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Kad tā padomā, salīdzinot ar citām
tautām, mēs – latvieši, esam pavisam
savādāki. Tik pretrunīgi. Gribam dzīvot
savrupi, bet dodamies pasaulē laimi
meklēt. Esam gudri, bet izglītības sistēma,
izrādās, nav tā labākā. Izkopjam savas
tradīcijas, bet nedarām to mājās, tikai
kolektīvos un kopābūšanā. Man reizēm
šķiet, ka domāju savādāk, kā citi. Bet,
kad parunājos, tad izrādās, ka ne es tā
vienīgā. Varbūt vairāk vajag runāt, dalīties
pārdomās? Just to spēku, kas  nāk no
mums visiem kopā? Lai ir spēks celties,
strādāt un ticēt. Ticēt labajam cerībā un
mīlestībā. Nepazaudēsim to.

Ilze Dāve,
Partitas redaktore

NOSLĒDZIES METODISKAIS PASĀKUMS 
„PIRMDIENAS RADOŠĀ PERFORMANCE“

Laikā, kad augusta kalendārs neizbēgami 
steidzās pretī pirmajai skolas dienai, Bet tik 
ļoti gribējās vēl kādu vasaras krāsaino sajūtu 
mirkli paturēt plaukstās, Bauskas Mūzikas 
skola organizēja pasākumu, kurā ciemos 
tika aicināti citu mūzikas skolu kolektīvi.

Darba kārtībā bija sarunas, domu un 
smaidu apmaiņa, “garšīgs” bija katras skolas 
metodiskais ciemakukulis visdažādākajās 
formās - prezentācijas, pārdomas, idejas 
pasākumiem, dziesmas, skaņdarbi, 
diskusijas, emocijas, pieredzes stāsti. Un tas 
viss pirms kārtējā skanošā darba cēliena.

Radošā diena „Pirmdienas radošā 
performance” izvērtās par saturīgu, ar 
dažādām formām piepildītu satikšanās 
pasākumu. Baldones Mūzikas pamatskolas 
direktore Dace Elēna Sloka stāstīja par 
jaunā pedagogu atalgojuma modeli un par 
tā plānoto ieviešanas gaitu un problēmām 
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, 
kā arī informēja par savu skolu, par tās 
darbību, specifi ku un darbības jomām. 
Baldones Mūzikas pamatskolas skolotāji 

informēja par skolas organizētajiem 
konkursiem un festivāliem. Iecavnieki 
dalījās pārdomās par e-klases sistēmu un 
tās piemērošanu mūzikas skolu specifi kai. 
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas 
pārstāvji Solvita Loka un Aigars Dziļums 
iepazīstināja ar pieredzi kolektīvās
muzicēšanas formu dažādošanā un 
padalījās pārdomās par radošajām 
vasaras nometnēm. Diskutējam par 
informācijas tehnoloģiju piedāvātajām 
un dažkārt neizmantotajām iespējam, lai 
mācību procesu padarītu pēc iespējas 
mūsdienīgāku un bērniem saistošāku.
Rundāles Mūzikas un mākslas skolas 
klavierspēles pedagoģe Solveiga Selga 
klātesošos uzrunāja skaņu valodā, 
viņas emocionālā un savdabīgā 
klavierspēle ļāva aizdomāties un sajust 
mūzikas trausluma spēku un dažādības 
vienotību. Uzzinājām arī par notikušajām 
vasaras meistarklasēm, par iespējām 
tās apmeklēt. Bauskas Mūzikas skolas 
skolotāja Ieva Ūdre pastāstīja par savu 

Aizputes 

Mūzikas skolas kolektīvs

sirsnīgi sveic 

vijoļspēles pedagoģi

Dzintru Salmiņu
nozīmīgajā 

dzīves jubilejā!

Vajag sauli- pacel acis,

Vajag gaismu- paver acis,

Vajag smaidu- smaidi pret ī.

Sveicam visus skolot ājus 

Skolot āju dienā!

               LMIIA dome
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PAR KULTŪRIZGLĪTĪBAS PADOMES DARBU

NO VASARAS ATVADOTIES

Vasaras izskaņā Cēsīs, kā ierasts, pulcējās 
bērni un jaunieši, jau tik meistarīgi mūzikas 
instrumentu spēlē, ka var uz lielās skatuves 
spēlēt kā solisti kopā ar orķestri. Vidzemes 
kamerorķestris diriģenta Andra Veismaņa 
vadībā bija sabiedrotais astoņu mūzikas 
skolu audzēkņu svētdienas koncertam 
“Vidzemes talanti”. Astoņpadsmit skolēnu 
spēle veidoja augstas kvalitātes koncertu.

Loreta Ločmele, aktīva meitene 
Vecpiebalgas vidusskolā, pārejot mācīties 
uz pamatskolas klasēm, pirms trim gadiem 
lēma, ka mācīsies arī mūziku. Vecāki 
atbalstīja, apņemoties divas reizes nedēļā 
Loretu vadāt uz klavierstundām pilsētā 
pie skolotājas Līgas Cepītes J. Norviļa 
Madonas Mūzikas skolā. Loreta pavasarī 
skolu pārstāvēja un ar orķestri spēlēja Rīgā, 
tagad Cēsīs ar Vidzemes kamerorķestri. 

Māris Narvilis, A. Kalniņa Cēsu 
Mūzikas vidusskolas 5. klasē apgūstot 
pūšaminstrumentu, atzīstami pārstāvējis 
skolu konkursos kā Ziemeļvidzemē, tā 
valsts mērogā. Viņš bija aicināts fagotu 
spēlēt kā solists kopā ar orķestri. Māris pie 
pedagoga Tālivalda Narviļa mācās skolā un 
arī sava brīvajā laikā, kad kļūst par pūtēju 
orķestrī “Cēsis” dalībnieku. “Vidzemes 
talantu” koncertam Māris bija izraudzījies L. 
van Bēthovena skaņdarbu.

Raivo Groza, A. Kalniņa Cēsu Mūzikas 
vidusskolas audzēknis savu ceturto gadu 
klaviermūzikā aizvadījis īpaši veiksmīgi. 
Iegūtas godalgotas vietas pianistu 

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskola sadarbībā ar Francijas aso-
ciāciju Concerto Grosso, Daugavpils Latvie-
šu Kultūras centru un Daugavpils Marka 
Rotko Mākslas centru šā gada 19. – 24.au-
gustā rīkoja starptautiskos meistarkursus 
jauniem pianistiem, kā arī klavierspēles pe-
dagogiem. 

Meistarkursu ietvaros Daugavpilī notika 
trīs koncerti – pirmais koncerts (klaviermū-
zikas solo vakars) – Daugavpils Marka Rot-
ko Mākslas centrā 19.augustā, otrais kon-
certs (klavieru solo un koncerti klavierēm 
ar orķestri) – Staņislava Broka Daugavpils 
Mūzikas vidusskolā (SBDMV) 23.augustā, 
noslēguma koncerts (koncerti klavierēm ar 
orķestri) – Vienības namā 24.augustā.

Koncertos muzicēja skolojušies pie 
meistarkursu vadītājiem – Jura ŽVIKOVA 
(Latvija), Antuāna BUVĪ / Antoine BOUVY
(Francija), Šjū Nina / Xu NING (Ķīna) – jaunie 
pianisti no Latvijas, Lietuvas, Krievijas un 
Ķīnas. Koncertos SBDMV un Vienības namā 
piedalījās Daugavpils Kamerorķestris Aiva-
ra BROKA vadībā, kurš kopā ar jaunajiem 
pianistiem atskaņoja klavieru koncertus – 
J.S.Baha dol minora koncertu, L. van Bētho-
vena do minora koncertu Nr.1 un F.Šopēna 
fa minora koncertu Nr.2.

Nākamo gadu tiek plānots rīkot meis-
tarkursus gan pianistiem, gan vokālistiem 
(kamermūzikas jomā). Tas ļaus dažādot 
muzikālo saturu kopumā, piesaistīs jaunos 
vokālistus un vokālos pedagogus, ļaus jau-
najiem pianistiem un pedagogiem pievēr-
sties koncertmeistara klasei.

Aivars Broks
SBDMV direktors

konkursos, kā arī iespēju pamācīties 
starptautiskajā meistarklasē festivālā 
Jūrmalā. Pedagoģes Ilzes Mazkalnes 
rosināts,koncertā kopā ar kamerorķestri 
Raivo spēlēja J. S. Baha mūziku. 

Elza Skutāne, Jaunpiebalgas Mūzikas un 
mākslas skolas absolvente šovasar jauno 
talantu koncertā atgriezās uz Vidzemes 
koncertzāles “Cēsis” skatuves un atkal 
muzicēja kopā ar Vidzemes kamerorķestri. 
Elza nolēmusi vēl gadu mācīties, lai pie 
skolotājas Aijas Silakalnes apgūtu arī 
pikolo fl autas spēli.

Jauno talantu koncertā ar Vidzemes 
kamerorķestri spēlēja arī divi dueti. 
Šiem un arī pārējiem priekšnesumiem 
aranžējumu bija veidojis komponists, 
pedagogs Andris Riekstiņš. Līva Krēgere, 
skolotāja Jāņa Bērtiņa klarnetes klases 
audzēkne Cēsīs, kopā ar limbažnieku 
Juri Surnajevu no Viktora Ņikandrova 
akerdeonu klases atskaņoja M. 
Ļihačova “Menuetu”. Koncerta izskaņā 
iedvesmojošus akcentus salika Reinis 
Tomiņš, spēlējot vibrofonu, ko apguvis 
A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā pie 
Jāņa Špaca, un vijolniece Līva Tomiņa no 
Vidzemes kamerorķestra. Solisti kopā ar 
orķestri atskaņoja G. Pelēča skaņdarbu 
“Plaukstošais jasmīns”. 

Mairita Kaņepe
Publicēts laikrakstā “Druvā”

Talantīgo Vidzemes jauno mūziķu uzstāšanās
IV Starptautiskie Jauno pianistu meistarkursi

Daugavpils Piano 2015

Šā gada 16.septembrī notika Kultūriz-
glītības padomes (KIP) otrā sēde, kurā tika 
izskatīti sekojoši jautājumi.

Sākumā vārds tika dots UNESCO Latvijas 
Nacionālās komisijas ģenerālsekretāres p.i. B. 
Moļņikai, kura lielos vilcienos pastāstīja par 
izglītības (t.sk. kultūrizglītības) aktualitātēm 
UNESCO un ES OMC grupas izstrādāto vadlī-
niju kontekstā. KIP biedri uzdeva Moļņikas 
kundzei arī jautājumus. Kopumā informācija 
bija diezgan vispārīga un, domājams, tās iz-
mantošana KIP darbā būs minimāla.

Nākamais jautājums tika veltīts pārstāvju 
izvirzīšanai Latvijas Nacionālā kultūras cen-
tra (LNKC) darba grupai saistībā ar valsts 
pasūtījuma kultūrizglītībā defi nēšanu. Grupā 
tika izvirzīti visi KIP locekļi, kuri bija saistīti ar 

izglītību – Latvijas Mūzikas izglītības iestā-
žu asociācija (LMIIA), Profesionālās ievirzes 
kultūrizglītības iestāžu direktoru padome 
(PIKIDP), Latvijas mākslas skolu skolotāju 
asociācija (LMSSA), vidusskolu un augstsko-
lu pārstāvji, Kultūras ministrijas pārstāve, KIP 
priekšsēdētājs, LNKC pārstāve.   

Trešo jautājumu – kā veidot kultūriz-
glītības stratēģiju, ar ko tā atšķirsies (vai 
neatšķirsies) no Radošās Latvijas kultūriz-
glītības sadaļas, kuru ceļu iet – prezentēja 
LNKC direktores vietniece kultūrizglītības 
jautājumos D. Ziemele. Sekoja diskusija gan 
par stratēģijas formātu, saturu un formu, gan 
arī par kultūrizglītibas vietas un lomas nepie-
tiekamo apzināšanos sabiedrībā, valdībā, 
Saeimā.

Sapulces beigās izkristalizējās doma par 
KIP turpmāko darbu un lomu – tai būtu jā-
nodarbojas ne tikai ar stratēģiskām lietām, 
bet jāreaģē uz akūtām šā brīža problēmām, 
piem., pedagogu darba samaksas jaunā mo-
deļa jautājumu.

LMIIA, iesaistoties darba grupā saistībā ar 
valsts pasūtījuma kultūrizglītībā defi nēšanu, 
protams, sāks ar kārtības ieviešanas prasību 
kultūrizglītības normatīvajos dokumentos, 
piem., par korektā izglītības koefi cienta no-
teikšanu Ministru kabineta noteikumos. Tikai 
pēc dokumentu aktualizācijas būs iespējams 
precīzi un nopietni pieskarties pie valsts plā-
nošanas un, līdz ar to, fi nansēšanas saistībā 
ar mūzikas profesionālās ievirzes, profesi-
onālo un augstāko izglītību.

vasaras ceļojumu uz Vīni, kur viņa ir guvusi 
interesantas atziņas no starptautiskās 
ritmikas konferences. Skolotājas Ievas 
interesantā un saistošā prezentācija, 
praktiskie piemēri un aktīva līdzdarbošanās 
aizrāva un ieinteresēja visus pasākuma 
dalībniekus.

Pasākuma noslēgumā tika apkopota 
iegūtā informācija un radošā darba 
pieredze, tika teikti uzmundrinājuma 
un iedrošinājuma vārdi, kas iedvesmo 
jaunajam, skanošajam darba cēlienam. 
Mūsu ciemiņi, un arī mēs - mājinieki vēl 
paspējām saņemt siltus saules staru glāstus, 

tika ieelpota Bauskas vasara uz pilnu “klapi” 
un sarunas par kopīgajām iecerēm tupinājās 
vēl pāris stundu garumā. Sarunas un 
diskusijas tik ļoti atraisīja un aizrāva, ka vēl 
palika neīstenotas dažas ieceres par kādu 
radošās metodes izspēli, kura dalībnieki 
tiktu rosināti pārdomāt un izanalizēt un 
izdiskutēt dažādus zinātniskos pētījumus 
par mūzikas jomu. Tās atstājām “pūrā” uz 
nākošo reizi. Apkopojot pasākuma norisi, 
sapratām, ka tās patīkamās sajūtas un vēlme 
pilnveidot un attīstīt profesionālās ievirzes 
izglītību tikai palielinās un iesāktā tradīcija 
tiks turpināta. Nākošajā vasaras noslēgumā 

atkal aicināsim kaimiņu un domu biedru 
skolas uz „Otrdienas radošo performanci”, 
ko pārrunāt mums ir ļoti daudz, jo darba 
pieredze, tradīcijas un iestrādes radošajā 
sfērā katrai skolai ir nedaudz savādākas. 
Nākošā gada sarunai atstāsim daudzu 
mūzikas skolu „sāpīgāko tēmu” - par 
problēmām ar kadru piesaisti, un pats 
galvenais – jauno pedagogu noturēšanu, kā 
arī domāsim par motivācijas veidiem kadru 
jautājuma veiksmīgā risināšanā. Lai radošs 
un idejām bagāts gads!

Anita Velmunska

Pēdējā augusta ceturtdienā Valmieras 
mūzikas skolas pagalmā izskanēja otrais un 
pēdējais Vasaras koncerts, jo pēc nedēļas 
jau klāt 1. septembris ar jauno mācību gadu 
komplektā. Koncertā uzstājās Airas Rulles 
klavieru klases audzēkņi Elīna Johansone, 
Terēza Elizabete Mača un Ruslans 
Andrejevs, Ritmas Pētersones klavieru 
klases audzēknes Sabnija Linda Cine un 
Annija Tauriņa, Maijas Ozolas vijoles klases 
audzēkne Viktorija Baušeniece, Valmieras 
un visas Latvijas pianisma leģenda Jautrīte 
Putniņa, kā arī dziedātāja Ārija Švēde, 
skolotājas Aiva Tauriņa-Šariņa, Aira Rulle un 
galvaspilsētas mākslinieces Biruta Vaivode 
(vijole), Helēna Laukmane (klavieres), Anita 
Balčuna (alts) un Laima Kunkule (čells).

Kā ekspreskomentārā atzīmēja Valmieras 
MS direktors Aivars Cepītis: «Pārsteidza 
daudzie klausītāji un valmierieši, kuri 
pārtrauca savas pastaigas gar Gauju, lai 
noklausītos koncertu, kas liecina vien to, ka 
šādi brīvdabas pasākumi pilsētniekiem ir arī 
turpmāk nepieciešami. Paldies skolotājiem 
un viņu audzēkņiem par piedalīšanos 
šīsvasaras aktivitātēs — Dziesmu svētkos, 
muzikālajos autobusos un Vasaras 
koncertos. Visiem veiksmi jaunajā mācību 
gadā!»

Jūlijs Cukurs

Stīgu trio — Anita Balčuna, Biruta Vaivode un Laima Kunkule atzinīgus vārdus veltīja zinošajiem 
un saprotošajiem Valmieras klausītājiem, kuri netraucēja ar liekiem aplausiem starp lielo formu 
skaņdarbu daļām. 

Ar Baha, Mocarts, Šūberta un Šopēna skaņdarbu programmu publiku priecēja Jautrīte Putniņa.
Aivars Broks KIP loceklis
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IV Mūzikas un Mākslas festivāls
Daugavpils ReStArt 2015

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskola (SBDMV) kopā ar Daugavpils 
pilsētas domes Kultūras pārvaldi, Daugavpils 
kultūras atbalsta biedrību, Daugavpils 
Latviešu kultūras centru, Daugavpils Marka 
Rotko mākslas centru, klubu Artilērijas 
pagrabi, Daugavpils novadpētniecības un 
mākslas muzeju, Daugavpils Māla mākslas 
centru, Daugavpils reģiona mākslinieku 
asociāciju, VSIA Latvijas Koncerti, Valsts 
Kultūrkapitāla fondu, Latgales reģiona 
attīstības aģentūru un Kultūras ministriju šā 
gada rudenī jau ceturto reizi rīko IV Mūzikas 
un Mākslas festivālu Daugavpils ReStArt 
2015 (Festivālu).

Festivāla mērķis ir restartēt pilsētas, t
reģiona kultūrvidi; attīstīt, atjaunot, mainīt, 
uzlabot to; piedot tai ar festivāla ikgadējas 
rīkošanas palīdzību neatgriezenisku 
kvalitatīvu kāpinājumu un paātrinājumu. 
Festivāla uzdevumi ir piedāvāt Daugavpils 
iedzīvotājiem un viesiem mūzikas, mākslas 
produktu, kurš ir domāts visplašākajai 
mērķauditorijai; pēc satura, stila un formas 
kontrastējošs; tiek realizēts dažādās pilsētas 
vietās; tiek īstenots, piedaloties mūziķiem 
un māksliniekiem no Daugavpils, Latgales, 

Latvijas, ārzemēm; ir kvalitatīvs, radošs un 
konkurētspējīgs. 

Viens no Festivāla uzdevumiem ir ne tikai 
iesaistīt festivāla norisē pašmāju radošos 
spēkus, bet ielūgt piedalīties tajā šobrīd 
ārzemēs dzīvojošos Daugavpils un Latgales 
mūziķus un māksliniekus, kuri pašlaik veido 
savu karjeru ārzemēs.

Šogad Festivāls notiek no 11.septembra 
līdz 16.oktobrim. Festivāla ietvaros tā 
apmeklētājiem  jau bija iespēja piedalīties 
Rīgas ielas svētkos, apmeklēt talantīgās 
pianistes Aurēlijas Šimkus, mūsdienīgās 
apvienības Urban Trio,  pūtēju kvinteta 
Sinfonietta Rīga un Arvydas Kazlauskas 
(saksofons, Lietuva) koncertus. Kopumā
Festivāla 22 pasākumi – instrumentālās, 
simfoniskās,  vokālās kamermūzikas 
koncerti (klasika, romantika, mūsdienu 
mūzika, džezs, roks), izstādes, akcijas notiek 
gan pilsētas ielās, gan SBDMV un Vienības 
nama koncertzālēs, gan Daugavpils Marka 
Rotko mākslas centra telpās, gan rokklubā 
Artilērijas pagrabi. 

Aivars Broks
Festivāla rīcības komitejas loceklis

Valmieras Mūzikas skolai – 95
oktobris-novembris 2015. 1920 – 2015

Sestdien, 3.10.  10:00 Skrējiens – soļojums Nāc un piedalies!
  (Nolikums vms.valmiera.lv)
Piektdien, 16.10.  19:00 5.vidusskolas zālē 
  Klavierspēles audzēkņu un pedagogu koncerts 
Svētdien, 18.10  15:00 5.vidusskolas zālē 
  Vokālās mūzikas koncerts/ Gaidas Ungures vokālā studija 
Ceturtdien, 22.10. 19:00  5.vidusskolas zālē 
  Kora klases audzēkņu un pedagogu koncerts/ jaunāko klašu 
  koris, vecāko klašu koris SolLaRe, ansambļi, solisti 
Piektdien, 23.10. 19:00  5.vidusskolas zālē 
  Stīgu instrumentu spēles audzēkņu un pedagogu koncerts 
Sestdien, 24.10.  16:00  5.vidusskolas zālē 
  Pūšamaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles 
  audzēkņu un pedagogu koncerts 
Svētdien, 25.10.  14:00  5.vidusskolas zālē 
  Kamermūzikas koncerts/ pianiste Jautrīte Putniņa un stīgu 
  kvartets – Anita Balčuna, Biruta Vaivode, Inga Ozoliņa, 
  Laima Kunkule 
Sestdien, 31.10.  16:00  Rīgas Latviešu biedrības zelta zālē
  Koncerts/ Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi
Piektdien, 6.11.  19:00  Kultūras centrā 
  95 gadu jubilejas Noslēguma koncerts 

NO ABSOLVENTU DOMU APCIRKŅIEM…
Septembra numurā publicējām rakstu 

par to, kādi pētījumi veikti par to, kāds ir 
mūzikas nodarbību spēks. Tiem, kuriem 
vajag pētījumus, tas ir ļoti noderīgi, bet 
arī bez tiem mēs zinām mūzikas nozīmi 
cilvēka attīstībā. Šajā rakstā piedāvājam  
otru pusi – audzēkņu vērtējumu. 
Inčukalna mūzikas skolas beidzēji tika 
aicināti  atbildēt uz jautājumu „Ko man 
devusi mūzikas skola?” Šis varētu būt kā 
slavinājums, nevis kārtējais pierādījums, 
cik mēs esam nepieciešami... Un tas ir 
kā sveiciens Skolotāju dienā ne tikai 
Inčukalna mūzikas skolas skolotājiem, 
bet mums visiem!

Ko man devusi mūzikas skola? 
Kad biju maza, nesapratu kāpēc citi bērni 

var ārā spēlēties, bet man jāspēlē vijole 
:), bet tagad, kad atpazīstu dziesmas no 
pirmajām taktīm, un dziesmu dueļos.. atmini 
melodiju, esmu pirmajās vietās, saprotu, ka 
bez mūzikas skolas tā nebūtu! Un tas ir tikai 
viens no daudzajiem labumiem, ko ir devusi 
mūzikas skola!

Atbilde uz jautājumu - Mūzikas skola 
manā dzīvē ir devusi neizsakāmi  daudz! 
Uzskatu, ka cilvēki, kas mācījušies mūziku, 
pasauli redz daudz  krāšņāku un savādāku. 
Prot sadzirdēt un saredzēt to, ko citi nespēj... 
Mūzikas skola tā ir vērtība, kas atver acis 
uz pilnīgi citu pasauli un  tā ir vērtība, kas 
paliek uz visu mūžu :) 

Ko manā dzīvē ir devusi mūzikas skola? 
Mūzikas skolu pabeidzu 2000. gadā, un 

turpmākos gadus tā nopietni ar mūziku 
neesmu nodarbojusies. Ļoti dzīvē palīdz 
nošu pazīšana, jo dziedu korī un lasīšanai 
no lapas ir liela priekšrocība :) Protams, 
ir palikušas ļoti jaukas atmiņas, esmu 
priecīga, ka mamma neļāva vājuma brīžos 
mūzikas skolu pamest. Esmu ļoti pateicīga 
solfedžo skolotājai Jeļenai Tresikovai, tagad 
paskatoties jau ar pieauguša cilvēka acīm, 
varu droši teikt, ka viņa mūs izauklēja, 
vienmēr nāca pretī, arī, ja nebiju to īsti 
pelnījusi, esmu tiešām viņai ļoti pateicīga :) 
Paldies. 

Ko manā dzīvē ir devusi mūzikas skola? 
Hmm.. Pirmkārt jau to, ka notis pazīstu! 

:) Un daudzas lietas, klausoties mūziku, 
liekas pašsaprotamas, kas citiem, savukārt, 
rada izbrīnu vai nesapratni. Vīrs man ir 
mūziķis (pie tam beidzis vijoles klasi, tāpat 
kā es), tāpēc arī viņš var ar mani runāt par 
savām ģitāras lietām un saprotu, ko viņš 
man stāsta un varu arī atbildēt, neesmu šai 
jomā balta lapa. Un, klausoties vīra grupas 
spēli, varu sadzirdēt tieši to, kā vīrs spēlē 

basģitāru. Bet visumā jau ir tā, ka apgūtais 
mūzikas skolā vienkārši paplašina redzes 
(dzirdes) loku, tās ir papildus zināšanas, kas 
šad tad noder, jo ikdienā jau es vairs vijoli 
nespēlēju! Mūzikas skola tomēr ceļ intelekta 
līmeni, kā jebkuras citas papildus zināšanas. 
Vislabākās atmiņas, protams, ir no solfedžo 
un mūzikas literatūras nodarbībām pie sk. 
Tresikovas! Mēs bijām viena no lielākajām 
klasēm tai laikā (2000.gada izlaidums), 
visas meitenes bijām baigās draudzenes, 
līdz ar to stundas bieži izvērtās smiešanās 
un jandāliņos, it sevišķi, ja skolotāja kādu 
dzina izmest košļājamo gumiju vēsturiskajā 
miskastē pie durvīm un tai miskastei tik forši 
ar blīkšķi vāks skanēja, kad atlaida kāju vaļā 
un vāks krita ciet! :D Un skolotāja Tresikova 
vispār ir super!!! Gan pamatskolas laikā, gan 
arī pēc tam vairākus gadus mēs tās pašas 
meitenes, kas bijām kopā mūzikas skolā, 
gājām pie viņas dziedāt. Un nodarbības 
vienmēr bija tik pozitīvas! To atceroties, 
sejā iezogas plats smaids pats no sevis! Par 
mūzikas skolu ir gan labas, gan ne tik labas 
atmiņas, jo, kā jau gandrīz katram mūzikas 
skolas audzēknim, vienā brīdī tas viss apnīk 
un gribas iet prom. Arī man tā bija, pat 
vairākas reizes, mamma mani uzpirka ar 1 
kg banānu (tajā laikā tas bija wooow), un 
beigās mūzikas skolu arī pabeidzu. Un par 
to man ir liels prieks, jo gāja grūti - gan muku 
prom no vijoles stundām, gan nemācījos 
skaņdarbus, gan meloju skolotājam, ka 
netīšām vijoli aizmirsu mājās (protams, ka 
tīšām aizmirsu un pakaļ neviens nedzina, 
jo līdz mājām bija kādi 4 km). Bet šobrīd 
ar lepnumu varu teikt, ka esmu beigusi 
mūzikas skolu!

Ko man ir devusi mūzikas skola?
Mūzikas skola man ir devusi ļoti 

daudz. Noskatoties fi lmu ‚ „Sirds mūzika‘‘ 
palika atmiņā viens ļoti patiess teikums: 
„Mūzika ir mums visapkārt, viss kas Tev ir 
jādara, jāieklausās.‘‘   To es varu attiecināt 
uz Inčukalna mūzikas skolu un sevi, 
jo pateicoties izciliem skolotājiem un 
skolai esmu iemācījusies ieklausīties un 
sadzirdēt. Esmu iemācījusies novērtēt 
tādu mūziku un koncertus, kas daudziem 
maniem vienaudžiem nešķiet nekas 
īpašs. Pateicoties mūzikas literatūrai, 
mācoties vidusskolā man bija labas 
priekšzināšanas kultūras vēsturē un 
literatūrā. Mūzikas skolas nopelns ir arī tas, 
ka mans hobijs vēl joprojām ir dziedāšana.
Ja manā dzīvē nebūtu iemācīta mīlestība 
pret mūziku, es noteikti būtu pavisam 
citāda Liene nekā šobrīd ,vēlreiz liels paldies  
skolai un skolotājiem: Vitālim Kikustam, 
Jeļenai Tresikovai un Ievai Kikustei.

Ko manā dzīvē devusi mūzikas skola?
Mūziku, manuprāt, savā veidā var uzskatīt 

par dvēseles sarunu ar cilvēku caur paša 
ķermeni – notis, tie ir vārdi, ritms pielāgojas 
cilvēkā noritošajiem bioloģiskajiem 
procesiem, reakcijām, frekvencēm, dzīvībai. 
Mūziku mēs sasaistām ar savām emocijām, 
noteiktā brīža izjūtām. Mūzika ir nemitīgā 
mijiedarbībā ar mums, tā ir enerģija, 
kas caurstrāvo mūs noteiktā taktsmērā.
Ko man ir devusi mūzikas skola? – patiesībā 
mūzikas skolā esmu iemācījies ne tikai 
saklausīt dvēseli runājam, bet arī sniegt tai 
atbildes, jo es protu muzicēt, es protu pats 
radīt mūziku, es protu un saprotu. Māka 
muzicēt, ikvienu no mums paceļ augstākā 
līmenī, mēs esam apguvuši dievišķu valodu. 
Mūzikas skola man ir mācījusi disciplīnu, 
ķermeņa kontroli, tā manī ir radījusi virkni 
dažādu emociju, kuras es neaizmirsīšu, 
jo mūzikas skolas laiks, tā noteikti ir daļa 
no manis. Mūzikas skolā esmu iepazinis 
atraktīvus un jautrus līdzgaitniekus, esmu 
ieguvis draugus. Mūzikas skola ir interesanta 
pasaule, un man ir liels prieks, ka šajā pasaulē 
arī es esmu bijis un caur to audzis. Milzīgs 
paldies pasniedzējiem un liels paldies, 
protams, arī Tev, mana mūzikas skola!

Sveiciens!;)
Mūzikas skola man ir iedevusi pašu 

vērtīgāko - mīlestību pret mūziku, kas 
ikdienas dienas ritmu padara krāsaināku, 
vieglāku un iedvesmotāku, kā arī pozitīvu 
atkarību, jo nevaru iedomāties savu dzīvi 
bez mūzikas.

Ko manā dzīvē ir devusi mūzikas skola
Bez mūzikas nevaru iedomāties nevienu 

savu dienu. Tā ir kā neatņemama ikdienas 
sastāvdaļa, ar kuras palīdzību varu izpaust 
savas sajūtas, domas un emocijas. Tāpat 
atceroties pamatskolas laikus, nevaru to 
iedomāties bez mūzikas skolas. Tā ikdiena 
būtu tāda diezgan tukša. Mūzikas skola 
man ir devusi ne tikai zināšanas un pieredzi, 
bet ir iemācījusi dzīvē plānot savu ikdienu, 
jo visu laiku bija jāizdomā kā starp mūzikas 
literatūru, solfedžo un klavieru stundām, 
ieplānot laiku dejošanas nodarbībām 
un, protams, arī skolas mājasdarbiem. Tā 
arī ir devusi papildus zināšanas, kuras ir 
lieti noderējušas ikdienas darbībā – par 
ritmu, mūziķiem, komponistiem, mūzikas 
stiliem utt. Protams, neapšaubāmi 
mūzikas skolā esmu ieguvusi arī draugus 
un iepazinusi skolotājus, kurus vienmēr 
ir liels prieks satikt. Mūzikas skolā iegūtās 
zināšanas ir kā papildus bonuss visam, ko 
daru. Atceros, kad, iestājoties vidusskolā, 
papildus pievienotais mūzikas skolas 

diploms deva sava veida augstāku zināšanu 
pakāpi starp pārējiem, kas arī radīja labu 
iespaidu. Iegūtās zināšanas mūzikas skolā 
viennozīmīgi noder un arī tiek novērtētas 
citu acīs. Paldies par iespēju mācīties arī 
mūziku šeit Inčukalnā, jo, ja varbūt mūzikas 
skola nebūtu bijusi tepat, tad varbūt tā arī 
nemaz nebūtu ieguvusi un iemācījusies tik 
daudz, un savā ziņā varbūt būtu citādāks 
cilvēks, jo kopš bērnības un pamatskolas 
laikiem mūzika ir daļa no manis. PALDIES!

Lai gan savu tālāko dzīvi pēc Inčukalna 
mūzikas skolas pabeigšanas ar mūziku 
nesaistu, tomēr tas deva jauku ieskatu 
mūzikas pasaulē. Liels ieguvums ir arī 
prasme uzstāties un nebaidīties no 
publikas. Kā arī saistība ar mākslas pasauli 
vispār - ieskats ne tikai instrumentu spēlē, 
bet arī dažādu laikmetu mākslā (no mūzikas 
skatupunkta). 

Kad pamatskolas gados mācies 
mūzikas skolā, īsti vēl to nespēj novērtēt. 
No savas personīgās pieredzes varu teikt, 
ka tā patiesi to, ka mācos mūzikas skolā, 
novērtēju tikai tās pēdējā gadā, kā arī 
tagad, kad esmu   to jau kā pirms četriem 
gadiem absolvējusi.

Pateicoties mūzikas skolai, kā arī tās 
pasniedzējiem, varu likt lietā mūzikas skolas 
iegūtās zināšanas gan vidusskolā, gan 
ārpus tās, komunicējot ar dažnedažādiem 
cilvēkiem.

Mūzikas skolu absolvēju klavieru klasē. Vēl 
tagad, ik pa laikam, spēlēju klavieres. Prieku 
tādejādi sagādājot gan sev, gan klausītājiem.
Esmu priecīga un lepna, ka absolvēju tieši 
Inčukalna Mūzikas skolu, jo pateicoties tam, 
ka tā nebija īpaši liela, tur valdīja īpaša un 
patīkama atmosfēra. :)

Manas Mūzikas skolas gaitas aizsākās 
2003. gadā, kad vecāki mani pieteica 
kokles spēlei. Jāsaka, ka, būdama maza, 
vecāki izmantoja šo iespēju mani iedabūt 
šajā mūzikas virpulī, savādāk pieaugot, 
varbūt nemaz negribētos uz kaut ko tādu 
parakstīties. Protams, vairāk jau var pateikt 
plusus, nevis mīnusus. Mūzikas skola man 
deva 6 neaizmirstamus gadus, jo tiku sūtīta 
uz konkursiem, dažādiem koncertiem, 
apguvu mūzikas literatūru, solfedžo un 
klavierspēli, protams, pie tā var pieskaitīt 
iegūtos draugus, pieredzi, zināšanas un 
sava veida disciplīnu. Tieši pateicoties 
Mūzikas skolas iegūtajām zināšanām varu 
tās pielietot sadzīvē, arī vidusskolā, vēl jo 
vairāk, satiekot kādu nozīmīgu personu 
mūzikas jomā. Lielu paldies jāsaka īpaši tām 
skolotājām, kas iemācīja saskatīt mūziku kā 
nozīmīgu dzīves sastāvdaļu. Un esmu lepna, 
ka tieši absolvēju Inčukalna Mūzikas skolu.
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Septiņdesmit gadi… Daudz vai maz?! Ja 
runājam par cilvēku – jā, jo par jaunu tā kā 
vairs nevarētu saukt.

Runājot par skolām – tur gan valda 
“mūžīgā jaunība”. Ja vien to varētu attiecināt 
uz skolotāju kolektīvu.

Skolas ilggadējie direktori ir bijuši četri: 
skolas dibinātājs un pirmais direktors 
Jānis Stabulnieks, tad Jānis Beitiks (1958 – 
1968), Pēteris Rudzītis (1968 – 1976), un 
Artis Kumsārs, kurš vislielāko savu dzīves 
daļu ziedojis mūzikas skolai, pilsētas 
kultūras dzīvei un Latvijas mūzikas skolu 
pastāvēšanai – 35 gadu garumā (1976 – 
2011). Ar milzīgu interesi sekodams 
savas dzīves laika kultūras un mūzikas 
notikumiem, Kumsārs neatlaidīgi cēla 
saulītē padomju gados dziļi pagrabu velvēs 
ieslēgtās latviešu mūzikas mākslas vērtības: 
latviešu mūzikas svētku organizēšana, 
latviešu mūzikas nošu materiālu vākšana 
skolas bibliotēkai un darbošanās folkloras 
laukā. Ar pilnu jaudu latviešu mūzikas 
svētku organizēšanā, sagatavošanā nu jau 
četrus gadus turpina jaunais mūzikas skolas 
direktors Mārtiņš Bergs.

Mūsu audzēkņiem ir teicami panākumi 
zonālajos un republikas konkursos, kā 
piemēru minot šīs vasaras skolēnu dziesmu 
svētkus: mūzikas skolas korim (vad. Ija 
Voiniča) – Zelta diploms, simfoniskajam 
orķestrim (vad. Mārtiņš Bergs) – I pakāpes 
diploms ar izcilību, pūtēju orķestrim (vad. 

Arturs Kloppe) – I pakāpes diploms ar 
izcilību. Un tas viss, pateicoties skolotāju 
mūžīgajai neatlaidībai, nežēlojot stundas 
darbam ar bērniem, jo mūsu skolā nekad 
nav bijis traucējošais “stingrās rokas” 
vadības stils.

Skolas mācību darbā liela uzmanība 
pievērsta kolektīvajai muzicēšanai un 
ansambļu spēlei. Direktora M. Berga 
jaunievedums – muzicēšana ar orķestri. 
Katras nodaļas (pianistu, pūtēju, akordeona, 
kokles un kora klases) audzēkņu savstarpējā 
konkursā tiek izvirzīti audzēkņi, kuri spēlē 
ar skolas simfonisko orķestri, kurā savukārt 
labākajiem tiek dota iespēja koncertēt ar 
Vidzemes augstienes kamerorķestri.

Mūsu skolas vārds ir iegājis starptautiskajā 
apritē, rīkojot pianistu konkursus, veltītus 
mūsu novadnieka, komponistam Jānim 
Norvilim, kura vārdā nosaukta mūsu skola. 
Konkursa iniciatore un organizatore ir 
klavieru nodaļas vadītāja Ilze Tomsone.

Sagaidot jubileju neiztikt bez ieskaņu 
koncertiem. Taču paši nozīmīgākie jubilejas 
pasākumi būs 28. novembrī:
- reģistrēšanās no plkst. 12.00
- plkst. 13.00 Arta Kumsāra piemiņas vietas 

atklāšana Vistiņlejas kapos
- plkst. 16.00 jubilejas svinīgais pasākums 

Madonas kultūras namā
Laipni aicināti visi interesenti!

J. Norviļa Madonas mūzikas skolas 
kolektīva vārdā skolotāja Līga Reinsone

JĀŅA NORVIĻA MADONAS MŪZIKAS SKOLAI 70 …

KONKURSI

Ekspresstudija plāno drīzumā atkārtoti 
izdot A. Barkānes „Melodiju krājumu 
dziedāšanai no lapas solfedžo stundās 
mūzikas skolu jaunākajām klasēm”.

Lai varētu plānot tirāžu un visiem 
interesentiem būtu iespējams šīs grāmatas 
iegādāties, lūgums iespējami drīz pieteikt 
Jūs interesējošo grāmatu skaitu, kā arī 
norādīt, vai grāmatas iegādāsities vēl šajā 
vai nākošajā gadā (tas atkarīgs no skolu 
budžeta iespējām). Grāmatas provizoriskā 
cena, iegādājoties tieši no Ekspresstudijas, 
būs 6,20 EUR, mīkstie vāki, spirāles sējums, 
ISMN 979-0-9005039-2-3.

Vēl joprojām iespējams iegādāties:
• A. Barkānes „Melodiju krājumu 

dziedāšanai no lapas solfedžo stundās 
mūzikas skolu vidējām klasēm”

• A. Barkānes „Melodiju krājumu 
dziedāšanai no lapas solfedžo stundās 
mūzikas skolu vecākajām klasēm”

• A. Barkānes mūzikas diktātu krājumu.

Tāpat Ekspresstudija piedāvā veikt skaņu 
ierakstus izbraukumā pie interesentiem 
– skolās, koncertzālēs, kultūras centros, 
baznīcās un citur, skaņu ierakstu montāžu 
un apstrādi, dizaina izveidi un CD tiražēšanu.

Pieteikumus un jautājumus lūdzu sūtīt uz 
e-pastu ekspresstudija@apollo.lv, 

tel. 29135407

EKSPRESSTUDIJA 
PIEDĀVĀ

Jautājums
Vai kāda no skolām ir nolēmusi piedalīties  un gatavojās braucienam uz V.Lutoslavska V 
Starptautisko pianist u konkursu Zambrovā? 

Lūgums sazināties  Lūgums sazināties  ar Alojas Mms, direktore L.Ulmane, tālr. 29433917

Vislatvijas akordeonistu - 
izpildītāju konkurss

Konkursu rīko Latvijas akordeonistu 
asociācija sadarbībā ar Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskolu. Konkurss 
notiks 2015.gada 26. novembrī Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā.

Konkursā var piedalīties bērni un 
jaunieši vecumā līdz 18 gadiem ieskaitot 
(uzstāšanās brīdī), kuri sagatavo 
nolikumam atbilstošu programmu un 

hronometrāžu.

Pieteikumi ir jāiesūta elektroniski uz 
e-pasta adresi 
lv.akordeonistu.konkurss@gmail.com
līdz 2015.gada 30.oktobrim. 

Dalības maksa konkursā ir 15.00 Eiro

Kontaktinformācija:
Tatjana Saratova (Latvijas 

Akordeonistu asociācijas 
priekšsēdētāja) mob. t.29244787

E – pasts: lv.akordeonistu.konkurss@
gmail.com  

Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskola

Tālr. 65407900 (sekretāre)
E – pasts: dmv@dmv.lv  
Kristīna Rusakoviča (koordinatore)
mob. t. 29977185

VI  Starptautiskais  
Arvīda Žilinska jauno 

pianistu konkurss

Konkursu organizē Arvīda Žilinska 
Jēkabpils mūzikas skola sadarbībā ar 
Jēkabpils pilsētas pašvaldību. Konkurss 
notiks 2016. gada 18.martā  plkst.10.00 
A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā - 
Jēkabpilī, Brīvības ielā 198. 

Konkursā piedalās mūzikas skolu 
audzēkņi, kas apgūst klavierspēli 
profesionālās un interešu izglītības 
programmās. 

Pieteikumi konkursam jāiesūta līdz 
19.02.2016. uz  e-pasta adresi  
jekmuzskola@inbox.lv.  

Dalības maksa katram dalībniekam 
12  EURO.

Kontaktinformācija 
A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skola – 
Jēkabpils, Brīvības iela 198, LV 5201
e-pasta adrese: jekmuzskola@inbox.lv
Tālr.: 65233507; 29485496
Mājas lapa: www.muzikas-skola.lv   
Konkursa koordinators – 
Anna Korņejeva tālr. (+371) 29340702

Mazpilsētu un lauku 
mūzikas skolu audzēkņu 

klavieru duetu un 
mazo kameransambļu 
konkurss – festivāls

Konkurss notiks 2016. gada 23.martā. 
Konkurss norisināsies Nīcas kultūras nama 
Baltajā zālē (Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas 
pagasts, Nīcas novads, LV3473)

Konkursa dalībnieki- mazpilsētu un lauku 
mūzikas skolu audzēkņi

Dalības maksa konkursā 10.00 EUR no 
ansambļa.

Norises plāns un cita nepieciešamā 
informācija būs atrodama pēc 2016. gada 
17. marta Nīcas novada mājas lapā: 
www.nica.lv sadaļā Izglītība – Izglītības 

iestādes – Nīcas Mūzikas skola – Vairāk 
informācijas un izsūtīta dalībniekiem uz 
elektroniskajām adresēm.

Kontaktinformācija:
26350168   Dina Sleže – 
Nīcas Mūzikas skolas direktore;
29743826 Selvija Rabuško – 
klavierspēles un akordeona spēles 
metodiskās   komisijas vadītāja;
26427721  Sigita Briljonoka – 
Pūšaminstrumentu un stīgu instrumentu 
metodiskās komisijas vadītāja.

VIII Staņislava Broka Jauno 
dziedātāju konkurss 

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskola (SBDMV) 2016.gada 14. janvārī
rīko jauno solistu un vokālo ansambļu – 
latgaliešu tautas dziesmu izpildītāju – 
konkursu. Konkursā var piedalīties mūzikas 
skolu visu nodaļu audzēkņi. 

Konkursam var pieteikties arī audzēkņi, 
kuri nemācās mūzikas skolā. Konkusa 
obligātās dziesmas tiek izvietotas 
SBDMV mājas lapā www.dmv.lv, vai pēc v
pieprasījuma tiek izsūtītas pa e-pastu.

Pieteikumi konkursa II kārtai jāiesniedz 
līdz 2015.gada 30.decembrim.

Dalības maksa konkursā ir 
10.00 EUR – solistam; 
15.00 EUR – duetam, tercetam; 
20.00 EUR – ansamblim.

Kontaktinformācija: 
tel. 65407900, 65407906; 
e-pasts dmv@dmv.lv

XI Latgales jauno pianistu 
konkurss Balvos

Konkurss notiks Balvu Mūzikas skolā 
2016.g. 8. aprīlī.

Konkursa mērķis
Attīstīt un veicināt klavierspēles 

audzēkņu un pedagogu profesionālās 
meistarības izaugsmi Latgales reģionā.

Aktivizēt klavierspēles skolotāju 
pieredzes apmaiņu

Konkursā piedalās Latgales reģiona 
mūzikas skolas.

Dalības maksa vienam audzēknim – 
Eur 8

Kontaktinformācija
Tālr. 64521095;  29169345, 
Fax 64521095
E-mail: balvimuz@balvi.lv

XIV starptautiskais 
akordeonistu - solistu 

konkurss „Naujene – 2016“

Konkursu rīko Naujenes Mūzikas un 
mākslas skola (Starptautiskās akordeonistu 
konfederācijas (CIA) biedrs) sadarbībā ar 
Daugavpils novada Kultūras pārvaldi.

Konkurss notiek 2016. gada 12. - 15. 
aprīlī Daugavpils novada kultūras centra 
zālē, Dobeles ielā 30, Daugavpilī.

Dalības maksa 
mūzikas skolām - 15.00 EUR, 
mūzikas vidusskolām – 30.00 EUR, 
mūzikas augstskolām - 50 EUR.

Kontaktinformācija:
Spodris Kačāns 
(Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 
direktors)
mob. +371 26444898, 
tālr. +371 654 50287, 
e-pasts naujene_konkurss@inbox.lv
skype: muzsk_NPP 

Visi konkursa nolikumi 
pieejami asociācijas mājas 

lapā www.lmiia.lv
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DZIMŠANAS DIENA

PARTITA NR. 159 2015

LABU CEĻA VĒJU SKOLAI!
Atnācis rudens. Sākas jaunais mācību

gads. Un mūsu mīļajai skolai klāt ir vēl viens
gads. Dzimšanas diena!

Daudzus gadus atpakaļ 17. septembrī
Latgales Tautas konservatorijā (skolas
pirmais nosaukums) notika pirmā
nodarbība. Pagāja daudz gadu. Pavisam
nesen skolai bijusi skaista jubileja – 90 gadi.
Visus šos gadus radošums un daiļrades vējš
ir skolas ceļa vējš. Gadu gaitā bija radušies
daudzi tradīciju uzkrājumi, slaveno vārdu
rindu paplašinājumi, nopietnas uzvaras un
jauni atklājumi. 

Dzimšanas diena ir svētki, kad visi sveic
viens otru. Svētki ir iemesls parādīt ne
tikai savu profesionālo meistarību, bet arī
pasmaidīt, paironizēt un ļauties fantāzijas
lidojumam. Dzimšanas diena, kuru skola
svinēja 2015.gada 17.septembrī, bija
piepildīta ar skaņām, krāsām, humoru,
siltumu un savstarpēju mīlestību.

Svinēšana sākās ar mākslu – skolas
un vidusskolas audzēkņi un pedagogi
Daugavpils Marka Rotko mākslas centra
pedagogu vadībā, pieskaroties audekliem
ar savu krāsu un triepienu, izveidoja pāris
stundu garumā divas lielas abstraktas
gleznas. Kas zina, varbūt tās ar laiku rotās
Marka Rotko mākslas centra telpas. 

Tālāk sekoja vakara muzikālā daļa.
Klausītāji ar smaidu un atzinīgiem
saucieniem atbalstīja mūziķus – gan
audzēkņus, gan pedagogus. Iespējams,
tikai teorētiķi var noteikt pasākuma žanru,
kurā piedalījās visu nodaļu audzēkņi un
pedagogi: tas ir poli-stilistiskais, poli-
funkcionālais, poli-scenogrāfi skais, poli-
lingvistiskais un daudz, daudz poli-
mīlestības un pateicības pārpildīts radošais
žanrs. 

Neskatoties uz ikdienas steigu un
lielu aizņemtību, katra skolas nodaļa ar
radošumu, fantāziju, humoru un lielu
centību bija sagatavojusi savas dāvanas
skolai.

Mūzikas skolas klavieru nodaļas audzēkņi
un pedagogi piedāvāja muzikālu ceļojumu
laikā, kurā atskaņoja skaņdarbus visos
pamatstilos, nodemonstrējot tos no baroka
līdz pat mūsdienu avangardam.  Ceļa vējš
pārvietoja klausītājus pa dažādu stilu
muzikālajiem viļņiem. Kora klases dziedātāji
slavināja tautas mūzikas skaistumu un
plašumu. Nacionālais kolorīts izpaudās gan
dziesmu atskaņojumā, gan tērpos.  

Pa dvēseles stīgām uzspēlēja stīdzinieki.
Ļoti emocionāli plūda skaņas no mūziķu
lociņiem un atraktīvais vizuālais tēls piedeva
jaunu noti skaņdarba skanējumam.

“Visvīrišķīgākā” nodaļa bijusi pūšam-
instrumentu un sitaminstrumentu nodaļa.
Tāpēc viņi atļāva sev mazliet pajokot un
parotaļāties. Šāds radošs huligānisms,
pirmkārt, ir brīvība un meistarība. Pūtēji
“iepūta” spēcīgu ceļa vēju zālē, kurš ar
nepārtrauktiem aplausiem sveicināja
solistu kaleidoskopu, kuri demonstrēja
savus instrumentus. Ar ovācijām sveiktais
pūtēju orķestris ne vienu klausītāju
neatstāja vienaldzīgu.

Kordiriģēšanas nodaļa ļoti pārliecinoša
menedžera vadībā, piedāvāja tehnikas
brīnumu: „Pilnīgi automatizēts elektriski
– mehāniskais Digital Dolby stereo sound
WiFi 3D 4K Super live Real Picture KORIS”. Ko
tik nerādīja šī tehnika! Ikviena melomāna
sapnis. Galvenais ir zināt, ka tagad skolai ir
šāds tehnikas brīnums, un lielie izgudrojumi
un augstie mērķi būs realizēti.

SBDMV – Staņislava Broka Daugavpils
Mūzikas vidusskola – ir visiem pazīstama
abreviatūra, kuru akordeona nodaļas
audzēkņi un pedagogi piedāvāja savā
interpretācijā. S – skaisti, B – brutāli, D –
darbspējīgi, M – muzikāli, V – vienoti.
Akordeonu spēle savienojās skaistuma,
čakluma un vienotības skanējumā.

Žanru dažādību papildināja teorētiķi,
kas uzdāvināja skolai pasaku par
Sarkangalvīti, atspoguļojot teorētiķu
dzīvi. Pat visvienkāršākais sižets teorētiķu

rokās pārtop par polifoniju, kur muzikālā
kalambūrā izskanēja mūzikas literatūras
tēmas, tika nosaukti sarežģītie harmoniskie
savienojumi un intonatīvās uzbūves.
Teorētiķi vienkāršu pasaku bija spējīgi
pārveidot par īstu meistardarbu.

Klavieru nodaļa atveda uz skolu īstu
šovu – “X-faktoru jeb Piano – faktoru”.
Konkursā valdīja žanru polifonija: parodijas
par reālām personām, profesionālas
klavierspēles iemaņas, aktieru spēle
piesaistīja klausītājus. Pasaules hītu “Suņu
valsis” tika atskaņots 16-rocīgi.

Skanīgā un krāšņā vokālā nodaļa,
apsveica skolu lakoniski, skaisti un svinīgi.
Ceļa vējš nesa skaisto balsu skanējumu,
apvienojot radošos, daiļos cilvēkus, kuri
sapulcējās dzimtās skolas sienās. 

Mūzikas skaņas ir tik dažādas – mīkstas
un maigas, dramatiskas un traģiskas, skaļas
un klusas un ir spējīgas izteikt visspēcīgākās
jūtas un pārdzīvojumus. Mūziku var
atskaņot, spēlējot instrumentu, dziedot
pat stāstot. Mūzikai jāskan vienmēr un
visur. Un, lai tas būtu bezgalīgi, Kandavas
ielā 2a dižojas Staņislava Broka Daugavpils
Mūzikas vidusskola, gadu gaitā lolojot,
attīstot un nākamajām paaudzēm nododot
mazākos un lielākos mūzikas noslēpumus.

Sveicam dzimšanas dienā! Lai veiksmīgs
ir jaunais gads!

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas
vidusskolas mūzikas teorijas

nodaļas pedagoģe
Olga Gončarova
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