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pagasta „Rūpniekos”, radio mūzikai skanot,
pasaulē ierodas Putniņu ģimenes pirmā
atvasīte – meita Jautrīte. Tēvs – Jūlijs
Konrads Jāņa dēls Putniņš (1902-1994) ir š
plašā apkaimē pazīstams smalkmehāniķis.
Māte – Elza Marta Pētera meita Putniņa
(1904–1985) pašmācības ceļā apguvusi
gleznošanas tehniku un pratusi uz audekla
uzburt brīnišķīgus dabasskatus.   Pianistes
ģimenē ļoti iecienīta bija mājas muzicēšana -
māte spēlēja vijoli, tēvs -   mandolīnu un
klavieres. Kad Jautrītei bija divarpus gadu,
viņai bija skaidrs, ka vajag spēlēt klavieres.
Pamēģināja – nekas nesanāca. Iesoļoja tēva
darbnīcā un paziņoja: „Lūdzu, nāc tūliņ un 

māci man spēlēt klavieres”. Tēvs arī paklausīja”
un tūlīt gāja pie klavierēm, pirmajā reizē
iemācot mazu dziesmiņu „Mazas lāses sakrāj
lielus ūdeņus”, pacietīgi turpinot skološanu
līdz 10 gadu vecumam. Bet tad seko dāvana
desmitajā dzimšanas dienā – mācības
Valmieras mūzikas skolā pie skolotājas Alvīnes
Liepiņas-Sinepes. Sinepkundze ir pirmā, kuru
Jautrīte nosauc, atbildot uz jautājumu: „Kas
ir lielākās autoritātes Jūsu dzīvē?”. Kara gados
Alvīne Liepiņa-Sinepa emigrē, tāpēc Jautrīte
Putniņa mūzikas skolu 1945.gadā pabeidz pie
pedagoga Elmāra Vikmaņa.

1945.gada rudenī 16 gadu vecumā
pianiste iestājas Latvijas Valsts Konservatorijā
profesora Arvīda Dauguļa klavieru klasē.

Dzīve Rīgā sniedz jaunas iespējas – Jautrīte 
atklāj operas „brīnumu”, katru nedēļu te skan 
arī simfoniskās mūzikas koncerti ar L.Vīgneru
pie diriģenta pults. Pēc Ž. Bizē operas 
„Karmena”noskatīšanās, viņa raksta: „...divas 
nedēļas staigāju kā bez prāta- tāds skaistums, 
tāda skaņa.”    

1949. gads atnes mīlestību un kopdzīvi 
ar Jēkabu Krēsliņu, bet 1950. gada 20. jūlijā 
piedzimst dēls Māris. Viņa ir konservatorijas 
4. kursā, rudenī jākārto pēceksāmens 
klavierēs, bet sākas veselības problēmas - 
iekaisušas abas acis, tomēr eksāmens ir 
nolikts un Jautrīte Putniņa tiek pārcelta 5. 
kursā. Konservatorijas pēdējā kursā J.Putniņa 
mācās pie profesora Valērija Zosta, jo prof. 

Jautrītei Putniņai - 85

Šī mēneša mani emocionālākie brīži 
ir atkal saistīti ar Jāzepu Vītolu. Tas, ka
pagājušā gada 2.jūlija koncerts „Jāzepam 
Vītolam – 150” tika izvirzīts Lielās mūzikas 
balvai nominācijā Gada koncerts. Tas, ka 
kordiriģentu koris atkal aicināts dziedāt 
kopā J.Vītola dziesmu „Gaisma aust” 
balvas pasniegšanas ceremonijā. Tas, 
ka atkal varējām dziedāt kopā Mārtiņa 
Klišāna vadībā. Tas, ka es neesmu vienīgā, 
kas no tālas Latvijas vietas brauca uz 
mēģinājumu un koncertu, ka sajutu atkal 
kopābūšanu ar kolēģiem cerībā, ka šī 
nebūs pēdējā reize. Tas ir kā „āķis lūpā”,

kuru arī es gribu ielikt jaunajā paaudzē,
lai viņi sajūt mūzikas burvību un spēku.
Un to dara daudzi entuziasti, organizējot
kamerorķestru koncertus, meistarklases,
konkursus, lielākus un mazākus pasākumus
skolās. Klausījos Radio klasika interviju ar
Jautrīti Putniņu, kurā viņa stāstīja dažādus
atgadījumus no konservatorijas dzīves. Tas
ir laiks, kuru pat mēs vairs nezinām, kur
nu vēl mūsu audzēkņi. Tādēļ es piezvanīju
jubilārei, kura savos 85.gados vēl gatavojas
koncertēt Valmierā un Rīgā, apsveicu
dzimšanas dienā un lūdzu novēlējumu
mums, jaunajiem. Mēģināšu citēt: „Tie, kas 

mīl mūziku un ir to izvēlējušies mācīties, lai
apzinās, ka tā nemainās un, kāda tā ir bijusi 
Baha laikos, tāda tā ir arī tagad. Mūzika ir tas
brīdis, kad cilvēks nokļūst citā dimensijā. 
Tā ir jāieklausās un jāielaiž sevī. Ir sajūta, ka 
šobrīd ir laiks, kurā jāsteidzas, šis ir mantu
laikmets. Tādēļ novēlu, lai jaunieši meklē 
tās vērtības, kas attīsta pašu cilvēku, lai tā
ir mīlestība uz līdzcilvēkiem un uz mūziku!” 
Arī es novēlu mīlestību, jo man šķiet, ka bez 
tās nekas nevar pastāvēt.

Ilze Dāve,
redaktore

Tev būs dzīvi vērot nenopietnā 
nopietnībā (Andrejs Skailis) 

Ar pavasarīgiem sveicieniem 
nozīmīgajās dzīves jubilejās 
suminām mūsu kolēģus – 

vijoļspēles pedagogu 
Spari Ruško un o

ģitāras spēles pedagogu 
Ivanu Girsovu!

Latgales priekšpilsētas 
mūzikas un mākslas skola

8.martā sveicam pianisti 
Jautrīti Putniņu
85.gadu jubilejā!
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A Daugulis ir pensionējies. Konservatoriju 
māksliniece beidz 1952.gadā ar kvalifi kāciju: 
soliste, koncertmeistare, pedagoģe. Beigša-
nas eksāmenā viņa saņem atzīmi 5 un 
izpelnās spēlēt S.Rahmaņinova 2. klavieru 
koncertu kopā ar konservatorijas orķestri, pie 
diriģenta pults ir Leonīds Vīgners.

  Sākas aktīvs pedagoģiskais darbs Jāzepa 
Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā, Latvijas 
Valsts konservatorijā, Emīla Dārziņa Rīgas 
mūzikas vidusskolā, J.Putniņa iestājas 
studentu un pedagogu radošajā apvienībā, 
lasa referātus par dažādām tēmām, vada 
konservatorijas sienas avīzi. Paralēli notiek 
arī aktīva koncertdarbība - solo koncerti, 
koncerti kopā ar Latvijas Valsts fi lharmonijas 
māksliniekiem, gan arī ar simfonisko orķestri. 
J. Putniņai ir izveidojies savs personīgais 
spēles stils, mākslinieciskais rokraksts, 
kas izceļās ar bagātu toņa kultūru, smalki 
izstrādātu artikulāciju, kas ļauj sasniegt spilgti 
izteiksmīgu, kontrastiem bagātu skanējumu. 
Skaņdarbu interpretācijas ir savdabīgas, 
netradicionālas, dziļi personīgas un tādēļ 
neatstāj klausītājus vienaldzīgus.

J.Putniņas runas stils un paradums 
atklāti izteikt savas domas un spriedumus, 
nereti diezgan kategoriskā veidā, ir iemesls 
dažādām konfl iktsituācijām un nelabvēlīgi 
noskaņo daļu konservatorijas pasniedzēju un 
studentu, turklāt pianiste arī vairākkārt atsakās 
no uzaicinājuma stāties Komunistiskajā 
partijā. Tam visam ir nelabvēlīgas sekas - 1968. 
gada 25. maijā pianisti saskaņā ar rektora 
Jāņa Ozoliņa pavēli kā profesionāli nederīgu, 
amorālu pretpadomju elementu atlaiž no 
darba konservatorijā. Jautrītei Putniņai 
atlaišanas pavēle nāk negaidīti, par to dienu 
notikumiem viņa atceras: „Pēc liktenīgās sēdes 
vēl apstulbusi stāvēju lejā pie ziņojumu dēļa. 
Domāju, kas notiks ar studentiem – bija taču 
eksāmenu laiks. Tad parādījās rektors Jānis 
Ozoliņš un norādīja uz mani ar pirkstu, skaļi 
kliedzot dežurantam: ja šī persona parādīsies 
augstāk par vestibilu, izsauciet miliciju”.

Ar šo brīdi pianistes priekšā aizvērās 
koncertzāļu durvis, ir grūti atrast darbu. 
Radio fonotēkā tie pārskatīti un izdzēsti 
viņas ieskaņojumi. 1968. gada vasarā Jautrīte 
pārcieš mikroinfarktu. Bet rudenī Valdis 
Vikmanis uzaicina viņu strādāt Liepājas 
mūzikas vidusskolā speciālo klavieru un 
koncertmeistaru klasē. Tomēr 4 reizes nedēļā 
lidot uz Liepāju un atpakaļ uz Rīgu ir par 
grūtu, un 1969. gadā Jautrīte sāk darbu Rīgas 
Pedagoģiskajā skolā. Viņa ir koncertmeistare 
Edgara Plūksnas vokālajā klasē un ilustratore 
mūzikas literatūras stundās. Te J.Putniņa 
strādā līdz pat savai aiziešanai pensijā 1985. 
gadā.

Šajos gados J. Putniņa vairākkārt sagatavo 
solo programmas, tās pat noklausās un 
pieņem speciālas komisijas, tomēr uz 
koncertskatuvēm atskaņot neļauj, vienmēr 
pēdējā brīdī seko atteikums. Tomēr viņai ir 
darbs pedagoģiskajā skolā, kur ar audzēkņiem 

tiek veidoti teatralizēti uzvedumi, tematiski 
koncerti. Pianiste daudz lasa, arī vācu valodā, 
literatūru un zinātniskos pētījumus par 
baroka un vēl senāka laika komponistiem, 
kas viņai ir īpaši tuvi. Lai īstenotu savas 
radošās ieceres citā mākslas jomā, Jautrīte 
sāk mācīties aust un 1986. gadā noliek Tautas 
Daiļamata Meistara eksāmenu tekstīlijās, 
iegūstot tiesības rīkot un piedalīties izstādēs. 
Tiek noausti 8 lieli tematiski gobelēni - „Trīs 
burves”, „Kuršu uguns raksti”, „Colenss” u. c.

Sākoties atmodai, 1987.gadā Jautrīte 
Putniņa vēršas pie Latvijas Valsts fi lharmonijas 
vadības ar iesniegumu – iedalīt laiku 
klaviervakaram. Atbilde jāgaida ilgi, beidzot 
tā pienāk – sakarā ar 20 gadu pārtraukumu 
koncertdarbībā par iespējām uzstāties jālemj 
speciālai komisijai, noklausoties programmu. 
Protams, ka neviens no komisijas locekļiem 
negaidīja, ka pēc tik ilga pārtraukuma un 
58 gadu vecumā pianiste spēs nospēlēt 
pilna klaviervakara programmu atbilstošā 
kvalitātē. Tomēr Jautrītes neatlaidība, 
mērķtiecība un darba spējas paveic brīnumu 
– pēc noklausīšanās zālē atskan aplausi 
un programma tiek apstiprināta, koncerts 
ieplānots 1988. gada aprīlī. Tā pēc 20 gadu 
ilga klusēšanas perioda Lielajā Ģildē, turpat, 
kur 1968. gadā notika pēdējais pianistes 
koncerts, atkal skan viņas klaviervakars. 
Programmā J.Vītola variācijas, J.S.Baha 
Čakona kreisajai rokai, angļu senā mūzika. Tā 
J.Putniņa atgriežas aktīvajā koncertu dzīvē un 
solo programmas seko viena otrai.

Sākot ar 1989. gadu sagatavotas 23 solo 
un kamermūzikas programmas, ar kurām 
pianiste koncertē Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, 
Francijā, Zviedrijā, Krievijā, Vācijā. Pianistes 
repertuārā ir vairāk nekā 400 skaņdarbu, 
latviešu mūzika pārstāvēta ar 74 opusiem, 
no kuriem daudzi ir pirmatskaņojumi. Laika 
posmā no 1980. līdz 1996. gadam veikti vairāk 
nekā 130 skaņdarbu ieskaņojumi Latvijas 
radio.    

1991. gadā laikā no 18. – 20. oktobrim 
Valmierā notiek Mocarta mūzikas festivāls, 

kura idejas autore un organizatore ir 
Jautrīte Putniņa, sadarbībā ar Valmieras 
mūzikas skolas direktoru Aivaru Cepīti. Tajā 
dalību ņem Ziemeļvidzemes mūzikas skolu 
pedagogi un audzēkņi, kuriem līdzās uzstājas 
tādi mākslinieki kā Valdis Jancis, Jautrīte 
Putniņa, Larisa Bulava, Jānis Bulavs, Alīda 
Zvagule. 1993.gada janvāra sākumā, turpinot 
klasiskās mūzikas koncertu tradīciju, notiek 
2. Senās mūzikas festivāls. Festivāls piesaista 
mūziķus no Latvijas Nacionālā simfoniskā 
orķestra, Latvijas Nacionālās operas, Liepājas 
simfoniskā orķestra un jaunos talantīgos 
audzēkņus no Latvijas mūzikas skolām. Tas 
iedibinās un paliek pilsētas mūzikas dzīvē kā 
noturīga tradīcija un 2003.gada Senās mūzikas 
festivāls jau izskan kā 12. Starptautiskais
Senās mūzikas festivāls Valmierā. 2011.
gadā  noritēja jau 20. Starptautiskais Ziemas 
mūzikas festivāls. Visos šajos festivālos aktīvi 
piedalās un ir pasākuma „dvēsele” Jautrīte 
Putniņa, gan koncertējot kopā ar Latvijas 
Nacionālās operas stīgu kvartetu, fl autisti 
Ilonu Meiju, klarnetistu Uldi Lipski, fagotistu 
Dzintaru Jurgelaiti u.c., gan atskaņojot solo 
programmas. Festivāls ļauj Valmieras un citu 
Latvijas pilsētu mūzikas skolu audzēkņiem 
iegūt koncertēšanas praksi un pilnveidot 
savu muzicēšanas prasmi spēlējot līdzās 
kopīgos koncertos ar pieredzes bagātiem un 
atzītiem māksliniekiem, vienlaikus bagātinot 
Valmieras un Latvijas mūzikas dzīvi. Pianists 
Andis Sinkevičs rezumē: „Mūzikas festivāli 
Valmierā – tas ir milzīgs jaunās paaudzes 
intereses pieaugums par Bahu, Hendeli, 
Mocartu, viņu laikabiedriem un priekštečiem.”

Kopš 2005. gada Jautrīte Putniņa dzīvo 
Valmierā un joprojām koncertē: Rīgā, Valmierā, 
Cēsīs, Madonā, Gaujienā ..... 2007. gada 31. 
augusta vēlā vakarā J. Putniņa neveiksmīgi 
krīt un salauž kreisās rokas spieķa kaulu. Seko 
divas nopietnas operācijas, kuru laikā rokā 
iestrādā titāna plāksni ar sešām skrūvēm un 
sadrumstalotā kaula stiprināšanai   iepilda 
īpašu maisījumu. Sadzīstot rētām izrādās, 
ka „jaunais” kauls ir 1,5 cm garāks. Reti 

No 7. līdz 9. martam Rīgā notika Eiropas 
Mūzikas skolu apvienības (European Music 
School Union – EMU) prezidija darba vizīte, 
kurā piedalījās EMU prezidija priekšsēdētāja 
Helena Maffl  i no Šveices, ģenerālsekretāre 
Gerrie Koops no Nīderlandes un valdes 
locekļi Urvi Haasma no Igaunijas, Timo 
Klemettinen no Somijas, Tomas Kolafa no 
Čehijas un Willem van Moort no Nīderlandes.

EMU prezidija darba vizītes tiek organizētas 
vairākas reizes gadā kādā no EMU dalībvalstīm. 

Latvijas Mūzikas Izglītības Iestāžu asociācijas 
(LMIIA) dome 7.martā noorganizēja EMU viesu 
tikšanos Latvijas Nacionālajā Kultūras centrā 
(LNKC) ar Latvijas Republikas Saeimas deputāti, 
izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 
vadītāju Danu Reiznieci – Ozolu, Latvijas 
Nacionālās Mūzikas padomes priekšsēdētāju
Solvitu Sējāni, kā arī LNKC vadību – 
direktores p.i. Mārīti Grebzdi, Kultūras un 
radošās industrijas izglītības nodaļas vadītāju 
Jolantu Klišāni un mūzikas izglītības ekspertu 
Česlavu Batņu. LMIIA domi pārstāvēja 
priekšsēdētājs Aivars Broks, kā arī domes 
locekļi Dace Štrodaha, Ilze Dāve un Ligita 
Zemniece.

EMU prezidija priekšsēdētāja Helena Maffl  i, 
visus sveicinot, iepazīstināja ar EMU – EMU 
dalībvalstu sastāvu, mūzikas skolu skaitu 
organizācijā, audzēkņu un pedagogu skaitu. 
Viņa īsumā pieskārās EMU galvenajiem 
darbības virzieniem, to starpā, pedagogu 
pieredzes apmaiņas un tālākizglītības 
iespējām, kā arī EMU jaunatnes mūzikas 
festivāliem. Tika pieminēta arī labā sadarbība ar 
Latvijas organizāciju – LMIIA. 

Kultūras un radošās industrijas izglītības 
nodaļas vadītāja Jolanta Klišāne pastāstīja 
par LNKC lomu Vispārējo Latviešu Dziesmu 
un deju svētku organizēšanā, par Dziesmu 
svētku kustību Latvijā, par dalībniekiem un par 

mūzikas skolu lielo lomu svētku pastāvēšanā. 
Viesi noskatījās arī video materiālu par Dziesmu 
svētkiem. Tika pieminēta arī LMIIA, kura neļauj 
LNKC „atslābt” mūzikas skolu jautājumā.

Saeimas deputāte, izglītības, kultūras un 
zinātnes komisijas vadītāja Dana Reizniece – 
Ozola izstāstīja par kultūrizglītības lielo lomu 
jauniešu audzināšanā un izaugsmē, pauda 
arī viedokli par šodienas stāvokli vispārējās 
izglītības lauciņā saistībā ar plānoto centralizēto 
eksāmenu ķīmijā un fi zikā ieviešanu, izteica 
savas domas šajā jautājumā. Arī EMU prezidija 
locekļi padalījās pārdomās šā jautājuma sakarā 
– tā, piemēram, Timo Klemettinen pauda 
viedokli, ka svarīgas ir valsts prioritātes – ja 
valstij ir svarīgas mūsu radošās profesijas, tad 
nekādi papildus centralizētie eksāmeni nevar 
būt.

Latvijas Nacionālās Mūzikas padomes 
(LNMP) priekšsēdētāja Solvita Sējāne pastāstīja 
par LNMP darbu un plāniem, kā arī par 
izdevniecības „Muzika Baltika” lomu mūzikas 
izglītības procesā.

Kā suvenīrs katram viesim no LNKC tika 
pasniegts kompaktdisks „Saules svētki” – 
koncerta „Jāzepam Vīolam – 150” 2.07.2013.
gada Latvijas Universitātes Lielajā aulā ieraksts.

Tālāk sekoja EMU prezidija darba pirmais 
cēliens, kurā prezidijs strādā pats atbilstoši 
savai darba kārtībai. 

Tās paša dienas vakarā Rīgas Biržas izstāžu 
zālē EMU viesiem tika piedāvāta Mikalojus 
Konstantīna Čurļoņa un viņa laikabiedra 
latvieša Rūdolfa Pērles gleznu izstāde. Vēlāk, 
neformālā sarunā pie vakariņu galda, A.Broks 
izstāstīja Helenai Maffl  i Latvijas mūzikas 
izglītības pēdējo 5 gadu vēsturi, minot arī 
cerību, ka šodien situācija pakāpeniski attīstās 
pareizā virzienā. Tika nolemts, ka šo ziņojumu 
varētu rakstiski nosūtīt EMU prezidijam. 
Helēna Maffl  i arī vēlējās zināt, ko EMU ir 

devusi Latvijai, un ko Latvijas varētu dot EMU. 
A.Broks pastāstīja, ka šai sadarbībai ir 2 galvenie 
uzdevumi: 1) būt Eiropas Savienības struktūrā 
un tādējādi prezentēt Latviju starptautiski; 2) 
pastāstīt EMU par Latvijas vēsturi, tradīcijām, 
vēsturiski izveidojošos mūzikas izglītības 
sistēmu, kura nodrošina labu izglītības 
kvalitāti; 3) ietekmēt un bagātināt EMU ar 
savu pieredzi; kopā ar Austrumeiropas valstīm, 
kurās ir līdzīga mūzikas izglītības sistēma, 
turēties kopā un popularizēt savu izglītības 
modeli. Var pieminēt, ka vakariņu gaitā viesi 
laimīgā kārtā varēja baudīt arī koncertu, tā kā 
krodziņā uzstājās akordeoniste Marija Adijāne, 
J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studente 
un bijušā Daugavpils Mūzikas vidusskolas 
audzēkne. Marija, redzot pazīstamas sejas, 
nolēma muzicēt „uz pilnu klapi”, tādējādi arī 
pastarpināti apliecinot mūsu izglītības augsto 
līmeni. 

Nākošajā dienā, 8.martā, Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolā, kurā EMU turpināja savu 
darba sesiju, notika koncerts, kurā ņēma 
dalību dažādu LMIIA skolu audzēkņi. Koncerts 
apliecināja, ka mūsu audzēkņi ir profesionāli 
labi sagatavoti – viņu uzstāšanās sajūsmināja 
ciemiņus. Viesi novēlēja Latvijas mūzikas 
skolām turpināt attīstīties un neļaut ierēdņiem 
noniecināt un vājināt mūsu mūzikas izglītību.

Pēc prezidija kārtējā darba diviem cēlieniem 
tika nolemts viesiem parādīt Jūrmalu. Vakara 
pastaigā pa Jomas ielu Dace Štrodaha izsmeļoši 
stāstīja par pilsētas vēsturi, Dzintaru koncertzāli, 
mūzikas izpausmēm tajā. Pēc vakariņām, 
jau atvadoties no viesiem, dzirdējām siltus 
pateicības vārdus par uzņemšanu un kārtējo 
mūzikas kvalitatīvās izglītības apliecinājumu. 

Aivars Broks, 
LMIIA 

Domes priekšsēdētājs 

EMU prezidija vizīte Rīgā

kurš varētu atgūties pēc šādas traumas 
78 gadu vecumā un atsākt koncertēšanu. 
Tomēr pianiste ar apbrīnojamu gribasspēku 
un neatlaidību, pārvarot sāpes, pamazām 
vingrina, loka, stiep un trenē nekustīgo roku, 
līdz tā atkal spēj spēlēt. Un 2008.gada 29. 
aprīlī Valmierā Jāzepa Vītola kamerzālē atkal 
skan Jautrītes Putniņas klaviervakars. Tas ir 
kā apliecinājums mākslinieces gribasspēkam, 
darbaspējām un uzņēmībai, apbrīnas vērts 
un iedvesmojošs piemērs.

  2009.gada 9.septembrī Jautrīte Putniņa 
pēc 40 gadu pārtraukuma koncertē Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Koncerts 
bija veltīts viņas pedagoga, profesora Arvīda 
Dauguļa 130. dzimšanas dienas atcerei. 

Skanēja J. S. Baha, G. F. Hendeļa un H. 
Pērsela skaņdarbi, otrajai daļai māksliniece 
bija atlasījusi reti dzirdētus K. Šimanovska 
klavierdarbus, kuri mijās ar F. Šopēna 
mazurkām,   un koncerta fi nālā J.Vītola 
„Variācijas par latv.t.dz. „Ej, saulīte, drīz pie 
Dieva” tēmu. Sanākusī publika sumināja 
pianisti ar stāvovācijām, novērtējot 80 
gadus vecās mākslinieces prasmi joprojām 
no klavierēm izvilināt neparasti smalkas un 
dzidras skaņas Šopēna un Pērsela darbos un 
savādi fatālās un izsāpētas noskaņas J.Vītola 
variācijās.

Par savu radošo mūžu pianiste saka: „Žēl to 
20 gadu, jo tas bija labs laiks. Tagad tīri fi ziskā 
ziņā jūtos jau veca un tas traucē. Tomēr spītība 

ir liela mācīties un studēt jaunus skaņdarbus, 
nevis spēlēt jaunībā iemācītos. Mans dēls 
saka – nedodiet mātei ēst un gulēt, tikai ļaujiet 
klavieres spēlēt, un viņam taisnība. Es jūtos 
laimīga, ka vēl varu caur sevi laist mūzikas 
dievišķās skaņas”.

Jautrītes Putniņas ieguldījums Latvijas 
mūzikas kultūrā visaugstāk novērtēts 2010.
gadā, kad māksliniecei piešķir Latvijas 
Lielo mūzikas balvu nominācijā - Par mūža 
ieguldījumu.

Izmantoti interneta resursi mājas lapā 
www. Latvijaslaudis.lv 
Virtuālā enciklopēdija,

Inese Reinfelde RPIVA, konsultante 
profesore Laima Mūrniece, 2011.gads
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Jūs esat atbildīgi nākotnes priekšā! 
Ne velti es to teicu pašā sākumā. Lai jūs 
sajustu zināmu spēka apziņu pašapziņu, 
lai cīnītos par savu priekšmetu skolā. Tas 
(mūzika) ir viens no primāriem, vadošiem 
priekšmetiem audzināšanā.

Tātad jūs redzat, ka mēs, psihologi, 
nebūt neesam konservatīvi vai sastinguši 
vai dogmātiski sludinātāji. Nē. Mūsu 
acu priekšā ir cilvēks. Mēs ne par ko citu 
neinteresējamies, kā par pareizu cilvēka 
veidošanu. Lūk, kāpēc arī viss šis cikls nes 
tādu savdabīgu nosaukumu – pedagoģijas 
psiholoģija.

Īstenībā tā nav tikai pedagoģijas 
psiholoģija, kuras elementus es jums 
gribēju parādīt. Tā ir psihogoģija – 
praktiskā pedagoģija. Pedagoģija, kura 
pēta, kā veidot cilvēku: konkrēti veidot. 
Lūk, kāpēc nerunā no manis kāds tur tāds 
vai citāds subjekts, bet runā psihologs, 
kurš uzskata savu tādu uzdevumu, kādu 
jāuzskata par savam katram pedagogam, 
jāveido jaunā paaudze augstāk un augstāk, 
jāveido labāka par mums pašiem.

Mums nekādas tiesības nav jaunatni 
ne nomelnot, ne nosodīt. Mēs paši esam 
vainīgi, ja kaut kas jauniešos nav tā, 
kā mēs vēlētos. Tik atbildīgam vajag 
būt pedagogam. Lūk, tāpēc es esmu 
pārliecināts, ka jūsu uztverē likvidēsies 
šī neuzticības pilnā pārrunu atmosfēra, 
kura tāda varētu no sākuma likties un mēs 
zinātniski iesim pakāpeniski iekšā cilvēka 
dvēseles labirintos un sapratīsim, kas ir 
dvēseles veidotāja spēks, sapratīsim, ka 
tieši mūzikas priekšmets ir milzīgs veidotājs 
spēks.

Svarīgs faktors šinī darbā – paša pedagoga 
personība, viņa raksturs. Pedagogam no 
savām negatīvām rakstura īpašībām jātiek 
vaļā. Pagājušo reizi par šo jautājumu uzsāku 
runāt. Kā veidot sevi? Kā skatīties uz sevi? Kā 
atbildēt uz jautājumu „Kas es esmu”? Kāds 
es esmu? Par šiem jautājumiem katram ir 

jātiek skaidrībā. Vēlāk pie šiem jautājumiem 
vēl atgriezīsimies, diskutēsim, katram no 
jums būs salasījies jautājumu loks, radušies 
savi priekšstati, ieskati. 

Patreiz es gribētu jūs turpināt iepazīstināt 
ar elementiem. Es jau minēju formu un 
saturu. Kā tad ir ar mūzikas formu un 
saturu? Nedomājat, ka es gribu konkurēt ar 
kādu citu muzikologu! Lai viņš analizē no 
sava profesionālā viedokļa. Es gribētu runāt 
par šiem jautājumiem no cita viedokļa. Vai 
mūzikas formā var visu saturu ielikt? Kas tas 
ir, ko mēs ieliekam mākslā kā saturu? To es 
gribētu ar jums šeit noskaidrot. Kā mēs uz 
to skatāmies? Ja mūzika ir visabstraktākā 
no mākslām, kāds tad ir viņas konkrētais 
saturs? Vai viņa ir ierobežota savā saturā vai 
ne?

Kā tas ir ar saturu mākslā? Es gribētu runāt 
no šī viedokļa par saturu un formu. Kādēļ es 
to daru? Kādreiz es jums mēģināšu uzmest 
shēmu, kas ir psiholoģijas uzdevums. Katrā 
ziņā es to gribu izdarīt, lai jūs zinātu un 
saprastu mūs, psihologus kāpēc mēs tik 
neatlaidīgi mīlam runāt par pedagoģiju. 
Tagad viens tāds vērtējums, slēdziens, 
tēze, ka mūzika un māksla vispār saturā 
var būt daudz bagātāka kā zinātne. 
Kā dabaszinātne. Pat daudz bagātāka kā 
ekonomiskās zinātnes. Ir shēma, kura rāda, 
kā mēs tagad zinātni sadalām dažādās 
specialitātēs, nav vairs lineāra, bet atveidota 
trīsstūra veidā. Augšējais stūris reprezentē 
dabaszinības, otrs stūris – sabiedriskās 
zinības – vēsture, ekonomika, trešais stūris – 
fi lozofi ja. Un centrā atrodas psiholoģija, 
kurai iet sakaru līnijas ar visām zinātnes 
nozarēm. Šinī sistēmā matemātika atrodas 
starp fi lozofi skām zinātnēm un dabas 
zinātnēm, ētika – otrā malā, pret vidu, bet 
es gribu pašreiz parādīt kā mēs mākslu 
vērtējam, pat augstāk kā jūs iedomājaties – 
augstāk par sevi. Māksla aptver visu šo 
sistēmu. Jūs redzat, ka centrā atrodas 
psiholoģija – tātad cilvēks, cilvēka psihe 

un viņas veidotāja zinātne pedagoģija jeb 
psihagoģija. Ar šo apli centrā mēs atainojam 
cilvēka stāvokli dabā, pasaulē, Kosmosā, 
visā dzīvē un arī to zinātni, kas šo cilvēku 
veido – psihagoģiju. Tas ir visas dzīves un 
pasaules centrs. Lielo, aptverošo apli mēs 
veltījam mākslai kā visaptverošākai cilvēka 
veidotājai spēka sistēmai. Cilvēku veido 
ne tikai zinātniskās atziņas, bet arī māksla. 
Jūs redzat, ka mākslas saturs ir universāls. 
Ja atsevišķas zinātnes pēta tikai savas 
atsevišķās nozares, tad māksla aptver
visu. Mēs tik augsti vērtējām mākslu, tāpēc 
mēs gribam mākslas psiholoģiju izvirzīt 
kā atsevišķu ļoti vajadzīgu psiholoģijas 
nozarojumu. Bet jānobriest šim ieskatam. 
Jūs redzat, kāds ir mākslas saturs. Viņa 
aptver visas zinātnes, visu kosmosu, visu 
cilvēku.

Jūs redzat, kādas attiecības ir psiholoģijai 
un psihogoģijai ar visām mākslas nozarēm. 
Te jūs varat uz šī apļa iedomāties visu 
mākslas mūziku, kura ir visuniversālākā 
no mākslām. Tā mēs saprotam saturu 
mākslā. Tik dziļu saturu, lai māksla veidotu 
cilvēku. Tāds ir zinātnes modelis. Ar ko 
māksla atšķiras no zinātnes? Ar savu formu.
Ja viņa to pašu saturu spēj izvērst, ko 
zinātne un savukārt atpakaļ iedarboties uz 
cilvēku, lai viņš top pilnīgs, tad kas to dara? 
Forma. Lūk, kāpēc es arī aizskāru dažādas 
mākslas formas. Tās, kuras iedarbojas uz 
cilvēku tā un tās, kuras iedarbojas citādāk. 
Es jau pagājušo reizi teicu, ka māksla atstāj 
iespaidu uz visiem psihiskiem procesiem.

Jūs redzat, ka nav nekāda antagonisma 
starp zinātni un mākslu. Jūs redzat cik 
nepareizi vecais ieskats, kurš pauž, ka 
māksla ir sirds, bet zinātne – aukstais prāts. 
Tas ir liels absurds. Viss ir vērtējams pavisam 
citādāk. Lūk, muzikologi, tad nu cīnāties par 
tādu mākslas formu, kas spēj veidot cilvēku 
viņa augstākā ideālā.

Jūs redzat, ka psiholoģija nemaz tik 
sveša nav šim mūzikas un pedagoģijas 

Daugavpils Pedagoģisko Universitāti, Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju 
Mūsu audzēkņi šobrīd strādā gan vairākās 
Latvijas mūzikas skolās, gan profesionālos 
mūzikas kolektīvos. Ērika Savicka spēlē 
Liepājas simfoniskajā orķestrī, Līga Paegle 
dzied Latvijas Radio korī, Jeļena Kovaļenko - 
Bebriša savulaik muzicēja saksofonu kvartetā 
„Next”, šobrīd - grupā „The Sparkling 5”, Juriju 
Piskunovu mācības ir aizvilinājušas uz Vāciju. 
Daudzi audzēkņi atrod iespējas un laiku 
muzicēt dažādos pašdarbības kolektīvos gan 
studiju laikā, gan vēlāk. Savā skolā atgriezušies 
un strādā Laima Sondore, Artūrs Savickis, 
Edgars Znutiņš un Jānis Livdāns.

Muzikālā dzīve Preiļos allaž ir grozījusies 
un rosījusies ap mūzikas skolu. Mūsu telpās 
mēģinājumu vietu rod gan vairāki vokālie 
ansambļi, gan Skolotāju koris „Latgale”. Šajos 
kolektīvos darbojas mūsu skolas skolotāji un 
audzēkņi, tāpēc tā ir laba iespēja pielietot 
savas prasmes un iemaņas. 

Katra skolotāja darbošanās nav tikai kāda 
atsauce vēsturiskā apkopojumā, paliekošākais 
devums ir audzēkņi, viņu prasmes, personības 
iespaids. Atmiņās uzaust gan kuriozi, smieklīgi, 
jautri notikumi, gan arī kopā pārdzīvotās 
neveiksmes vai pirmo radošo panākumu 
emocijas.

Skolas jubileju mēs ieskandināsim ar 
koncertu sēriju. 28. februārī jau muzicēja 

mūsu paši jaunākie - 1.- 4. klašu audzēkņi, 14. 
martā koncertu sniedza kora klase kopā ar 
skolotāju kori „Latgale”, 28. martā plkst.18.00 
klausīsimies 5. - 8. klašu jaunos māksliniekus, 
11. aprīlī plkst.18.00 ieplānots absolventu 
koncerts, bet 26. aprīlī plkst.18.00 visi tiek 
aicināti uz 50 gadu jubilejas svinībām. Mēs 
visi, kuri Preiļu Mūzikas un mākslas skolu 
sauc par savu darba vietu vai mācību iestādi, 
ceram uz jaukām atmiņām, radošu sadarbību, 
jaunām idejām un skaistiem mirkļiem kopā. 

Laima Sondore,
direktora vietniece 

mācību darbā

2014. gadu Preiļu Mūzikas un mākslas 
skola sagaida jubilejas gaisotnē. Kādi bijām 
un kādi esam 50 gadu garumā, kā mums ir 
veicies ? Gribas nedaudz atskatīties pagātnē, 
lai veidotu kopējo priekšstatu par skolas 
tapšanu, veidošanos un tās darbību. 

Skola savu darbu iesāka 1964. gadā, kad 
tās pirmais direktors Jānis Teilāns (Rēzeknes 
mūzikas vidusskolas absolvents, aktīvs kultūras 
darbinieks, kordiriģents, folkloras ansambļu 
vadītājs) kopā ar dažiem skolotājiem palīdzēja 
apgūt iemaņas akordeona un klavieru spēlē 
42 audzēkņiem. Mūzikas skolai tika nodotas 
dažas telpas Preiļu pilsētas kultūras namā. 

1965. gada 1. septembrī Preiļu mūzikas 
skolā darbu sāka Santa Karina Oša - skolotāja 
ar Latvijas Konservatorijas izglītību, kura 
mācīja bērniem klavierspēli. Ieradās jauni 
speciālisti - Lidija Grauze, kura māca teorijas 
priekšmetus un klavierspēli, un Roberts 
Višķeris, kurš bija pūšamo instrumentu 
spēles skolotājs, un varēja sākt domāt par 
jaunas nodaļas izveidošanu. 1968. gadā tika 
izveidota pūšaminstrumentu nodaļa skolā. 

Kopš 1969. gada skolas mājvieta bija 
divstāvīga privātmāja bijušajā Komjaunatnes, 
tagadējā Aglonas ielā, kuru kā savu mazo un 
mīļo skoliņu atceras daudzi skolas absolventi. 
Kaut gan tās bija tikai desmit nelielas telpas, 
tomēr vietas pietika, un skolā valdīja omulīga 
un mājīga gaisotne. 

1975. gada 1. aprīlī skolas vadību uzņēmās 
Santa Karīna Oša. Pamazām tika veidots 
pedagogu kodols, jo nebija viegli piesaistīt 
jaunus pedagogus. Liela daļa labu un 
interesantu skolotāju nostrādāja obligātos trīs 
gadus, daži pedagogi - tikai dažus mēnešus - 
līdz obligātajam iesaukumam dienestā, tomēr 
skola auga un paplašinājās, nedaudz vēlāk 
tika izveidota arī vijoļspēles nodaļa. 

1988. gadā tika atvērta Preiļu Mūzikas 
skolas Aglonas fi liāle, 1991. gadā tika 
izveidotas fi liāles arī Pelēču un Rudzātu 
pagastos. Visu fi liāļu pastāvēšana bija saistīta 
ar zināmām grūtībām, jo ne vienmēr uz 
vietas bija atbilstoši skolotāji. Daudzus gadus 
fi liālēs strādāja speciālisti no tuvākām un 
tālākām pilsētām - Preiļiem, Daugavpils, 
Rēzeknes, mērojot daudzus kilometrus, lai 
nodrošinātu iespēju bērniem mācīties pie 
profesionāliem klavierspēles, akordeona 
un pūšaminstrumentu spēles skolotājiem. 
Mūzikas skolas fi liāles darbojās pie vietējām 
vispārizglītojošajām skolām, tās atbalstīja 
vietējo pagastu un izglītības iestāžu vadība, 
tomēr līdz ar teritoriālo reformu un transporta 
izdevumu pieaugumu tās tika slēgtas. 

1990. gadā pašvaldība iedalīja Preiļu bērnu 
mūzikas skolai citas telpas – plašas, ar iespējām 
katram skolotājam vadīt mācību stundas savā 
klasē. Ēkā bija arī kamerzāle un Lielā zāle, kura 
kādu laiku ‘tika dalīta’ ar dejotājiem. 

Santa Karīna Oša Mūzikas skolu vadīja 
līdz 2003. gada 1. aprīlim. 2002. gadā skola 
tika pārveidota par profesionālās ievirzes 
izglītības iestādi, pārdēvējot skolu par Preiļu 
mūzikas skolu. Skola auga, attīstījās, radās 
jaunas idejas mācību procesa pilnveidošanai. 
Skolotāja Roberta Višķera vadībā darbojās 
Pūtēju orķestris, kurš bieži piedalījās pilsētas 
kultūras pasākumos. Orķestris bija vietējās 
publikas mīlulis, jo prata iedvesmot ar 
savu atraktīvo muzicēšanu. Pūtēju orķestris 
ir viesojies Francijā. Sākotnēji šādu tālu 
ceļojumu pat sapņos nevarējām nosapņot, 
bet tas tika īstenots, pateicoties Mūzikas 
skolas pedagogam Albertam Vucānam, kurš 
2003. gada 1. aprīlī uzņēmās skolas vadību. 

Pašreizējā direktora ieceres dažkārt šķiet 
pārgalvīgas, bet, izrādās – īstenojamas. Skolai 
ir izdevies 2003. gada septembrī uzsākt darbu 
arī Vizuāli plastiskās mākslas programmā, kas 
darbojas labā profesionālā līmenī, attīstot 
audzēkņu talantus un arī veidojot skolas 
telpas vizuāli patīkamas un gaumīgas. 

Preiļu Mūzikas un mākslas skola šobrīd ir 
viens liels radošs kolektīvs, apvienojot Mūzikas 
un Mākslas nodaļas. Skolā šobrīd mācās 145 
mūzikas un 82 mākslas nodaļas audzēkņi. 
Skolā strādā 15 mūzikas un 4 mākslas nodaļas 
skolotāji. Mūzikas teorijas priekšmetus māca 
Antoņina Mihailova, Gaļina Savicka, Ilze 
Savicka, Daiga Koļesņičenko, klavierspēli 
māca Irina Skvorcova, Kristina Sauliša, Inese 
Orinska, akordeona spēli - Svetlana Stepanova, 
Artūrs Savickis, pūšaminstrumentus - Oļegs 
Koļesņičenko (klarnetes, saksofona spēle), 
Vladimirs Bondarenko (fl autas spēle), Jānis 
Livdāns (metālpūšamie), vijoļspēli - Laima 
Sondore, Ilona Laizāne, kora klasē strādā 
Edgars Znutiņš un Daiga Koļesņičenko. Savu 
dzīvi ar mūzikas skolu un darbu kultūras jomā 
ilgus gadus ir saistījuši mūsu pieredzējušākie 
skolotāji un padomdevēji - Roberts Višķeris, 

Lidija Grauze, Alberts Vucāns, Alberts Rūsiņš. 
Skolā daudzus gadus ir strādājuši pedagogi 

Jānis Gulbis, Irina Kerenceva, Veneranda 
Daugule, Elita Puncule, Dana Kaminska, Raitis 
Raibais, Svetlana Petrova, Irina Gusarova, 
Natālija Beļkova, Maija Silava.

Skolā darbojas akordeonistu orķestris, kura 
vadītājs jau desmit gadus ir mūsu absolvents 
Artūrs Savickis. Šī kolektīva artavā ir gan 
veiksmīgas piedalīšanās dažādos konkursos, 
gan nometņu un festivālu jampadrači.

Skola var lepoties ar saviem spožajiem 
klarnetistiem, kuri jau trīs gadus uzrāda 
spilgtu sniegumu Latvijas jauno izpildītāju 
konkursā, un tas ir mūsu jaunā skolotāja Oļega 
Koļesņičenko rūpīga un neatlaidīga darba 
rezultāts. Viņš ir veiksmīgi pārņēmis arī Preiļu 
novada Jauniešu Pūtēju orķestra vadību. 
Orķestris ir piedalījies visās iespējamajās 
skatēs, defi lē programmās, Skolēnu un 
Vispārējos dziesmu un deju svētkos. 
Orķestrim ir izveidojusies laba sadarbība ar 
Utenas mūzikas skolas pūtēju orķestri.

2012. gadā raitos soļos darbu sāka Kora 
klase, kuras izveidošana tika ilgi lolota, tika 
meklētas un pētītas visas iespējas piesaistīt 
skolotājus. Tagad varam lepoties ar diviem 
jauniem un interesantiem kolēģiem - Edgaru 
Znutiņu un Daigu Koļesņičenko. Pagājušos 
Ziemassvētkus skolā jau ieskandināja 
koris, solo un dueti audzēkņu un skolotāju 
izpildījumā. 

Daudz pūļu jāiegulda, lai radītu 
audzēkņiem motivāciju regulāram darbam, 
stundu apmeklējumam, lai veidotu atbildības 
sajūtu par kopējo veikumu. Tajā brīdī, kad 
audzēkņi saprot, ka ceļš uz meistarību ir ne 
tikai talanta, bet galvenokārt pastāvīga darba 
rezultāts, pedagogiem ir milzīgs gandarījums. 

Vairāki skolas audzēkņi ir turpinājuši 
mācības Daugavpils Mūzikas vidusskolā. 
Tālākais ceļš viņus ir aizvedis uz 
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problēmām, kā tas sākumā varētu likties, 
ka tai ir savs vērtējums un sava pieeja šiem 
jautājumiem.

Pagājušo reizi es iesāku runāt par 
dažādiem uztveres tipiem, jo ir ārkārtīgi 
svarīgi pašam sevi novērtēt, pie kāda tipa 
es piederu, lai tātad izkoriģētu tipu. Uzreiz 
jau iepriekš es gribētu jau prognozēt, ka 
tā saucamais uztveres tips nav kaut kas 
nekustīgs, nav nekas mūžīgs, fatāls.

Daudzreiz gan tas ir saistīts ar zināmām 
iedzimtām īpatnībām, bet nav fatāls: tas 
ir veidojums. Es jums minēju dažādus 
uztveres tipus – analītisko, sintētisko, 
emocionālo un analītisko sintētiski 
emocionālo. Šis pēdējais ir domāts kā 
ideāls, kas mums jāsasniedz. Visi šie 
atsevišķie uztveres tipi nav pilnīgi, nav 
pietiekami. Tie mums nenodrošina 
pareizu pasaules uztveri.

Katra dzīves parādība tiek uztverta. 
Tas notiek arī mūzikā. Tā tiek uztverta kā 
tāds vai citāds mākslas darbs. Ir ārkārtīgi 
svarīgi tam, kas uztver, sevi izanalizēt. Es 
aizkustināju šo tēmu jau pašā sākumā tādēļ, 
lai mēs jau tūliņ sāktu sevi pētīt ar nolūku 
atrast pie kāda tipa es piederu un sākt ārdīt 
šo tipu, ja viņš ir vienpusīgs. Sākt ārdīt – tas 
ir papildināt, sintezēt viņu.

Es mazliet atkārtošu šo analīzi.
Analītiskais uztveres tips. Varētu 

sākumā likties, ka tas ir labs tips, kas spēj 
lietas analizēt, spēj parādības izpētīt, 
sadalīt, saskaldīt, jo mēs taču atzīstam 
tādu domāšanas operāciju – analīzi. Vai 
šis uztveres tips būtu pozitīvs vai negatīvs, 
vajadzīgs, derīgs? Produktīvs? Pareizs? 
Nesajaucat uztveres analītisko tipu ar 
domāšanas operāciju – analīzi! Tās ir divas 
dažādas lietas. Analītiskais tips ir tas, 
kas visu savu vērību vērš uz detaļām, uz 
atsevišķiem elementiem, nespēj visus šos 
elementus pietiekami saistīt. Viņš ir faktu 
krājējs. Viņš dažreiz spēj sakrāt ārkārtīgi 
daudz faktu. Viņa domāšanas galvenā 
operācija šinī ziņā ir pa daļai induktīva.
Analītiskā uztveres tipa cilvēkam galvenā 
domāšanas metode ir induktīvā metode 
un viņš nespēj pārredzēt lietas un 
parādības, nespēj vispārināt un abstrahēt. 
Mēs uzskatām abstrakto domāšanu par 
visaugstāko domāšanas formu – abstrakti 
loģisko domāšanu.

Ja starp atsevišķiem analīzes elementiem 
nav sintētiska sakara, nav kopvērtējuma, 
šāds cilvēks nevar iegūt ieskatu, uzskatu 
par kādu parādību kopumā. Viņa spriedumi 
ir ārkārtīgi elementāri, primitīvi. Jūs jau 
zināt, ka katrs jēdziens sevī satur ārkārtīgi 
dziļu, lielu saturu – īstenībā katrs jēdziens 
sevī ietver – abstrahē sevī visas tās zinātnes 
atziņas, kuras ir par šo jēdzienu tā vai citādi 
pētītas, kas šinī jēdzienā ietvertas – visu šo 
milzīgo materiālu.

Analītiskam uztveres tipam nav šī 
iespējas, nav plašuma. Viņš gan daudzreiz 
ļoti daudz atsevišķas detaļas zina, bet tās 
visas nav veidotas kopsakarā. Šis analītiskais 
tips ir visās mākslas profesijās.

Mūzikā šādi cilvēki ir imitētāji. No 
viņiem veidojas tas pompozi primitīvais 
mūziķu tips, kurš cenšas imitēt kādas ārējas 
parādības ļoti primitīvā formā un veidā. 
Piemēram – aktivitāti izsaka vienkāršā 
marša ritmā. Tā kā jūs šo pompozo mūziku 
labi zināt vēl labāk kā es, jūs varat paši 
paanalizēt to. Tā ir ļoti analītiska, primitīvs 
atsevišķu detaļu savārstījums. Tādā formā 
analītiskais tips atsaucas uz mūzikas 
jaunrades darbu ne tikai domāšanā, bet arī 
vērtēšanā.

Muzikologa, kritiķa analītiskā uztveres 
tipa pārstāvja kritikas ir analītiskas, viņās 
izceltas atsevišķas detaļas, par kurām izsaka 
savas domas, savus vērtējumus, savus 
slēdzienus, bet nav kopsakara, nav sintēzes 
visā šinī darbībā. Ļoti skaidri to var redzēt 
rakstnieku darbos.

Šāds rakstnieks pa lielākai daļai ir tendēts 
uz naturālismu, uz sīku detaļu aprakstīšanu. 
Jūs redzēsiet, ka viņš kādas durvis, pa 
kurām iziet cilvēks apraksta visos sīkumos – 
visas durvju detaļas, kliņķi utt. Tiek 
aprakstīts skapis un cilvēka apģērbs, cilvēka 
izskats. Jūs jautāsiet vai izskatu attēlot ir 
nepareizs rakstnieka paņēmiens? Nē! Ja 
izskats raksturo cilvēka iekšējo psihisko 
noskaņojumu, tad tas vairs nav analītisks 
vērtējums. Taču daudzreiz jūs lasāt visus šos 
sīkumus, šīs šausmīgi daudzās detaļas un 
jums nerodas nekāds priekšstats, kāpēc viss 
tas ir minēts. Mākslā katram sīkumam vajag 
būt pamatotam, saistītam.

Katra detaļa iziet uz to, lai sintezētu, 
lai tēls tiktu vērtēts un novērtēts, izejot 
no psiholoģiskā viedokļa kā tāds, kurš 
parādītu viņa psihisko struktūru, viņa 
psihisko stāvokli utt.

Ja jūs lasīsiet Dreizera darbus, tad 
ievērosiet, ka viņš apraksta ārkārtīgi sīki 
cilvēka acu izteiksmi. Es esmu devis saviem 
audzēkņiem, lai viņi izpēta šo acu izteiksmi 
Dreizera darbos. Jūs redzēsiet, cik meistarīgi 
viņš saista visu iekšējo dvēseles procesu ar 
cilvēka acu izteiksmi!

Dreizera darbos tas nav analītiskais 
uztveres tips, te tas ir motivēts. Mākslas 
darbā katrai detaļai jābūt motivētai. Tātad, 
saprotat pareizi šo analītisko tipu. Viņš ir 
tikai tā „savārstīts” ļoti bieži kopā. Jūs lasot 
literatūru, tādus esiet redzējuši. Šie darbi 
ir ļoti izstiepti. Ja tas ir dramaturgs, tad 
viņš raksta nevis psiholoģisko drāmu, bet 
parastas sadzīves ludziņas. Tur šie tēli ir 
kā nenozīmīgi elementi, kuri varētu būt 
arī citādi. Mākslā visam jābūt ir ārkārtīgi 
motivētam. Motivētam, kā katrai cilvēka 
izturēšanās formai. Tāpat arī mākslas formai 

jābūt motivētai. 
Ja mēs skatāmies analītiska gleznotāja 

darbu, tad tas arī detalizē visu savu tēlu 
atsevišķos elementus, ļoti analītisko 
izstrādājis līdz beidzamai detaļai, bet 
tam visam nav nekādas nozīmes. Tam ir 
tendence uz naturālismu, fotogrāfi ju.

Es neizsmeļu visu analītiskā uztveres 
tipa analīzi. Tad man būtu jārunā ārkārtīgi 
daudz. Psiholoģija jau šo jautājumu pēta. 
Jūs vēl noteikti par to lasīsiet vairāk un 
detalizētāki.

Mums ir jāvērtē, izejot no šī uztveres tipa – 
ja tas ir pedagogs, tad viņš ir sīkumains, 
mūžīgi ķildīgs, tāds, kurš „piesienas” pie 
katra sīkuma; lielus pārinodarījumus un 
sīkas parādības viņš liek vienā un tajā pašā 
kastītē. Viņš tāpat uztraucas par sīkiem 
disciplīnas pārkāpumiem kā par lieliem 
pārkāpumiem. Viņam nav humora izjūtas. 
Ja tur trūkst kāds komats, tad tas ir tikpat 
liels grēks kā liels stilistiski nepareizs darba 
veidojums utt. Tāds pedagogs nespēj 
aptvert bērna personu visā visumā. Tie ir 
tie, kas pedagoģiskās sēdēs mūžīgi sūdzas 
par saviem bērniem un atceras ārkārtīgi 
ilgi sīkos pāri darījumus, īpaši personīgā 
plāksnē. Viņi nespēj iekļauties visā skolas, 
klases ansamblī. Šis analītiskais tips ir tas, 
kurš daudzreiz nonāk tīri tādā personīgā 
konfl ikta situācijā, ja viņš dzird kādu repliku - 
nosarkst, atbild, skrien pie skolnieka klāt, 
met viņu ārā no klases utt. Viņš ir bezgala 
nepievilcīgs šis tips – sīkumainais, 
detalizētais. Jūs redzat, ka mēs, psihologi, 
vācām datus arī par pedagogu izturēšanos. 
Šādas parādības saistītas ar pedagoga 
nepareizu uztveri, nepareizu izskaidrošanu. 
Viņam nav plaša vēriena, nav plaša uzskata. 
Šis analītiskais tips var daudzreiz nodzīvot 
ar tuvu cilvēku gadu desmitus kopā, un viņš 
nespēj aptvert, kāds ir otra cilvēka raksturs 
utt. Nekādā ziņā viņš nespēj saprast 
skolniekus, ja viņš ir pedagogs, nespēj 
cilvēku uztvert sintētiski. Tāds apmēram ir 
analītiskais tips. Mēs varētu iedomāties, ka 
viņa pretstats – sintētiskais tips tad ir ideāls. 

Nekā tamlīdzīga nav. Viņš varbūt pareizāk 
būtu nosaucams par primitīvi vispārināto
tipu. Gandrīz negribētos atstāt viņam šo 
interesanto apzīmējumu – sintētiskais. 
Jēdzienu sintētiskais arvien stādamies 
priekšā kā kaut kādu apvienotāju, atsevišķu 
detaļu savienotāju.

Tā kā tas mūsu terminoloģijā ir iegājis, 
tad izdalīsim vien šo sintētisko tipu. Kāds 
ir šis sintētiskais tips? Pašā sākumā man 
jau gribētos teikt „Tas ir tips, kuram viss 
ir skaidrs”. Viņam tikai atliek aci uzmest 
kādai parādībai un viņš viņu „zina uzreiz”, 
viņam ir tūliņ „skaidrs priekšstats”. Viņš 
ļoti „ātri” pazīst cilvēkus, bet izrādās, šīs 
steigas un paviršības dēļ bieži kļūdās. 
Viņam ļoti bieži jāmaina uzskati par 

cilvēkiem. Par vienu un to pašu cilvēku 
viņš var nonākt pilnīgi pretējās domās, jo 
viņš neanalizē, nepēta. Tātad jūs redzat, 
uz ko es virzu, ka šī vienpusīgā uztvere ir 
tā, kas traucē cilvēkam izprast parādības 
objektīvi, pareizi. Visobjektīvākā uztvere 
ir zinātniskā uztvere. Sintētiskais tips ļoti 
pretendē uz cilvēku pazīšanu, bet visbiežāk 
iekrīt tieši tādēļ, ka nepazīst cilvēkus. Viņi 
paņem kādu atsevišķu īpašību no cilvēka, 
kas viņam atstāj tādu vai citādu iespaidu un 
izvērš vērtējumu pietiekami neiedziļinoties, 
neizpētot parādības. Tas ir virspusējs 
ieskats, ko izveido šis virspusējas uztveres 
tips. Tāpēc ļoti bieži kā cilvēka vērtētājus 
jūs viņus nevarat atzīt. Jūs redzēsiet, ka 
viņi, izejot no kāda viņiem imponējoša 
momenta, raksturo otru cilvēku.

Tātad arī šis sintētiskais tips nav 
pilnvērtīgs tips. Īstenībā pilnvērtīgs 
uztveres tips ir analītiski sintētiskais tips, 
kas ļoti sīki izpēta, izanalizē visas detaļas un 
pēc tam apvieno viņas, savelk kopā, vērtē, 
vispārina, abstrahē, ievēro galveno arī 
cilvēka raksturā, cilvēka dabā arī mākslas 
darbā, ja viņš ir kritiķis.

Vispirms izanalizēt, pēc tam sintezēt. Tikai 
neiedomājieties, ka analītiski sintētiskais 
tips ir vienkārši tāds konglomerāts, 
kurš sastāv no analītiskā un sintētiskā 
uztveres tipu summējuma. Nē! Analīze 
un sintēze pareizajam uztveres tipam 
ir motivēta. Viņš vērtē, pamato, viņš 
meklē cēloņus. Tas nav tikai šo vienpusīgo 
tipu summācija. Tādu analītiski sintētisko 
mākslinieka jaunrades tipu jūs varēsiet 
saskatīt atsevišķos mākslas darbos, vai 
tas ir gleznotājs, vai literāts. Vislabāk šo 
analītiski sintētisko uztveres tipu saskatīt 
rakstniekos, arī mūzikā. Ja nu jūs patreiz 
esat analītiskais vai sintētiskais tips, - 
izkopjat tos abus līdz beidzamajai 
sīkākajai pakāpei un apvienojat – šīs 
īpašības sintezējiet.

Tas ir viens no ļoti svarīgiem pašpazīšanas 
līdzekļiem – saprast, pie kura tipa es 
īstenībā piederu. Grūtības ir tikai tās, ka 
absolūti „tīru” tipu jau nav dzīvē. Jums 
jāsaskata zināma dominante sevī vai nu 
vienā, vai otrā virzienā. Dominējošais, 
tipiskais ir tas, kas mums jāatklāj sevī. 
Un tomēr arī šo analītisko sintētisko tipu 
mēs neuzskatīsim vēl par pilnīgu tipu. Ja tas 
ir mākslinieks, tad katrā ziņā viņa darbībā 
būs ļoti lieli trūkumi. 

Mēs par visideālāko uzskatām 
analītiski sintētiski emocionālo tipu. 
Tāpēc es gribētu dažus vārdus parunāt 
par tā saucamo „tīro” emocionālo tipu. 
Šis emocionālais „tīrais” uztveres tips ir tas, 
kurš vadās savos spriedumos un savos 
vērtējumos no mirkļa pārdzīvojuma. 
Vadoties vai nu no tīksmes vai netīksmes 
pārdzīvojuma, viņš spriež par lietām un 
parādībām. Šis emocionālais tips ir tas, kas 

visbiežāk kļūdās cilvēkos, jo, pārdzīvojot 
kādu labu situāciju, viņš, daudzreiz 
šo pozitīvo jūtu un sajūtu iespaidots, 
vērtējumu attiecina uz visu cilvēku. 
Turpretī ar šo pašu cilvēku pārdzīvojot 
kaut kādu negatīvu pārdzīvojumu, viņš 
vērtēs viņu diametrāli pretēji. Jūs redzat 
– šis „tīrais” emocionālais tips ir tas, 
kas ir padots iekšējai labilitātei. Mēs 
nekad nedrīkstam emocionāli domāt! 
Mēs drīkstam emocionāli just, bet 
emocionāli domāt mēs nedrīkstam. 
Vai tas neuzliek cīņu pret emocionalitāti? 
Nē! Bez emocijām cilvēks nav nekas un 
māksla arī nav nekas. Emocionālais „tīrais” 
tips ir emocionāli labils pēc būtības. Tas ir 
tā saucamais neirozais tips, kurš atsaucas 
kā seismogrāfs uz mazāko satricinājumu, 
uz mazāko emocionālo tīksmes vai 
netīksmes momentu. Saprotams, tas neļauj 
aukstasinīgi, pareizi spriest, vērtēt. Ja mēs 
vēl varam saprast zinātnieku kā analītiski 
sintētisku tipu, tad nekad mākslinieku kā 
tādu, kaut gan arī īsti lieli zinātniski nav bez 
jūtām – viņi ir lieli mākslinieki savā iekšējā 
pasaulē, jo arī lielas ētiskas, estētiskas un 
intelektuālas emocijas – augstākās emocijas 
ir tās, kas veicina jaunradi arī zinātnē, ne 
tikai mākslā.

Tāpēc visideālākais no tipiem 
ir šis supersintētiskais tips, kurā 
apvienojas analītiskais, sintētiskais un 
emocionālais. Tātad, šī emocionalitāte, 
kuru mēs piešķiram emocionālam uztveres 
tipam, nav pietiekami dziļa, tā ir labila 
un nav pamatota. Šo cilvēku nevada 
augstākās ētiskās, estētiskās, intelektuālās 
kaislības, bet viņa jūtas ir labilas. Tas ir 
nelīdzsvarotais tips. Saprotams, mums 
patreiz ir daudz iespējas un līdzekļu, lai ar 
tīri analītiski sintētisku līdzekļu palīdzību 
varētu viņu līdzsvarot un veidot ideālu 
tipu. Mēs uzskatām, ka dzīvē šāds ideālais 
analītiski sintētiski emocionālais uztveres 
tips ir visvērtīgākais. Tāds ir jāizveido. Pie 
tā jāstrādā. Katram sevi jāizpēta, jāvērtē. 
To mēs uzskatām par ideālu arī mākslas 
jaunradē, zinātnes jaunradē.

Mēs to uzskatām kā ideālu, tādam 
jābūt arī pedagogam – visvērtīgākam, 
vispareizākam, visdziļākam, viscil-
vēcīgākam analītiski sintētiski emo-
cionālam uztveres tipam. Viņš spēj 
saprast, spēj izjust, spēj līdzjust. Viņam 
ir dziļas simpātijas jūtas. Viss augstākais 
ētiskais un estētiskais arvien ir saistīts ar 
jūtu pasauli.

Un izrādās, ka arī intelektuālā 
dzīve, savīta ar jūtu dzīvi sintezēti 
kopā, ir visaktīvākā, daudzpusīgākā, 
visoptimālākā un jaunradē visnozī-
mīgākā. Mēģināsim pieķert sevi, pie kāda 
tipa mēs piederam un mēģināsim veidot 
sevi.

(Turpinājums sekos)

Starpnovadu Populārās un Džeza 
mūzikas dziedātāju konkurss „Dziesmu 
putenis” notika 21. februārī A.Kalniņa 
Cēsu Mūzikas vidusskolā. Šis bija pirmais 
konkurss Latvijā, kurā piedalījās mūzikas 
skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņi, 
kuri dziedāja populārās un džeza mūzikas 
dažādu stilu dziesmas. Pasākumu īpaši 
raksturoja tas, ka konkursanti dziedāja 
instrumentālas grupas vai kāda mūzikas 
instrumenta pavadībā.

Kaut arī daudzās mūzikas profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs nav izglītības 
programmas, kurās bērni apgūst populāro 
un džeza mūziku, konkursā piedalījās 
audzēkņi, kuri mūzikas skolās mācās kora 
vai citās izglītības programmās, tādēļ 
īpaša pateicība mūzikas skolu skolotājiem, 
kuri atbalstīja, iedrošināja un sagatavoja 
audzēkņus konkursam.

Konkursā piedalījās 28 jaunie dziedātāji 
no visas Latvijas - Ventspils mūzikas 
vidusskolas, Liepājas, Lielvārdes mūzikas 
skolas, Bolderājas Mākslas un mūzikas 
skolas, Ādažu, Rīgas Doma Kora skolas, 
Rīgas 45. vidusskolas, A.Kalniņa Cēsu 
Mūzikas vidusskolas, Valmieras mūzikas 
skolas. 

Konkursa organizētāji ļoti gaidīja 
dalībniekus no Vidzemes reģiona mūzikas 
skolām, bet tajā no 28 reģiona skolām 
piedalījās tikai Cēsu, Lielvārdes un Valmieras 
mūzikas skolu audzēkņi.

Konkursa ieskaņā priekšnesumu sniedza 
jaunā dziedātāja Rūta Dūduma, pavadījumu 
atskaņoja pianists, A. Kalniņa Cēsu Mūzikas 
vidusskolas pedagogs Rūdolfs Macats.

Dziedātājus vērtēja žūrija:
Inga Bērziņa ( docente, J. Vītola Mūzikas 

akadēmijas un RPIVA pasniedzēja, vokālais 
pedagogs).

Imants Točs (diriģents, muzikālās 
kafejnīcas „Parks” īpašnieks).

Rūta Dūduma (dziedātāja, konkursu 
laureāte, RPIVA studente)

Ināra Rubīna (Cēsu mūzikas vidusskolas 
Populārās un džeza mūzikas nodaļas 
vadītāja).

Konkursa rīkotāju vārdā 
 Ināra Rubīna

Konkursa rezultāti Partitas 12 lpp.
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Brīnišķīgi, aizraujoši un saviļņojoši 6. 
martā Kuldīgas Kultūras centrā izskanēja 
4. Kurzemes kamerorķestru festivāls. Muzi-
cēšanas prieks un aizrautība orķestrantu acīs 
un neatslābstoša uzmanība klausītāju rindās! 
Tie bija īsti mūzikas svētki, kuros piedalījās 
kamerorķestri no E. Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolas (diriģente Velta Jūrmale), 
A.Žilinska Jēkabpils MS (diriģents Mārtiņš 
Bergs), Ziemeļkurzemes (Dundagas, Talsu, 
Rojas MS, diriģente Indra Sproģe), Priekules 
MS (diriģents M.Bergs),Ventspils mūzikas 
vidusskolas (diriģents M. Bergs), Mārupes 
mūzikas un mākslas skolas (diriģents M. 
Bergs) un stīgu ansamblis no Em. Melngaiļa 
Liepājas mūzikas vidusskolas (vadītāja Beāta 
Zariņa-Blaščinska).

Festivāls notiek jau ceturto gadu un 
pulcina ap sevi arvien jaunus dalībniekus. 
Pirmoreiz tas izskanēja Ventspilī 2011. gadā, 
tad 2012.gadā – Rojā un 2013.gadā – Priekulē. 
Festivāla idejas autors un nenogurstošais 
mākslinieciskais vadītājs ir J.Norviļa Madonas 
mūzikas skolas direktors, lieliskais mūziķis un 
pedagogs Mārtiņš Bergs.

Diena Kuldīgā sākās ar kamerorķestru 
kopmēģinājumu, tad - svaigu garšas 
akcentu piedeva kafejnīcas „Stenders” vārītā 
aromātiskā pupiņu zupa un pēcpusdienā 
– lielais koncerts. Festivāla organizatore 
Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 
kamerorķestra vadītāja Velta Jūrmale bija 
gandarīta par rezultātu: „Bērniem tā ir 
neatsverama pieredze. Skaņdarbus, ko visi 
orķestri spēlēja kopā, katrs kolektīvs atsevišķi 
nemaz nevar iznest.”

Koncertu atklāja Kuldīgas novada 
pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja Dace 
Reinkopa.

Sākumā muzicēja katrs kolektīvs atsevišķi, 
savukārt noslēgumā - 160 dalībnieku 
lielais apvienotais orķestris. Iespaids 
kolosāls, vairākus skaņdarbus pēc klausītāju 
neatlaidīgajiem aplausiem vajadzēja 
atkārtot! Skanēja gan klasika, gan mūsdienu 
komponistu skaņdarbi. Daudzveidību un 
jaunas krāsas programmā ienesa arī skaņdarbi 
ar solistu piedalīšanos–akordeoniste Jūlija 
Skipore (muzikālo izglītību turpina Dānijā), 
Alise Alma Ābula (Kuldīgas MS), kora klases 
audzēkņi no Jēkabpils mūzikas skolas – Lauma 

Kalniņa, Agnese Korņejeva, Renārs Tomašickis, 
Sandra Solvita Bērziņa, Alise Bērziņa, Kristaps 
Cvilikovskis, Annika Viļuma, Krista Fadejeva, 
Ivars Ķietis un Adriāna Romāne, ventspilnieki 
Alise Jaunbrūna, Sarma Gabrēna un Pēteris 
Ozoliņš, kā arī koris no Priekules MS.

Koncerta noslēgumā izskanēja pateicības 
vārdi par atbalstu Kuldīgas pilsētas Domei, 
Kultūras pārvaldes vadītājai Dacei Reinkopai, 
Kultūras centram, mūzikas skolai un direktorei 
Marutai Rozītei, kafejnīcai „Stenders” un 
visiem, visiem palīgiem.

Šādā mūzikas un draudzības pilnā 
gaisotnē aktivitātes Kuldīgas mūzikas skolā 
turpinās: 12.martā notiks Ventspils reģiona 
akordeonistu festivāls – koncerts „Lai skan 
akordeons!”, 14. martā – Kurzemes reģiona 
mūzikas skolu vispārējo klavieru festivāls 
„Notici sev!”. 5.aprīlī kamerorķestris un soliste 
Lilija Kļaviņa muzicēs Lielajā ģildē Skolēnu 
Dziesmu svētku ieskaņas koncertā. Bet 
aprīļa beigās gaidām Kārļa Davidova VIII 
Starptautisko čellistu konkursu.

Vaira Leite, 
E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 

skolotāja

21.februārī Strenču kultūras namā 
notika koncerts „Gaismas atgriešanās”, 
uz kuru mēs, Gaujienas mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi, aizbraucām 
klausīties. 

Man pašai ļoti patīk U.Marhilēviča 
dziesmas un mūzika, tādēļ zināju, ka 
koncerts man patiks. Bet nezināju, ka tik 
ļoti patiks, jo emocijas koncertā virmoja jau 
no pirmās dziesmas. Koncerta dalībnieku 
kolektīvu dažādība un aizrautība, paša 
komponista virtuozais pavadījums uz 
klavierēm, skanot kā orķestrim, lieliskā 
organizācija, pilna zāle atsaucīgas publikas – 
mājās braucām ar sajūsmu pārpildīti. Kā 
tas viss radās? Atbildes uz visiem maniem 
jautājumiem sniedza Strenču mūzikas 
skolas direktore Ralda Ziemule:

Kā radās ideja uzaicināt Uldi 
Marhilēviču un kādēļ tieši viņu? 

Kādēļ tieši Uldi Marhilēviču - grūtu pateikt, 
tā bija Strenču Kultūras centra iniciatīva, bet 
tradīcija par novada pašdarbības kolektīvu 
koncertu ar autora līdzdalību aizsākās 
pagājušajā gadā, kad notika komponista 
Raimonda Paula daiļradei veltīts 
pasākums, kad Maestro neatkārtojamo 
koncertmeistara talantu izbaudīja Strenču 

novada visu vecumu dalībnieki vokālajos 
ansambļos, koros, kapelā, pūtēju orķestrī 
un deju kolektīvos.

Kāda bija sadarbība ar komponistu, 
mēģinājumi? 

Pirmajā tikšanās reizē novembrī kolektīvu 
vadītāji ar komponistu “lielos vilcienos” 
vienojās par aptuveno repertuāru un 
potenciālajiem izpildītājiem. Nākamajos 
divos kopmēģinājumos jau sākās darbs 
ar izvēlētajiem skaņdarbiem, saskaņotas 
tonalitātes un atrasti solisti un veidota 
kopējā koncerta koncepcija.

Kā gan bērni, gan pieaugušie uztvēra 
šādu sadarbību? 

Šāds kopdarbs ļoti mobilizē gan bērnus, 
gan skolotājus un, manuprāt, atsver 
vairāku mēnešu darbu klasē. Interesants 
bija arī skaņdarba iestudējuma process - 
pats autors stāstīja, kā un ko konkrētajā 
skaņdarbā domājis, kā labāk interpretēt 
un, protams, arī perfektais koncertmeistara 
darbs, kas deva tādu drošības sajūtu un 
stabilitāti katram dalībniekam.

Kā izvēlējāties repertuāru? 
Repertuāra izvēle bija pašu kolektīvu 

vadītāju rokās - atbilstoši vecumam un 
spējām. Apjomīgākais darbs tika 5.-9.klašu 

korim. - dziesmu cikls no skolēnu Dziesmu 
svētku repertuāra “Gaismas atgriešanās” ar 
vietējiem solistiem, lielajiem māksliniekiem - 
Ivo Fominu, Lieni Šomasi un “orķestra” 
lomā - Uldi Marhilēviču. Mums bija svarīgi 
atrast repertuāru, lai visiem Mūzikas skolas 
bērniem būtu iespēja uzkāpt uz skatuves - 
vai kā solistiem, vai 1.- 4., 5.-9.klašu, Zēnu 
kora vai pūtēju orķestra dalībniekiem.

Kādas sajūtas pēc koncerta, bet 
vispirms - koncertā?

Koncertā par sajūtām nebija īsti laika 
domāt - nācās koncentrēties uz 4 koru un 
orķestra savlaicīgu uziešanu uz skatuves un 
pieklājīgu noiešanu pēc priekšnesumiem. 
Pēc koncerta gan - tas bija liels gandarījums 
un lepnums par audzēkņiem, koriem un 
vispār visiem mūsu pašdarbniekiem. Tie bija 
abpusēji svētki - gan mums, dalībniekiem, 
gan komponistam. Aizrautība, azarts un 
radošums, ar kādu U.Marhilēvičs strādāja 
koncertā, šķiet, neatstāja vienaldzīgu ne 
dalībnieku, ne klausītāju. 

Kāda loma koncertā bija tieši mūzikas 
skolai?

U.Marhilēviča koncertā lielākā slodze un 
atbildība bija mūsu kora klases skolotājai 
un diriģentei Inesei Niklavičai - 

No bērnu simfonijām līdz Stravinskim Kamerorķestru festivālā – rekordliels dalībnieku skaits

Gaismas atgriešanās

«Jau ar pirmajām Ačikopa taktīm bija 
skaidrs, ka aizies, ka viss notiksies un būs 
labi. Tas ir skaisti, ka bērni tik lielā skaitā 
tā var nospēlēt gana sarežģītu repertuāru, 
ka no pirmajos festivālos atskaņotajām 
bērnu simfonijām esam izauguši tiktāl, 
ka Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas 
kamerorķestra programmā jau iekļauti 
Stravinska skaņdarbi, kuri allaž bijuši 
pamatīgs izaicinājums profesionālajiem 
simfoniskajiem orķestriem. Paldies par 
šodienas skanējumu, un lai mums vēl 
grandiozāk noskan 5. aprīlī Rīgā, Lielajā 
Ģildē!» Tā pēc XIV Vidzemes jauniešu 
kamerorķestru festivāla noslēguma 
akordiem 8. marta pēcpusdienā orķestru 
vadītājus sveica viens no pasākuma 
iniciatoriem, bijušais Alfrēda Kalniņa Cēsu 
mūzikas vidusskolas (AKCMV) direktors 
Aivars Tomiņš. 

Viņa teikto steidza papildināt madoniešu 
diriģents Mārtiņš Bergs: «Valcēnietis Janeks 
Niklavičs man savulaik atklāja, ka lielā mērā, 
pateicoties tieši šim festivālam, viņš tagad 
spēlē Mālera orķestrī, tāpēc es neizprotu 
dažu orķestru vadītāju kurnēšanu par 
kopējo repertuāru, kuru pēc tam neesot 
iespējams izmantot. Kā teica Janeks, tieši 
šī kopā sanākšana viņam kalpojusi par 
āķi, lai kaut ko tādu darītu tālāk, un tagad 
viņš spēlē vienā no labākajiem pasaules 
jauniešu orķestriem. Tā ir tikai neliela 
piebilde, cik svarīga ir šāda kopspēle, kurā 
nelielie kolektīvi, kam vieniem pašiem 
pacelt, piemēram, Pjacollas t Libertango
nebūtu pa spēkam, šo mūziku var izdzīvot, 

muzicējot koporķestrī, kurā pārstāvētas 
visas instrumentu grupas.

Vēl nezinot, ka Vidzemē notiek tāds 
grandiozs pasākums kā kamerorķestru 
festivāls, es sāku ko līdzīgu organizēt 
Kurzemē, un, izmantojot to, ka patlaban 
Jūlija Skipore ir Latvijā, ar līdzīgu 
programmu ceturtdien Kuldīgā notika 
IV Kurzemes orķestru festivāls ar 160 
dalībniekiem. Tā ka varam kurzemniekus 
uzskatīt par vidzemnieku jaunākajiem 
brāļiem, taču Vidzemei vienmēr piederēs 
pionieru gods,» atzīmēja Mārtiņš Bergs.

Savukārt Aivars Tomiņš, atgriežoties pie 
festivāla pirmsākumiem, atcerējās: «Pirmais 
festivāls notika 2001. gadā Cēsīs, tajā 
piedalījās četri orķestri no Cēsīm, Valmieras, 
Madonas un Ogres, koporķestrī, kuru vadīja 
virsdiriģents Leons Amoliņš, spēlēja 120 
jaunie mūziķi, bet ar otro festivālu sākās 
tradīcija, ka apvienoto orķestri diriģē katrs 
no festivāla dalībnieku kolektīvu vadītājiem, 
līdz ar to bērni radinās arī pie citu diriģentu 
žestiem. Pirmie pieci festivāli notika pa apli 
katrā pilsētā, kurā darbojas orķestris, un tā 
tas praktiski notiek arī patlaban, kaut gan 
viens no festivāliem noticis arī Lēdurgā, 
bet toreizējais Rīgas rajona orķestris, ko 
tagad pazīstam kā Krimuldas - Limbažu 
jauniešu simfonisko orķestri, kā laukuma 
saimnieki to izraudzījās par koncerta vietu. i
Valkas vijolnieku ansamblis pievienojās, lai 
paplašinātu festivāla ģeogrāfi ju un būtu 
vēl viena vieta, uz kurieni doties. Mums 
nav centralizētas repertuāra politikas, katrs 
orķestris izvēlas skaņdarbus, kurus spēlēt 

atsevišķi, un parasti katrs orķestris vienu 
skaņdarbu iesaka kopējai muzicēšanai. 
Izņēmumi bijuši divas reizes: šogad, kad 
visi kopīgi domājām par programmu, 
kuru spēlēt Rīgā, Lielajā Ģildē un Cēsu 
astoņsimtās jubilejas gadā, kad festivāls 
notika nevis ziemā, bet vasarā — tieši 
svinību laikā. Programmu veidoja un 
aranžēja Andris Riekstiņš, kas ir viens no 
retajiem visu 14 pasākumu dalībniekiem un 
vienīgais, kurš diriģējis visos festivālos.» 

Sestdienas koncertu Valmierā atklāja 
skolotājas Liesma Freibergas vadītais Jāņa 
Cimzes Valkas mūzikas skolas vijolnieku 
ansamblis, muzikālo stafeti turpināja 
Valmieras Mūzikas skolas stīgu orķestris 
(mākslinieciskās vadītājas Maija Ozola 
un Dace Zariņa), AKCMV stīgu orķestris 
(diriģents Andris Riekstiņš), Jāņa Norviļa 
Madonas MS kamerorķestris (diriģents 
Mārtiņš Bergs) un Krimuldas - Limbažu 
jauniešu simfoniskais orķestris (diriģenti 
Aivars Buņķis un Jānis Ansons), kura 
dalībnieki, pateicoties pašvaldību at-
balstam, pārmaiņus mēģina gan Kri-
muldā, gan Limbažos. Katra kolektīva 
sniegums izcēlās ar kādu īpašu rozīnīti, taču 
visatraisītāk un izjustāk jaunieši muzicēja 
tieši apvienotā orķestra sastāvā, pierādot, 
ka spēj ne tikai vienoties varenā kopakordā, 
bet arī iejūtīgi pavadīt virtuozos solistus – 
Reini Tomiņu (marimba) un Jūliju Skipori 
(akordeons). 

Nākamā gada festivāls iecerēts Cēsīs, 
jaunajā Vidzemes koncertzālē.

Jūlijs Cukurs

Ingus un Ārijas Romanovsku foto
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Mēneša jautājums šoreiz bija par Lat-
vijas mūzikas izglītības iestāžu asociāci-
ju. Pēc jūsu atbildēm saprotu, cik esiet 
noslogoti un aizņemti. Bet viela pārdo-
mām- pietiekama.

Priecājos, ka ir iespēja būt kopā ar cilvē-
kiem, kuriem ir svarīga Mūzikas izglītības at-
tīstība un stabilitāte Latvijā. Paldies aktīvajiem 
un darbīgajiem valdes locekļiem par neat-
laidību - tā man, kā vienkāršam asociācijas 
dalībniekam, ikdienas darbā savā novadā un 
skolā rada drošības un stipras aizmugures sa-
jūtu. 

Par mājas lapu - izmantoju reti, ja meklēju 
kādu papildus informāciju par konkursiem - 
grūti atcerēties adresi. Varētu būt kāda saite ar 
KRIIC mājas lapu, kur ieskatos regulāri. 

Ralda Ziemule, Strenču mūzikas skolas di-
rektore

Asociācija – „stiprais plecs” vai ekskur-
siju birojs?

Šī „Partitas” numura jautājuma uzstādījums 
ir – ko sagaidāt no asociācijas? Es pat gribētu 
to pavērst mazliet „slīpāk” – ko mēs katrs sa-
protam ar jēdzienu „asociācija”? . Tā it kā būtu 
NVO – nevalstiska organizācija. Kādā defi nīci-
jā, ko atradu, minēts, ka NVO „apvieno biedrus 
pēc brīvprātības principa kopīgu mērķu sa-
sniegšanai.” Mērķi savukārt būtu ”...sekmēt tās 
biedru savstarpējo sadarbību un profesionālo 
izaugsmi.” Skan labi, tomēr visas tās biedrības, 
nodibinājumi, NVO ir relatīvi jauna padarīša-
na. Pieņemu, ka daudzi vairāk sliecas pielīdzi-
nāt LMIIA kaut kam puslīdz jau no senākiem 
laikiem pazīstamam, piemēram, arodbiedrī-
bai. Tā savukārt ir „darba ņēmēju organizāci-
ja, kas dibināta, lai rīkotu kolektīvas sarunas 
ar darba devējiem un censtos saviem bied-
riem panākt labākus darba apstākļus” („Ideju 
vārdnīca”, Zvaigzne ABC 1999.). Atšķirība nav 
liela, toties būtiska. Ja uztveram asociāciju kā 
arodbiedrību, kura cīnās par savu biedru dar-
ba apstākļu uzlabošanu, tad var pārmest, ka 
LMIIA darbība nav pietiekami agresīva. Daž-
kārt tāds viedoklis tiešām izskan, taču izriet no 
pašā saknē kļūdaina pieņēmuma. LMIIA nav
arodbiedrība. Tā ir nevalstiska organizācija, 
kurai nemaz nepiedien būt pārmērīgi agre-
sīvai. Tā ir likumdevēju partneris, profesionāļu 
apvienība. Tad kāpēc ministrija profesionāļu 
viedoklī neieklausās, biedru savstarpējā sa-
darbība kaut kā izčākst, bet partnerība ar li-
kumdevēju nenoliedzami „buksē”? 

Iemesli laikam ir vispārzināmie – postpa-
domju sabiedriskajā telpā daudzi jēdzieni 
eksistē tikai uz papīra. Politiskā kultūra, tiesis-
kums, pilsoniskā atbildība, sociālie partneri... 
Vēl jau atceramies padomju laikus – rakstīja 
vienu, domāja citu, darīja varbūt vēl trešo. Ar 

divdesmit gadiem ir par maz, lai sabiedrības 
apziņā notiktu būtiskas pārmaiņas. Svarīgā-
kais kā toreiz, tā arī tagad - lai labi izskatās un 
izklausās. Dokumentu valoda kļuvusi krāšņā-
ka kā jebkad; tai līdzi arī birokrātija pieņemas 
svarā, šķiet, ar katru dienu. Kaut vai kultūriz-
glītības jautājumos – dialogs ar likumdevēju 
ir formāls, notiek „atrakstīšanās”, jo nav vēlē-
šanās problēmas risināt pēc būtības. Kāda 
tur partnerība un atbildība, ja dažam labam 
ierēdnim vienkārši pietrūkst kvalifi kācijas, lai 
vispār izprastu situāciju. Un, tā kā procesi no-
tiek ļoti lēnām, varbūt reizēm var likties – ja 
jau asociācija tā īsti neko ietekmēt nespēj, kā-
pēc vispār tāda LMIIA ir vajadzīga? 

Vajadzīga tā tiešām nav citam nevienam, 
tikai mums pašiem – mūzikas izglītības iestā-
žu vadītājiem. Un asociācija ir tāda, kādi esam 
mēs paši. Jā – 2009.gada vasarā, kad mūzi-
kas skolu fi nansējumu vienā naktī nogrieza 
uz apaļu nulli, bijām spējīgi mobilizēties un 
savākties (tiešā un pārnestā nozīmē). Tad arī 
šķita, ka spējam kaut ko ietekmēt. Tagad, kad 
dzīvojam relatīvi mierīgi, laikam vairāk pa-
ļaujamies uz to, ka kāds jau nolems, izdarīs, 
izcīnīs – Broks vai kāds cits – kāda starpība? 
Nu, ir taču tā, ka dažu labu asociācijas biedru 
sapulcēs gadiem neredz. Kādi tur MK Notei-
kumi, koefi cienti, debates... Varbūt ir sajūta, ka 
ietekmēt tāpat neko nav iespējams, sapulces 
ir tikai tukša laika tērēšana? Kā tad paliek ar 
mūsu pašu sociālo atbildību? Ir gadījies pat, 
ka LMIIA kopsapulcei gandrīz nav kvoru-
ma, lai sapulce būtu lemtspējīga. Un tas jau 
nozīmē, ka cilvēks ne tikai nav gatavs paust 
savu viedokli – viņš pat savu ķermeni nav bijis 
spējīgs atvilkt, lai kaut formāli piedalītos aso-
ciācijas sanāksmē. Kas savukārt nozīmē – do-
mājiet, lemiet, spriediet –, kā būs – būs, man 
vienalga... Labi, ka uzrodas kāds pieredzes 
apmaiņas brauciens! Tā laikam arī ir kāda pa-
lieka no priekšstatiem par arodbiedrības sa-
gādātajiem labumiem, kas pienākas „ierindas 
biedram” - ekskursija uz LMIIA un pašvaldības 
rēķina - ceļš par velti, dāsnāka pašvaldība vēl 
komandējuma naudu samaksā. Piedodiet, ko-
lēģi, bet mazliet smaidu izraisa fakts, ka dažs 
biedrs apmeklē tikai braucienus, izlaižot sa-
pulces...

To, cik daudz spēj dot personiska, ieinte-
resēta attieksme, rāda kaut vai piemērs ar 
„Partitu”. Kopš, redaktores Ilzes Dāves mudinā-
ti, par skolu aktualitātēm raksta paši skolotāji 
un direktori, no diezgan formāla, galvenokārt 
konkursu nolikumus publicējoša, informatīva 
biļetena „Partita” ir pārtapusi par tiešām inte-
resantu izdevumu. Rosinošs ir „numura jau-
tājums”, ir bijuši viedokļi par Valsts konkursu 
norisi, ir skolu jubileju, koncertu apraksti utt. 

To taču neveic nez kāda nolīgtu žurnālistu 
komanda, bet darām mēs paši. Tāpat neviens 
„pīārists” nepadarīs mūsu asociācijas sapulces 
kuplākas un diskusijas auglīgākas. Gribētos iz-
teiktāku „pleca” sajūtu, enerģijas un pieredzes 
apmaiņu, arī apziņu, ka varam ietekmēt pro-
cesus nozarē – tādas ir manas domas.

 Asociācijas dzīve diez vai var būt īpaši žirg-
tāka – katram galu galā ir savs tiešais darbs. 
Arī uz brīnumiem likumdošanā, protams, nav 
ko cerēt. Tomēr LMIIA dara savu darbiņu pa-
cietīgi, neatlaidīgi un ne gluži bez rezultātiem. 
Šajā procesā mēs katrs esam svarīgs. Tajās 
pašās kopsapulcēs - kāds pielabo teikto, kāds 
iebilst, kāds palīdz noformulēt dokumentu 
galīgajā redakcijā, kāds galu galā labu joku 
pasaka – un tā rodas sajūta, ka esam visi kopā. 
Savā asociācijā. 

Rasma Petmane, Ugāles Mūzikas un 
mākslas skolas direktore

Mēneša jautājums Grobiņas mūzikas un mākslas skola

bērnudārza audzēkņi un 1. kora klases 
soliste, 1.-4.klašu koris un 3.kora klases 
soliste (sk.Jeļena Tēraudkalne), 5.-9.klašu 
koris “Somnium” un skolas absolventi 
un 4.klases kora klases duets, zēnu 
koris “Strenču puikas” un 7.kora klases 
solisti, skolas absolventi - solisti. Visus 
šos dalībniekus sagatavoja Inese. Pūtēju 
orķestra dalībnieki - MS audzēkņi un 
absolventi - diriģenti - skolotājs Jānis 
Jansons un Lelde Bitīte. Blokfl autas un 
fl autas iespēles - 1. un 6.klases audzēknes 
(sk. Jānis Jansons un Aija Dimza). Koncertā 
piedalījās arī Strenču KN jauktais koris “Rītu 
puse”, kurā dzied arī 5 MS skolotāji (diriģents 
Imants Točs).

Vai šāda sadarbība jau ir bijusi ar kādu 
pazīstamu mākslinieku?

Sadarbība ar Raimondu Paulu un Uldi 
Marhilēviču katra par sevi bija ļoti atšķirīgas, 
bet tieši tāpēc radošais process koncerta 
sagatavošanā bija tik negaidīti interesants 
un pieredzi bagātinošs. Pašu mākslinieku 
klātbūtne ar savu talantu nodrošināja 
pasākumiem to neatkārtojamo sajūtu, 
kuru katrs dalībnieks atcerēsies uz mūžu. 
Iepriecina arī fakts, ka bērnu un skolotāju 
starpā gaisā atkal virmo jautājums - un kas 
būs nākamais komponists? 

Novēlu jums radošu garu, nākamās 
tikšanās ar māksliniekiem un ganda-
rījumu par paveikto!

Ilze Dāve, 
Partitas redaktore

Būsim atpazīstamāki!
Š.g. 5.februāris Grobiņas Mūzikas un mākslas 
skolai būs vēsturiska diena. Šajā dienā tika 
prezentēts jaunais skolas logo. Lai kopīgiem 
spēkiem tiktu pie skolas logo, šī mācību 
gada rudenī tika izsludināts logo konkurss. 
No iesniegtajiem darbiņiem tālāk darbam 
tika atlasīti 4 audzēkņu darbi. Paldies ideju 
autoriem Luīzei Burņevskai, Rēzijai Vārnai, 
Danielam Brugevicam un Kristīnei Aplokai.
Uz prezentāciju bija ieradusies arī logo 
izstrādātāja - māksliniece Ilze Elizabete 
Rasa. Audzēkņi noklausījās arī īsu lekciju 
par logo veidošanas procesu. GMMS izsaka 
pateicību  Ilzei Elizabetei Rasai par ieguldīto 
darbu logo veidošanā, jo esam ieguvuši 
savu skolas logo un kļūsim atpazīstamāki! 

K.Paipa

Ģitāristi uzņem viesus
Nemanot, ir pienācis  pirmais pavasara 
mēnesis marts. Mūzikas skolas audzēkņiem 
aiz muguras palicis saspringts darba 
cēliens - nokārtotas tehniskās ieskaites 
un muzicēšanas prasmes ir papildinātas 
meistarklasēs pie zinošiem speciālistiem. 
Skolēni piedalījās arī ģitāristu viktorīnā, 
kuru rīkoja Liepājas Em. Melngaiļa mūzikas 
skola.
Tādēļ, saulainā 10.marta pēcpusdienā, 
ģitāristi pie sevis uzņēma ciemiņus no 
Liepājas 2. Mūzikas skolas. Šoreiz skolēni 
jau bija manāmi drošāki un atraisītāki, 
iesaistījās savstarpējās sarunās un protams, 
sniedza viens otram jauku koncertu. 
Koncertā skanēja gan dziesmas, gan 
dažāda rakstura skaņdarbi, kuros jaunie 

ģitāristi demonstrēja, kā ģitāra spēj 
smeldzīgi raudāt kā vijole, ka kājas pašas 
vēlas  dejot temperamentīgos Paragvajiešu 
tango ritmos. Klausījāmies arī latviešu 
tautasdziesmu apdares ģitārai. 
Šīs tikšanās reizes rīkojam, lai skolēnos 
veidotu uzstāšanās pieredzi, prasmi ie-
klausīties un klausīties, lai skolēni iemācītos  
ko noderīgu savām muzicēšanas prasmēm, 
piemēram, spēles paņēmienus, tehniku.
Liepājniekiem pie mums ļoti patika drau-
dzīgā atmosfēra, plašās, gaišās telpas, 
no kuru logiem paveras skaistie skati uz 
pilskalnu un promenādi. Esam gandarīti par 
paveikto.

Skolotāja Antra Arnolda

Lai kļūst par tradīciju! 
Ar šādu novēlējumu noslēdzās Grobiņas 
Mūzikas un mākslas skolas sadraudzības 
pēcpusdiena Ģitāras spēles un klavierspēles 
1.-4.klašu audzēkņiem, kuri bija ieradušies 
no 6 reģiona Mūzikas skolām: Nīcas, 
Pāvilostas, Vaiņodes, Kalētu, Liepājas 
2.mūzikas skolas un Piltenes Mūzikas skolas.
Pasākumu organizējām, lai skolu jaunāko 
klašu audzēkņiem būtu iespēja attīstīt  
ģitāristu un pianistu muzicēšanas prasmi, 
veidot jaunus radošus kontaktus un 
skolotāji varētu padalīties labās prakses 
pieredzē.
Ciemiņus iepazīstinājām ar skolu, novadu 
un Grobiņas pilsētu, kura tieši šajās dienās 
svinēja savu 319.dzimšanas dienu un tieši 
šis fakts bija par iemeslu ierosinājumam, 
ka sadraudzības pasākums varētu kļūt 
tradicionāls un kā veltījums pilsētas 

dzimšanas dienai.
Mūsu skolas audzēkņi un ciemiņi, kopā 
30  jauno mūziķu, sniedza  koncertu. Visi 
dalībnieki atzina, ka bija ļoti interesanti 
un reizē arī pamācoši. Ļoti atzinīgi tika 
novērtēta Līgas Enģeles vadītā nodarbība 
Mūzikas terapijā, kur visiem bija iespēja  
izmēģināt spēlēt prasmi vismaz uz 15-
20 dažādiem mūzikas instrumentiem. 
Ciemiņiem pie mums patika un pasākums 
bija jauka piektdienas pēcpusdiena.

GMMS direktore Mārīte Bruža

Keramikas konkurss „Arhitektūra 
lietās un tēlos” Grobiņas Mūzikas un 
mākslas skolā
Grobiņas mūzikas un mākslas skolā  š. 
g. 14.martā notiks keramikas konkurss 
„Arhitektūra lietā un tēlos”, šajā konkursā 
piedalīsies audzēkņi no piecām dažādu 
novadu mākslas skolām – Priekules, 
Aizputes, Pāvilostas, Grobiņas un Liepājas 
pilsētas.
Keramikas konkurss tiek rīkots ar mērķi, 
attīstīt audzēkņu zināšanās un prasmes 
par arhitektūras formu un elementu 
daudzveidības izzināšanu un atveidošanu 
savos darbos, kā arī mākslas skolu 
audzēkņu un pedagogu darba pieredzes 
apmaiņa. Konkursa darbu izvērtēšanas 
laikā audzēkņiem būs iespēja piedalīties 
radošajās darbnīcās.

Grobiņas Mūzikas un 
mākslas skolas skolotāja 
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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. 
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KONKURSI
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Konkursi

Starpnovadu Populārās un Džeza 
mūzikas dziedātāju konkurss

„Dziesmu putenis” 
Konkursa laureāti - GRAND PRIX Arta 

Jēkabsone (RDKS)
1. grupa 12- 15 gadi.
1. vieta Katrīna Kabiņecka ( Liepāja)
2. vieta Karina Timerbulatova (Bolderāja)
3. vieta Paula Indra Žuga ( Valmiera)

2. grupa 16 – 20 gadi.
1.vieta Līva Dumpe (RDKS)
2. vieta Kristīne Liede (RDKS)
2. vieta Edīte Štrausa (Ventspils)
3. vieta Līva Feldmane (Cēsis)
3. vieta Laura Melbārde (Valmiera)
Atzinības raksts - Darja Avdeeva 

(Bolderāja)
 Mazās vokālās grupas-
1. vieta Trio - Arta Jēkabsone, Līva 

Dumpe, Kristīne Liede (RDKS)
2. vieta Duets - Luīze Krasta, Katrīna 

Kabiņecka (Ādaži)
3. vieta Duets - Linda Baltā, Samanta 

Mudele (Lielvārde)
Konkursa organizētāji pateicas visām 

skolām par atsaucību un dalību konkursā, 
kompetentajai žūrijai par vērtējumu, A.Kal-
niņa Cēsu Mūzikas vidusskolas atbalsta 
biedrībai un ziedu salonam „Elīna” par 
skaistajiem ziediem.

VII Alfrēdam Kalniņam 
veltītais

starptautiskais 
pianistu konkurss

Konkursa organizētāji: A.Kalniņa Cēsu
Mūzikas vidusskola, Latvijas Klavierskolotāju
asociācija

Konkursa norises laiks un vieta: 
2014. gada 21. novembrī A.Kalniņa
Cēsu Mūzikas skolā,
Cēsīs, Lielā Kalēju ielā 4
Pieteikumus iesūtīt līdz 
2014.gada 1.novembrim
Konkursa nolikums atrodams 
www.akcmv.gov.lvg
sadaļā Konkursi

Dalības maksa 15,00 Eiro 
par dalībnieku.

Starptautiskais jauno 
pianistu konkurss

„Mūsdienu klasika”

Konkursa organizētāji:
- Latgales priekšpilsētas mūzikas skola;
- Latvijas Klavieru skolotāju asociācija;
- Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departaments;
- Rīgas Austrumu izpilddirekcija.
Konkursa norises laiks un vieta:
- 2014.gada 5. decembris
- Latgales priekšpilsētas mūzikas un 
mākslas skolā
- Rīgā, Prūšu ielā 13 b
Pieteikšanās kārtība:
- Pieteikumus iesūtīt pa faksu vai 
elektroniski, vai pa pastu (pasta zīmogs)
līdz 2014.gada 17. novembrim.
Dalības maksa 20 eiro

Kontaktinformācija:
Skolas administrācija: 67803292,
e-pasts: lpms@riga.lv
Klavieru nodaļas vadītāja Violeta Karpova
mob.tālrunis +37126330845,
+37126073374;
 e-mail: violeta.k@mpe.lv

Skolotāja gara augļi!Skolotāja gara augļi!
MĪLESTĪBA uz ikkatru bērnu;
PRIEKS par kolēģu paveikto;
MIERS kā personīgs stāvoklis, ieejot klasē;
PACIETĪBA ar visnegantāko bērnu;
LAIPNĪBA, kas nenoraida nevienu;
LABSIRDĪBA, kas nenovēršas no netīra vaiga, 
bet nomazgā to;
UZTICAMĪBA stundu sagatavošanā;
LĒNPRĀTĪBA vecāku ambīciju un 
nerealizējamo padomu uzklausīšanā;
ATTURĪBA uzslavās un nosodījumos!

12



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


