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No Maijas Pīlāgas atvadoties...

29. janvārī – klusajā laikā, kad daba 
rimti iesnigusi baltumā, Latvijas 
mākslas skolu saimi sasniedza skum
ja ziņa – par kolēģes, mākslinieces, 
Lēdurgas mākslas un mūzikas skolas 
direktores, izcilas mākslas skolotā
jas, Latvijas Mākslas skolu skolotāju 
asociācijas priekšsēdētājas Maijas 
 Pīlāgas aiziešanu Viņsaules ceļos. 

Apjausmas par zaudēto vēl nav, 
un vārdu „aiziešana” ar mūsu Maiju 
negrib saistīt ne sirds, ne prāts. Šo 
laiku, kad Maijas slimības dēļ nebija 
līdzās, bija grūti, pat neiespējami 
pieņemt. Joprojām gribas pajautāt 
un uzklausīt padomu, tik ierasti 
padalīties pārdzīvojumos, priekā un 
arī nebūšanās...

Vislabākās cilvēciskās, emocionālās 
īpašības Maija apvienoja ar izcilu, 
būtisku, no sirds un pārliecības veiktu 
darbu sākotnēji Liepājas Lietišķās 
mākslas vidusskolā, pildot direktora 
vietnieces pienākumus, vēlāk dibinot 
un vadot Lēdurgas mākslas skolu, 
Latvijas kultūrizglītībā, tajā skaitā 
Latvijas Mākslas skolu skolotāju 
asociācijā un profesionālās ievirzes 
izglītības direktoru padomē. 

Izglītībā, mākslā, saskarsmē, attie
cībās nekad nebija paviršību, sīku
mu, steigas. Tik atbildīgi, ieinteresēti 
un emocionāli attieksmēs pret visu 
– izglītības darbu, mākslu, sabiedrī
bu. Vairākus gadu desmitus Maijas 
atbalsts, bieži – konsekventa iestā
šanās par mākslas izglītības vārdu, 
darbu, sistēmu mūsu Latvijā noritēja 
enerģiski, pārliecinoši, arī sirdsgudri. 
Zinoši un godpilni ar Latvijas mākslas 
izglītību iepazīstinot Eiropas valstīs, 
arī ASV. Augsts profesionālisms un 
latvisks patriotisms, sirsnīgums un 

inteliģence, erudīcija un empātija, 
nerimstoša enerģija un neatlaidība 
it visā, precīza un niansēta pedago
ģiskā pieredze – šajā ik dienas Mai
ja dāsni dalījās ar kolēģiem Latvijas 
mākslas skolās un Asociācijā ilgus 
darba gadus. 

Daudziem no mums Maija bija vai
rāk par Asociācijas priekšsēdētāju – 
vienmēr atvērta gan risinot radošas 
izglītības lietas, daudzo konkursu un 
izstāžu norises piepildot ar jēgpilnu 
saturu, gan vienkārši esot līdzās ar 
„stipra pleca sajūtu” visdažādākajās 
problēmsituācijās. 

Gados, kad Latvijas kultūrizglītībai 
nav klājies viegli un vienkārši, Asoci
ācijas priekšsēdētājas darbu veicot, 
atbalstot skolas un kolēģus, būts vi
sos reģionos, novados, gandrīz visās 
mākslas skolās. Tieši Maija grūtību un 
izglītības pretrunu priekšā bija ener
ģijas un neatlaidības paraugs. Nekad 
neredzējām Maiju noraidošu, pat no
gurušu – ne. Prasīgu gan, un taisnīgu. 
Ar prasmi ieinteresēti, draudzīgi, ar 
apņēmību un smaidu par grūto pa
teikt vārdus, kas sapurina, iedvesmo, 
saviļņo.

Katrā no kolēģiem atmiņai palicis 
kas savs, visdrīzāk – ļoti personisks, 
dziļi glabāts un sargājams. Ar mums 
paliek Maijas personības klātbūtne, 
darbs, – nozīmīgi Latvijas mākslas 
skolām, Latvijas kultūrizglītībā, Latvi
jas kultūras laukā un laikā. Sajūta, ka 
vēl daudz nepateiktā, nepaspētā – arī 
tā paliek. 

Viņsaules vārtiem atveroties, mūsu 
Maija šaisaulē – Latvijas mākslu skolu 
dzīves, kultūrizglītības goda lappu
sēs ierakstāma uz visiem laikiem.

Pavasaris tuvojas vēja spārniem. Kā jau 
dzīvē ir gan priecīgi, gan skumji notikumi. 
Mūsu darbam, kā jau zināms, nav tūlītēja 
rezultāta. Tikai pēc daudziem gadiem 
mēs varbūt saņemsim savu audzēkņu 
„paldies”. Reizēm zūd motivācija, ticība. 
Īpaši tad, ja tiekam nemitīgi vērtēti, cik 
mēs esam vajadzīgi. Mani uzmundrināja 
Mātes Terēzes vārdi: „Cilvēki ir nesaprātīgi, 
neloģiski un neobjektīvi, tomēr mīli 
viņus! Ja Tu esi veiksminieks, Tu iegūsi 
viltus draugus un īstus ienaidniekus, 
tomēr paliec veiksmīgs! Ja Tu dari labu, 
viņi Tev pārmetīs egoistiskus mērķus 
un apslēptus nolūkus, tomēr dari labu! 
Labais, ko tu dari, rīt tiks aizmirsts, tomēr 
dari labu! Godīgums un atklātība dara 
Tevi ievainojamu, tomēr esi godīgs un 
atklāts! Ko Tu esi radījis ilgā darbā, var 
tikt iznīcināts vienā naktī, tomēr radi! Tava 
palīdzība tiešām ir vajadzīga, bet cilvēki 
var būt nepateicīgi, tomēr palīdzi viņiem! 
Dod cilvēkam no sevis labāko, un viņi Tev 
izsitīs zobus, tomēr dod pasaulei no sevis 
labāko!”

Ilze Dāve, Partitas redaktore

Es esmu bagāts, 
man pieder viss, 
kas ar mani ir noticis.
/M. Čaklais/

Ugāles Mūzikas un mākslas skolas 
kolektīvs sveic nozīmīgajā jubilejā 
savu kolēģi – klavierspēles un 
teorētisko priekšmetu skolotāju  
Aritu Grīnbergu!
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Jaunais 2015. gads Ikšķiles Mūzikas un 
mākslas skolā ir iesācies rosīgi un rosinoši. 
14. un 15. janvārī pie mūzikas pedagogiem 
ciemos bija ieradies izcilais metodiķis un 
vijoļspēles pedagogs Stepans Miltonjans 
(Tveras M. Musorgska mūzikas vidusskola, 
Krievija), grāmatu „Harmoniska mūziķa 
attīstība” un „Harmoniska vijolnieka attīstības 
pedagoģija” autors. Tieši šo grāmatu 
meklējumi Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas 
vijoļspēles pedagoģi Karlīnu Īvāni virtuālajā 
vidē saveda kopā ar izcilo pedagogu, un 
sirsnīgā sarakste par vijoļspēles pedago
ģijas jautājumiem vainagojās ar brīnišķīgo 
tikšanos Latvijā. Tas bija iespējams tāpēc, 
ka Miltonjanu ar Latviju, izrādās, saista divi 
Jelgavā pavadīti gadi (1966.–1968). Tur arī 
apglabāti viņa vecāki, kuru kapu Miltonjans 
nu bija ieradies apciemot.

Ikšķilē Miltonjans ieradās kopā ar māsu, 
pianisti Veroniku Garibjanu, kura, jau 
izkāpdama no vilciena, neslēpa milzīgo 
sajūsmu par skaisto mazpilsētu. Savukārt 
skolas zālē viņa ar fotoaparātu steidza 
iemūžināt tur izstādītos mazo mākslinieku 
darbus, kuri viņu burtiski bija apbūruši.

Semināra pirmā diena bija veltīta visu 
specialitāšu pedagogiem. Miltonjans izklās
tīja netradicionālu, humānisma ideoloģijā 
balstītu pieeju mūzikas apmācībā. Kā pama
tojumu tai bija būtiski ieskicēt mūzikas skolu 
sistēmas izveides vēsturi Krievijā – Miltonjans 
norādīja uz tās stiprajām un vājajām pusēm. 
Pēc viņa teiktā, sistēmas galvenais trūkums 
ir apgrieztā piramīda, kurā bērns izrādās 
pašā apakšā, zem milzīgā administratīvā 
un birokrātiskā sloga. Klātesošie pedagogi 
iesaistījās diskusijā, norādot uz līdzīgiem 
trūkumiem arī Latvijas mūzikas izglītības 
sistēmā. Miltonjana piedāvātais metodiskais 
modelis bērnu noliek tur, kur tam izglītības 
sistēmā būtu jābūt – uzmanības centrā. Viņš 
uzsvēra, ka viņa metodikas galvenais pīlārs 
ir cieņpilna attieksme pret bērnu, kamēr 
skolotāja galvenais uzdevums ir veicināt 
izglītojamā harmonisku personības attīstību. 

Otrajā dienā semināra – meistarklases 
mērķauditorija bija vijoļspēles pedagogi. 

Jāpiebilst, ka Ikšķiles Mūzikas 
un mākslas skolas zāle bija 
piepildīta – vijoļspēles pedagogi 
kopā ar saviem audzēkņiem bija 
ieradušies no Ogres, Ķekavas, 
Lielvārdes, Pļaviņām, Siguldas un 
pat Jelgavas mūzikas skolām. Mil
tonjans atklāja un demonstrēja 
efektīvus paņēmienus instrumen
ta spēles tehnikas izkopšanā gan 
teorijā, gan darbā ar audzēkņiem. 
Jāatzīmē, ka pārsteidzoša bija 75 
gadus vecā Miltonjana tehniskā 
meistarība un šķietams vieglums, 
demonstrāciju laikā atskaņojot 

gan taktis no Kreicera etīdēm, gan Paganīni 
vijoļkoncerta!

Pedagogiem viens no nozīmīgākajiem 
atklājumiem bija apmācības uzsākšana 
pavisam neierasti – bērni instrumentu sāk 
apgūt nelielās grupiņās, improvizējot un 
sacerot paši savas kompozīcijas, vienlaikus 
apgūstot arī nošu pierakstu. Pāreja pie citu 
komponistu skaņdarbu interpretēšanas 
pēc Miltonjana metodikas notiek tikai 
kā nākamais solis. „Interpretācijai ir tikai 
200 gadu ilga vēsture, visu pārējo savu 
pastāvēšanas laiku kopš aizvēstures cilvēki ir 
nodarbojušies tikai ar improvizāciju un savu 
skaņdarbu atskaņošanu”, savu pieeju pamato 
Miltonjans. 

Savus skaņdarbus Miltonjana vadībā 
semināra pirmajā dienā komponēja 5. klases 
skolniece Elza Anete Bauerniece no Salaspils 
Mūzikas un mākslas skolas (ped. Kristīne 
Matule) un 5. klases skolniece Alise Keita 
 Driviniece no Ogres Mūzikas skolas (ped. 
Laila Miglāne). Alise atzina, ka komponēt bijis 
ļoti interesanti un pamācoši, turpmāk viņa to 
darīšot arī mājās un stundā!

Meistarklasē semināra otrajā dienā pie
dalījās deviņi jaunie vijolnieki no dažādām 
Daugavmalas mūzikas skolām. Ogres Mūzi
kas skolas 6. klases skolniece Una Lote 
Vītoliņa (ped. Laila Miglāne) atskaņoja 
rūpīgi sagatavotu gammu, 3. klases skol
niece Megija Žvagiņa (ped. Viktorija Ivanova) 
veikli virknēja skaņas Ž. Obēra „Tamburīnā”. 
No Lielvārdes Mūzikas skolas ar izkoptu 
vijoles spēli priecēja 4. klases audzēkne 
Ariana Lukaševica un 8. klases audzēknis 
Dāvids Zaicevs (ped. Dace Jauģiete). Dāvids, 
kurš pārsteidza ar džentlmeniski virtuozu 
spēli, un kuru Miltonjans novērtēja kā jau 
profesionālu mūziķi, atzina, ka viņam patika 
mājīgā atmosfēra Ikšķiles Mūzikas un mākslas 
skolā un pedagoga interesants kļūdu skaid
rojums. „Ja būtu iespēja, labprāt aizbrauktu 
vēlreiz”, bilst Dāvids. 1. klases skolniece 
 Veronika Jaroslavceva no Salaspils Mūzikas 
un mākslas skolas (ped. Kristīne Matule) Mil
tonjana vadībā pāris minūšu laikā bija gatava 

demonstrēt lociņa štrihu daudzveidību no 
markāto un detašē līdz stakāto pat pa 20 uz 
viena lociņa. Savukārt 3. klases skolniece, 
salaspiliete Viktorija Tarnavska (ped. Kristīne 
Matule) varēja iepazīties ar dažādu teh nisko 
paņēmienu izkopšana Rodolfa Kreicera  
1. etīdē.

Nedalītu pedagogu sajūsmu izpelnījās 
 Miltonjana meistarība, nostādot labo roku un 
iemācot visus vijoļspēles štrihus 13 minūtēs 
(laiks tika hronometrēts) skolas klavierspēles 
pedagoģei Rimmai Pudānei. Līdzīgi mācību 
daļas vadītāja un akordeona spēles pedagoģe 
Natālija Čuriļina uz savas ādas pārliecinājās, 
ka iemācīties nospēlēt la mažora gammu trīs 
oktāvās picikāto 15 minūtēs ir tik vienkārši! 
Vijoļspēles pedagoģe Karlīna Īvāne smēja, 
ka atbildības nasta turpmākā nākotnē, 
izglītojot mazos vijolniekus Ikšķiles Mūzikas 
un mākslas skolā, nu esot krietni pieaugusi.

Pašas Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas 
mazās vijolnieces (ped. Karlīna Īvāne) 
meistarklasē piedalījās gan kā vērotājas, 
gan aktīvi iesaistoties. Karīna Bice (1. klase) 
atzina, ka viņai ļoti patika triki, ko Miltonjans 
rādīja ar monētu. Gabriella Konstatntinova 
(2. klase) secināja, ka ir iemācījusies pareizi 
turēt vijoli. Tīna Pauriņa (2. klase) parādīja, 
ka iemācījusies nospēlēt hromatisko gājienu. 
Amanda Patjanko (2. klase) vai palekdamās 
stāstīja, ka Miltonjans viņai spēles laikā 
staigājis apkārt, meklēdams kļūdas, bet 
neesot izdevies atrast nevienu. Vienīgais, kā 
vēl Amandai pietrūkstot – esot vibrato, un tā 
pamatiemaņas arī Miltonjans meistarklasē 
ierādīja. Visas meitenes atzina, ka viņām ļoti 
paticis klausīties arī citu mūzikas skolu vijol
nieku skaisto spēli.

Jau semināra gaitā pedagogi vairakkārt 
izteica vēlmi piedzīvot turpinājumu iedves
mojošajam un izglītojošajam notikumam 
Miltonjana vadībā. Atsauksmes pārsvarā 
bija īsas un lakoniskas. „Tas bija ļoti vērtīgi”, 
teica Natālija GrigorovičaSkarbinika no 
Ķekavas Mūzikas skolas. „Esmu sajūsmā, 
kursi bija ārkārtīgi iedvesmojoši un noderīgi”, 
tā Kristīne Matule no Salaspils Mūzikas un 
mākslas skolas. Viktorija Ivanova no Ogres 
mūzikas skolas atzina, ka ir gandarīta par 
daudzām jaunām idejām un ir ieguvusi 
 azartisku sparu turpmākajam darbam.

Ļoti patīkams iespaids par ciemošanos 
Ikšķilē bija arī pašam Miltonjanam. Viņš 
vairakkārt izteica pateicību par reti silto un 
viesmīlīgo uzņemšanu Ikšķiles Mūzikas un 
mākslas skolas direktorei Valdai Jermanovai 
un viņas komandai.

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas
Programmas „Stīgu instrumentu spēle” 

vadītāja
Karlīna Īvāne

Divdesmitais konkurss! Iespaidīgs skaitlis – 
 nevaru iedomāties, vai Latvijā ir vēl kāds ikgadējs 
tik ilglaicīgs pianistu konkurss!

Valmieras pilsētas pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietnieka Ričarda Gailuma uz
runa un apsveikums dalībniekiem norāda, cik 
svarīgs Valmieras pilsētai ir šis konkurss un cik 
neatņemama daļa tas ir Valmieras daudzpusīgajā 
kultūras sejā.

Valmieras Kultūras centrā konkursa norisei 
atvēlētā koncertzāle, Kultūras centra direktora 
Toma Upnera labvēlīgā apsveikuma runa un 
lieliskais instruments nodrošina konkursam 
ideālus apstākļus.

Patīkamu pārsteigumu dalībniekiem konkur
sa atklāšanā sagādāja milzīgais uguņojošais 
kliņģeris!

Kā vienmēr, iepriecina konkursa perfektā 
organizācija, ko nodrošina Valmieras Mūzikas 
skola un konkursa organizatore Ritma Pētersone. 
Ir tik svarīgi jaunajiem dalībniekiem dot iespēju 
iespēlēties, dot akustisko mēģinājumu pie zāles 
instrumenta, zināt precīzu savu uzstāšanās laiku 
un kārtību, lai varētu maksimāli koncentrēties 
un realizēt visus programmā iecerētos nodo
mus. Diemžēl ārzemju konkursos mēs bieži 
piedzīvojam, ka tas tā nenotiek.

Konkursa līmenis ir cēlies, kas atspoguļojas 
ar iespējām žūrijai vērtēt pozitīvi daudzus 
dalībniekus gan ar laureātu vietām, gan Atzinības 
rakstiem. Nav pavirši sagatavotu programmu, 
spēle ir stabilāka, bez lieliem teksta zaudējumiem.

Labs ir konkursa dalībnieku dalījums vecuma 
grupās pa diviem gadiem.Tas ir salīdzināms ve
cums, kur nav tik lielas atšķirības.

Konkursa programmu krāsainu veido prasība 
iekļaut programmā valsts nacionālo komponistu 
skaņdarbus, kas ļauj mums iepazīt lietuviešu, 
igauņu, krievu komponistu mūziku un Latvijas 
dalībniekiem pievērsties latviešu komponistu 
skaņdarbiem.

Pozitīva ir konkursa nolikumā iekļautā prasība 
pēc klasiskās sonātes daļas, kas uzstāda mērķi no
pietnai profesionālai sagatavotībai. Šeit diemžēl 
arī citu valstu dalībniekiem nebija pietiekoša 
uzmanība pret teksta un dinamikas precizitāti, 

tempa vienotības. Iesaku pedagogiem izskatīt 
„Urtext”, jo redakcijas dažreiz ir tālas no kompo
nista iecerētā oriģināla.

Dažus audzēkņus nevarējām tik pozitīvi 
novērtēt, jo skaņa bija stipri forsēta. Mēs, pro
tams, visi vēlamies, lai audzēknis spēlētu spilgti, 
izteiksmīgi, bet šādus pārspīlējumus pedagogam 
nevajadzētu pieļaut.

Svarīga audzēknim, arī vismazākajā skaņdarbā, 
ir formas izjūta, kas pedagogam būtu ar audzēkni 
jānoskaidro, lai skaņdarbu varētu uztvert kopu
mā.

Vēl es gribu uzsvērt katra šā bērna ,,atbalsta  
komandas” nozīmi, bez kuras nav iespējami 
šie panākumi. Tie ir vecāki – māmiņas un tēti, 
vecvecāki – vecmāmiņas un vectētiņi, kuri ziedo 
savu laiku, enerģiju un ,,nervu šūnas”, motivējot 
bērnus atteikties no dažādiem tehniskiem iz
klaides vilinājumiem, pievērsties sevis attīstīšanai 
un izkopšanai mūzikā, apzinoties, ka neviens cits 
to viņu vietā nevar izdarīt. Šiem vecākiem bērni 
pieaugot nepārmetīs – ,,Kādēļ Tu mani toreiz 
nepiespiedi?!”

Konkursa pēctecības nozīmību redzu, do
doties ar saviem tagadējiem audzēkņiem uz 
ārzemēm. Viņi gandrīz visi ir piedalījušies Val
mieras konkursā, ko viņi atceras – ,,Tālu jābrauc, 
bet tur bija tik labi!”

Konkurss attīstās. No sākuma reģiona un valsts 
mēroga konkursa ar ļoti lielu dalībnieku skaitu un 
dažādas kvalitātes sagatavotības līmeni tas izau
dzis par starptautisku konkursu ar vairāku valstu 
laba līmeņa jauno mūziķu piedalīšanos.

Domāju, ka šim konkursam ir iespēja augt 
un paplašināt robežas, jo Valmierai ir visi 
priekšnosacījumi – pilsētas vadības ieintere
sētība, piemērota zāle un instruments, lieliska 
jaunatklātā mūzikas skola un spēja perfekti 
noorganizēt šo vērienīgo pasākumu.

Apsveicu pedagogus un dalībniekus!
Konkursa rezultāti pieejami Valmieras Mūzikas 

skolas mājaslapā: vms.valmiera.lv

Gunta Boža,
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas 

klavieru nodaļas vadītāja.

Izcilā metodiķa un vijoļspēles pedagoga Stepana Miltonjana 
seminārs – meistarklase Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolā

Valmiera skan divdesmito reizi

LMIIA nolemj 2015. gadā:

turpināt darbu pie MK Noteikumu Nr.1035 
Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes 
mākslas, mūzikas un dejas izglītības program-
mas grozījumu ieviešanas, panākot mūzikas un 
mākslas skolu akreditēto izglītības programmu 
reālo koeficientu iestrādi dokumentā; virzīties uz 
šo programmu finansējuma nodrošināšanu; 

•   informēt  Pašvaldību  savienību  par  situāciju 
ar MS IP finansējumu; lūgt arī LNKC nosūtīt 
Pašvaldību savienībai skaidrojumu par stāvokli 
ar MS finansējumu;

•   informēt  IKVD  par  stāvokli  valstī  ar  MS 
finansējumu; lūgt IKVD skaidrojumu par MS di
rektoru tālāko rīcību saistībā ar MS nepietieka
mo finansējumu akreditēto IP vajadzībām;

•   attīstīt  sadarbību  ar  IZM  un  LIZDA  izglītības, 
darba samaksas, citos pedagoģiskā darba 

jautājumos mūsu izglītības un skolu kontekstā; 
•   organizēt 2015. gada rudenī asociācijas locekļu 

pieredzes apmaiņas braucienu (valsts izvēle 
paliek domes kompetencē);

•   organizēt konferenci saistībā ar mūzikas skolu 
stāvokli (rudens);

•   rast  iespēju  veikt  pētījumu par mūzikas  skolu 
vietu un lomu;

•   piedalīties Eiropas mūzikas forumā Rīgā (jūnijs);
•   iesaistīties  VKKF  projektos  saistībā  ar  Partitas 

izdošanu;
•   aktīvāk  piedalīties  asociācijas  biedriem 

asociācijas kopīgajā darbā asociācijas mērķu 
un uzdevumu efektīva un kvalitatīva darba 
nodrošināšanas nolūkā (darbs ar projektiem, 
mūzikas un mākslas izglītības popularizēšana, 
sabiedrības audzināšana). 

Rīgā, 2015. gada 13. janvārī

LMIIA KOPSAPULCES LĒMUMS (Protokols Nr.6)

Valmieras pianistu konkursā Valmierā 
Pārdaugavas Mūzikas un Mākslas skolas 
audzēkņi piedalījušies jau daudzus ga
dus. Atceros jaunāko grupu dalībnieku 
uzstāšanos vecajā skolas ēkā – nelielā zālītē 
tuvu blakus žūrijas komisijai. Pēdējos ga
dos arī A un B grupas spēlē uz ļoti laba in
strumenta lielajā Kultūras centra zālē, tas 
ir tiešām lieliski un sagādā bērniem prieku 
un gandarījumu muzicējot. Uz Valmieras 
konkursu braukt vienmēr ir bijis patīkami – 
gaisotne šajā konkursā ir ārkārtīgi labvēlīga, 
sirsnīga, radoša – dalībnieki un pedagogi 
jūtas gaidīti, pacilāti. 

Audzēkņi katru gadu jautā: „Vai šoziem 
brauksim uz Valmieru?” Ļoti labi izvēlēts 
konkursa norises laiks – janvāra beigas, ir 
iespēja kārtīgi sagatavot programmu. Lielis
ki, ka konkurss kļuvis starptautisks, vienmēr 
cenšamies ar audzēkņiem paklausīties 
citu valstu dalībnieku spēli. Konkursa 
organizācija vienmēr ir bijusi augstā līmenī. 
Domāju, ka paldies jāsaka  visai organi
zatoru komandai un Valmieras Mūzikas 
skolas direktoram, kas paspēj būt visur – 
zālē klausīties dalībnieku spēli, komunicēt 
ar žūriju, dalībniekiem, vecākiem, atbildēt 
uz pedagogu jautājumiem, būt klāt 
apbalvošanā… Valmieras konkursā jaunie 
pianisti gūst savu pirmo pieredzi, spēlējot 
jau nopietnas programmas – ar katru 
gadu prasību līmenis ir audzis, konkursam 
jāsagatavojas pamatīgi. Manu audzēkņu 
panākumi šajos gados bijuši dažādi – gan 
atzinības, gan laureātu diplomi. Tomēr 
neatkarīgi no iegūtās vietas konkurss devis 
motivāciju un iedvesmu turpmākam dar
bam. Daudzi bijušie konkursa dalībnieki 
turpina mācības mūzikas vidusskolās, 
studē gan mūzikas augstskolās ārzemēs –  
Francijā, Anglijā, Šveicē, gan Latvijas Mūzi
kas akadēmijā, bet Valmieras konkursu kā 
savu pirmo pakāpienu radošajā biogrāfijā 
atceras ar pozitīvām emocijām. Paldies 
konkursa organizatoriem, profesionālajai, 
kompetentajai starptautiskajai žūrijai un 
visiem dalībniekiem un viņu pedagogiem 
par draudzīgo konkurenci! Novēlu šim 
konkursam nemainīgu popularitāti un 
turpmāku izaugsmi!

Ar cieņu Signe Docīte,
Pārdaugavas Mūzikas un Mākslas skolas 

klavieru nodaļas vadītāja
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NOTIKUMS KONKURSI



Šī gada 23. janvārī Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskolā (SB(SB
DMV) notika I Starptautiskais Jauno 
koncertmeistaru konkurss Daugavpils 
koncertmeistars 2015. Tas ir vienīgais 
konkurss Latvijā, kur jaunie pianisti 
var sacensties nevis solo programmu 
atskaņošanā, bet gan kā koncertmeis
tari. Viens no galvenajiem šī konkursa 
mērķiem bija sekmēt koncertmeistara 
profesijas izaugsmi, tās popularitāti un 
nozīmību.

Starp konkursa dalībniekiem bija 
vairāki mūsu skolas audzēkņi un viesi 
no Rīgas, Ventspils, Bolderājas, Pļavi
ņām, Jēkabpils, Līvāniem, Kārsavas. 
Kopā konkursā ņēma dalību 30 jaunie 
koncertmeistari, kas tika dalīti 3 ve
cuma grupās: A grupa – mūzikas skolu 
7.–9. klašu audzēkņi (13 dalībnieki), 
B grupa – mūzikas vidusskolu I – II 
kursu audzēkņi (6 dalībnieki), C gru
pa – mūzikas vidusskolu III – IV kursu 
audzēkņi (11 dalībnieki). Ikvienam 
no viņiem bija jāatskaņo lielas for
mas skaņdarbs, ārzemju komponi
sta skaņdarbs un latviešu komponista 
skaņdarbs.

Viņus vērtēja žūrija sekojošā sastāvā: 
Aldis Liepiņš – pianists, J.Vītola Latītola LatLat
vijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) 
Kameransambļa un klavierpavadījuma 
katedras profesors, Herta Hansena – 
pianiste, JVLMA Kameransambļa un 
klavierpavadījuma katedras asociētā 
profesore un Aivars Broks – pianists, 
diriģents, SBDMV direktors, Latvijas 
Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas 
vadītājs.

Konkursa noklausīšanos interesan
tāku padarīja tas, ka solistu – ilustra
toru lomā uzstājās gan vokālisti, gan 
instrumentālisti, neatkarīgi no tā, 
vai viņi ir pedagogi vai audzēkņi, kas 
vēl ir ceļā uz profesionālo virsotni. 
Visi dalībnieki bija cītīgi gatavojušies 
konkursam, tāpēc žūrijai bija ļoti grūts 
uzdevums izlemt, kuri šoreiz bija tie 
veiksmīgākie dalībnieki. Bez šaubām, 
liela nozīme bija ne tikai koncertmeis
tariem, bet arī solistiem, kuri palīdzēja 
rādīt jauno censoņu talantu.

Vietu sadalījums ir sekojošs:
A grupā Atzinības raksts par veiks

mīgu dalību tika piešķirts Svetlanai 
Ļeškevičai (A.Žilinska Jēkabpils Mūzi
kas skolas (MS)), III vieta – Ksenijai 
Kolodinskai, Jeļizavetai Sļesarevai 
(abas no SBDMV), Brigitai Mālniecei 
(J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un māks
las skolas (MMS)) un Lainei Pontagai 
(Kārsavas MMS), II vieta – Kristiānai 
Patrīcijai Litauniecei, Everitai Anne
marijai Samušai, Veronikai Tolstikai 
(visas no SBDMV), Kristiānai Indrik
sonei (Bolderājas MMS), I vieta netika 
piešķirta;

B grupā par III vietas laureātu kļuva 
Patrīcija Zelma Samete (Rīgas Doma 
kora skola), II vieta netika piešķirta, 
par I vietas laureātu kļuva Alise Cīrule 
(E.Dārziņa Mūzikas vidusskolas (MV));

C grupā Atzinības rakstu par 
veiksmīgu dalību saņēma Renāte 
Vanaga (SBDMV) un Laura Balabane 
(J.Mediņa Rīgas MV), III pakāpe tika 
piešķirta Intai Kļimovičai (SBDMV) un 
Ramonai Lasmanei (Ventspils MV); par 
II pakāpes laureātiem kļuva Viktorija 
Trofimova (SBDMV) un Edgars Avotiņš 
(Ventspils MV), I pakāpe tika piešķirta 
Kārlim Gunāram Tirzītim (E.Dārziņa 
MV).

Atzinību par labāko Latvijas kompo
nista skaņdarba atskaņojumu saņēma 
Alise Cīrule (E.Dārziņa MV), atzinību 
par labāko lielās formas atskaņojumu 
– Kārlis Gunārs Tirzītis (E.Dārziņa MV), 
atzinību par labāko aizrobežu kom
ponista skaņdarba atskaņojumu –  
Viktorija Trofimova (SBDMV).

Konkurss izvērtās ļoti veiksmīgs. 
Manuprāt, vietas un balvas šeit nav 
tas svarīgākais. Svarīgi ir tas, ka ik
viens dalībnieks ieguva jaunu pieredzi 
kā koncertmeistars. Arī klausītāji un 
žūrijas locekļi varēja mācīties no jau
najiem mūziķiem. Atliek tikai novēlēt, 
lai šis konkurss pastāv vēl daudz gadu, 
izvēršoties plašumā, un palīdz atklāt 
jaunus talantus.

Inta Klimoviča
SBDMV klavieru nodaļas III kursa 

audzēkne

I Starptautiskais Jauno koncertmeistaru 
konkurss Daugavpils koncertmeistars 2015

Sacenšas  
„Dziesmu putenī”

Jaunieši no Vidzemes – Alūksnes, Gau
jienas un Valmieras, jaunieši no Kurzemes –  
Liepājas un Ventspils, arī mūzikas skolu au
dzēkņi no Rīgas ar vienaudžiem satikās Cēsīs. 
Visu kārtējo reizi pulcēja A.Kalniņa Cēsu 
Mūzikas vidusskolas rīkotais populārās un 
džeza mūzikas dziedātāju konkurss „Dziesmu 
putenis“. 

Tā kā mūzikas vidusskola nu atrodas vienā 
namā ar Vidzemes koncertzāli „Cēsis“, tad 
jauniešiem šoreiz bija iespējas uzstāties uz tās 
pašas skatuves, uz kuras jau kāpj profesionāli 
mākslinieki. Konkursa idejas autore un 
organizatore Ināra Rubīna, Cēsu mūzikas 
vidusskolas Populārās un džeza mūzikas 
nodaļas vadītāja, šoreiz dalībniekus aicināja 
uz mazo zāli, kurā ikdienā rāda kino, bet ik 
palaikam notiek klubu mūzikas vakari, skan 
arī džezs. 

Sacensties bija gatavi teju trīs desmiti jauno 
solistu un arī pāris mazas vokālās grupas. 
Katram bija dzīvais mūzikas pavadījums. Cēsu 
konkurss Latvijā jau ievērots, jo tajā labprāt 
piedalās jaunieši, kuri apgūst populārās 
mūzikas dziedāšanu, balstoties uz klasisku 
mūzikas izglītību. 

Ināra Rubīna, kā arī konkursa žūrijas 
pārstāvji sacīja vienu – konkursa dalībnieki 
rādījuši augstvērtīgu sniegumu. „Brīžiem 
nejutos kā žūrijas darbā, bet kā labā 
džeza koncertā, kurš man nācis kā dāvana 
pašā darbdienas vidū“, beidzot darbu pie 
priekšnesumu vērtēšanas, sacīja producente 
Gundega Skudriņa. Katra žūrijas locekļa liktā 
atzīme un vērtējums tajā pašā dienā nonāca 
dalībnieku rokās, ikviens varēja izdarīt savus 
secinājumus par uzstāšanos, kādu to redzēja 
no malas.

„Uz Cēsīm katru gadu atbrauc Latvijas 
skolās sagatavotie spēcīgākie dziedātāji, tā
pēc konkurence allaž veidojas sīva“, vēroto 
komentē Ināra Rubīna. „Man ir liels prieks, ka 
visi iepriekšējo konkursu „Dziesmu putenis“ 
laureāti turpina gūt arvien jaunus panāku
mus, un ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā 
mērogā.“ 

Par to, kā izaugsmē veicies pagājušā 
gada uzvarētājiem no Rīgas Doma kora 
skolas, jaunieši pārliecinājās pusstundas 
garā koncertā laikā, kamēr žūrija devās uz 
apspriedi.

Par 2015. gada konkursa Cēsīs galvenās 
balvas ieguvēju kļuva Elīza Baķe, Rīgas Doma 
kora skolas audzēkne. Divas no godalgām 
ieguva A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas 
audzēknes – Unai Danielai Aizgalei 1. vieta, 
Anetei Žaklīnai Bušai 3. vieta.

Mairita Kaņepe

31. janvārī Piltenes mūzikas skolas au
dzēkņi t/n „Jūras vārti” apmeklēja ļoti spilgtu 
pasākumu – „Kartupeļu operu”. Seši latviešu 
komponisti – Lolita Ritmane, Evija Skuķe, 
Rihards Dubra, Līga Celma, Mārtiņš Brauns, 
Andris Sējāns, un dzejniece Inese Zandere 
radījuši „Kartupeļu operu” – unikālu, krāsai
nu un daudzveidīgu jaundarbu bērniem. Tā 
stāsta par Mazā Kartupeļa aizraujošo un ne
daudz baismīgo ceļojumu no Andu kalniem 
Dienvidamerikā caur Eiropas karaļnamiem 

uz laukiem Latvijā. Muzikālo stāstu izpildīja – 
solisti, Rīgas Doma kora skolas meiteņu koris 
TIARA un Kartupeļu operas orķestris.

Kas patika mūsu audzēkņiem? Vispirms 
jau gatavošanās īstas operas apmeklējumam 
un operas simbola – kartupeļa līdzņemša
na, lai ziedotu pārtikas bankai „Paēdušai 
Latvijai”. Kādam prātā palikuši tēli – čūska 
UhuPača, Kondors un Puma. Bet kāds cits 
aizrautīgi stāsta par redzētajiem orķestra 
instrumentiem un repa ritmiem. Mani kā 
pedagogu visvairāk aizkustināja Rīgas Doma 
kora skolas audzēkņu talanti – spējas, iegul
dītais darbs un milzīgā aizrautība, kas pada
rīja koncertuzvedumu brīnišķīgu un inte
resantu. Bet ar to jau nekas vēl nebeidzas... 
Turpināsim apgūt visus operas terminus un 
jēdzienus, kā arī ieskatīsimies izzinošā portā
lā www.kartupelis.lv, kuru iesakām apmeklēt 
arī jums.

Piltenes MS skolotāja Antra Ziemele

Kartupeļu opera

(9. turpinājums) Doc. R. Krūmiņš Lekcija Nr. 5
PSIHOLOĢISKĀ PEDAGOĢIJA
Lekcija ierakstīta magnetafona lentā 1974. gada 13. februārī

Mani klausītāji jau būs ievērojuši, ka mēs vi
sus jautājumus apskatām no psiholoģiskās 
pedagoģijas viedokļa. Tātad, vienalga kāda 
problēma arī netiktu risināta, arvien jūs vērtējat 
tādas vai citādas informācijas, ko es jums  
sniedzu, no šī viedokļa.

Šis viedoklis, ar vienu vārdu sakot ir tas, ka 
visa cilvēka dzīve, viss viņa liktenis, ir īstenībā 
smadzeņu problēma. Tātad visas dzīves un 
personīgā likteņa problēmas ir smadzeņu 
problēmas. Un jūs pagājušajā reizē jau varējāt 
nojaust, ka mēs saistām visu ar tiem ierakstiem, 
kas ir fiksēti smadzenēs un ar šo ierakstu un šīs 
informācijas pārstrādāšanu.

Tad nu mēs atšķiramies viens no otra 
ar šiem ierakstiem un ar īpatnējo šo ierak
stu jeb informācijas pārstrādāšanu. Tas veido 
atsevišķas individualitātes, atsevišķus cilvēkus 
un pakāpeniski veido raksturu un visbeidzot 
veido cilvēka personību.

Jūs redzat, ka pedagoģija ir kļuvusi absolūti 
konkrēta, skaidra un tātad – pedagoģiskā 
iedarbība uz cilvēku ir iedarbība uz 
smadzenēm un tikai uz smadzenēm.

Mēs esam nākuši pie pilnīgi skaidras atziņas, 
ka to, ko mēs ierakstam smadzenēs, tas fiksējas, 
un jūs jau dzirdējāt, ka šo ierakstu smadzenēs 
uztur miljoniem un miljoniem informācijas 
vienību – milzīgā kvantumā. Taču visi šie ierak
sti tiek tā vai citādi pārstrādāti.

Kas vēl ir pie tā saucamās cilvēka indivi
dualizācijas, pie viņa personības īpašī  
bām?

Ja mēs skatāmies uz katru cilvēku kā uz 
pilnīgi vienādā mērā pastāvošu faktoru, ka tas 
ir tāds, tad atcerēsimies vēl, ka cilvēkam eksistē 

vēl tā saucamie bioloģiskie ieraksti, bioloģiskā 
informācija.

Tātad, bioloģiskā informācija plus tā 
informācija, kuru mēs sniedzam saviem 
audzēkņiem – tā kuru mēs paši arī iegūstam, 
kuru es nosaucu par sociāli pedagoģiski 
psiholoģisko informāciju, tad viss šis komplekss 
kopā veido cilvēku.

Nav vienalga, ko mēs ierakstām savās 
smadzenēs un ko mēs ierakstām savu 
audzēkņu smadzenēs.

Informācijai, ko mēs sniedzam, ir jābūt tādai, 
kas atbilst mūsu uzdevumiem, mūsu mērķiem.

Kas tad ir mūsu mērķis un kāds ir katra cilvēka 
mērķis, veidojot sevi un savu personību?

Veidot vispirms harmonisku raksturu. To 
nekad neviens cilvēks nedrīkst izlaist no redzes  
viedokļa. Nekad! Arvien viņam ir jātur acu 
priekšā šis centrālais, svarīgākais uzdevums. 
Tātad, mēs paši, kas esam jau pieauguši un 
informāciju izvēlamies jau daudz brīvprātīgāk, 
mēs varam uztvert tikai to informāciju, kas ir 
absolūti nepieciešama mums, tā sakot, uzspiest 
no ārienes, kuru kādreiz mēs negribētu varbūt 
uztvert un tomēr mums viņa jāuztver.

Piemēram, vienkārši ejot pa ielu kādu gan 
mūziku tikai mums nenākas uztvert ar savām 
ausīm! Tā ir uzspiesta informācija. Ja tā ir tāda 
nevarmācīga informācija, mēs varam viņu neuz
tvert. Ar laiku cilvēks iemācās ignorēt arī tādu 
informāciju, kura ir varmācīga informācija. Un 
tomēr, atceraties, arī šī varmācīgā informācija, 
kura skan visapkārt un pastāvīgi, viņa kaut ko 
izdara ar mums, ar mūsu smadzenēm.

No tā izriet, ka ir beidzamais laiks aizsargāt 
mūsu smadzenes no kaitīgas, nejēdzīgas 

informācijas. Arī mūzikas novadā. Mēs 
saņemam tik drausmīgi daudz nevajadzīgas 
informācijas, informācijas, kura neveicina mūsu 
uzdevuma izpildi, neveicina harmoniska cilvēka 
izveidi, neveicina harmoniska rakstura attīstību.

Tātad mēs nevaram vienaldzīgi raudzīties uz 
to, kādu informāciju mēs saņemam un kādu 
informāciju mēs sniedzam.

Taču jūs paši varat iedomāties, ja jūs esat 
vientulībā ieslēgušies savā dzīvoklī un kāds 
varmācīgi atvērtu šo dzīvokli un teiktu, ka viņš 
grib dalīties ar jums pie kādas pēc viņa domām 
brīnišķīgas plates noklausīšanās un uzliek visā 
skaļumā to. Kā tad jūs justos? Jūs to noraidītu 
vai nenoraidītu?

Jūs teiktu, ka tā ir nekaunība, ka tā ir var
mācība, ka tā ir uzbāzība.

Vai jūs neesat kaut ko analoģisku noklau
sījušies arī mūsu dzīvē! Teiksim, vai mēs varam 
vairs palikt vienaldzīgi pret to informāciju, kuru 
mums varmācīgi uzspiež?

Un kura ne tikai neatbilst mūsu gaumei, bet 
pat apvaino mūsu mākslas gaumi muzikālo 
gaumi, ja mums tāda ir. Varmācīgi sadragā 
mūsu dziļākās jūtas. Taču mēs zinām, ka mūzikai 
vispirms ir jādod estētiskais pārdzīvojums. 
Vai nav vajadzīga tā saucamā ārējās pasaules 
atveseļošana? Vai nav beidzamais laiks ie
bilst pret šo varmācīgo, nederīgo es gribētu 
teikt, kaitīgo informāciju, ko mūsu smadzenes 
saņem?

Un mūsu nabaga bērni? Viņi taču klausās to 
cauru dienu, uzgriež radio un tur nav nekas cits 
kā ¾ šīs varmācīgās informācijas, kuru uztver 
mūsu zemgarozas rajoni.

Es ne velti sadalīju mūziku dažādās kate
gorijās. Ja cilvēks, teiksim iziet uz ielas un 
noguļas ielas vidū, lai viņam neuzbrauktu sa
tiksmes līdzekļi, tad mēs neesam vienaldzīgi. 
Viņš taču sevi sakropļot, vai ne? Mēs ejam 
palīgā šim cilvēkam. Mēs sakām, ka tur kaut 
kas nav šajā cilvēkā kārtībā. Bet kā mēs iztura
mies pret tām varmācībām, kuras katru dienu 
apdraud mūsu bērnus, mūs pašus – sadragā? 
Viss tas, kas sistās ar zemgarozas kairinājumiem 
arvien pa lielākai daļai ir kaitīgas informācijas.

Tātad stādāties pilnīgi konkrēti un skaidri acu 
priekšā savu vietu, savu uzdevumu un arī savu 
taktiku, savu rīcību. 

Informāciju nedrīkst varmācīgi uzbāzt, sa
biedriski uzbāzt!

Jūs taču zināt, ka galu galā par radio 
informācijām kāds maksā, kādus līdzekļus taču 
izdod. Kāpēc man jāmaksā par šo drausmīgo 
informāciju, kuru es noraidu? Un kuru zinātne 
uzskata par samaitātāja faktoru!

Vai tad nav beidzamais laiks mums pilnīgi 
skaidri un konkrēti šos jautājumus izanalizēt un 
saprast, un novērtēt?

Saprotams, mēs jau esam izauguši cilvēki un 
mums jau ir savi zināmi paradumi, ierašas un 
mums jau ir arī tāda informācija galvā fiksēta, 
ka mēs neprotestējam pret šo varmācīgo 
informāciju, mums pat viņa patīk! 

Bet, skatīsimies pilnīgi skaidri acīs šīm 
parādībām. Vai mēs neesam samaitājuši savu 
gaumi, ja mums ir tāda pārdzīvojumu gamma, 
kura neatbilst zinātniskām atziņām? Un neat
bilst tiem mērķiem, ko izvirza pedagoģija. 
Tātad, redzat par šiem jautājumiem mums 
vajadzētu parunāt sīkāk, ne tikai par 
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Vokālās mākslas 
konkursā

Trešo gadu mūzikas skolu koru klašu 
audzēkņi no Vidzemes sapulcējās Cēsīs. 
Te Cēsu Mūzikas skolas izlolotā konkursā 
tiek noskaidroti labākie dziedātāji, viņiem 
piešķirot titulu „Vidzemes cīrulītis”. 

Šoziem A. Kalniņa Cēsu Mūzikas 
vidusskolas jaunajā, skanīgajā zālē bija 
ļauts skanēt vairāku desmitu bērnu balsīm. 
Muzikālo cīrulīšu vidū bija gan sākumklašu 
skolēni, gan jaunieši, sasnieguši 16 gadu 
vecumu. Žūrijai, kurā strādāja ilggadējas, 
zinošas vokālās pedagoģes – Dace Balode, 
Elga Tiltiņa un Aija Putniņa – bija viens 
secinājums – koru klases mūzikas skolās ir 
iecienītas, skolēniem patīk dziedāt. Lai gan 
ar satraukumu – lielāku vai mazāku, bet arī 
ar prieku audzēkņi stājās žūrijas priekšā 
Cēsīs. 

2015. gadā piešķirtie tituli „Vidzemes 
cīrulītis” aizceļoja uz Valmieru un Smilteni, 
divi uz Alūksni, Ogri un Valku. Savs titulētais 
dziedātājs šogad ir Staicelē un Siguldā, 
bet Cēsīs tas ir skolotājas Anitras Rauses 
audzēknis Armands Ričards Robītis, kurš 
saņēma žūrijas Atzinības rakstu. 

Diena, kad Cēsīs notika vokālistu 
konkurss, jaunajā skolā visas individuālo 
nodarbību telpas bija jauno dziedātāju, 
viņu skolotāju un koncertmeistaru 
aizņemtas. Paverot durvis, katrā dzirdēja 
skanam balsis. Kuplā pulkā Cēsīs bija 
ieradušies Amatas Mūzikas un mākslas 
skolas kora klases audzēkņi no Ieriķiem un 
Nītaures. Pedagoģe Ilze Pulle rūpējas, lai 
katram lauku bērnam, kurš rudenī un ziemā 
cītīgi mācījies, būtu iespēja iziet žūrijas un 
publikas priekšā, pārliecināties par savu 
varēšanu. Rudenī Amatas novada skola 
tika pārstāvēta arī Arvīda Žilinska konkursā 
Jēkabpilī. Nākamā uzstāšanās novada 
skolas audzēkņiem būs pašu mājās, kad 
februārī Ieriķu ciematā durvis vērs Mūzikas 
un mākslas nams – skolai pašai savs.

Mairita Kaņepe

Par konkursiem:

Šajā lietā iesaistītas veselas četras puses, 
un visas ir vienlīdz svarīgas, lai iznākumā 
būtu prieks un gandarījums, nevis vilšanās.

Pirmkārt – audzēknis, kas principā ir 
sava instrumenta fanātiķis vai vismaz ļoti 
apdāvināts un strādīgs, otrkārt – protams, 
tāds pats pedagogs. Panākumu nebūs 
arī bez trešās puses – liela vecāku atbal
sta un līdzdzīvošanas mājās. Visbeidzot – 
ceturtkārt – nozīme ir arī tam, kā konkurss 
tiek organizēts un vērtēts. Tas nozīmē – vai 
būs iespēja izmēģināt, konkursa laiks, arī 
vērtēšana – vai nebūs tā, ka dažādās ve
cuma grupās audzēkņi ar mazāku punktu 
skaitu ieņem augstāku vietu?

Manuprāt, pamatjautājums ir – vai au
dzēknis pats vēlas piedalīties konkursā. Ja 
viņš tādu nepieciešamību neizjūt, manu
prāt, būtu nepieļaujami ar varu bīdīt viņu 
uz konkursu tikai tāpēc, ka pedagogam 
gribas apliecināt savas ambīcijas. Galvenais 
tomēr ir bērns, nevis pedagogs! Skolotājs 
varētu būt kā pamudinātājs, varbūt ar kādu 
potenciālo konkursantu kādreiz kopīgi ar 
audzēkni apmeklējot kādu konkursu, lai 
audzēkni iepazīstinātu ar to, „kas lācītim 
vēderā”.

Pedagogiem, protams, konkursi ir inte
resanti ar to, ka ļauj iepazīt to, kas notiek 
citur, kādu līmeni spēj sasniegt talantīgākie 
audzēkņi un mēģināt vismaz tuvināties tam 
savā darbā.

Tā kā visiem zināms, kāda milzīga 
papildslodze ir jebkuram mūzikas skolas 
audzēknim, jo vairāk konkursantam 
nepieciešams pastāvīgs vecāku atbalsts – 
tas nozīmē gan vadāšanu no un uz mūzikas 
skolu, gan regulāru pieskatīšanu mājās, lai 
nodrošinātu regulāru vingrināšanos mājās. 
Tikpat svarīgs ir tīri emocionālais atbalsts, 
līdzpārdzīvošana gan veiksmju, gan ne
veiksmju gadījumā.

Ja reiz audzēknis konkursā nolēmis 
piedalīties, viņam jājūt pozitīva aura arī 
no konkursa organizatoriem, jājūt, ka viņš 
ir gaidīts. To pašu, starp citu, vēlas just arī 
viņa pedagogs... Skaidrībai būtu jābūt 
arī vērtēšanā – vietas tiek piešķirtas par 
konkrētu nopelnīto punktu summu, nevis 
katrai vecuma grupai savādāk – uz vienu 
izstiepjamies, uz otru saraujamies.

Rezumējot varētu teikt, ka katrā skolā ir 
daži „štata konkursa bērni”, un ir vairums 
audzēkņu, kas nekad mūžā nav piedalījušies 
un arī netaisās startēt nevienā konkursā. 
Mūzikas skolā viņi mācās tādēļ, ka vecāki 
domā par savu bērnu emocionālo izglītību 
un inteliģences līmeņa paaugstināšanu. Tas 
taču ir lieliski!

Inguna Birzniece,  
Valmieras Mūzikas skolas pedagoģe

Attieksme pret konkursiem man ir 
divējāda. No vienas puses tā ir iespēja 
audzēkņiem apzināt savas spējas. No 
otras puses, slīpējot programmu kādam 
konkursam, atpaliek iemaņu pilnveidošana, 
kuras Mūzikas skolu beigušam audzēknim 
būtu ļoti nepieciešamas un kuras prasa 
regulāru darbu. Piemēram, lapas lasīšanas 
iemaņas. Sastopoties ar regulārajiem 
konkursantiem orķestra mēģinājumos, vis
biežāk pat elimentāra nošu teksta lasīšana ir 
liela problēma, jo dažu skaņdarbu perfekta 
apgūšana neveido nošu lasīšas prasmes. 
Bet regulāra gatavošanās konkursiem liedz 
iespēju tikpat regulāri iesaistīties kolektī
vajā muzicēšanā.

Gadus atpakaļ, kad Mūzikas skolas bija 
pieejamas tikai Latvijas lielākajās pilsētās, 
vienīgie konkursi bija Valsts konkursi. Tie 
katrai instrumentu grupai notika reizi 4 
gados. Bija daži veiksminieki, kuri mācību 
laikā par konkursa dalībniekiem vai 
lieciniekiem paspēja būt arī divas reizes. 
Pārsvarā šāda iespēja bija vienu reizi visa 
mācību procesa laikā. Iespējams, daudzi 
no skolotājiem atceras, ka piedalīšanās jau 
II kārtas konkursā varēja būt pagrieziena 
punkts nākamās profesijas izvēlē. Jāatzīst, 
ka arī šodien valsts konkursi Latvijā ir 
lielākais ,,siets’’, kuram jau gatavojoties, 
audzēknis var pretendēt uz īpašībām un 
prasmēm redzēt sevi nākotnē, kā mūzikas 
skolotāju vai izpildītāju. 

Mainoties visai mūzikas skolu sistēmai 
un šīs izglītības plašākai pieejamībai, izpil
dītāju konkursu skaits mūsu valstī ir pa

lielinajies. Katra konkursa rīkotāju noteikti ir 
vadījuši gan kopīgi, gan atšķirīgi motīvi, bet 
patiesībā ir labi, ka tādi notiek un tie turklāt 
nav obligāti. Katru gadu tie dod iespēju, 
kādam līdz konkrētam līmenim izaugušam 
audzēknim, kopā ar savu skolotāju pār
baudīt savus spēkus un redzēt sevi savu 
vienaudžu vidū. Šobrīd jau Latvijā var runāt 
par konkursiem ar tradīcijām, kuriem peda
gogi gatavo savus audzēkņus zinot uz ko 
iet. Liela nozīme ir arī tam apstāklim, ka 
arī zemāka komisijas vērtējuma gadījumā 
audzēknis neiedzīvojas kompleksos, bet 
piedalīšanos var uzskatīt par labu pieredzi. 
Pārskatot, bez valsts rīkotajiem konkursiem, 
šajā mācību gadā pieejamo konkursu 
klāstu, var izdarīt secinājumus par kopējo 
piedāvājumu. Vislielākais piedāvājums ir 
pianistiem (vismaz 17), kopā pūtējiem un 
sitamajiem instrumentiem (vismaz 11), tad 
seko vokālās mūzikas konkursi (vismaz 7) un 
akordeonistiem (vismaz 6), stīdziniekiem 
(vismaz 3) un kokles specialitātē (vismaz 
1). Iespējams, ka piedāvājums ir par lielu. 
Iespējams, ka ir reģioni, kur notiek vairāki, 
bet citi, kur piedāvājums ir niecīgs. Šī ir 
plaša tēma, kura prasa nopietnāku izpēti 
un izsvērtākus risinājumus. Cilvēka dabā ir 
nepieņemt obligātas, no ,,augšas’’ uzspies
tas lietas. Šobrīd mūsu valstī ir vēlme vei
dot savu dzīvi no ,,apakšas’’, tikai jācenšas 
neko nepārspīlēt.

Līga Paukšte,  
Birzgales Mūzikas skolas skolotāja 

Turpinājums no 5. lpp
muzikālām parādībām, ne tikai par mākslas 
parādībām, bet par cilvēku.

Ko tad mēs gribam no cilvēka izveidot? 
Skatīsimies skaidrām acīm. Mēs visi esam peda
gogi. Mūsu uzdevums ir audzināt. Ko tad mēs 
īsti gribam audzināt, ko mēs gribam no cilvēka 
izveidot? Un vai tā informācija, (ko es kritizēju) ir 
tik briesmīgi kaitīga, kā mēs zinātniski, to sakām.

Nu taču cilvēkam vajadzētu priecāties, 
atpūsties! Kā tad tas ir ar to atpūšanos? Vai šī 
tā saucamā trokšņu mūzika un pārējās palīdz 
cilvēkam atpūsties vai ne? Vai arī šie jautājumi 
mums nav jāapskata no garīgās higiēnas 
viedokļa?

Es gribētu izvirzīt ļoti daudz problēmu. Žēl, 
ka šinīs īsās sanāksmēs mēs varam izvirzīt tikai 
problēmas, tēzes.

Nu padomājiet, par visiem šiem jautājumiem 
tā skaidri, zinātniski. Atmetat to, kas mums 
patīk un nepatīk un atcerēsimies, ka tas, kas 
mums patīk un nepatīk daudzreiz ir nepa
reizas informācijas rezultāts, ko mēs esam 
ieguvuši savas dzīves laikā. Vai nav mums pat 
jāatsvabinājas no tādām vai citādām parašām 
un ieradumiem?

Jūs zināt, ka ir slikti un labi ieradumi. Vai 
tad slikti ieradumi ir jākultivē? Vai mēs kādam 
audzēknim sakām, ka slikti ieradumi ir jākultivē? 
Mēs taču kultivējam viņiem labus ieradumus! 
Bet ja ir kāds faktors, kas samaitā cilvēkam 
mākslas gaumi? Vai tas mums ir jāveicina vai 
nav jāveicina?

Ir dīvaini – savdabīgs ievirzījums – gandrīz 
vai sākt popularizēt šo zemgarozas mūziku! 
Gandrīz obligāti to padarīt par audzināšanas 
līdzekli! Kāda būs zinātnes atbilde? Noraidoša! 
Par to nekādu šaubu nav! Tā neveicina har
moniska cilvēka attīstību. Gribat vai negribat. 
Mums ir jāskatās skaidri acīs patiesībai. To darīt 
mums palīdz medicīna. Mūsu medicīna ir iejau
kusies psiholoģijas problēmās un neatkāpsies 
līdz tam laikam, kamēr notiks šāda ķermeņa 
postīšana. Nav nekādas citas izejas. Lūk, tāpēc 
mums vajag pamatīgi izventilēt visas šīs 
problēmas, šos jautājumus, par kuriem mēs šad 
tad spriedelējam, runājam, saucam sanāksmēs 
un apmaināmies dažādiem ieskatiem. Kāds var 
būt ieskats pret zinātni? Vai kādam ir tiesības 
uzstāties pret zinātniskām atziņām? Vai tad 
ieskati ir tik spēcīgi bijuši, lai nojauktu fiziku 
vai ķīmiju? Varbūt, ka ir tādi cilvēki, kas ir arī 
to nolieguši! Tātad mums ir pilnīgi konkrēti 
un skaidri jāizvirza visas šīs problēmas un 
jautājumi.

Redziet, katram pedagogam paceļas šis 
jautājums un viņš nevar aiziet šim jautājumam 
garām, vienalga kādas disciplīnas pasniedzējs 
viņš nebūtu. Mūsu uzdevums ir, to es vēlreiz un 
vēlreiz atkārtošu – veidot harmonisku raks
turu vispirms, kas pilnīgo cilvēka personības 
attīstību.

Bez harmoniska rakstura izveidošanas nav 
personības!

Bet kādas attieksmes tad ir tādam vai 
citādam pedagogam, vienam vai otram šauras 
disciplīnas pārstāvim pret to? Matemātiķis? 
Vai tas arī audzina harmonisku personību vai 
ne? Fiziķis? Varētu vēl iedomāties, ka literāts 
audzina, vēsturnieks. Bet mūziķis? Vai tad tas 
neveido tikai kādu mazu daļiņu no cilvēka? Vai 

mūzikas stundās mūsu galvenais uzdevums 
nav audzināt estētisko pārdzīvojumu. Estētiskās 
jūtas?

Labi! Estētiskās jūtas. Runāsim arī vēlākās 
pārrunās par šim parādībām.

Katrai disciplīnai ir kaut kāds virziens, kaut 
kāda specifika kaut kāds specialitāte, kat
rai disciplīnai, kas veido daļu no cilvēka. Tā ir 
informācija, ko mēs sniedzam savā disciplīnā. Tā 
vis nav audzināšana kā tāda, bet tā ir apmācības 
parādība.

Bet, redzat, modernā psiholoģija un 
pedagoģija māca tā, – nevienu stundu peda
gogs nedrīkst veidot tādu, kur viņš tikai 
dod izziņas materiālu no savas disciplīnas. 
Tas ir – neviena stunda nedrīkst būt tikai 
apmācības stunda savā disciplīnā. Katrai 
stundai jābūt audzinātājai stundai.

Lūk, šis dzelzs princips, kuru mēs neviens 
nedrīkstam pārkāpt tāpēc, ka tad mēs neiz
veidosim harmonisku raksturu. Tas uzliek 
mums daudz lielākus pienākumus. Mēs ar savu 
disciplīnu apmācot savā disciplīnā, – audzinām.

Lūk, kāpēc mēs nevaram teikt – tā nav mana 
daļa – Nē! Visu mūsu kopējā daļa un mūsu 
kopējais uzdevums ir veidot harmonisku 
cilvēka raksturu. Nav mums cita uzdevuma. 
Un atsevišķās disciplīnas ir tās, kas mums 
palīdz veidot vispusīgu cilvēka personību. 
Tāpēc muzikālā izglītība nav tikai izglītība, kura 
veido tikai tādas vai citādas jūtas vai sajūtas vai 
dod zināmu izziņas materiālu, par tādu un tādu 
komponistu, tādām un tādām kompozīcijām, 
kurā gadā, gadsimtenī tās radītas. Nē! Tas ir 
par maz! Tas ir par sausu! Mums ir viss jādara, 
lai ar šiem konkrētiem faktiem iepazīstinot sa
vus audzēkņus, mēs viņus audzinātu. Tāpēc, 
arī kādas profesijas pārstāvis arī nebūt ienācis 
skolā, viņš nedrīkst aizmirst šo centrālo uzde
vumu. Tikai ar savu disciplīnu viņš veido kādu 
specifisku daļu no cilvēka rakstura, ko citas 
disciplīnas nevar tā veikt kā viņējā.

Visas disciplīnas ir aicinātas tikai vienam 
mērķim – audzināt harmonisku cilvēku, har
monisku raksturu. Tas nav tikai ideāls, tas ir uz
devums un patreiz es esmu pārsteigts, ka par 
šiem jautājumiem konkrēti reti kad runājam, un 
nenostādām šo konkrēto uzdevumu savu acu 
priekšā.

Vispirms jau mums, pedagogiem, pavisam 
cits darbs stāv priekšā. Mēs vairs neesam ti
kai tādi šauri profesionāli speciālisti. Mēs 
esam cilvēka veidotāji. Un jūs jau varbūt 
no iepriekšējām pārrunām dzirdējāt, ka jūsu 
disciplīna ir viena no universālākām, kura veido 
visu personību uzreiz, visu personību. Tātad, 
ja viens otrs matemātiķis vai fiziķis iedomātos, 
ka it kā varētu tikai apmācīt, kaut es arī to ne
varu pielaist, ka viņš tikai apmāca un iemāca 
zināmos fizikas likumus. Tas nav pareizi. Fizikas 
likums ir jāiemāca tāpēc, lai veidotu cilvēku.

Kāpēc tad mums jāzina visi šie fizikas un 
ķīmijas likumi un vēstures norises? Kādēļ? Tādēļ, 
lai veidotu personību. Jūs, mūzikas skolotāji 
ietekmējat visas smadzenes. Citas disciplīnas 
ietekmē tikai izejot no savas informācijas 
viedokļa – iedarbojas uz zināmu smadzeņu 
rajonu. Bet jūs iedarbojoties uz visām 
smadzenēm. Lūk, kāpēc šī tēze, kuru es pašu 
pirmo minēju ienākot un sākot šīs pārrunas, ir 

tā, ka visa problēma ir smadzeņu problēma. Visa 
cilvēka attīstība ir smadzeņu problēma, visa 
cilvēka dzīves un likteņa veidošana ir smadzeņu 
problēma. Ko mēs šajās smadzenēs ieliksim, 
kā viņš to pārstrādās, tāds būs cilvēks.

Un lūk ja nu mēs atzīstam, ka jūsu visbrīniš
ķīgākā disciplīna – mūzika ir tāda māksla jūsu 
rokās, kas var veidot cilvēku, to radikāli pārvei
dot, iemāciet saviem audzēkņiem to.

Un ja viņi iemācīsies mūziku dievināt, ne 
 tikai mīlēt, bet arī dievināt – jūs redzēsiet, ka jūs 
būsiet padarījuši ¾ no šī darba, ko mēs saucam 
par cilvēka rakstura veidošanu.

Lauku mūzikas un mākslas skolas: 
dzīvotspējīgas vai lemtas iznīcībai?

Quo vadis? 
Samazināt, ekonomēt, optimizēt, taupīt, 

rīkoties saprātīgi – šie vārdi ar pēc būtības 
pozitīvu vēsti par cilvēka saprātīgumu 
mūsdienu Latvijā sāk izklausīties pēc 
sinonīmu rindas ar nozīmi „likvidēt”. Cita 
starpā tiek likvidētas arī lauku skolas, kas 
(it kā) nepietiekama audzēkņu skaita pēc 
nav finansiāli izdevīgas. Nedomāju, ka 
šādas darbības var sekmēt virzību uz oficiāli 
pausto mērķi ietaupīt naudu: ja skatāmies 
ilgtermiņā, skolu likvidācija neizbēgami 
samazina intelektuālu, domājošu un 
radošu cilvēku attīstību, tā vietā veidojot 
ar mūsdienu tehnoloģijām notrulinātu, 
nedomājošu cilvēku slāni, kas var būt 
izdevīgs vien tad, ja ir vajadzība to viegli 
vadīt jebkurā virzienā gluži kā aitu baru.

Kas ir pamatā pilnvērtīgai cilvēka 
attīstībai? Visupirms tā ir izglītība un 
kultūra, ko cilvēks apgūst jau no mazotnes. 
Šādu cilvēku veidošanā līdztekus vecāku 
pūliņiem ne mazu artavu ieliek skolotājs. 

Mēs, mūzikas un mākslas skolu skolotāji, 
strādājam papildus vispārizglītojošo skolu 
pedagogiem, attīstot bērnos radošumu, 
mērķtiecību, pārliecību par saviem spē
kiem, patstāvību, spēju tikt galā ar stresa 
situācijām, mācīšanās prasmi, saskarsmes 
iemaņas, reprezentācijas spējas un daudzas 
citas svarīgas prasmes cilvēka pilnvērtīgai 
funkcionēšanai.

Lauku mūzikas skolu specifika
Kā zināms, Latvija nesastāv tikai no 

Rīgas un lielajām pilsētām; vienlīdz svarīga 
Latvijas daļa ir tās lauku reģioni, kur arī 
dzīvo cilvēki, tikpat tiesīgi uz pilnvērtīgu 
dzīvi kā tie, kas atrodas tuvāk valsts cen
tram. Diemžēl pēdējā laikā arvien vairāk 
dzirdams par lauku skolu aizvēršanu, un 
asā likvidācijas izkapts tīko arī pēc lauku 
mūzikas un mākslas skolām, apēnojot 
kultūras attīstības un izplatības iespējas 
Latvijas reģionos.
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Gaujienas Jāzepa Vītola fonds organizē 
pavasara SALIDOJUMU / KONCERTU visiem, 
kas 12 gadu laikā piedalījušies mūzikas 
nometnē Vītolēni Gaujienā. Šo gadu laikā 
nometnē bijuši 1666 dalībnieki, 47 pedabijuši 1666 dalībnieki, 47 peda
gogi un 86 brīvprātīgie darbinieki.

Nometnes dalībnieku satikšanās kādā 
no Latvijas pilsētām Rudens koncertos jau 
ir tradīcija. Šogad pirmo reizi organizējam 
SALIDOJUMU visiem, kas kaut reizi bijuši 
Vītolēni, izjutuši mūzikas vienojošo spēku 
Gaujienas Anniņās – Jāzepa Vītola paradīzē! 

Aicinām ikvienu, kurš sauc sevi par 
Vītolēnu, 
uz PAVASARA SALIDOJUMA KONCERTU 
2015. gada 20. martā plkst. 18.00 
Rīgas 6. vidusskolā, A.Čaka ielā 102

2014. gada Vītolēni – uz mēģinājumu 
pulcējamies plkst. 13.00, lai atkārtotu no
metnes programmu koncertam (vasaras 
programma). 

Plkst. 16.00 aicinām uz mēģinājumu 
ikvienu bijušo Vītolēnu, kurš vēlas ne  tikai 
klausīties, bet arī piedalīties koncertā, 
spēlējot vai dziedot mūsu ikgadējās dzies
mas – „Pūt, vējiņi”, „Tikai tā”, „Kur esi tu”. Dalī
ba jāpiesaka epastā ilze.dave@gmail.com,  
uzrakstot savu instrumentu, ar kuru spēlēs, 
lai varam nodrošināt notis. Ja ir vēlme 
dziedāt vai spēlēt visu koncerta program
mu, uz mēģinājumu jāierodas plkst. 13.00.

Pirms koncerta – plkst. 17.00 aicinām 
uz tikšanos, atceroties katrs savu laiku 
nometnē, vērojot fotogrāfijas, koncertu 
ierakstus, sienas avīzes, atpazīstot sevi un 
citus, tiekoties ar pedagogiem un brīvprā
tīgajiem. 

Kontaktinformācija – nometnes vadītāja 
Ilze Dāve 26492989. 

Gaujienas Vītolēnu saimes koks ar katru 
vasaru kļūst kuplāks. Tas skan, salapo arvien 
jauni, putnēnu pilni zari. Arī Tev te ir vieta! 
Ja vēl neesi redzējis, kā mirdz acis katram no 
Vītolēniem, kopā muzicējot, nāc mūsu pulkā 
un piesakies uz vasaras nometni Gaujienā! 

Vairāk informācijas – 
www.vitoleni.wordpress.com

Aicināti visi dalībnieki, pedagogi, 
brīvprātīgie, vecāki, draugi!

Jāzepa Vītola Vītolēni
Pavasara salidojums

Priekšniekam vienmēr ir taisnība.
Priekšnieks neguļ, priekšnieks atpūšas.
Priekšnieks neēd, priekšnieks atjauno 

spēkus.
Priekšnieks nedzer, priekšnieks degustē.
Priekšnieks neflirtē, priekšnieks apmāca 

kadrus.
Priekšnieks nekliedz, priekšnieks 

pārliecinoši pauž savu viedokli.
Priekšnieks nekasa pakausi, priekšnieks 

pārdomā lēmumu.
Priekšnieks nevīpsnā, priekšnieks smaida 

bez entuziasma.
Priekšnieks nav bailīgs kā zaķis, 

priekšnieks rīkojas piesardzīgi.
Priekšnieks nav neizglītots muļķis, 

priekšnieks radošu praksi vērtē augstāk par 
neauglīgu teoriju.

Priekšnieks neņem kukuļus, priekšnieks 
neatraida pateicības apliecinājumus.

Priekšnieks nemīl tenkas, priekšnieks 
uzmanīgi uzklausa padoto viedokļus.

Priekšnieks nemurmulē, priekšnieks 
dalās savās pārdomās.

Priekšnieks nemelo, priekšnieks ir 
diplomāts.

Priekšnieks nav spītīgs, priekšnieks 
nemaina uzskatus.

Priekšnieks nemīl pielīdējus, priekšnieks 
augstu vērtē lojālus darbiniekus.

Priekšnieks nekrāpj sievu, priekšniekam 
ir biežas tikšanās un komandējumi.

Ja gribi dzīvot un strādāt mierīgi, bez 
problēmām, neapsteidz priekšnieku 
attīstībā.

Kas jāzina padotajam

Pilsētu mūzikas skolās audzēkņu pietie
kamā skaita pēc ir iespējams uzņemt 
talantīgākos un spējīgākos bērnus. Tas 
šo skolu pedagogiem nodrošina labākas 
„starta pozīcijas” jeb iespēju strādāt ar 
bērniem, kas ir spējīgi ne tikai izpildīt, bet 
arī pārsniegt viņiem izvirzītās prasības 
un strādāt padziļināti jau no paša mācību 
sākuma, tādējādi sasniedzot labus rezul
tātus īsākā laika posmā. Turklāt šī iemesla 
pēc papildus ārējai konkurencei pilsētu 
mūzikas skolās valda arī iekšējā konkurence, 
kur audzēkņi sacenšas savā starpā, vēl jo 
vairāk ceļot vispārējo prasmju līmeni un 
skolas reitingu kopumā. 

Salīdzinot ar pilsētām, laukos ir ievē
rojami mazāk cilvēku, tāpēc daudzviet 
mūzikas skolās tiek uzņemti visi bērni, kas 
vēlas apgūt mūziku vai mākslu, neņemot 
vērā, cik veiksmīgi vai neveiksmīgi ir bijuši 
iestājpārbaudījumi. Viens no svarīgākajiem 
uzdevumiem lauku mūzikas skolās ir 
saturīga, izglītojoša un aktīva bērnu nodar
bināšana no skolas brīvajā laikā ar mērķi 
attīstīt viņu spējas un talantus tādā līmenī, 
kādu katrs ir spējīgs sasniegt mācību pro
grammas ietvaros. Šāda demokrātiska 
pieeja nodrošina iespēju ikvienam bērnam 
izpausties mākslinieciski, piešķirot mazu 
vai nekādu nozīmi bērna sākotnējiem 
muzikālajiem vai mākslinieciskajiem dotu
miem. Šis apstāklis ir pamatā tam, kāpēc 
lauku mūzikas skolu audzēkņi salīdzinoši 
retāk ieņem godalgotas vietas valsts 
mēroga konkursos un piedalās liela mēroga 
koncertos. Tomēr tas nebūt nenozīmē, 

ka lauku bērni būtu mazāk talantīgi: arī 
no lauku reģioniem nāk ne mazums 
ievērojamu mūziķu un mākslinieku, tikai 
viņu ir proporcionāli mazāk. 

Lauku mūzikas skolās pedagogiem bieži 
vien jāstrādā ar lielu atdevi tieši bērnu 
motivācijas radīšanai un uzturēšanai (jo 
nav vai ir minimāla iekšējā konkurence – 
dabiskais motivators), turklāt bieži vien 
šķietami nemuzikālā un dažkārt arī mūzikā 
neieinteresētā bērnā, kuru mūzikas skolā 
mācīties varbūt pat ir piespieduši vecāki, 
ir jāatrod tā viņa personības šķautne, ko 
ar mūzikas palīdzību iespējams attīstīt un 
piln veidot. Vispārīgi runājot, lauku mūzikas 
skolas strādā ar visiem bērniem, kas tur vēlas 
mācīties, kamēr pilsētu mūzikas skolām ir 
privilēģija atlasīt labākos no visiem preten
dentiem.

Tieši šī bērnus attīstošā funkcija, ko mēs 
veicam lauku mūzikas skolās, ir vitāli svarīga 
kultūras kultivēšanai un attīstībai Latvijas 
sabiedrībā ilgtermiņā. Lauku mūzikas un 
mākslas skolu audzēkņi ne tikai pilnveido 
savas spējas un attīsta muzikalitāti, bet 
arī kultūrizglīto kopienu, regulāri piedalo
ties dažādos vietēja un arī plašāka mēroga 
pasākumos. Mūzikas skolu absolventi izaug 
par cilvēkiem, kas ir uz kultūras vērtībām 
orientēti un ar pozitīvu ievirzi. Uzskatu, 
ka lauku mūzikas un mākslas skolām ir 
nozīmīga, tomēr nepietiekami novērtēta 
loma Latvijas kultūrpolitikā, un ceru, ka 
mazo skolu sistēma tiks saglabāta un piln
veidota.

Liena Eglīte

Turpinājums no 7. lpp
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