiem. Tātad notiek kārtējā inventāra 
uzskaite un atklājas, ka zālē ir aizkars, kurš 
ir uz pusi īsāks, kā norādīts inventāra saraks-
tā. Man protams satraukums, revizors gaida 
atbildi, bet man nav ko teikt! Izrādās – kolē-
ģes gatavojot skolu 1.septembrim iepriekš 
nepabrīdinājušas mani, sadalījušas aizkaru 
divās daļās un līdz ar to sanācis arī kāpņu 
telpā! Mazliet izdomas, radoša pieeja un re-
zultāts pozitīvs gan fi nansiāli, gan estētiski! 
Skolas jubilejā pedagogiem gribu novēlēt 
radošu pieeju darbam, zinātkārus audzēk-
ņus, būt saliedētiem šai pārmaiņu un pār-
steigumu pilnajā laikā! Vairāk patiesu smai-
du, darba sparu un jūtamu algas pielikumu 
katru nākamo gadu! 
Raimonds Kalniņš

 “Sākums jeb mums astoņpadsmit”. 
Kā mūzikas skola par mūzikas un mākslas 
skolu tapa. Mākslas nodaļas pilngadības 
svētkos – maza vēsturiska atkāpe 1995. 
gada rudenī
1995. gadā, kad Vidzemes jūrmalas mūzikas 
skolā aizsākām mākslas izglītību – apņēmī-
bas, entuziasma, iekšējas spītības piepildīts 
laiks. Toreizējais skolas direktors R.Kalniņš 
un pilsētas dome ieslēguši zaļo gaismu – 
sāciet! Divu pedagogu – Dainas Pērkones 
un manā (raksta autore) pārziņā bija pirmie 
17 mākslas nodaļas audzēkņi (jaunākajam 
– 10, vecākajam – 17 gadi) un viss mākslas 
izglītības process “pieci vienā” – no radošā, 
mācību darba, līdz sagādnieka, remonts-
trādnieka un apkopējas darbiem. Mūzikas 
skolai pēc 28 gadu gaidīšanas tikko pie-
šķirtas savas telpas. Beidzot paši savā ēkā! 
Iecere mazajās klasītēs, kurās vairāk par 
vienu galdu un dažiem ķebļiem neierūmēt, 
strādāt arī jaunajiem māksliniekiem, zūd. 
Ar Zvejniekciema kultūras nama toreizējo 
īpašnieku laipnu akceptu mākslas republi-

ka iemēģina kultūras nama augšstāvu. Tur, 
kolhoza “Zvejnieks” bijušajā skaitļošanas 
centrā vispirms jāatbrīvo telpa no desmi-
tiem metāla kastu un kastīšu. Skrūvējam un 
demontējam, līdz to visu var izkustināt no 
vietas. Mēbeļu gandrīz nekādu. Tās stiep-
jam no mājām. Citas rodas, kopā ar Zvej-
niekciema vidusskolas direktoru A.Dulpiņu 
revidējot vidusskolas bēniņus. Paldies par 
to – tiekam pie galdiem! Špaktelējam, slīpē-
jam, krāsojam, naglojam. Arī tapešu ruļli – 
no mājām. Skolotāja Daina no sava šķūnīša 
dēļus aizved amatniekam – top molberti, 
uz kā strādāt. Skatoties uz audzēkņiem, 
kuri strādā kā traki, vairojas spēks. Zāģējam 
starpsienā durvis uz blakus telpu – tā ir tuk-
ša, pie sienas vien Gorbačova foto, ar stri-
ķiem pārsietās kaudzītēs biedru Staļina un 
Ļeņina kopotie raksti, un sarkana plāksnīte 
vēsta “Partijas komiteja”. Piešķiram telpai 
citu iespēju – zīmētava. Oktobris – auksti, 
novembris – vēl aukstāk... kultūras nama 
apkure nestrādā. Rudens spēcīgā vējā tel-
pās plīvo mati un milzīgie logi ar vecajiem 
rāmjiem redzami kustas uz priekšu un atpa-
kaļ. Ar molbertiem un darbiem pārceļam-
ies tālāk no logiem. Drošāk. Toties skats uz 
bangojošo jūru un saulrietiem nemainīgi 
lielisks. Decembris. Uz darbu eju no rīta, lai 
ieslēgtu elektrisko sildītāju. Telpā + 7 grādi. 
Līdz pusdienlaikam, kad nāk audzēkņi un 
sākas stundas, jau siltāk, + 11, +12 (ak, Izglī-
tības likums! Siltuma ir tieši divas reizes par 
maz). Visi strādājam vienā telpā, jo vairāk 
piesildīt nav iespējams. Tomēr salst rokas, 
ir dienas, kad zīmējam, gleznojam cimdos. 
Pak, pak, pak, plunkš – vairāk vai mazāk rit-
miski atbalsojas. Nekas, uzgriežam skaļāk 
līdzpaņemto radio. Ā, un griestu lampas 
tak jāizslēdz! Jumts ik pa laikam tek, lavierē-
jam starp bļodām un spaiņiem, un nemitīgi 
pārvietajam mēbeles un darbus, lai nelīst 
virsū...dažs tomēr saslop. Bet audzēkņi nāk, 
talantīgi un aizrautīgi, zīmējam līdz pusde-
viņiem vakarā. Pietiek gan iedvesmas, gan 
spītības. Alga – 36 lati (izturēt, izturēt, iztu-
rēt). 
Bija atjaunotās neatkarīgās Latvijas valsts 
4–tais gads. Brīvība un milzīga vēlme likt ie-
sakņoties mākslas izglītībai Zvejniekciemā.
Pēc nepilniem četriem mēnešiem, Ziemas-
svētkos sarīkojam pirmo izstādi domē – “Sā-
kums”. Un to prieku, – Ziemassvētkos mums 
beidzot ir siltums, arī jumts tiek labots! Tā 
pirms 18 gadiem aizsākās darbs VJMMS jau-
najā – mākslas nodaļā. 
1998. gadā kopā ar kolēģēm R.Grāmatiņu 
un L.Rihteri uzsākām darbu Saulkrastos un 
2006. gadā ar kolēģēm G.Brakovsku un I. 
Mailīti – Carnikavā.
Tagad, kad šķiet, ka ir grūti, jāatceras “sāku-
ma” laiks un smaidot jāteic, ka grūtības ir 
relatīvs jēdziens. Visu izšķir attieksme.
Varbūt šo atmiņu mirkļi iedves-
mo kādu mūzikas skolu pārtapt 
par mūzikas un mākslas skolu? :)

Vecākā Vidzemes jūrmalā vai otrās jaunī-j j
bas sākums?
45 skolai – daudz vai maz? Atmiņu bildītēs 
ieskicējas skolas vēstures daļa. Par katru 
desmitgadi varētu tapt atsevišķa nodaļa 
grāmatā... varbūt reiz saņemsimies tādai 
tapt? Kā mūsu darbības izdosies nākamajās 
desmitgadēs, atkarīgs no daudziem fakto-
riem – valsts, pašvaldībām, sabiedrības jeb 
vecāku kā izglītības pasūtītāja radošuma, 
uzskatiem un iespējām. Skola ir tikai posms 
(tiesa gan – ļoti svarīgs!) šajā ķēdītē. Tāpēc 
skolas darbība tik cieši saistāma ar kopsaka-
rībām visu ķēdītes posmu sasaistē. Šodien 
Latvijas kultūrizglītībā daudz atšķirīgā, no 
jauna meklējamā, mainīgā. Izglītības uzstā-
dījumi nāk un iet līdz ar ministru padomnie-
kiem, neiztikt bez ironijas par inovācijām, 
kas to realizācijas gadījumā nograutu kul-
tūrizglītības pamatus. Mugurkauls un savs 
redzējums vajadzīgi arī skolās, ikkatru norā-
di tvert kā absolūtu, steidzami realizējamu 
patiesību izrādās pat kaitīgi... Mums ir sava 
pieredze, tradīcijas un attīstīti savi izglītības 
vērtību akcenti, paldies pedagogiem par to! 
Strādā pedagogi – mūsu bijušie audzēkņi, 
mācīties nāk (arī kādreizējo absolventu) 
bērni, nu jau arī mazbērni. Strauji, atšķirīgi, 
ar savu “es”. Pašu izsvērtā, darāmā, nepiecie-
šamā daudz, – izglītībā stāvēt uz vietas ir 
garlaicīgi un nav lietderīgi. Humanitārās iz-
glītības, mūzikas un mākslas nozīme pasau-
lē strauji aug. Gribas domāt, ka līdz ar mūsu 
skolas, pedagogu centieniem šī nozīme aug 
arī mūsu sabiedrībā, VJMMS darbības vietās 
Saulkrastu un Carnikavas novados. Ir pareizi 
un Latvijai svarīgi, ka kultūrizglītība nav eks-
kluzīva, izredzētu, bagātu ļaužu privilēģija, 
bet pieejama, saprotama un brīvi attīstāma 
joma katrā novadā. Man personiski ir prieks, 
ka skolas kolektīvs, par spīti joprojām sarež-
ģītam izdzīvošanas laikam, ir radošs, ar savu 
pašcieņu, iekšējo gudrību, kultūras pat-
riotismu, turklāt nav krīzes gados izšķīdis, 
nīgrs un sanīcis. 
Jubilejā, svētkos, novēlu cilvēcisku prieku, 
mirdzumu acīs un izturību, turpināt konsek-
vences mūzikas un mākslas, arī personiskās 
dzīves jomās visam kolektīvam, arī bijuša-
jiem pedagogiem, audzēkņiem, absolven-
tiem!
• Nest nemainīgi svarīgo cauri laikiem – 
latvisko identitāti, humānismu, radošumu, 
kultūras mantojumu un pieredzi! Ar mēr-
ķtiecību, pašizaugsmi, cieņu un pašcieņu, 
analītiskumu. Bez visatļautības, bet arī bez 
spiedošiem rāmjiem augošām personībām.
• Nesastingt “kad mēs augām” terminos, 
neko jaunu nebūvēt uz drupām, līdzšinējā 
noliegšanu un “tikai ar mani sākās pasaule” 
pozā.
• Domāt vispirms, darīt pēc tam. Neko 
nedarīt formāli.
• Atšķirt būtisko no nebūtiskā, paliekošo 
no sīkumiem, ietekmējamo no neietekmē-

jamā.
• Nekāpt uz grābekļiem divreiz! Katru 
nākamo soli veikt, izvētījot pieredzi. Ne tikai 
savu. 
• Caur mūziku un mākslu palīdzēt orien-
tēties pasaulē. Tās ir valodas bez vārdiem, 
bet pasaka vairāk. 
• Mācīt klausīties, dzirdēt, saskatīt. Runāt 
ar sabiedrību, līdz saprot. 
• Būt draudzīgiem un laipniem. Mērķtie-
cīgi ravēt snobismu dzīvē un kultūrā, ja tāds 
parādās.
• Gudri svērt pārmaiņu lietderību, ērtu-
ma vārdā nenoknābt pārmaiņu idejas. Sa-
just rezultātu “uz priekšu”. 
• Nenovērtēt par zemu ne procesu, ne 
rezultātu. Disciplinēt sevi un audzēkņus uz 
izaugsmi. 
• Lai top personības, kuras zin, ko grib 
un apzinās, ko var, dara lietas gudri, realizē 
mērķus humāni, nekāpjot līdzcilvēkiem uz 
galvas un nebradājot dvēselē! :)

Ieva Lazdauska, VJMMS direktore, arī 
mākslas nodaļas pedagogs ļ p g g

Strādājot ilgus gadus vispārizglītojošā 
skolā un gatavojot skolēnus mūzikas 
olimpiādei, saskāros ar to, ka skolēnam ir 
jākomponē sava mūzika. Tieši tad sapratu, 
ka tas ir ļoti grūti un tomēr interesanti. 

Bēnes mūzikas un mākslas skolas 
direktore aicināja katru pedagogu 
organizēt vienu pasākumu. Tā man radās 
doma organizēt jaunrades pēcpusdienu 
mūzikas skolā. Centos audzēkņus vairākkārt 
ieinteresēt, iedrošināt un likt noticēt saviem 
spēkiem. Tas izdevās! Pirmoreiz šāds 
pasākums notika jau pagājušajā mācību 
gadā.

Un tā, klāt 2013.gada 23.oktobris.
Aiz loga vējš šūpo krāsainas rudens lapas. 

Bēnes Mūzikas un mākslas skolas mazā, bet 
mājīgā zālītē nav nevienas brīvas sēdvietas! 
Konkurss, kurā audzēkņi piedalās ar savu 
sacerētu mūziku, skolā notiek otro reizi.

Marta Rēzija Spudas un Sintija Pūpola 
uz klavierēm izpilda savu izdomāto rudeni 
mūzikā. Deina Diāna Jaunģerķēna mācās 
akordeona spēli, bet šoreiz savu sacerēto 
„Mazo etīdi” izpilda uz klavierēm un 
Alīna Jegorova spēlē klavieru skaņdarbu 
„Pārdomas”. Laikam tieši rudens Anastasiju 
Jegorovu rosinājis nodēvēt savu sacerēto 
skaņdarbu – „Tumšā nakts”. Audzēkne 
Sindija Bārzdiņa gan savu mūziku velta 
pavasarim.
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LEKCIJA Nr. 1 ierakstīta magnetafona 
lentā 1973. gada 9. Oktobrī

(2.turpinājums)
Katrai lietai ir sava vieta. Kāpēc mūsu 

bērni tik labprāt klausās estrādes mūziku? 
Cauru dienu viņi iegūst šo informāciju, viņi 
ir sagatavoti šai mūzikai. Viņi ir bioloģiski sa-
gatavoti. Tur nekas nav jāmācās, lai saprastu. 
Jāiemācās ir tikai augstākas parādības. 
Šīs primitīvās bioloģiskās parādības ir 
cilvēkam pašam. Lūk, visa šī trokšņu mūzika 
izraisa tikai primitīvu pārdzīvojumu. Ja 
cilvēkam patīk šis pārdzīvojums – lūdzu.

Es jums pievedīšu vēl kādu piemēru, ka 
ne tikai cilvēkam patīk, bet arī dzīvniekam 
patīk. Ļoti interesanti šie pētījumi ir izdarīti 
pie žurkām un pie pelītēm, kurām arī 
iemontēti smadzenēs ir elektrodi zemga-
rozas rajonos, kas rada tīksmes sajūtu. Šo 
elektrodi var ieslēgt – strāvu var ieslēgt 
pats dzīvnieks. Ir iekārtots tā, ka ir zināma 
pamina, uz kuru dzīvnieks uzmin virsū. 
Un, ja viņš uzmin uz šo paminu, tas ieslēdz 
elektrisko strāvu un šim dzīvniekam rodas 
ļoti patīkams tīksmes pilns pārdzīvojums. 
Un ļoti interesanti – šīs žurkas un peles tā 
iemīlējušās šinī pedālī, ka viņas cauru dienu 
spiež uz šo pedāli, lai justu šo pārdzīvojumu. 
Bet šis pārdzīvojums, atkārtots tik milzīgās 
masās, rada pilnīgu samaņas zušanu – 
nokrīt šie dzīvnieki bez spēka, kairinādami 
savu smadzeņu garozu. Ar to es esmu jums 
demonstrējis arī kādu citu modeli, – tā 
saucamo narkomānisko vielu iedarbību 
uz cilvēku – tā arī rada primitīvu prieku; 
tāpat kā šis kairinājums, kuru izdara peles 
un žurkas. Šis primitīvais prieks ir katru di-
enu atrodams arī mūsu galdā – ar alkohola 
starpniecību mēs panākam šo primitīvo 
prieku; tas ir zemgarozas kairinājuma 
rezultātā. Ir ļoti interesanti, ka šis zemga-
rozas kairinājums ir ļoti tīksmes pilns dažos 
gadījumos.

Zinātne šobrīdir noskaidrojusi dažādas 
jūtu un pārdzīvojumu nianses, veidus. 
Un lūk, izrādās, ka arī tā saucamā trokšņu 
mūzika arī rada zināmas tīras sajūtas, ko 
mēs nenoliedzam. Tas saka: lai moderno 
mūziku (es nerunāju par estrādes mūziku), 
sāktu saprast, (un ir taču tas nepieciešami 
– saprast šo moderno mūziku), cilvēks 
ir šai sapratnei jāgatavo. Ir jau arī pašu 
mūziķu karš pret šo moderno mūziku no 
tā saucamās vecās paaudzes mākslinieku 
puses, kuri grib apkarot arī šīs modernās 
mūzikas dažādu stilu attīstību. Bet at-
kal es gribētu griezties pie jums tuvāka 
speciālista Stravinska atziņām. Viņš saka, ka 

tie cilvēki, tie bērni, kuri savā audzināšanā ir 
galvenokārt audzināti uz klasiskās mūzikas 
pamatiem, nespēj vairs uztvert moderno 
mūziku. Un viņam ir liela taisnība, jo tādi, 
kas ir audzināti uz klasiskās mūzikas bāzes, 
viņu pārdzīvojumi ir absolūti citādi nekā to 
cilvēku pārdzīvojumi, kurus izsauc modernā 
mūzika. Mēs zinām, ka ne tikai kvantitatīvi 
viņi ir dažādi, bet arī kvalitatīvi dažādi. Lai 
varētu ieaudzināt izpratni par moderno 
mūziku, kuru bērni nepieņem un neatzīst, 
viņi labprāt atzīst vēl džezu – trokšņu 
mūziku. Jūs jau redzat bioloģisku pamatu 
tam, moderno mūziku viņi neatzīst, viņiem 
nepielīp, viņiem nerada tīksmi.

Un Stravinskis saka, ka vajag sākt 
audzināt bērnus tieši modernā mūzikā. 
Lai viņiem pakāpeniski izveidotos tas 
īpatnējais pārdzīvojumu ansamblis, ko 
rada modernā mūzika, viņus vajag ievadīt 
ārkārtīgi saprātīgi, ar zināmu taktu, bez 
uzspiešanas. Tur vajag ieaudzināt izpratni, 
un lūk šeit vairs nevar runāt par tādu vai 
citādu gaumi, kura būtu iedzimta, bet tā jau 
ir ieaudzināta gaume.

Lūk, tāpēc nepārprotat, mēs noteikti 
izšķiram:

1. klasisko mūziku,
2. moderno mūziku,
3. trokšņu mūziku.
Trokšņu mūzika neprasa absolūti nekādas 

priekšzināšanas, tai ir visplašākā auditorija, 
kādu vien cilvēks pazīst, jo viņa ir bioloģiska 
– visiem zināma. Vienalga, vai tas ir muzikāli 
izglītots cilvēks vai neizglītots, viņi izjūt 
vienas un tās pašas primitīvās bioloģiskā 
pārdzīvojuma jūtas.

Šīs trīs mūzikas formas un veidi ir sap-
rotami izejot no zinātniskā viedokļa, no 
smadzeņu morfoloģiskā un fi zioloģiskā 
viedokļa pilnīgi precīzi un skaidri.

Daži mūziķi to ir tīri intuitīvi jau 
sapratuši. Tāds ir Stravinskis. Turpretī mēs – 
speciālisti, muzikologi, vēl mokāmies ar šīm 
problēmām, kaut gan viņas jau pēc būtības 
ir atrisinātas. Tātad, sapratīsim, ka ir klasiskā 
mūzika – tīrā mūzika, kura ir tikai saistīta ar 
smadzeņu garozu. Viņu ir atradusi smadzeņu 
garoza. Un ir modernā mūzika, kas arī ir 
tīra smadzeņu garozas mūzika. Cilvēka 
paša radīta, nenoskatīta, nekur viņai nav 
modeļa. Tā ir viena no visinteresantākajiem 
kultūras veidojumiem cilvēces kultūras 
vēsturē, apzinīgi veidota. Izvirzīšu tēzi, 
ka mums ir jāizšķir trejādas mūzikas 
– trokšņu, modernā, klasiskā mūzika.
Klasiskā – ir tīra smadzeņu garozas mūzika

Modernā – satur sevī arī tādus elemen-

tus, kas ir sastopami trokšņu mūzikā un 
tāpēc šis pārdzīvojums, ko rada modernā 
mūzika ir sarežģītāks – tas ir kombinējams 
no smadzeņu garozā ierakstītām emocijām 
un no zemgarozas rajoniem.

Īstā trokšņuņ  mūzika – ir tikai zemgarozas 
mūzika, viņas galvenā pielikšanas vieta ir 
zemgaroza – hipotalamus, kurā atrodas 
visi mūsu primitīvās enerģijas krājumi – 
tieksmes, tendences utt.

Tātad saviem klausītājiem pašā sākuma 
es gribētu izvirzīt šo skaidrību mūzikas 
izpratnē, lai mēs iegūtu vienīgi precīzus 
jēdzienus, lai mēs radītu priekšstatu, lai 
mēs, tā sakot, necenstos vienu mūzikas 
formu izskaidrot ar otras mūzikas for-
mas palīdzību, jo tās ir pilnīgi dažādas 
parādības. Tātad es vēlreiz atkārtošu dažas 
tēzes, ka mēs saņemam no dabas un pas-
aules informāciju savā dzīves laikā, un šī 
informācija tiek ierakstīta smadzeņu garozā, 
kurā nokļūst caur mūsu maņu orgāniem, 
šinī gadījumā mūs interesē galvenokārt 
dzirdes maņa. Tātad šī dzirdes maņa tiek 
fi ksēta attiecīgā centrā, un šī dzirdes maņa 
var iet tieši uz zemgarozu, kā tas ir trokšņu 
mūzikas gadījumā. Šeit dzirdes centrs ir 
tikai pagaidu centrs, kurā šī informācija 
nokļūst pēc tam hipotalmusā. Zemgaroza 
ir precīza vieta un rada kairinājumu, tāpat 
kā es minēju pie dzīvniekiem izdarītie 
kairinājumi. Turpretī modernā mūzika ir 
saistīta ar garozu un zemgarozas rajoniem, 
viņa izsauc arī tādus pārdzīvojumus, kādus 
rada trokšņu mūzika un izraisa arī tādus 
pārdzīvojumus, kādus izraisa arī klasiskā 
mūzika. Viņa ir grūtāk saprotama, viņa prasa 
ļoti nopietnu audzināšanu, izpratni.

Klasiskā mūzika paliek galvenokārt 
smadzeņu garozā. Un tā ir radusies tikai 
jaunākā laikā, pakāpeniski, sākot no mums 
pazīstamiem vēstures periodiem, no grieķu 
laikiem. Šī bioloģiskā informācija, kura ir 
saistīta ļoti bieži ar trokšņiem, mums ir jau 
dabā līdzi dota, turpretī absolūti viss tas, kas 
ir saistīts ar muzikalitāti, tas ir tikai iegūts 
audzināšanas rezultātā – tikai audzināšanas 
rezultātā. Tā saucamā muzikalitāte iedzimtā 
formā – zinātnē netiek atzīta. Bet nest-
eidzaties ar slēdzieniem priekšā, mēs šos 
jautājumus precīzi apskatīsim, tad, kad 
runāsim par spējām, par apdāvinātību, par 
talantu, tos izdiskutēsim, bet pašreiz lai tās 
ir tikai tēzes. 

Un tātad šie milzīgie strīdi – nevajadzīgie, 
nederīgie ir patiesībā atrisināmi ļoti 
vienkārši un zinātniski un tāpēc, lai mani 
klausītāji aiztur iebildumus, kas viņiem 

varbūt patreiz rodas. Mans uzdevums ir 
katru mēnesi ievadīt šai jaunajā jomā, kas 
jums ārkārtīgi daudz palīdzēs noskaidrot, jo 
psiholoģija ir kļuvusi par tik eksaktu zinātni, 
kāda ir ikviena zinātne, kāda ir fi zika, kāda 
ir ķīmija un viņas likumi ir tikpat stingri no-
teikti kā pārējām zinātnēm. Un tas ir noticis 
tāpēc, ka par psiholoģiju nerunā vairs tikai 
teorētiski, bet galvenokārt runā un attīsta 
psiholoģiju tikai tie cilvēki, kuri pēta cilvēka 
smadzenes.

Viss tas, ko mēs saucam par dvēseles 
dzīvi, nav nekas cits kā smadzeņu iz-
pausmes dažādas formas. Lūk, tāpēc 
mums jāmeklē visu jautājumu atrisinājums 
smadzenēs, lūk tāpēc es Jūsu uzmanību 
nopūlēju tik ilgi ar šīm sausām parādībām, 
tamdēļ, lai arī mākslas pasaulē ievestu 
konkrētību – precizitāti. Lai mēs ne tikai 
paļautos uz ieskatiem, uzskatiem, bet, 
lai mēs rastu zinātnisku pamatu, kamdēļ 
tas tā ir. Tātad Jūs saprotat, ka gandrīz 
absolūti viss atkarīgs no audzināšanas. 
Viss atkarīgs ir no tā, ko jūs ierakstīsiet 
bērnam smadzeņu garozā. Tas, ko viņš 
saņem līdzi kā tādus vai citādus faktus 
mūzikas pasaulē, piemēram, trokšņu 
mūzikas tīksmi – tas ir bioloģisks jautājums 
kā jūs dzirdējāt. Tātad, ja jūs zināt 
pielikšanas vietu, jums tūliņ kļūst skaidrs, 
ka jūs katru bērnu varat padarīt par 
entuziastu gan klasiskai mūzikai, gan 
modernai mūzikai, gan īstenībā neko ne-
darot, padarot par entuziastu klausīties 
trokšņu mūziku. Tas viss atkarīgs ir no ped-
agoga, no audzināšanas. Tātad Jūs redzat – 
audzināšana jeb pedagoģiskās psiholoģijas 
spēcīgākā daļa jeb psiholoģiskā var darīt 
to, ko viņa vēlas, ja pedagogs ir virtuozs 
savā dabā Virtuozs viņš kļūst tad, ja viņš 
iegūst zināšanas psiholoģijā – pedagoģijas 
psiholoģijā jeb psiholoģijas pedagoģijā. 
Lūk, tāpēc mans temats būs caurausts ar 
šo sarkano pavedienu – ar psiholoģisko 
pedagoģiju. Pakāpeniski es Jūs iepazīstināšu 
ar šiem tematiem un principiem nevis 
sarežģītā formā, bet tā, lai jūs varētu prak-
tiski pielietot. Jūs redzat, ka psiholoģija ir 
pārvērtusies par praktisku zinātni. Kas tad ir 
jādara muzikālā audzināšanā pedagogam? 
Vai šis darbs ir viegls vai smags?

Kā es teicu, ka katrs virtuozs pedagogs 
var ieaudzināt bērnā kādu gaumi viņš 
vēlas. Tas attiecas uz tādu pedagogu, kas 
ir apguvis visu pedagoģiju – pedagoģijas 
principus, taktiku, metodi. Tikai tad viņš ir 
tas, kas informāciju spēj piesaistīt pie bērna 
smadzenēm.

Un pirms mēs šodien šo teorētisko pastai-
gu beidzam, es gribētu mazliet paslavēt 
jūsu profesiju – jūsu brīnišķīgo pedagoga 
profesiju un atgādināt, ka šī pedagoga pro-
fesija ir ārkārtīgi sena. Un pats vārds „peda-

gogs” ir jau vairāki tūkstoši gadu vecs un 
ceļas no vārda „paid”, „ago”. Paid – tas ir senā 
grieķu valodā – bērns. Ago g – vest, vadīt.

Tātad tas ir bērna pavadītājs. Izrādās, ka 
šis vārds ir cēlies senā Grieķijā. Katru rītu 
Atēnās bērni gāja uz skolu, tāpat kā mēs, bet 
tikai ar vienu atšķirību, ka viņus pavadīja ļoti 
audzināti un ļoti izglītoti vergi. Tātad vergi 
bija tie, kuri skaitījās bērnu uzraudzītāji, 
kuri raudzījās, lai viņam nekas ļauns neno-
tiktu ceļā. Atēnu varenie izraudzīja par sava 
bērna pavadītājiem ļoti apdāvinātus vergus. 
Un šis pavadītāja vārds ir pārgājis vēlāk uz 
mūsu „brandžu” – uz pedagogu „brandžu”. 
Bērna pavadītājs. Visbrīnišķīgākais vārds. 
Mēs, pedagogi, vedam bērnus pa ceļiem, 
kuri ved līdz zinātnes centriem – līdz 
augstākām atziņām, tādā veidā jūs varat 
arī viegli saprast pe–da–go–ga uzdevumu: 
Pedagogi pasargā bērnus no nepareiziem 
virzieniem. Tātad tas viss, ko mēs saucam 
par pedagoga uzdevumu – audzināšanas 
uzdevumu, kurš jau sen ir bijis izvirzīts senā 
cilvēces pagātnē. Un mēs tātad nesam šo 
vārdu – pedagogs.

Bet brīnišķīgā kārtā katram Atēnu pilsoņa 
bērnam bija padusē – līra.

Mēs esam drausmīgi atpalikuši, salīdzinot 
ar Atēnu muzikālo izglītību. Tur katram 
bērnam bija jāpazīst lira un jāspēlē. Un 
mēs zinām, cik samērā maz darbu ir pali-
cis pāri, bet kādas augstas dziesmas ir 
dziedājuši grieķi par mūziku. Mēs, vecie 
mediķi esam arī lieli klasiskās literatūras 
mīlētāji un cienītāji, tāpēc mums izliekas 
visa mūsu mūziķu valoda tik drausmīgi 
primitīva salīdzinot ar grieķu laika mūzikas 
aprakstītiem un mūzikas cildināšanu, ka 
īstenībā neliekas, ka ir pagājuši vairāki gadu 
tūkstoši un mūzika ir attīstījusies bezgala 
augstāk, brīnišķīgās formās. Pirmkārt – mēs 
kaut kā esam pri – mi – ti – vi – zē – ju – 
šies. Atcerēsimies šo bērnu pavadītāju un 
liru kā brīnišķīgāko simbolu un mūzikas 
lielo vērtību nozīmi cilvēka dzīvē. Muzikālās 
izglītības nozīme nav pārvērtējama, mēs 
neesam to tikai novērtējuši.

Un atkal es gribētu pasteigties priekšā, 
lai jūs nedomātu, ka mēs zinātnieki 
cenšamies kaut kā sausināt un kaut kā 
primitivizēt jūsu uzdevumu; tieši otrādi – 
muzikālai izglītībai ir jāsāk piešķirt viņas 
vadošo lomu. Tad, kad ienāks skolā 
un ienāks klasē mūzikas skolotājs, lai 
katrs atceras, ka tas ir vissvarīgākais 
priekšmets; jo neviens priekšmets 
tik ārkārtīgā mērā neaktivizē cilvēka 
smadzenes kā mūzika. Mēs nezinām 
absolūti nevienu citu tādu kairinātāju, 
kurš iedarbina visas cilvēka smadzenes. 
Tāpēc man gribētos un es joprojām – par 
to stāvu, lai jūs – tie, kas veltījuši savu mūžu 
muzikālai izglītībai, bērnu audzināšanai, 

saprastu, ka jūsu priekšmets ir viens 
no visuniversālākajiem, tieši viens no 
tiem priekšmetiem, kas atmodina visas 
cilvēka smadzenēs iefi ksētās psihiskās 
parādības. Ne tikai emocijas kā Jūs varbūt 
līdz šim domājāt. Īstā muzikālā izglītība ar 
īstu mūzikas izpratni rosina ne tikai jūtu 
pasauli, bet viņa rosina arī gribas pas-
auli. Un kas visinteresantākais – viņa 
rosina arī intelektu. Lūk, tāpēc mēs ne-
varam pārvērtēt muzikālās izglītības lomu 
un muzikālo pedagoģiju. Tādā virzienā es 
gribētu jūs šodien iepazīstināt ar pirmajām 
tēzēm, kuras mēs pakāpeniski atrisināsim, 
izvērtīsim plašākā skatījumā, lai jūs izpras-
tu, ka tā zinātne, ko sauc par psiholoģiju, 
patiesībā ir jūsu labākais padomdevējs.

(Turpinājums sekos)

Doc. R. Krūmiņš PERSONĪBAS LOMA MUZIKĀLAJĀ AUDZINĀŠANĀ 

Pēc labi paveikta darbiņa, protams, lūk, 
uzvarētāji!

Žūrijas balva vienbalsīgi tiek piešķirta 
2.klases audzēknei Undīnei Būmanei 
par interesantāko skaņdarbu klavierēm 
– „Darbā”. Veicināšanas balva – Sintijai 
Pūpolai.

Vērtīgāko, skatītāju simpātijas balvu jau 
otro reizi saņem Krista Hotuļeva un Rianda 
Sergijevska par dziesmu „Brīnumainā 
pasaule” ar klavieru pavadījumu. Meitenes 
visus pārsteidz, dziesma tiek izpildīta angļu 
valodā.

Mana personīgā balva šoreiz vienīgajam 
vīriešu kārtas pārstāvim Aivim Antonovam 
par sacerēto un ģitāras pavadījumā izpildīto 
dziesmu „Dziesmas vērts”.

Mīļš paldies dalībniekiem, viņu draugiem, 
vecākiem, visiem skolas audzēkņiem 
un pedagogiem par līdzdalību! Paldies 
direktorei par atbalstu! Paldies par 
pasākuma vadīšanu un muzicēšanu manas 
vokālās studijas „Solo plus...” meitenēm – 
Milānai Kočubajevai, Melitai Šaulei, Endijai 
Neibertei un Montai Lingbērziņai.

Redzot patiesu prieku dalībnieku un 
klausītāju acīs, sapratu, kādu gandarījumu 
mums visiem sniedzis šis pasākums. Varbūt 
pamēģiniet arī Jūs?

Lai veicas mums visiem! Uz jaunu tikšanos 
mūzikā!

Mūzikas teorijas skolotāja Anita Dūma
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30.oktobrī Latgales priekšpilsētas mūzi-
kas un mākslas skolas kolektīvs devās pie-
redzes apmaiņas braucienā uz Krāslavu, kur 
apmeklēja Krāslavas mūzikas un Krāslavas 
mākslas skolas, lai iepazītos gan ar šo sko-
lu darba pieredzi, gan apstākļiem kādos šīs 
skolas strādā.

Izmantojot iespēju, braucienā tika ietver-
ta arī plaša kultūras programma– apskatīts 
Latgales Mākslas un amatniecības centrs Lī-
vānos, kā arī veikta kultūrvēsturiska ekskur-
sija pa Krāslavas pilsētas nozīmīgākajiem 
dabas un vēsturiskajiem objektiem.

Latgales mākslas un amatniecības centrs 
pārsteidza ar mūsdienīgo iekārtojumu, kurā 
senais organiski savijies ar moderno, tā bija 
gan iespēja apskatīt patstāvīgo ekspozīciju 
„Amatnieki Latgalē” renovētajā Līvānu mui-
žas klētī, gan apmeklēt pavisam nesen – šā 
gada aprīlī, jaunajās telpās no jauna atklāto 
Līvānu stikla fabrikas muzeju. Tas ir unikāls 
visā Baltijā– ar savu 4000 Līvānos radīto 
stikla priekšmetu kolekciju, kas parāda Lī-
vānu stikla meistaru prasmju attīstību 125 
gadu laikā. Muzejs priecēja ar savu pārdo-
māto iekārtojumu, un sajūta, ka līvānieši 
ļoti lepojas un mīl savu stiklu– palika ikvie-
na apmeklētāja sirdī. Līvāniešiem no visas 
sirds tika novēlēts, lai kādreiz atkal tiktu at-
sākt pašlaik pārtrauktais Līvānu un Latvijas 
lepnuma– stikla rūpnīcas– darbs.

Krāslavas apmeklējumu paspilgtināja 
labvēlīgie dabas apstākļi un skaisto rudens 
dienu izrotāja krāslaviešu sirsnība – jau pie 
pilsētas robežas Latgales priekšpilsētas mū-
zikas un mākslas skolas kolektīvu sagaidīja 
Krāslavas mūzikas skolas direktore Olga 
Grecka, kura visu dienu kopā ar Krāslavas 
muzeja gidi Allu Lomanovsku nenogursto-
šā labestībā rūpējās, par to, lai mūsu skolas 
kolektīvs iemīļotu šīs mazās Latgales pērles 
šarmu. No Mīlestības kalniņa apskatījuši 
skaisto pilsētas panorāmu un noklausīju-
šies leģendu par grāfa Karņicka un Plāteru 
dzimtas mantinieces– Emīlijas traģisko mī-
las stāstu, devāmies izbraucienā pa pilsētu, 
un apmeklējām spilgtāko Latgales baroka 
arhitektūras paraugu – Krāslavas Sv. Ludvi-
ga Romas katoļu baznīcu, kas, pēc Aglonas, 
ir otrs nozīmīgākais svētceļotāju galamērķis 
Latvijā.

Apmeklējot Krāslavas mūzikas skolu, no-
vērtējām tās pārdomāto iekārtojumu, un 
noklausījāmies mūzikas skolas direktores O. 
Greckas stāstījumu par skolas darbu, un īpa-
ši, pozitīvo sadarbības pieredzi ar Krāslavas 
pašvaldību. Mūsu skolas pedagogi savukārt 
atzina, ka telpas rosina strādātgribu. Savu-
kārt Krāslavas mākslas skola pārsteidza ar 
savu radošo auru, interesantajām audzēkņu 
darbu ekspozīcijām un direktora Valda Pau-
liņa aizrautību visā, ko viņš dara. Te radās 

ieceres par iespējamo sadarbību nākotnē 
gan izstāžu apmaiņas, gan plenēru organi-
zēšanas ziņā. Un kā uzsvēra Latgales priekš-
pilsētas mūzikas un mākslas skolas direk-
tore Karmena Ziemele: „mums, kā Latgales 
priekšpilsētas skolai īpaši svarīga, ir radošā 
sadarbība ar Latgales mūzikas un mākslas 
skolām”.

Apskatot Krāslavu bija iespēja apmeklēt 
grāfu Plāteru dzimtas rezidenci, kas gan šo-
brīd ir „konservācijas” stadijā, redzējām arī 
pils iekštelpas, kur esošie pils sienu interjera 
gleznojumi ir 18.gadsimta Latgales laicīgās 
arhitektūras izcilākais piemineklis. Iepazi-
nāmies arī ar Krāslavas vēstures un mākslas 
muzeju vēsturisko ekspozīciju un vēl neat-
klāto gleznu izstādi „Krāslava”. 

Bet dienas nobeigumam krāslavieši bija 
sagādājuši pārsteigumu– iespēju vēlreiz 
tikties ar Krāslavas mākslas skolas direktoru 
Valdi Pauliņu, tikai šoreiz jau viņa keramiķa 
darbnīcā un redzēt, kā mūsu acu priekšā 
uz keramiķa ripas top Latgales vāze, kā arī 
ar V.Pauliņa atraktīvā stāstījuma palīdzību 
uzzināt visdažādākās Latgales keramiķa 
darba nianses, stiķus un viltības. Apskatījuši 
arī keramiķa cepli un Latgalē lielāko vāzi – 
kamīnu, Krāslavas sirsnības un pozitīvisma 
uzlādēti, un skanoši kā Latgales māla trauki, 
atgriezāmies Rīgā.

Informāciju sagatavoja: Viesturs Rencis

Kāda vidusskolas skolotāja reiz teica: „ Cik dī-
vaini! Jo aktīvāka klases audzinātāja, jo pasīvāki 
audzēkņi!” To dzirdot pasmaidīju, jo viņa izteica 
manas domas, kuras man radās 20 gadus strādā-
jot direktores amatā. Vienīgi klases audzinātājas 
vietā 

domāju sevi, bet audzēkņu – kolēģus. Jo aktī-
vāka ar idejām, ierosinājumiem biju es, jo atturī-
gāki kļuva skolotāji. 

Pēc daudziem, itin veiksmīgiem pasākumiem, 
nolēmu „ paiet malā” – atstājot visu pedagogu 
kolektīva ziņā. Kādu laiku valdīja klusums un in-
tensīvs mācību darbs bez „ sānsoļiem”, bet tad, 
šķiet, arī pašiem pedagogiem kļuva garlaicīgi un 
pamazām ārpusstundu pasākumi ieguva savu 
vietu mācību programmās.

Taisnības labad gan jāpiebilst, ka vienlīdz aktīvi 
nav visi skolas skolotāji. Dažiem pietiek ar „ dieniš-
ķajām” stundām, kuras godprātīgi nostrādājot var 
mierīgu sirdi doties pie ģimenes. Bet ir absolūtie 
pretpoli, kurus urda radošais gars, kuru prātos 
dzimst arvien jaunas idejas par bērnu iesaistīša-
nu ārpusstundu pasākumos, vasaras nometnēs, 
tuvākos un tālākos koncertbraucienos. Ar prieku 
vēroju, ka audzēkņi labprāt pieņem šo papildus 
slodzi, arī vecāki nesūdzas par bērnu pārslodzi. 

Acīmredzot viss, kas ir interesanti – nav grūti!
Kokneses novadam ir sadraudzības pilsēta 

Vācijā – Wittingena. Šajā pilsētā skolas koris ir 
bijis piecas reizes. Pārsvarā Vasarssvētkos, kurus 
vittingieši svin ar lielu vērienu, bet vienu reizi arī 
Ziemassvētkos. Vienmēr vedām 2 programmas – 
sakrālās un laicīgās mūzikas, jo nācās koncertēt 
gan Dievnamos, gan pilsētas laukumā, tipogrā-
fi jā, apkārtējās pilsētiņās un veco ļaužu pansijās. 

Skolā uzvedām K. Skalbes „ Kaķīša dzirnaviņas” 
ar M. Brauna mūziku. Viss skolas kolektīvs tika 
iesaistīts šajā uzvedumā – vecāki zīmēja dekorā-
cijas, bērni dziedāja, spēlēja, iejutās gan meldera 
Kaķīša, gan Melnā runča lomā. Apbrīnojami, ka 
pat saksofonisti un akordeonisti bija ar mieru 
dziedāt solo un ansambļos. Kas nejaudāja pa-
dziedāt, tie meta kūleņus un bija lieliski Melnā 
runča tumšo darbu līdzautori.

Jau rāmāk un apgarotāk lasījām A. Sakses „ Zie-
du pasakas”, taču arī tajās atradās vieta jautrībai 
dziedot, spēlējot un stāstot par zaķa braukšanu 
uz Rīgu pēc zaķskābeņu – skābo kāpostu sēklām.

8. novembrī sāksim svinēt Latvijas proklamē-
šanas 95. gadadienu ar smeldzīgu,

mazliet skumju ieskaņu – veltījumu Likteņ-
dārzam. Lasīsim fragmentus no I. Šalta grāmatas 

„ Nolaupītā bērnība” – „ Piecas ziemas Sibīrijā”, 
lasīto audzēkņi ilustrēs ar piemērotiem skaņdar-
biem, dziesmām. Topošais Likteņdārzs ir Kokne-
ses lepnums un goda pienākums, tādēļ vēlamies 
bērniem un viņu vecākiem pasvītrot šī dārza tap-
šanas nozīmi – daudzu tūkstošu Latvijai zudušo 
piemiņai. 

Gandrīz katru nedēļas nogali tiekam aicināti 
koncertēt novada pasākumos, aicina arī kaimiņu 
novadi. Esam cītīgi koncertlekciju apmeklētāji 
Lielajā Ģildē. Visu aprakstīt vienkārši nav iespē-
jams, jo tad Partitā neatliktu vietas citai informā-
cijai. Esmu bezgala pateicīga saviem kolēģiem, 
kuri atrod laiku, spēku likt skolas dzīvei mutuļot. 
Bet es tagad esmu vien „ ideju ģenerators” un 
palīgs.

Skolas pamatuzdevums ir profesionālās ievir-
zes izglītība, tomēr uzskatu, ka visas zināšanas, 
instrumentu spēles prasmes un iemaņas ir jāsais-
ta ar reālo dzīvi, parādot bērniem kur un kā ie-
gūtās prasmes var likt lietā. Tā, cerams, izvēlētais 
mūzikas instruments pēc skolas absolvēšanas 
netiks „ nolikts skapjaugšā” un aizmirsts, bet skolā 
pavadīto laiku audzēknis atcerēsies ar prieku.

Kokneses Mūzikas skolas direktore S. Cīrule 

Rudeni ieskandinot

Kokneses mūzikas skolā

Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas kolektīvs pieredzi un iespaidus gūst Latgalē

Gulbene

Bauskas Mūzikas skolas kolektīvs savu jauno 
rudens koncertsezonu ir uzsācis ar radoši 
krāsainām idejām un skanīga repertuāra 
iestudēšanu. Izglītības iestādes akordeonis-
ti ir uzsākuši jauno darba cēlienu ļoti aktīvi–
solists Vadims Cvetkovs, duets Rinalds 
Laicāns un Rainers Jegorovs ir priecējuši 
klausītājus piedaloties mākslas izstādes 
atklāšanā, svinīgā pasākumā skolotājiem 
senioriem, kopīgi ar saksofonistiem ir 
muzicējuši Dzejas dienu pasākumā.
Stīgu instrumentu nodaļas audzēkņi Katrīna 
Siliņa, Mārcis Ojārs Kaņeps, Kitija Luīze 
Ruža un akordeonists Matīss Kataņenko 
ar savu sniegumu kuplināja Rundāles no-
vada uzņēmējdarbības un kompetenču 
attīstības centra atklāšanas pasākumu ok-
tobra nogalē.
Šobrīd skolā aktīvi strādā Skolas padome, 
kura darbojas kā skolas pašpārvaldes orgāns 
ar padomdevēja tiesībām, lai plānveidīgi 
uzlabotu iestādes darba organizāciju 
un nodrošinātu mērķtiecīgu audzēkņu 
izglītošanas un radošās attīstības darbu. Uz-
klausot skolas padomes ierosinājumus un 
priekšlikumus iestādes vadība un kolektīvs 
plāno paplašināt radošo pasākumu klāstu 
un veicināt talantīgāko audzēkņu atbalstu, 
uzklausīt un atbalstīt audzēkņu vēlmes.
Lai veicinātu audzēkņu interesi par simfoni-
sko mūziku un attīstītu ģimenes un skolas 
sadarbības modeli, iesaistoties kultūras 
aktivitātēs, izmantojām iespēju noklausīties 
vienu koncertcikla daļu «Noslēpumu 

karaļvalsts – Mūzika», kuru atraktīvi vadīja 
Andris Ērglis no Liepājas simfoniskā 
orķestra māklsinieks. Simfoniskais orķestris 
koncertēja Rundāles pilī. Pārdomātā un 
daudzveidīgā programma atstāja lielu un 
paliekošu iespaidu uz klausītājiem. Mūzika 
ir brīnumlīdzeklis, kas apkārtējo pasauli 
un sajūtas pārvērš skaņās, un koncertā 
šīs skaņas pilnskanīgi un „pilskanīgi” 
demonstrēja visas instrumentu grupas 
diriģenta Andra Veismaņa vadībā. 
Lai rosinātu audzēkņu interesi par mūzikas 
teoriju un padziļinātu zināšanas mūzikas 
literatūras jomā, skolā tika organizēts 
tradicionālais konkurss „Riču–raču”, kurā 
savas teorētiskās zināšanas un praktiskās 
iemaņas, atjautību, spriestspēju, loģisko 
domāšanu varēja demonstrēt topošie ab-
solventi. Tika izveidotas četras komandas 
ar skanīgiem un muzikāliem nosaukumi-
em. Spēle tika veidota, izmantojot četrus 
audzēkņu prasmju un zināšanu pārbaudes 
moduļus– skaņdarbu formu analīzi, kom-
ponistu biogrāfi jas un daiļrades faktu 
pārzināšanu, skaņdarbu klausīšanās un 
atpazīšanas daļu, kā arī atbilžu sniegšanu 
uz auditorijas uzdotajiem jautājumiem. 
Krāsainā spēle ritēja spraigi un azartiski, 
kā jau īsts riču–raču, spriedze un uztrau-
kums mijās ar gandarījumu par pareizi 
atbildētajiem jautājumiem. Tikai pašā 
spēles galotnē veiksmīgākā izrādījās ko-
manda „Septakords”, kuras kapteinis bija 
Mārtiņš Bukšs. 

Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi 
pieredzējušo pedagogu vadībā šobrīd gat-
avojas konkursiem, kuros savā meistarībā 
būs „jāspēkojas” ar nopietniem konkuren-
tiem. Lai gan emocijas un muzikālās 
sajūtas bieži ir grūti novērtēt, tomēr tikai 
neatlaidīgs un mērķtiecīgs darbs ir solis 
uz panākumiem un godalgotām vietām. 
30.oktobrī pedagoga Jura Krūmmaļa 5.sak-
sofona klases audzēkne Rūta Dāboliņa 
Starptautiskajā konkursā „Jaunais sakso-
fonists” Jelgavā ieguva 3.vietu – pārliecinoši 
un emocionāli atskaņojot S.Rahmaņinova 
„Vokalīzi” un M.Petrenko „Valsi”. Konkursā 
piedalījās jaunie Lietuvas un Latvijas sakso-
fonisti.
Arī rudens brīvdienās skola „skanēja” jau no 
agra rīta, aktīvi ritēja mēģinājumu process, 
cītīgi gatavojamies skolas Valsts svētku 
koncertam „Tēvzemi dzirdēt”, uz kuru 
aicinām visus interesentus. Koncerts notiks 
14.novembrī plkst. 17.00 Bauskas mūzikas 
skolas koncertzālē.
Šobrīd tiek „pieslīpēts” un „iespēlēts” 
repertuārs koncertam 18.novembrī Baus-
kas Kultūras centrā, lai ar savu sniegumu 
varētu ieskandināt svētku vakaru. 
Lai gaišs, piepildīts valsts svētku vakars, 
lai varam lepoties ar savu ģimeni, skolu, 
pilsētu, novadu, tad būsim stipri un lepni 
savā Tēvzemē.

Bauskas Mūzikas skolas direktore 
A.Velmunska 

Gulbenes Mūzikas skola savus audzēkņus, 
vecākus, novada iedzīvotājus, viesus allaž prie-
cē ar daudziem un dažādiem pasākumiem. 

Starptautisko konkursu laureāts Latvijā, 
Beļģijā, Krievijā, Lietuvā, pūtēju orķestris (diri-
ģents Donāts Veikšāns, koncertmeistars Jānis 
Dimants) ir ierakstījis 2 mūzikas albūmus: „Gul-
benē skan” un „Valdzinošu impresiju noskaņā”. 
Piedzīvoti grandiozi šo albūmu koncertatska-
ņojumi. Orķestris koncertējis Norvēģijā, Zvied-
rijā, Krievijā, Vācijā, Čehijā, Lielbritānijā, Somijā, 
Igaunijā, Lietuvā. Orķestris ir uzaicināts piedalī-
ties Krievijā Maskavas televīzijas spēlē „Brīnumu 
lauks”. Kaut kad tas īstenosies. Šobrīd orķestris 
pošas konkursam Prāgā, 2014.gada 2. janvārī.

Brīnišķīgus tematiskus koncertus veido Vis-
pārējo klavieru klases metodiskās komisijas 
vadītāja Iveta Putniņa.

Vispārējo klavieru audzēkņi spēlē koncertos: 
• „Muzicēju kopā ar draugu”
• „Vecāki un vecvecāki spēlē kopā ar mani”
Mūsu skolas izcilās audzēknes Starptautisko 

konkursu laureātes vijolniece Beāte Leimane 

un fl autiste Megija Smiltniece daudz muzicē 
novada baznīcās un dažādos pasākumos.

Par mūzikas pērlēm kļuvuši skolotāju un 
audzēkņu klašu koncerti „Veltījums vecākiem”. 
Skolotāji uzaicina bijušos audzēkņus, kuri kļu-
vuši pazīstami Latvijā un ārpus tās. Skolā ir kon-
certējuši Rihards Plešanovs, Ilze Zvaigznekalne, 
Aija Dzērve (aktrise), Nauris Indzeris, Lāsma 
Muceniece, Līga Muceniece, Velga Šaršūne, 
Gerda Dazarte, Aiva Elsiņa (Itālija), Andris Bau-
manis, Marija Lauenšteina, Teodors Grīnbergs 
(Vācija), Gatis Evelons.

Mūsu skolā fl autistu klases koncerta ietvaros 
P.Čaikovska baleta „Gulbju ezers”, variāciju dejo-
ja LNO baleta soliste Viktorija Jansone (dzimusi 
gulbeniete). 

Aktīvi koncertējoši skolotāji ir Jānis Dimants 
(tuba), Ingus Akmentiņš (saksofons), Indra Ie-
viņa (alts), Lūcija Brice (vijole), Lidija Musajeva 
(klavieres), Inga Driķe (fl auta). Viņu priekšnesu-
mi dzirdami dažādos Valsts un novada , kā arī 
pilsētas un skolas pasākumos un baznīcās.

Pūtēju orķestrim izveidojusies draudzība ar 
fl autisti diriģenti no Norvēģijas Yelenu Wang. 
Visos nozīmīgākajos pasākumos Yeļena ir kopā 
ar mums, gan kā orķestra viesdiriģente, gan kā 
soliste.

Un šobrīd skolas pedagogi, audzēkņi un 
absolventi atskatās uz paveikto skolas pastāvē-
šanas 55 gados. Par tradīciju ir kļuvis visu IP au-
dzēkņu koncerts decembra pirmajā nedēļā ar 
konkrētu tematiku. Šogad tajā skanēs „Latviešu 
mūzika no tautas dziesmas līdz mūsdienām”. 
Janvārī, februārī un martā audzēkņi tiksies ko-
pējos koncertos ar skolas absolventiem. Mūs 
svētkos ar koncertu sveiks arī profesionālie 
mākslinieki, šoreiz tie būs LNSO čellu grupas 
mūziķu ansamblis „Dream team”. Un lielais 
Jubilejas koncerts skanēs 29.martā Gulbenes 
kultūras centrā.

Gaidīsim tuvus un tālus ciemiņus!

Inga Driķe Gulbenes Mūzikas skolas IP 
Pūšaminstrumentu spēle vadītāja
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18.oktobrī Aizputes Mūzikas skolas 
koncertzālē izskanēja kompaktdiska „Prieks 
muzicēt „ prezentācija. 

Tas mūsu skolā bija pirmreizējs notikums 
un paldies jāsaka Aizputes Mūzikas skolas 
akordeona spēles pedagoģei Kristīnei 
Bražei, kurai radās šī ideja par kādu paliekošu 
vērtību. Priecājamies ,ka CD mums būs 
kā labs mācību un prezentāciju materiāls. 
Pateicoties Aizputes novada domes un 
mūzikas skolas fi nansiālajam atbalstam 
tapa kompaktdisks, kuru ierakstīja ,miksēja 
Egils Mežs, fotogrāfi jas veidoja – Dainis 
Soms un Varis Sants, maketēja Maruta Bože.

Kompaktdiskā muzicē mūzikas skolas 
akordeona spēles audzēkne Kristīne 
Ernestsone ,gan kā solo izpildītāja, gan 
duetā ar akordeona spēles klases absolventi 
Rūtu Gudkovu. Vairākus skaņdarbus atskaņo 

instrumentālais trio Kristīne Ernestsone 
(akordeons) Helga Gansone(vijole), 
Edgars Jānis Kārkliņš (klavieres). Ansambli 
pirms diviem gadiem, apvienojot dažādu 
specialitāšu audzēkņus, izveidoja 
pedagoģe Kristīne Braže. Visi šie audzēkņi 
ir godalgoto vietu ieguvēji dažādu mērogu 
konkursos gan kā individuālie izpildītāji, gan 
ansambļu konkursos. Viņi piedalījušies arī 
ierakstā Latvijas Radio Klasika organizētajā 
Igaunija–Latvija kopprojektā. Ikdienā 
Helga apgūst vijoļspēli pie pedagoģes 
Dzintras Salmiņas, bet Edgars klavierspēli 
mācās pie pedagoģes Rintas Balodes. 
CD galvenokārt dzirdamas akordeonista 
Aleksandra Ļebedeva kompozīcijas ,kā arī 
bijušā Liepājas mūzikas vsk., vēlāk Aizputes 
Mūzikas skolas akordeona spēles pedagoga 
Voldemāra Ceriņa skaņdarbs.

Projekts tapa sadarbībā ar Aizputes 
Mākslas skolu, kur audzēkņi klausoties 
mūziku ,bija zīmējumos attēlojuši savas 
izjūtas. To visu apkopoja un vizualizēja 
Armands un Ance Ausmaņi. Pasākumā 
bija ieradies plašs sveicēju pulks. Atzinīgus 
vārdus teica Aizputes novada domes 
izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka.

Aizputes Mūzikas skolas direktore un 
akordeona spēles pedagoģe Kristīne 
Braže teica paldies visiem kuri iesaistījās 
CD tapšanā. Īpašs paldies tika teikts 
pašiem audzēkņiem un viņu vecākiem par 
sadarbību.

Novembra mēnesī prezentācija plānota 
Em.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā.

Aizputes Mūzikas skolas direktore 
Arta Kangīzere

Oktobra beigās izdots krājums „Ritma 
etīdes mazajai bungai”, kas nopērkams 
mūzikas izdevniecības Musica Baltica 
veikalā Kr. Barona ielā 39, Rīgā. Krājuma 
sastādīšanu atbalstījis arī Valsts 
Kultūrkapitāla fonds. 

Ritma etīdes mazajai bungai ir metodisks 
materiāls, kas izmantojams mūzikas skolā 
sitaminstrumentu spēles jaunākajās 
klasēs. Taču tikpat labi atsevišķās reizēs 
tas var noderēt kā palīglīdzeklis dažādu 
ritma grupu apgūšanai arī citu nodaļu 
audzēkņiem 

Krājumā ietvertās ritma etīdes ir samērā 
īsas, lai audzēkņi varētu apgūt vismaz 
vienu ritma etīdi nedēļā, tādējādi regulāri 

strādājot pie tehnisko spēju 
pilnveidošanas. Turklāt, etīdes 
ir gana īsas, lai audzēknis 
nenobītos no etīdes lielā 
apjoma, un mājās tās 
atkārtotu. Pašas pirmās etīdes 
ir pavisam vienkāršas, lai vairāk 
uzmanību varētu pievērst tieši 
pašam piesitienam, lai tas 
tiktu pareizi veidots. Etīdes 
sakārtotas nodaļās, kur katrā 
nodaļā tiek apgūts kāds jauns 
ritma elements, ritma grupa 
vai spēles paņēmiens. Visām 
etīdēm ir norādīta dinamika 
un temps, kas radina audzēkni 
jau no pirmajiem soļiem 
mūzikā censties izpildīt 
visus norādītos mūzikas 
izteiksmes līdzekļus. Dažām 
etīdēm dinamiku audzēknis 
var izvēlēties pats. Nodaļas 
sākumā ir vienkāršākas 
etīdes, nodaļas beigās – 
sarežģītākās. Samērā liela 
uzmanība veltīta pauzēm, it 
sevišķi sākumā, jo strādājot 
mūzikas skolā, pieredze rāda, ka grūtības 
ar paužu skaitīšanu ir praktiski visu nodaļu 
audzēkņiem. Vecāko klašu audzēkņiem 
etīdes var noderēt kā samērā īsi piemēri 
trenniņam lapas lasīšanā. 

Krājums ir sastādīts, lai audzēknim 
būtu iespēja spēlēt krājumā apkopotās 

etīdes kopumā, jebkurā brīdī atrodot sev 
vajadzīgo grūtības pakāpi vai ritma grupu. 
Tādēļ ieteicams, lai katram audzēknim viss 
krājums būtu pieejams un tas regulāri tiktu 
izmantots mācību procesā. 

Iznācis krājums Ritma etīdes mazajai bungai

Aizputes mūzikas skolā muzicē ar prieku KONKURSU PILNI NOLIKUMI PIEEJAMI MĀJAS LAPĀ www.lmiia.lv

FESTIVĀLS „NOTICI SEV !”
Kurzemes reģiona mūzikas skolu 

vispārējo klavieru un klavieru /
vokālā mūzika/ 

klašu audzēkņiem

Festivāls notiks: 2014.gada 14.martā 
plkst. 14’00 
Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolā.

Festivāla tēmas:
  1. Deja no sendienām līdz mūsdienām,
 2. brīvas izvēles skaņdarbs, dažādos 

salikumos (arī ansambļi)

Pieteikumi jāiesūta līdz 2014.gada 
10.martam.

Pieteikumu sūtīt:
 1) pasta adrese – Smilšu ielā 6, Kuldīga, 

LV–3301
 2) e–pasts – muzikask@kuldiga.lv
 3) Tel./fax – 633 20256; 

mob.t. 26767314

II mazpilsētu un lauku 
mūzikas skolu konkurss 

vijoļspēles specialitātes audzēkņiem

Konkursa norises laiks un vieta
2014. gada 12. marts 
Inčukalna novada Mūzikas un 
mākslas skola Vangažos, Gaujas ielā 2
Pieteikumus konkursam lūdzam 
iesūtīt līdz 2014. gada 12. februārim
(ieskaitot).
Dalības maksa katram konkursa 
dalībniekam ir 8 Eur (5.60 Ls) 

Kontaktinformācija
e–pasts: incukalns_ms@inbox.lv_ @
Tālr. 28353139 (direktore I.Kikuste)
Tālr. 26333396 (direktores vietniece L.Cera) 
www.incukalnamms.lv.

Jaunrades dziesmu konkurss 
“Kas mēs bijām, būsim, esam “

Konkurss notiek 5 gadus (no 2011. līdz 
2015. gadam ieskaitot) vairākās kārtās. 
Konkursa fi nāls notiek 2015.gadā, kurā žūrija 
izvirza labākās no iepriekš godalgotajām 
dziesmām. Tās izpilda Latvijas mūzikas 
skolu apvienotie kori.
Konkursam jāiesniedz publiski neatskaņotas 
un nepublicētas oriģināldziesmas vai tautas 
dziesmu (skat. katra konkursa gada profi lu) 
apdares 2 – 4 balsīgam bērnu korim a 
cappella. 
2014.gada 1.kārtai jāiesūta tautas 
dziesmu apdares līdz 2014.gada 
28.FEBRUĀRIM (pasta zīmogs) Alojas 
novada domei – Jūras iela 13, Aloja, 
Alojas novads LV –4064.
Kontakti
Alojas novada dome – tel./fakss 4023925; 
e–pasts – dome@aloja.lv@ j
Informācija: www.aloja.lvj

Andra Grīnberga 
II jauno ģitāristu Konkursa 
„ Kur tad tu nu biji? 2014 „ 

FINĀLDAĻA 
Konkurss veltīts 

Andrim Kārkliņam

Mārupes Mūzikas un mākslas skola 
Adrese:  Latvija, Mārupes novads, 
Jaunmārupe, Mazcenu aleja 39, LV – 2166 
Tālruņi:  +371 67933403 
+371 29135202 
e–pasts:  latvjudainas@inbox.lv 
Konkursa norises laiks: 
2014.gada 13.marts (Ceturtdiena ) 14.00

XII starptautiskā mūzikas skolu un 
mūzikas vidusskolu

akordeonistu – solistu konkurss 
„Naujene – 2014”

Konkurss notiek 2014. g. 9. – 11. aprīlī
Daugavpils novada kultūras centra zālē, 
Dobeles ielā 30, Daugavpilī.
Dalības maksa par katru audzēkni ar 
pārskaitījumu vai skaidrā naudā: mūzikas 
skolām - 15.00 EUR, 
mūzikas vidusskolām – 30.00 EUR. 
Pieteikumi konkursam jāiesūta līdz 
2014. g. 17. martam.
Kontakstinformācija: 
Naujenes Mūzikas un mākslas skola
Daugavas iela 29, Kraujas ciems, 
Naujenes pagasts
Daugavpils novads LV-5413
tālr. 654 50287, mob. 26444898,
e-pasts: Spodriskac@inbox.lv  
skype:muzsk_NPP

Skrundas Mūzikas skolas
40 gadu jubilejas svinības
14.decembrī plkst.16.00

Aicināti absolventi un bijušie 
darbinieki

plkst.14.00–skolas apskate,
plkst.15.00–viesu reģistrācija 

Skrundas kultūras namā,
plkst.16.00–koncerts un saviesīgā 

daļa 
Skrundas kultūras namā

Spēlē ansamblis „ LLL ”
Dalības maksa Ls 5

Pieteikties pa tālr. 63331354 vai 
e–pastā: skrundasms@inbox.lv@

līdz 1.decembrim 
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Izdevējs: Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija. Redaktore: Ilze Dāve
Izdevums elektroniski pieejams www.lmiia.lv 

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

Materiālus iesūtīt līdz katra mēneša 10. datumam elektroniskā formātā
uz e–pasta adresi: ilze.dave@gmail.com

BRĪVAM BRĪDIM

PARTITA NR. 141 2013

Es esmu priecīgs:
par savu bērnu, kas nemazgā
traukus, bet skatās televizoru, jo
tas nozīmē, ka viņš ir mājās un nav
uz ielas;

par ienākumu nodokli, kas man
jāmaksā, jo tas nozīmē, ka man ir
darbs;

par savandīto māju, kas jāsakopj
pēc viesībām, jo tas nozīmē, ka pie
manis ir bijuši draugi;

par apģērbu, kas man kļuvis mazliet
par šauru, jo tas nozīmē, ka man ir,
ko ēst;

par ēnu, kas noraugās manā darbā,
jo tas nozīmē, ka es esmu saulē;

par mauriņu, kas jāappļauj, logiem,
kas jānotīra, notekām, kas jāsalabo,
jo tas nozīmē, ka man ir māja;

par sūdzībām par mūsu valdību,
jo tas nozīmē, ka mums ir vārda
brīvība;

par sievieti, kas dzied baznīcā
nepareizā meldiņā, jo tas nozīmē,
ka es dzirdu;

par mazgājamās un gludināmās
veļas kaudzi, jo tas nozīmē, ka man
ir drēbes;

par nogurumu un sāpošajiem
muskuļiem vakarā, jo tas nozīmē,
ka esmu varējis strādāt;

par modinātājpulksteņa zvanu rīta
agrumā, jo tas nozīmē, ka esmu
dzīvs!

Lai tā ir jūsu motivācija!!!

Lai tā ir jūsu motivācija!Lai tā ir jūsu motivācija!
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