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SEPTEMBRIS

Interneta dzīlēs stunda.lv atradu šādu rakstiņu. Es avotu 
gribētu salīdzināt ar skolotāju, bet puķi – ar bērnu….

Uz zemes bija iestājies milzīgs sausums. Pat visizturīgākie koki, kuru 
saknes sniedzās dziļi zemē, lēnām izkalta un viens pēc otras zaudēja 
lapas. Akas, upes, avoti un strauti palēnām izsīka – arī tiem vairs nebija 
spēka pretoties sausumam. Visas puķes bija nokaltušas – tikai blakus 
kādam avotam bija palikusi dzīva viena maza, necila puķīte, jo avots tai 
katru dienu atvēlēja pa pilienam ūdens. Taču pēc kāda laika avots sāka 
šaubīties: „Viss izžūs, izkaltīs un ies bojā. Es taču neko nespēju mainīt. 
Kāda gan jēga tam, ka es ļauju tiem pāris pilieniem nonākt zemē?”

Netālu auga koks. Izdzirdis avota žēlošanos, tas sacīja: „Neviens taču 
no tevis negaida, ka tu liksi uzziedēt tuksnesim. Tavs uzdevums ir dot 
dzīvību kādai puķei. Tikai vienai puķei – Vairāk ne.”

Šķiet, ka mūsdienās kļūst aizvien grūtāk saprast, kur tad slēpjas īstā 
dzīves jēga un uzdevums. Apkārt ir tik daudz piedāvājumu, tik daudz 
iespēju – un tad reizēm sāk šķist, ka viss ir jāpaspēj, no visa jānobauda. 
Ja mēs visā nopietnībā noticam, ka atvaļinājums tikai tad ir izdevies, ja 
ir izdevies aizbraukt uz eksotiskām salām, normāla dzīve ir iespējama 
tikai tad, ja tev ir trīsstāvu privātmāja un bērnu drīkst laist pasaulē 
tikai tad, ja varēsi tam nodrošināt visu iepriekšminēto un vēl izglītības 
iespējas Oksfordā, tad mazliet vienkāršāka ikdienas dzīve var sāk šķist 
kā tuksnesis, kurā lēnām izdziest visi tavas dzīves sapņi un ieceres. 

Vai mūsu uzdevums ir likt uzziedēt šim iedomātajam tuksnesim, atdot 
visus savus spēkus, uzkrājumus un talantus, lai atrisinātu visas savas un 
pasaules problēmas? Nē, izrādās, ka mūsu uzdevums ir palīdzēt vienai 
puķei. Kaut tikai vienai. Darīt tik, cik nu katram pietiek spēka, bet darīt to 
no sirds, ar prieku un nešauboties – lai mūsu puķe spētu dot dzīvību arī 
citām un iedomu tuksnesis pārvērstos īstā un ziedošā puķu dārzā.

Lai mums pietiek spēka un mums apkārt tiešām būtu puķu dārzs!

Ilze Dāve, redaktore

Dzīve ir pilna ar mazām laimītēm, 
kas mēdz pārsteigt, 
kā taurenis uz pleca 
un uzmundrināt kā rīta kafija. 
Vienalga, vai Tev pieder zelta zivtiņa, 
vai tikai zilās debesis. 
Lai katra diena ir diena – kā dāvana!

Krāslavas Mūzikas skolas kolektīvs 
sirsnīgi sveic skolas direktori  
Olgu Grecku skaistajā jubilejā!

Oktobra mēnesī Krāslavas Mūzikas skola 
ar prieku un lepnumu sveic savu kolēģi 
Pūšaminstrumentu spēles pedagogu 
Jāni Grecki 70 gadu jubilejā, novēlot 
neizsīkstošu radošumu, veselību  
un prieku par dzīvi.

Lai Tev vairāk balto kā nebalto dienu 
turpmāk dzīvojot būtu, lai tās zeltā 
pārtaptu, un no draugiem cīruļu vieglumu 
saviem nākošiem gadiem gūtu!
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Nav tāda vārda „nevaru”!
1. oktobrī apaļu un skaistu jubileju 

svinēs E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas 
skolas bijusī direktore un šobrīd kora 
klases nodaļas vadītāja un audzēkņu 
mīļa skolotāja Maruta Rozīte.

Katrs, kurš sastapies ar Marutu Rozīti 
zina viņas iemīļoto teicienu: „Nav tāds 
vārds „nevaru”, ir tikai „negribu”! 

2019. gadā apritēja 55 gadi, kopš 
Maruta Rozīte ieradās Kuldīgā un 
pārņēma E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas 
skolas vadības grožus. Domājam, ka ne 
tikai mēs, pedagogu kolektīvs, bet arī 
esošie, bijušie audzēkņi, kā arī Kuldīgas 
sabiedrība, uzskatām Marutu Rozīti 
par personību ar lielo burtu. Varētu pat 
teikt, ka M. Rozīte ir Kuldīgas simbols, 
viennozīmīgi Kuldīgas un Mūzikas 
skolas patriote.

Jau vairāk kā pusgadsimtu viņa ir 
mudinājusi bērnus un jauniešus ļoti 
atbildīgi un pamatīgi darīt savu darbu, 
„tā ka sviedri līst”! Daudzi ir atzinuši, ka 
mūzikas skolā gūtais rūdījums plānot 
savu laiku un izdarīt iesākto darbu līdz 
galam, ir ļoti palīdzējis tālākā dzīvē un 
darba gaitās. 

Ikviens absolvents, kurš apciemo 
skolu un Marutu Rozīti, tiek uzņemts 
ar sirsnību un interesi par viņa gaitām, 
studijām, darbu, ģimeni.

Lielākā daļa skolotāju kolektīva (15 
no 25) ir izauguši direktores Marutas 
Rozītes vadībā, mācījušies, beiguši skolu, 
devušies iegūt izglītību, lai atgrieztos 
savā skolā. Tas ir lielisks piemērs izcilam 
dārza kopējam, kurš piedzīvo sava 
darba augļus! 

Līdzās stingrībai un augstajām prasī
bām pedagoga darbā, katrs no skolotāju 
kolektīva varam teikt, ka esam izjutuši 
ne vien lielu uzticēšanos profesionālajā 
darbā skolā, bet arī neviltotas, patiesas 
sirds rūpes par mūsu ģimenēm, gan 
priekos, gan bēdās.

Pagājušā gada 1. jūlijā M. Rozīte ar 
prieku E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas 
skolas vadības grožus nodeva savai 
audzēknei – Andrai Zvejniecei. Šobrīd 
Maruta aktīvi strādā pie vēstures un 
atmiņu apkopojuma grāmatai par mūsu 
skolas 75 gadiem, kā arī vada skolas 
meiteņu kori „Cantus” un jaukto kori 
„Ventava”.

Mēs, skolas kolektīvs, vēlam veselību, 
spēku, mīlestību, dzīvesprieku un platu 
smaidu uz lūpām ik dienas!

Kad līdz jaunā mācību gada sākumam 
palicis pavisam nedaudz, Bauskas Mūzikas 
un mākslas skolas kolektīvs direktores Anitas 
Velmunskas vadībā tikās ikgadējā augusta 
seminārā. Līdzīgi kā citās izglītības iestādēs, 
arī Bauskas MMS jau ir izstrādāta kārtība, 
kādā notiks izglītības process, ņemot vērā 
epidemioloģisko situāciju. Tādēļ ļoti svarīgi, 
lai pedagogi būtu gatavi strādāt gan 
klātienē, gan attālināti. Iepriekšējā mācību 
gada pēdējais ceturksnis apliecināja, ka 
digitālajām prasmēm ir ļoti liela vērtība. 

Jaunas metodes un rīkus ne tikai 
attālinātajam mācību procesam, bet arī 
klātienes darba uzlabošanai piedāvāja 
semināra viesis Kaspars Kiris. Viņa vadītā 
nodarbība ietvēra gan teorētisku metožu 
izklāstu, gan iespēju tikko apgūto pārbaudīt 
praksē. K.Kiris ir Latvijas Universitātes 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakul
tātes Izglītības zinātņu un pedagoģisko 
inovāciju nodaļa lektors, kam liela pieredze 
arī skolvadībā dažādas ievirzes izglītības 
iestādēs. Lekcijas tēma bija „Digitālu mācību 
materiālu veidošana un Google produktu 

izmantošanas iespējas”. Mūzikas un mākslas 
nodaļu pedagogi vairākas stundas mācījās 
pielietot jau zināmas programmas un tieš
saistes rīkus, kā arī guva ieskatu mazāk 
lietotos. Pasniedzējs uzteica auditorijas 
lielo ieinteresētību un vēlmi papildināt 
savu pedagoģisko „ieroču” arsenālu. Daudzi 
jautājumi, kas interesēja pedagogus, tika 
pārrunāti arī semināra neformālajā daļā.

Aptaujātie pedagogi pauda dažādus 
viedokļus par digitālo rīku nozīmi un ne
pieciešamību, par iespējām tos pielietot. 
Pedagoģe Līga Jaunliniņa, nebūt nenolie
dzot jaunapgūto prasmju nepieciešamību, 
tomēr uzskata, ka nekas nespēj aizstāt 
darbu ar audzēkni klasē, tiešā kontaktā 
ar skolotāju. Izskanēja arī viedoklis, ka 
attālinātā darba kvalitāte ir ļoti atkarīga 
no faktoriem, ko skolotājs nespēj ietek
mēt – interneta ātruma, vienlīdz laba teh
niskā nodrošinājuma kā pedagogiem, 
tā audzēkņiem. Olita Dzelzkalēja pēc 
nodarbības nostiprinājusi pārliecību, ka 
tiešsaistes stundās viss jāparāda ļoti precīzi 
un saprotami. Pedagoģes Laura Meždreija, 

Anna Kovaļova un Anna Ivanova novērtēja 
pasniedzēja labo humora izjūtu un iespēju 
atsvaidzināt arī dažus „knifiņus” sen lietotās 
programmās. Jaunietes domā, ka turpmāk 
izmantos Google Classroom rīku. Ieva Ūdre 
ar IT jau sen ir „uz Tu”, bet šajā nodarbībā 
guva ierosmes anketu un aptauju vei
došanā. To savā dabā vairāk izmantos arī 
skolas vadība – direktore A.Velmunska 
un viņas vietnieki Inita IdereBankava un 
Ainārs Pastors. 

Semināra otrajā daļā tika pārrunātas 
dažādas nianses, mācību gadu uzsākot. Kad 
septembrī sāksies mācību process Bauskas 
Mūzikas un mākslas skolā, pedagogi būs 
gatavi dažādiem scenārijiem. Tomēr – visi 
ar nepacietību gaida parastas, tuvinātas 
tikšanās un nodarbības ar audzēkņiem, lai 
radoši sniegtu zināšanas klātienē. Cerēsim, 
ka tā arī būs! 

Anita Velmuska 
Bauskas Mūzikas un 

mākslas skolas direktore

Bauskas MMS pedagogi „restartē” digitālās prasmes

NĪCAS MŪZIKAS SKOLAI – 30!
„Ieklausies, izdzīvo, sajūti! Esi kā mūzika, 

skani!”, tie ir vārdi no Nīcas Mūzikas skolas 
himnas (autori G. Jurga, I. Jurga). Ar šādu 
moto izskanēja Nīcas Mūzikas skolas 30 
gadu pastāvēšanas jubilejas pasākumi. 
Plānotās jubilejas svinības šī gada aprīlī 
izjauca Covid – 19 pandēmijas rezultātā 
izsludinātā ārkārtas situācija valstī un 
attālinātais mācību process skolās. 
Tomēr, 31. augustā ar āra ZIB koncertiem 
Rudes estrādē, Nīcas centrā pie Tūrisma 
informācijas biroja un Rucavā radošās 
darbnīcas „Ligate” pagalmā priecējām 
klausītājus, iezīmējot skolas jubileju. Bet 
svinīgais Nīcas Mūzikas skolas jubilejas 
centrālais pasākums notika 1. septembrī, 
Zinību dienas ietvaros Nīcā. Koncertos 
skanēja mūsdienu populārā mūzika dažādu 
kameransambļu sastāvos un skolas kora 
izpildījumā. Kopā muzicēja gan audzēkņi, 
gan pedagogi, kopā dziedāšanā iesaistot 
arī atnākušos klausītājus.

Mazliet no skolas vēstures. Ar 1990. 
gada 18. aprīļa Latvijas PSR Liepājas rajona 
tautas deputātu padomes izpildkomitejas 
lēmumu Nr. 43, „lai veicinātu bērnu 
estētisko un muzikālo audzināšanu” nolemj 
ar 1990. gada 15. augustu atvērt Nīcas 
Mūzikas skolu Nīcā ar filiāli Rucavā. Lūgums 
valstssaimniecībām „Nīca” un „Rucava” 
sniegt nepieciešamo finansiālo palīdzību, 
bet LMV palīdzēt nodrošināt skolu ar 
kvalificētiem pedagogiem. Kontroles funk
cijas tiek nodotas Liepājas rajona Kultūras 
nodaļas vadītājai Ilgai Skābardei, bet par 
skolas direktoru izvēlēts Aldis Jurga.

Sākotnēji audzēkņi Nīcas Mūzikas skolā 
var apgūt klavierspēli, akordeona spēli, 
vijoles spēli, ģitāras spēli, kokles spēli, 
pūšaminstrumentus, vokālo dziedāšanu un 
mūzikas teorētiskos priekšmetus.

No 2000. gada septembra līdz 2013. gada 
augustam skolu vada direktore I. Rītiņa. 

Šajā laikā skola iegūst profesionālas ievirzes 
izglītības iestādes statusu, izejot vairākas 
akreditācijas, kuru rezultātā Nīcas Mūzikas 
skola tiek pie jaunām telpām Nīcas novada 
domes ēkas 3. stāvā, savukārt Rucavas 
filiāle darbojas Rucavas Saieta nama 
telpās. Skolā strādā pedagogi D. Jurga,  
S. Rabuško (Ozola), S. Briljonoka, D. Čirkše, 
I. Jaunciema, K. Kūma (Varažinska), D. Sleže, 
I. Rītiņa, I. Neimane, L. Volkova (Nelsone), A. 
Meļņikova, L. Rozentāle, Z. Fogele (Ēķupe), 
L. Trumpika, L. Breča, S. Jašina. 2006. un 
2007. gada vasarās trīs nedēļas mūzikas 
skolas audzēkņi un pedagogi dodas 
koncertturnejās pa Franciju ar Kurzemes 
tautas dziesmu, tradicionālo tautas deju 
un tautas muzicēšanas programmu. Tas 
ir brīnišķīgs piedzīvojums, iespēja iepazīt 
slavenākās Eiropas pilsētas – Parīzi, Venēciju, 
Bordo, Biarici, Kannas, Nicu, Monako, Lurdu, 
Vīni, Zalcburgu, Berlīni, Alpu un Pireneju 
kalnus un priecēt vietējos iedzīvotājus ar 
bagātajām Latvijas kultūras mantojuma 
tradīcijām, tautas tērpiem, tautas mūziku.

2013. gada augustā Nīcas Mūzikas skolas 
vadīšanai kolektīvs no sava vidus iesaka 
ilggadēju kolēģi, klavierspēles skolotāju 
Dinu Sleži. Skolotāja sevi pierādījusi 
kā aktīvu, radošu, atsaucīgu, atbildīgu 
personību, profesionālu pedagogu, tāpēc 
viņas kandidatūra tiek apstiprināta Nīcas 
novada domē. Direktores uzstādījums 
ir veidot skolu ar augstas kvalitātes 
profesionālās ievirzes izglītības saturu, 
rezultātiem un audzēkņu sasniegumiem 
savu talantu veidošanā, kuru atpazīst 
Latvijā un ārpus tās robežām, ar saliedētu, 
profesionālu kolektīvu, kas pilnveido savu 
profesionālo kompetenci, veidot labu 
sadarbību ar dažādu jomu sadarbības 
partneriem. Rucavas mācību punkts tiek 
pārcelts uz Rucavas pamatskolu, kur 
draudzīgi mūs uzņem skolas direktore Liena 

Trumpika. Skolas 20 gadu jubilejas koncerts 
iezīmējās ar spilgtiem instrumentāliem 
solo priekšnesumiem, visu audzēkņu 
iesaistīšanu kopējā orķestrī direktores 
vadībā, kopīgām kora dziesmām un bijušo 
absolventu priekšnesumiem. Pasākumā 
pirmatskaņojumu piedzīvoja bijušā au
dzēkņa Ginta Jurgas un Ievas Jurgas skolas 
himna „Mūzika”.

Laikā no 2013. līdz 2020. gadam mūsu 
skolas audzēkņi guvuši vērā ņemamus pa
nākumus starptautiskajos, valsts, Latvijas 
mēroga, Kurzemes un reģionālajos kon
kursos. Audzēkņi piedalījušies meistarklasēs 
pie pasaules līmeņa izpildītājmāksliniekiem 
un pedagogiem. Audzēkņu veikumu un 
skolotāju ieguldīto darbu novērtē arī 
Nīcas novada dome, katra mācību gada 
noslēgumā piešķirot naudas balvas konkur
su un festivālu dalībniekiem.

Mūsu skolā liels uzsvars tiek likts uz 
audzēkņu kolektīvās muzicēšanas kompe
tenču attīstīšanu, sadarbības prasmju 
veidošanu, tāpēc 2015. gadā skolā tiek 
iedibināta jauna tradīcija organizējot Maz
pilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu 
klavieru duetu un mazo kameransambļu 
konkursu – festivālu. Atsaucība no Latvijas 
skolām ir ļoti liela un ar katru gadu pieaug 
ne tikai kolektīvās muzicēšanas ansambļu 
dalībnieku skaits, bet arī konkursa priekš
nesumu kvalitāte. To atzinīgi novērtē arī 
mūzikas jomas speciālisti – žūrijas komisijas 
locekļi no PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un 
dizaina vidusskolas un Liepājas simfoniskā 
orķestra. Pateicoties ciešajai audzēkņu 
un pedagogu sadarbībai mūsu skolas an
sambļi ieguvuši daudzas godalgotas vietas 
konkursā.

Kompetenču pieejā balstītu mācību viens 
no stūrakmeņiem ir plašas koncertēšanas 
iespējas, ko nodrošina Nīcas Mūzikas skola. 
Bieži viesi ar koncertiem esam Nīcas kultūras 
centrā, Rudes tautas namā, Rucavas kultūras 
namā, Nīcas vidusskolā un PII „Spārīte”, 
Rucavas pamatskolā un PII „Zvaniņš”, Nīcas 
tūrisma informācijas centrā un senlietu 
krātuvē, Nīcas, Rucavas, Jūrmalciema ev. 
luteriskajās baznīcās, Liepājas Jāzepa Romas 
katoļu katedrālē, Sv. Trīsvienības baznīcā un 
Liepājas Krusta baznīcā. Sadarbībā ar Nīcas 
sociālo dienestu piedalāmies labdarības 
pasākumos – koncertos Rokaižu veco ļaužu 
namā, kopīgus koncertus esam rīkojuši ar 
Liepājas POP/ROK skolu, esam piedalījušies 
LOC organizētajās Liepājas uzņēmēju 
dienās. Īpaša sadarbība mūs saista ar 
biedrību „Cerību krāsa” un tās vadītāju 
Ausmu Dzintari labdarības pasākumos, 
„Satiec savu meistaru” Liepājas muzejā, 
Galdniekos. Neiztrūkstoši esam Muzeju 
nakts un Baznīcu nakts pasākumu 
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Turpinājums no 3. lpp

Vasaras nometne Muzicēsim kopā
Noslēgusies gadskārtējā Krimuldas 

un Limbažu jauniešu simfoniskā or
ķestra vasaras nometne „Muzicēsim 
kopā”. Šoreiz tā notika neierasti – 3 
vietās, jo bija jāievēro pandēmijas laika 
ierobežojumi. Tādēļ dalībnieki tika iz
vietoti Lādezera sākumskolas internātā 
un Turaidas bijušajā pamat skolā, kur 
atsevišķi strādāja stīdzinieki un pūtēji, 
bet kopējie mēģinājumi notika Lēdurgas 
kultūras namā. Tas radīja īpašu spriedzi 
nometnes organizētājiem, jo nu bija 
jāsarūpē gan gulēšana un ēšana 2 vietās, 
gan 2 medmāsas, vairāk audzinātāju 
un pat 2 nometnes vadītājas. Lādezera 
grupas vadītāja bija Krimuldas MMS 
skolotāja Evita Kurtiņa, bet Turaidā par 
jaunajiem pūtējiem un sitamo instru
mentu spēlētājiem rūpējās Ilze Dāve 
– Gaujienas MMS direktore, Gaujienas 
„Vītolēnu „ nometņu vadītāja. Viņai 
ir ļoti liela pieredze mūziķu vasaras 
nometņu organizēšanā, tāpēc jautāju, 
kā veicās ar mūsējiem, kas šeit citāds. 
Ilze bija sajūsmā par mūsu audzēkņu 
organizētību un disciplīnu, tāpat paticis 
tas, ka bērni ir tik draudzīgi un izpalīdzīgi, 
un kopā labi sadzīvo lielie ar mazajiem. 
Orķestra vadītājs Aivars Bunķis, tam 
piekrīt, piezīmējot, ka bērni lieliski 
izpratuši jaunos, citādos apstākļus, un 
bija gatavi vairāk muzicēt, atsakoties 
pat no izpriecām. Protams, ka nometnes 
darbu stipri sarežģīja šī mētāšanās starp 
3 vietām, un ļoti daudz laika paņēma 
braukāšana no Lādezera uz Lēdurgu 
caur Turaidu un otrādi. Tāpēc šogad 
patiešām nebija tik daudz izklaides, uz 
jūru būts tikai reizi, lādezerieši gan varēja 
izmantot vietējo ezeriņu vakara peldēm. 
Nometnes kulminācija bija ceturtdienas 
vakara stafete ar pārsteigumiem mežā 
un pikniks pie diriģenta Bunķa „Sunīšos”, 
kur visi varēja arī izbaudīt vizināšanos 
trosē. Tomēr galvenais – muzicēšana, un, 
kā saka A. Bunķis – tādi bērni nometnēs 
vēl nav bijuši – tik kārtīgi, paklausīgi, 
un paši ir gatavi mēģināt papildus, pat 
no „Tarzāna” atsakās! Protams, vienmēr 
gribas vairāk, bet pamatos iecerētais 
izdarīts – noslēguma koncertā sestdien 
Lēdurgas kultūras nama zālē tika 
atskaņoti 10 skaņdarbi.

Tas nav maz, ņemot vērā to, ka orķestra 
sastāvs mainās katru gadu un vismaz 
trešā daļa šai nometnē bija iesācēji 
vai tikko nomainījuši instrumentu – 

pārcēlušies no 3. balss uz otro utt. Mūsu 
orķestrī kopā muzicē ap 50 skolēnu – 
vecumā no 918 gadiem! ir patiešām 
jauki vērot, kā gan pie pults, gan ikdienas 
notikumos vecākie palīdz mazākajiem, 
mums ir arī daudz brāļu un māsu. 
Ar orķestra pūtējiem šogad Turaidā 
strādāja pedagogi Andris Ķikusts, Agris 
Liepiņš un sitamo instr. pasniedzējs Jānis 
Špacs; Lādezerā vijolniekus un čellistus 
„dresēja” Anna Spalviņa, Indra Dundere 
un Inese Nelsone, bet Aivars Bunķis 
nenogurstoši šaudījās no vienas skolas 
uz otru un vadīja kopmēģinājumus 
Lēdurgā.

Jautāju dalībniekiem – kas viņus sais
ta šajās nometnēs, kāpēc daudzi, jau 
mūzikas skolu beiguši, turpina ne tikai 
muzicēt kopā ar mums koncertos, bet 
labprātīgi dodas pavadīt nedēļu kopā ar 
mazākiem bērniem. Mariss un Kristofers, 
kuri nometnēs piedalās jau 68 gadus, 
atbild, ka gribējies satikt draugus, kas 
nav redzēti kopš karantīnas laika. Bet 
ne tikai tas. Mariss Priekulis (sitamie 
instr.) – Man nometnē patika apgūt 
jaunus skaņdarbus kopā ar izciliem un 
uzticamiem pedagogiem. Nometne tika 
organizēta ļoti profesionāli un atbildīgi.

Kristofers Cers (vijole) – visi bija ļoti 
jauki un pacietīgi, kas nometnei deva 
mierīgu un draudzīgu atmosfēru. Patika 
tas, ka mēģinājumi notika atsevišķi 
pūtējiem un stīgām – tie bija efektīvāki, 
vairāk varējām izdarīt.

Kristofers, tāpat arī altists Ralfs 
Kalniņš šogad uzsāka mācības mūzikas 
vidusskolās, bet abi ir gatavi atbalstīt 
mūsu orķestri arī turpmāk, tāpat kā 

to jau trešo gadu dara orķestra kon
certmeistare Elīza Gudone, Cēsu mūzikas 
vidusskolas studente.

Elīzai ir daudz ko teikt – vijoli spēlēju 
jau 11 gadus, un šī bija mana 8. 
nometne. Spēlējot orķestrī, esmu ļoti 
izaugusi muzikālā ziņā, un nezinu, vai 
būtu nonākusi līdz mūzikas vidusskolai, 
ja nebūtu visus šos gadus piedalījusies 
orķestra darbā, nometnēs un ārzemju 
braucienos, kas deva gan daudz zinā
šanu un pieredzi, gan arī iespēju dzīves 
baudīšanai un kopā būšanai. Mūsu 
orķestris ir kā viena liela ģimene, kurā 
mēs viens otru atbalstām un papildinām 
nepārtraukti. Orķestris ir palīdzējis 
man kļūt pašpārliecinātākai un justies 
brīvāk uz skatuves. Es vēlos teikt lielu 
paldies skolotājiem – Indrai, Annai 
,Inesei, kas man palīdzēja to sasniegt. 
Man ir liels prieks būt šajā orķestrī un 
ceru arī turpmāk muzicēt kopā ar šiem 
brīnišķīgajiem cilvēkiem. Te virmo pozi
tīvā enerģija, un šie bērni un jaunieši 
patiešām izstaro gaismu!

Noslēguma koncertā Lēdurgā klāt 
bija arī Reinis Tomiņš, nu jau Ventspils 
mūzikas vidusskolas pēdējā kursa stu
dents. – Kāpēc braucu uz koncertu? 
Es šai orķestrī sāku spēlēt no 8 gadu 
vecuma, piedalījos visās nometnēs un 
ir jau izveidojies pieradums, nepie
ciešamība vasaras beigās būt kopā ar 
šiem cilvēkiem. Iespaidi no koncerta – ir 
jau grūti salīdzināt, jo katru gadu mainās 
sastāvs, ir dažāda varēšana. Vienmēr jau 
var ko pielabot. Bet pamatos viss ir kā 
vajag – bērni mācās spēlēt orķestrī un 
diriģents priekšā visu savāc kopā.

koncertu dalībnieki. Sadraudzības koncerti 
organizēti ar PIKC LMMDV, Grobiņas MMS, 
Liepājas 2. MS, Aizputes MS, Kalētu MMS, 
Olaines MMS, E. Balsis mākslu ģimnāziju 
Klaipēdā, u. c. Un, protams, Latvijas 100. 
dzimšanas dienas svinības – ar patriotiskām 
jūtām pret savu zemi Latviju izdziedam 
un izspēlējam tautasdziesmas, latviešu 
komponistu kompozīcijas vairākos koncer
tos „Tautasdziesma manai Latvijai”, „Latvija, 
Tu esi skaista visos gadalaikos!”, Es esmu 
Latvija”.

Brīnišķīga, piepildīta un piedzīvojumiem 
bagāta mūsu skolas audzēkņiem un peda
gogiem izvērtās 2018. gada vasara, jo kā 
vienīgie dalībnieki pārstāvējām Latviju, 
Nīcas un Rucavas novadus folkloras festivālā 
„Prāgas folkloras dienas 2018” Čehijā. 
Audzēkņi kopā ar pedagogiem festivālam 
gatavoja 30 minūšu uzstāšanās programmu 
„Tautasdziesma manai Latvijai”, kurā paši 
dziedājām, spēlējām Nīcas, Rucavas un 
latviešu skanīgās tautasdziesmas, izde
jojām Kurzemes tradicionālos dančus. 
Ar lepnumu tērpāmies krāšņajos Nīcas 
un Rucavas tautastērpos, piedalījāmies 
dalībnieku gājienā, uzstājāmies ielu kon
certos, iepazinām citu tautu kultūras 
tradīcijas, devāmies ekskursijās pa Prāgu, 
iepazīstot seno arhitektūru, pabijām kalnos, 
apskatījām Varšavu un F. Šopēna pieminekli. 
Autobusā dziedājām un priecājāmies 
par redzēto un dzirdēto brauciena laikā, 
apmainījāmies ar iespaidiem, koncertu 
videoierakstiem un foto galerijām. Šis 
pasākums lieliski saliedēja kolektīvu. Sko
lotāju un audzēkņu kopīgā muzicēšana un 
sadarbība ir labs atspēriens turpmākiem 
radošajiem projektiem, audzēkņu profe
sionālajai un skolas izaugsmei. 

To pierādīja arī 2019. gada aprīlī skolā 
organizētais visu profesionālās ievirzes 
izglītības programmu, skolas un direktores 
akreditācijas process. Akreditācijas komisija 
viennozīmīgi atzīmēja mācību procesa 
augsto kvalitāti, audzēkņu sasniegumus, 
sadarbību ar vecākiem un plašu sadarbības 
partneru loku, pedagogu kompetenci, 
skolas iesaisti novadu kultūras dzīvē, 
plašās audzēkņu koncertprakses iespējas, 
karjeras izglītību. Skola īsteno akreditētas 
7 profesionālās ievirzes izglītības prog
rammas – taustiņinstrumentu spēli 
– Klavierspēli, Akordeona spēli, Stīgu 
instrumentu spēli – Vijoles spēli, Ģitāras 
spēli, Pūšaminstrumentu spēli – Flautas 
spēli, Saksofona spēli un Sitaminstrumentu 
spēli. Metodiskais darbs tiek organizēts 
četrās metodiskajās komisijās, kuras vada 
S. Ozola, L. Ločmane, S. Briljonoka un D. 
Jurga, apvienojot pedagoģiskajā padomē 
12 skolotājus: klavierspēle – S. Ozola, M. 
Balode, D.Sleže, akordeona spēle – K. Braže, 
vijoles spēle – L. Ločmane, ģitāras spēle 

– H. Audars, flautas spēlē – S. Briljonoka, 
L. Trumpika, saksofona spēlē – D. Sproģe, 
sitaminstrumentu spēlē I. Dejus, mūzikas 
teorētiskie priekšmeti – D. Jurga, J. Siksna. 
Skolas darbs nav iedomājams bez atbalsta 
personāla – lietvedes S. Špakovas un 
apkopējas A. Čirkšes.

Skola lepojas ar saviem audzēkņiem, 
kas pēc pamatizglītības ieguves turpina 
mūzikas studijas mūzikas vidusskolā, 
augstākajās mācību iestādēs, kļuvuši 
par izpildītājmāksliniekiem vai mūzikas 
pedagogiem. Pirmā mūsu skolas izlaiduma 
absolvents Renārs Juzups mācījies E. 
Melngaiļa LMV, pēc tam J. Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijā, tagad vada Durbes 
sieviešu kori un strādājis vairākās PII un 
vispārizglītojošajās skolās par mūzikas 
pedagogu. Laba sadarbība izveidojusies 
ar mūsu absolventi Līgu Dejus, pianisti, 
ērģelnieci, Ādažu mūzikas un mākslas 
skolas klavierspēles skolotāju. Viņas 
vadībā 2018. gadā noritēja meistarklases 
ērģeļspēlē Kurzemes reģiona mazā ērģeļ
mūzikas festivāla „Tūkstoš mēlēm ērģeles 
spēlē” ietvaros, viņu aicinājām arī žūrijā 
mūsu organizētajā kameransambļu kon
kursā. Kopīgus sadarbības projektus – 
meistarklases un koncertus organizējam 
ar mūsu skolas absolventi, tagad Grobiņas 
Mūzikas un mākslas skolas flautas spēles 
skolotāju Lauru Baltaiskalnu – Eglīti. Mūsu 
skolā par klavierspēles skolotāju pēc 
Liepājas Mūzikas vidusskolas un Liepājas 
universitātes strādāja mūsu absolvente 
Linda (Volkova) Nelsone. Šogad, pēc PIKC 
LMMDV beigšanas mācības J. Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijā turpinās mūsu flautiste 
Alīda Trumpika, bet PIKC LMMDV mācās 
pianisti Krista Otaņķe, Valts Vecbaštiks, 
Elīna Ķuņķe, altiste Māra Vēliņa, flautiste 
Sintija Biteniece, vokāliste Justīne Siksna, 
saksofonists Emīls Knubis. Annija Dita 
Stanga Liepājas universitātē studē kultūras 
vadību, Justīne Siksna mūzikas pedagoģiju.

2019./2020. mācību gadā skolas tel
pas ir svaigi izremontētas, klašu telpas 
aprīkotas ar datoriem, mūzikas teorijas 
klasē uzstādīts interaktīvais ekrāns un 
iegādāti planšetdatori mācību procesa 
modernizācijai. Skolā mācās 88 audzēkņi. 
Bez profesionālās ievirzes izglītības prog
rammām piedāvājam apgūt arī interešu 
izglītības programmu „Sagatavošanas klase” 
58 gadus veciem bērniem un pieaugušo 
izglītības programmu „Mūzika” ar iespēju 
mācīties mūzikas instrumentu spēli vai 
vokālo dziedāšanu. 

Svētku reizē paldies par ieguldīto darbu 
teicām pedagogiem, skolas direktoriem, 
audzēkņiem par radošu sadarbību, sevis 
pilnveidošanu mūzikas jomā, vecākiem 
par sadarbību mācību, audzināšanas jau
tājumos, skolas pasākumu organizēšanā, 
skolas padomes darbā, visiem atbalstītājiem 
un sadarbības partneriem, īpaši Nīcas un 

Rucavas domēm, LNKC, Nīcas vidusskolai, 
Rucavas pamatskolai, Nīcas PII „Spārīte”, 
Rucavas PII „Zvaniņš”, Rudes sākumskolai, 
Nīcas kultūras centram, Rudes tautas 
namam, Rucavas kultūras namam, Nīcas, 
Rucavas, Jūrmalciema ev. luteriskajām 
baznīcām, biedrībai „Cerību krāsa”, Nīcas 
senlietu krātuvei, Nīcas tūrisma informācijas 
centram, PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas 
un dizaina vidusskolai, Liepājas reģiona 
mūzikas un mākslas skolām u. c. 

Nīcas novada domes priekšsēdētāja viet
nieks Raivis Kalējs sveica skolu jubilejā, 
pasniedzot Latvijas Nacionālā kultūras 
centra atzinību. Īpaši godinājām skolotāju 
Dainu Jurgu par ilggadēju, radošu 
pedagoģisko darbību Nīcas Mūzikas 
skolā, sadarbības veicināšanu ar citām 
kultūras un izglītības iestādēm, jauno 
talantu izglītošanu mūzikas teorētiskajos 
priekšmetos un audzināšanu par kulturālām 
personībām, skolotāju Selviju Ozolu par 
ilggadēju, radošu pedagoģisko darbību 
Nīcas Mūzikas skolā, augstiem audzēkņu 
sasniegumiem starptautiskajos, valsts 
un reģionālajos konkursos, klavierspēles 
metodiskās komisijas vadīšanu, jauno 
talantu izglītošanu klavierspēlē un kolek
tīvās muzicēšanas ansambļos, mērķtiecīgu 
audzēkņu virzīšanu tālākai mūzikas 
izglītībai vidējā izglītības pakāpē un skolo
tāju Sigitu Briljonoku par ilggadēju, radošu 
pedagoģisko darbību Nīcas Mūzikas 
skolā, augstiem audzēkņu sasniegumiem 
starptautiskajos, valsts un reģionālajos 
konkursos, pūšminstrumentu un sitamins
trumentu metodiskās komisijas vadīšanu, 
jauno talantu izglītošanu flautas spēlē 
un kolektīvās muzicēšanas ansambļos, 
mērķtiecīgu audzēkņu virzīšanu tālākai 
mūzikas izglītībai vidējā izglītības pakāpē, 
pasniedzot Latvijas Nacionālā kultūras 
centra atzinības.

2020./2021. mācību gadā mācības Nīcas 
Mūzikas skolā uzsāka 88 audzēkņi. Zinību 
dienas un jubilejas pasākumā nākamie 
skolas beidzēji ienesa jauno Nīcas Mūzikas 
skolas karogu, kopā dziedājām skolas him
nu, jaunos Nīcas Mūzikas skolas audzēkņus 
iepazīstinājām ar skolu un skolotājiem un 
pasniedzām viņiem nošu burtnīcas ar skolas 
logo. Skolas direktore audzēkņiem novēlēja 
būt zinātkāriem uzcītīgiem, jautriem, 
radošiem, izpalīdzīgiem un lepniem par 
to, kā mācās mūzikas skolā, vecākiem 
būt atbildīgiem un klātesošiem savu 
bērnu gaitām mūzikas skolā, skolotājiem 
radošiem ar vēlmi nepārtraukti izglītoties 
un pilnveidoties profesionāli. Nīcas kultūras 
centrā izvietota un apskatāma foto izstāde 
par Nīcas Mūzikas skolas darbību.

Nīcas Mūzikas skolas kolektīvs 
2020. gads
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Turpinājums no 5. lpp

Atbildes uz mēneša jautājumu

Pavasarī LNKC rīkotajās sanāksmēs 
tika diskutēts par jautājumu 6 gadīgās 
programmas pārveidot par 8 gadīga
jām. Principā skolu pārstāvji par šādu 
reformu neiebilda, bet kļūst aktuāls 
jautājums – kā tas notiks? Vai katra 
skola pati domās programmas? Vai būs 
kāda vienota paraugprogramma? 

Uzdevu jautājumus skolām un saņē
mu diezgan līdzīgas atbildes uz pirmo 
jautājumu, bet ļoti dažādas – uz otro.

1. jautājums – Vai LNKC vajadzētu 
skolām piedāvāt mācību priekšmetu 
programmu paraugus gatavojoties 8 
gadīgajiem kursiem un izdot meto
diskos materiālus? 

2. jautājums – Vai jūsu skolā būtu 
skolotāji, kuri par samaksu palīdzētu 
tādus sagatavot, uzrakstot viņa mūža 
pieredzi uz papīra un ar to dalītos?

AtBiLdEs

•   Jā,  LNKC  vajadzētu  skolā  piedāvāt 
mācību priekšmetu programmu 
paraugus un arī piedāvāt metodiskos 
materiālus. Kokneses Mūzikas skolā 
teorētiski šādi skolotāji ir, kuri varētu 
dalīties ar pieredzi.

•   Carnikavas  MM  skolas  pūšamin
strumentu pedagogi varētu izstrādāt 
bez problēmām jauno 8 gadīgo 
programmu saksofona un flautas 
specialitātēs.

•   Ja  tiešām  tiks  pieņemts  lēmums,  ka 
visas programmas pāriet uz 8 gadīgo 
apmācību, tad noteikti vajadzētu 
kursus vai semināru, lai saprastu 
un kā tiks veiktas izmaiņas, jo tas 
savukārt nozīmē, ka izmaiņas būs 
jāveic praktiski visos dokumentos 
un iekšējos noteikumos. Kas notiks 
ar stundu skaitu, jaunu programmu 
izstrādi – vai katra skola taisīs savu 
izglītības programmu vai būs vienota 
visiem??? Par šo daudz jautājumu, 
bet ja tas tiks ieviests jau ar nākamo 
mācību gadu, tad gribētos, ka visu 
saprotam savlaicīgi un kārtojam bez 
lieka stresa. Metodiskie materiāli 
būtu laba lieta, vienīgi, ka līmeņi 
un prasības jau Rīgas skolām un 
mazpilsētām diezgan krasi tomēr 
atšķiras.

•   Lielvārdes  novada  mūzikas  un 
mākslas skola ļoti vēlētos iepazīties 
ar jaunajām paraugprogrammām 
un kādiem jauniem metodiskiem 
materiāliem, ja tādi būtu. Diemžēl 
mūsu skolā nav pedagogu, kuri 
varētu un gribētu piedalīties šādu 
jaunu materiālu izstrādē.

•   Jā, jā vajag piedāvāt un izdot!!!

•   Jā,  protams,  LNKC  būtu  jāizveido 
mācību priekšmetu Paraugprogram
mas pērejot uz 8 gadīgo apmācības 
ciklu visiem instrumentiem. Tam 
būtu jāparedz līdzekļi LNKC budže
tā. Patreiz nevaru nevienu skolotāju 
no savas skolas piedāvāt. Manuprāt, 
paraugprogrammu sastādīšanai vis
labākais būtu veidot priekšmetu 
skolotāju grupas no 35 cilvēkiem, 
pārstāvot dažāda līmeņa un reģionu 
skolas, lai piedāvātu reāli iespējamus 
variantus.

•   Par  pāreju  no  6  uz  8  gadīgo  kursu: 
Protams, manuprāt vajadzētu būt 
LNKC iniciētām skaidrām prasībām 
skolas beigšanas brīdī. Jo ir kāda 
jēga, kāpēc notiek šī pāreja, un to 
vajadzētu darīt zināmu. Tātad mērķis, 
ko gribam sasniegt, un uzdevumi, kā 
nonākam līdz mērķim.

•   Astoņgadīgo  programmu  paraugus 
un metodisko materiālu vajag. Tikai 
noteikti PIRMS šīs programmas reali
zācijas dzīvē.

•   Pilnīgi  piekrītu  ka  mācību  program
mu paraugiem būtu jāizstrādā LNKC!

•   Ļoti  priecātos  par  mācību  program
mām, kuras sagatavotu pieredzējuši 
skolotāji. Mūsu skolā būs lielas grū
tības veidot programmas pašiem.

•   no  Jūrmalas  Mūzikas  vidusskolas 
var programmas uzrakstīt, jo mums 
jau ir pieredze, ir arī jau šādas prog
rammas izveidotas: koklē Kristīne 
Dmitrijeva, ģitārā Vladimirs Kudrins, 
pūšaminstrumentu spēlē – Ilze 
Lappuķe, sitaminstrumentu spēle – 
Ģirts Timma

•   Priecātos  par  paraugprogrammu  8 
gadīgai programmai.

Jubilejas gada vadmotīvs ir „Saviļņoti 
mūzikā”. Mācību un jubilejas gada atklā
šanas koncerts bija augstas muzikālās 
izcilības un iedvesmas caurstrāvots. Kon
certu ar savu ierašanos pagodināja arī 
Valsts prezidents Egils Levits, Jūrmalas 
pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece 
Rita Sproģe, domes deputāti un skolas di
binātājs un ilggadējais direktors Andrejs 
Upmacis.

Skolas direktore Gunta Liepiņa savā uz
runā pateicās Jūrmalas pašvaldībai, sko
las sadarbības partneriem, pedagogiem, 
darbiniekiem, audzēkņiem un viņu vecā
kiem par nozīmīgo kopdarbu jaunās pa
audzes kultūrizglītības nodrošināšanai.

Skolas pastāvēšana aizsākās 1960. 
gadā, tās pirmā un ilggadējā direktora 
Andreja Upmača vadīta un iedvesmota. 
1990. gadā mūzikas skola kļuva par vi
dusskolu.

1960. gadā skolā darbu uzsāka četri 
pedagogi, bet šobrīd skolā strādā jau 83 
pedagogi. To vidū ir izcilas personības ar 
vairāk nekā 50 gadu pedagoģisko piere
dzi mūzikas izglītībā, kas snieguši nozī
mīgu ieguldījumu Latvijas profesionālās 
mūzikas izglītības attīstībā.

Skolu ir absolvējušas sabiedrībā nozī
mīgas personības, kuru vidū ir vijolnieki 
Vineta Sareika, Raimonds Ozols, Elīna 
Bukša, Paula Šūmane un Liene Neija 
Kalniņa, klarnetists Egīls Šēfers, kompo
nisti Rihards Dubra un Anastasija 
Kadiša, dziedātāja Evija Martinsone, 
ērģelniece Edīte Deksne, pianisti Jānis 
Maļeckis, Endijs Renemanis un Antons 
Rosputjko, muzikologi Karina Bērziņa un 
Ilga Auguste, ērģeļbūves meistars Jānis 
Kalniņš, grupas „Menuets” mūziķi, kā arī 
daudzi citi Latvijā un pasaulē pazīstami 
mūziķi.

Vairāki absolventi savas profesionālās 
gaitas veiksmīgi uzsākuši un turpinājuši 

citās darbības jomās, piemēram, Jānis 
Vētra medicīnā, Linda Mūrniece, Didzis 
un Gatis Gavari uzņēmējdarbībā, Aiva 
Rozenberga politikā, Elita Veidemane 
publicistikā, Raimonda Vazdika, Diāna 
Bērza, Ivars Krasts, Ieva Pļavniece aktier
mākslā, Ingus Dauksts teoloģijā, Elīna 
Līce rakstniecībā, Andris Kronbergs, 
Jānis Norde arhitektūrā. Kopumā skolu 
absolvējuši vairāk nekā 1500 audzēkņu, 
un ikviens skolai ir bijis tuvs un vērtīgs.

Pilnībā jaunas iespējas skolai ir sniedzis 
Jūrmalas pašvaldības īstenotais Dubul
tu Kultūras kvartāla projekts. Jūrmalas 
Mūzikas vidusskolas Dubultu akustiskā 
koncertzāle, kas skaņas kvalitātes ziņā ir 
labāko koncerttelpu vidū Latvijā, klausī
tājiem piedāvā plašu bezmaksas koncert
programmu, ko veido audzēkņu atklātie 
koncerti, sadraudzības koncerti ar citām 
mūzikas skolām, kā arī Latvijā un pasaulē 
atzītu mūzikas profesionāļu vieskoncerti. 

Šobrīd Jūrmalas Mūzikas vidusskola ir 
viena no nozīmīgākajām profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēm Latvijā, kur 
mūzikas zināšanas apgūst 559 audzēkņi 
31 izglītības programmās.

Skolā ir spēcīgas mūzikas izglītības tra
dīcijas un tiek meklētas aizvien jaunas 
pilnveides iespējas.

Skola par vienu no saviem galvenajiem 
mērķiem ir izvirzījusi reto instrumentu 
apguvi, nodrošinot aktuālo pieprasījumu 
valsts orķestros.

Arī turpmākais jubilejas gads dāvās 
jaunas muzikālas tikšanās skolas nodaļu 
un plašākos svētku koncertos ar skolas 
audzēkņu un absolventu piedalīšanos, kā 
arī tiks izdota skolas 60. gadskārtai veltīta 
grāmata.

Agnija saprovska
Jūrmalas Mūzikas vidusskolas 

direktores vietniece  
projektu realizācijas jomā

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vi
dusskola sadarbībā ar skolas atbal
sta biedrību, Vidzemes plānošanas 
reģionu, Valsts kultūrkapitāla fon
du un Cēsu novada pašvaldību 30. 
augustā Koncertzāles „Cēsis” Lielajā 
zālē organizēja Vidzemes reģiona 
mūzikas skolu talantīgāko audzēk
ņu un konkursu laureātu koncertu 
„Vidzemes talanti”. 

Koncertā piedalījās Vidzemes 
mūzikas skolu audzēkņi – konkur
su laureāti – no Alojas, Alūksnes, 
Cēsīm, Dzērbenes, Jaunpiebalgas, 
Limbažiem, Madlienas, Madonas, 
Rūjienas, Staiceles, Strenčiem, Val
mieras, un Vidzemes kamerorķes
tris Andra Veismaņa vadībā.

Koncerta skatītāji varēja dzirdēt 
akordeona, čella, fagota, flautas, 
klavieru, marimbas, trompetes, sak
sofona, vijoles spēli, kā arī solo dzie
dāšanu.

Liels paldies koncerta atbalstītā
jiem: Vidzemes plānošanas reģio
nam, Valsts kultūrkapitāla fondam, 
Cēsu novada pašvaldībai, Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centram, SIA  
„Beātus” un Alfrēda Kalniņa Cēsu 
Mūzikas vidusskolas atbalsta bied
rībai.

Paldies koncerta dalībniekiem, 
pedagogiem un vecākiem!

Cēsīs izskanējis 
koncerts „Vidzemes 
talanti”

Noslēguma koncertā zāle Lēdurgā 
bija pilna, jo visiem bērniem bija 
atbraucis kāds no vecākiem. Sagatavotā 
programma tika uzņemta atsaucīgi. 
Pārsvarā šoreiz skanēja populāra kino
mūzika, bija arī pirmatskaņojums – 3 
A.Bunķa latviešu tautasdziesmu apdares. 
Kā solisti uzstājās Terēze Drozdeka 
(vijole), Kārlis Kandavnieks (marimba), 
un čellistes Dace Ignatova (absolvente) 
un Inese Nelsone (ped.) kopā ar nelielu 
ansambli. Koncertu noslēdza mūsu šīs 
vasaras lielākais veikums – K.Dženkinsa 
Palladio un Stīgu blūzs piedevām.

Vecāku vidū bija arī Miķelsonu ģimene, 
kuru abas meitas – Lote (vijole) un Līva 
(flauta) šogad nometnē piedalījās pirmo 
reizi. Bija interesanti uzzināt iesācēju 
viedokli. Vita Miķelsone – Tā bija jauna 
pieredze visai mūsu ģimenei. Lote (3.kl.
skolniece) ļoti baidījās būt prom no 
mājām, tāpēc apguva skaņdarbus mājās 
un pievienojās pēdējos mēģinājumos. 
Tagad Lote saka, ka nometnē ir interesanti 
un nākošgad arī piedalīsies. Arī Līvai 
sākums nebija viegls, jo pirmo reizi bija 
nedēļu prom no ģimenes, taču ar katru 
dienu viņa iejutās arvien vairāk. Patikuši 
gan mēģinājumi, gan ikvakara pārrunas 
visiem Turaidas grupas dalībniekiem. Un 
pats labākais bijis – piedalīties koncertā 
jau kā dalībniecei nevis skatītājai. 
Miķelsoni saka lielu paldies nometnes 
vadītajai Ilzei, kas palīdzēja Līvai iejusties 
nometnē un izturēt līdz galam, un Lotes 
vijoles skolotājai Annai per to, ka Lotei 
radīta vēl lielāka vēlme spēlēt. – Milzīgs 
paldies visiem nometnes veidotājiem! 
Vienmēr esam priecājušies par orķestra 
sniegtajiem koncertiem, bet šis bija 
īpašs notikums, jo pirmo reizi piedalījās 
arī mūsu meitas. 

Šiem vārdiem pievienojās arī citi klāt
esošie vecāki. Tāpat gribas arī pateikties 
Krimuldas un Limbažu novadu paš
valdībām par atbalstu nometnes orga
nizēšanā.

Klāt septembris, un orķestris atgriežas 
pie ierastā darba grafika – 2 reizes mēnesī 
tiekoties kopmēģinājumos pārmaiņus 
Limbažos un Krimuldā. Tiem vecākiem 
un draugiem, kas nevarēja būt klāt 
Lēdurgā, bija iespēja noklausīties jauno 
programmu atklātajos mēģinājumos 
Limbažos 12. septembrī un Krimuldā 26. 
septembrī. 

Anna spalviņa 
vijoles spēles skolotāja

Saviļņoti mūzikā. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai – 60
Jūrmalas Mūzikas vidusskola jauno mācību uzsāka 
60. gadskārtas zīmē
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Liepājā tradicionāli norisinājās džeza mūzikas nedēļa
Liepājas Mūzikas, mākslas un di

zaina vidusskola (LMMdV) laika 
posmā no 31. augusta līdz 4. 
septembrim tradicionāli organizēja 
džeza mūzikas nedēļu ar dažādām 
meistarklasēm un noslēguma kon
certu „Lielais dzintars” telpās. Meis
tarklases vadīja saksofonists deniss 
Paškevičs un viesmākslinieks sīms 
Aimla (siim Aimla) no igaunijas.

LMMDV iepriekš plānoja, ka meis
tarklases vadīs arī viens no labākajiem 
itāļu džeza trombonistiem Beppe 
Di Benedetto, taču saistībā ar epi
demioloģisko situāciju pasaulē un 
atjaunotajiem Slimību profilakses 
un kontroles centra datiem par iero
bežojumiem un valstu saslimstības 

rādītājiem ar Covid19, Itālija tika 
iekļauto to valstu sarakstā, kur 
iebraucējiem Latvijā ir jāievēro 14 
dienu pašizolācija.

Džeza mūzikas nedēļa tika organi
zēta ar Liepājas kultūras pārvaldes 
atbalstu. Nedēļas garumā tika rīkotas 
meistarklases, kā arī notika darbs skaņu 
ieraksta studijā. Meistarklasēs Liepājas 
bigbenda un „Young Lions Beat Band” 
dalībniekiem bija iespēja attīstīt an
sambļa spēles un improvizācijas teh
niku, džeza mūzikas valodu, mūsdienu 
džeza mūzikas tendences, apgūt sti
listiku, kā arī nedēļas garumā notika 
jaunu aranžējumu un kompozīciju 
iestudēšana un jauna materiāla saga
tavošana audioierakstam. Meistarklašu 
ietvarā tās dalībniekiem bija iespēja 

smelties zināšanas un prasmes džeza 
mūzikā un iegūt pieredzi no augsta 
līmeņa māksliniekiem. 

Meistarklases tika organizētas 
LMMDV telpās koncertzālē „Lielais 
dzintars”, savukārt ieraksta sesija notika 
LMMDV skaņu ierakstu studijā Ausekļa 
ielā 11/15. Noslēguma koncerts ar 
Liepājas bigbenda un „Young Lions Beat 
Band” dalībniekiem un meistarklašu 
vadītājiem notika koncertzāles „Lielais 
dzintars” Kamerzālē. Pasākums bija 
atvērts apmeklētājiem, tāpēc ikviens 
interesents tika laipni aicināts. 

Informāciju sagatavoja:
PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas  
un dizaina vidusskola
www.lmmdv.edu.lv 

LMMDV telpas jaunajā mācību gadā būs ievērojami modernākas
Liepājas Mūzikas, mākslas un 

dizaina vidusskola (LMMDV) jaunajā 
mācību gadā audzēkņiem un peda
gogiem spēs nodrošināt būtiski mo
dernākas un mūsdienu prasībām 
atbilstošas telpas. Tas būs iespējams, 
pateicoties jaunbūves telpām Alejas 
ielā, kā arī modernizētajām telpām 
Ausekļa ielā un dienesta viesnīcas 
izbūvei.

„Jau šobrīd ir izdarīts ļoti apjomīgs 
darbs, taču labiekārtošanas darbi 
turpinās, lai jau mācību gada sākumā 
beidzot vienkopus varētu mācīties visi 
mākslas un dizaina nodaļu audzēkņi. 
Tas ir vēsturisks mirklis, kas ieskicēs 
jaunu posmu skolas vēsturē,” stāsta 
LMMDV direktore Inga Auziņa.

Turpmāk Alejas ielā 18/20 vienkopus 
būs visas 13 mākslas nodaļas un 
Bērnu mākslas skola. Jaunajā skolas 
ēkā (Alejas ielā) mājvietas būs Koka 
izstrādājuma dizaina (KID) nodaļai, 
metālizstrādājuma dizaina nodaļai 
(MID), kā arī juvelieru darbnīca, 
kompozīcijas klases un tehnoloģijas 
telpas.

Jaunajās telpās atradīsies arī inter
jera dizaina un arhitektu nodaļas, ra
sēšanas un projektēšanas klases, kā 
arī mūsdienīgi aprīkota atpūtas telpa 
audzēkņiem ar pieeju bibliotēkai. 

Ēkas 2. stāvā atradīsies multimediju 
un reklāmas dizaina nodaļas, kā arī 
datorklases.

Savukārt vēsturiskajā mājā (sarkanā 
ķieģeļu) atradīsies Tekstilizstrādājumu 
dizaina un Ādas izstrādājumu dizai
na (AID) nodaļas. Turklāt sētas mā
jā, kurā līdz šim bija Reklāmas 
dizains, Multimediju dizains un 
Metālizstrādājumu dizains, atradīsies 
Bērnu mākslas skola un Keramikas 
izstrādājumu dizains, kā arī veidotava.

Toma ielas ēkā, kurā līdz šim bija 
vispārizglītojošo priekšmetu tel
pas ļoti saspiestā variantā, kā arī 
Ādas izstrādājumu dizaina, Tekstila 
izstrādājumu dizaina nodaļa un vei
do tava, turpmāk atradīsies tikai vis
pārizglītojošie priekšmetu telpas.

Savukārt koncertzāles „Lielais 
dzintars” telpās arī turpmāk strādās 
mūzikas nodaļas. Papildus vērienīgu 
modernizāciju šobrīd piedzīvo 
Ausekļa ielas 11/15 telpas, kur atra
dīsies mūzikas nodaļas, kā arī tiek 
izbūvētas telpas dienesta viesnīcai.

Par jaunbūvi Alejas ielā stāsta arhi
tekts Andris Kokins: „Jaunbūves fasā
dei ir izvēlēts dabīgi rūsējošs metāls, 
kas ar laiku mainīs savu ārējo izskatu. 
Arī laikapstākļu ietekmē metāls mai
nīs savu krāsu. Mākslas skolai šāds 

formāts ļoti piestāv, jo tas ir radošs un 
inovatīvs risinājums. Turklāt fasādes 
risinājumu papildina plašs skatlogs 
uz Alejas ielu, Jāņa Čakstes laukumu 
un tas nodrošinās abpusēju kontaktu 
starp skolu un pilsētu, jo interaktīvā 
reklāmas platforma nodrošinās liepāj
niekiem un pilsētas viesiem iespēju 
vērot labākos audzēkņu darbus”.

Savukārt LMMDV telpās Ausekļa 
ielā tiek īstenots projekts, kas pa
redz būtiski modernizēt vairākas 
mācību telpas, izbūvēt liftu, atjaunot 
vienu no labākajām akustiskajām 
koncertzālēm Liepājā, kas turklāt būs 
savienota ar skaņu ierakstu studiju.

Jaunajā mācību gadā vidusskolai 
būs arī pašai sava dienesta viesnīca, 
kuras izbūvi audzēkņi un pedagogi 
gaidīja daudzus gadus. Dienesta 
viesnīca spēs nodrošināt labiekārtotas 
un mūsdienu prasībām atbilstošas 
telpas. Kopumā viesnīcā ir paredzētas 
19 gultas vietas.

„Modernizējot telpas, tiks saglabā
tās arī vēsturiskās detaļas, jo tām ir 
īpaša aura arī mūsdienās. Piemēram, 
tiks saglabāti vecie logi un parkets, 
kā arī citi elementi. Modernizējot 
koncertzāli, tā tiks savienota ar 
skaņu ierakstu studiju. To nodrošinās 
optiskais kabelis, kā rezultātā 

Flautu ansamblim Con anima – 20!
12. septembra vakarā, saulei rietot 

pār Rīgas jumtiem, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas stikloto Kori piepildīja 
spožas un dzirkstošas flautu skaņas, 
svinot flautu ansambļa Con anima 20 
gadu jubileju.

Ansambļa pirmsākumi meklējami 
1999./2000. mācību gadā Rīgas 1. 
mūzikas skolā. Toreiz tā sastāvā muzicēja 
vecāko klašu flautas spēles audzēknes 
un absolventes. Vēlākajos gados 
ansamblī sāka muzicēt arī Pārdaugavas 
Mūzikas un mākslas skolas flautas 
spēles audzēknes. Flautu ansambļa 
Con anima mākslinieciskā vadītāja kopš 
pirmās dienas ir Inga Grīnvalde. Viņas 
vadībā augstas profesionālas virsotnes, 
mīlestību pret mūziku un neatņemamu 
dzīves gudrību ieguvušas kopskaitā 
32 meitenes, gadu laikā nomainoties 
četriem sastāviem. 

Koncerta pirmajā pusē muzicēja 
ansambļa esošais sastāvs – Elza 
Heinsberga (pikolo flauta, flauta), 
Emīlija Jirgensone (flauta), Erlanda 
Atvare (alta flauta, flauta) un Antra 
Ķīsele (basa flauta, flauta). Ansambļa 

izpildījumā flautu skaņas dzirkstīja 
gan trīs daļās (Allegro, Andante, 
Presto) no Volfganga Amadeja 
Mocarta Divertismenta Re mažorā, 
gan ievada sapņainās noskaņās atska
ņojot divas daļas (Vasara Vidzemē 
un Rudens Zemgalē) no Ilzes Arnes 
svītas Gadalaiku impresijas, kas 2008. 
gadā sacerēts tieši flautu ansamblim 
Con anima. Programma bija veidota 
krāšņa, kā jau jubilejas reizēs 
pieklājas. Īpašs koncerta notikums bija 
bijušās ansambļa dalībnieces Zanes 
Veremejas speciāli ansambļa jubilejai 
komponētā skaņdarba Melanholis
kās flautu fanfaras pirmatskaņojums. 
Tajā piedalās arī pati komponiste, kas 
beigusi Londonas Rietumu univer
sitātes mūzikas koledžas kino mūzikas 
nodaļu.

Šis koncerts bija kā skaists atskaites 
punkts par divdesmit dvēseliskā siltu
mā un mūzikas mīlestībā piepildītiem 
gadiem. Lai arī esošā situācija neļāva 
būt klāt arī tām ansambļa dalībniecēm, 
kuras dzīvo ārzemes, tomēr koncerta 
noslēgumā klausītājus priecēja spožs 

flautu koris. Pievienojoties esošajam 
sastāvam, uz skatuves kāpa desmit 
bijušās ansambļa dalībnieces – Zane 
Veremeja, Luīze Auziņa, Kerolaina 
Bula, Edīte Upmale, Regīna Vucāne, 
Kate Vilsone, Katrīna Feldmane
Sedleniece, Kristiāna Krūmiņa, Natālija 
Čivkule, Rūta Grīvīte, Keitija Lismane 
un koncertmeistare Līga Kārliņa, lai 
kopā ar esošo sastāvu atskaņotu 
smeldzīgo Glena Millera (Glen Miller) 
Mēnessgaismas serenādi Jāņa Ābola 
aranžijā, kas tapusi īpaši ansamblim 
Con anima. Jāpiemin, ka šis skaņdarbs 
ansambļa repertuārā ir jau kopš pirm
sākumiem un to izpildījušas gandrīz 
visas tā dalībnieces. Koncerts izskan 
priekpilni, saviļņojoši un pacilājoši, 14 
flautu kopkoris vienojas latviešu tautas 
dziesmā Es, meitiņa kā rozīte Viļņa 
Salaka apdarē. 

Con anima, sveicam jubilejā! Lai 
krāšņi un arvien jaunām muzikālām 
virsotnēm piepildīti turpmākie gadi!

Laima Vikmane 
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola
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Varu iepriecināt visus kolēģus, kas 
strādā ar intas udodovas veidotajiem 
mācību līdzekļiem. Izdevniecība Musica 
Baltica ir laidusi klajā jaunu mācību 
grāmatu mūzikas skolu audzēkņiem – 
teorijas un darba burtnīcu „solfedžo 
7. klasei”. Tā ir balstīta autores dar
ba pieredzē un veidota saskaņā ar 
republikas vadošo speciālistu izstrā
dātajiem metodiskajiem ieteikumiem 
„Mācību priekšmeta „Solfedžo” vad
līnijas profesionālas ievirzes izglītības 
programmās” (2019). Sagatavots arī 
metodisks materiāls skolotājiem CD 
formātā.

Mācību grāmatā „Solfedžo 7. klasei” 
pēctecīgi turpinātas visos iepriekšējos 
mācību līdzekļos aizsāktās metodiskās 
iestrādnes, piedāvājot bagātīgu mate
riālu dziedāšanai, solfedžēšanai un 
ritmizēšanai, kā arī improvizācijām un 
radošiem sacerējumiem. Tajā atradīsiet 
arī daudzus atšķirīgas grūtību pakāpes 
diktātus un citus ar klausīšanos saistītus 
uzdevumus, kas būs veicami skolotāja 
vadībā. 

Mācību grāmatā ietvertais teorētis
kās vielas skaidrojums papildināts ar 
nepieciešamajiem mūzikas piemēriem, 

shēmām un tabulām. Daudzveidīgie 
uzdevumi palīdzēs nostiprināt iegūtās 
zināšanas, attīstīt audzēkņu mūzikas 
klausīšanās un analīzes prasmes, kā 
arī dos ievirzi vienkārša pavadījuma 
veidošanā, tādējādi iesaistot viņus 
muzi cēšanā un līdz ar to padarot 
mācību procesu radošu un interesantu. 

Mācību grāmatas kļuva par pamatu 
arī pirmajiem digitālajiem mācību 
līdzekļiem Latvijā, kas jau radījuši lielu 
interesi un paver skolotājiem jaunas, 
mūsdienīgas un inovatīvas iespējas 
solfedžo apmācībā. Sevišķi noderīgi 
šie mācību līdzekļi bija attālinātas 
mācīšanās apstākļos.

Vēlos atgādināt pedagogiem, ka 
LNKC mājas lapā mūzikas skolu au
dzēk  ņiem bez maksas ir pieejamas 
arī digitālās „Mūzikas ābeces” 1.4. 
klasei un Digitālais solfedžo 5. klasei. 
Šogad nododu jūsu vērtējumam jaunu 
mācību līdzekli – „digitālo solfedžo 
6. klasei”. Visus šos mācību līdzekļus 
ar lielu mīlestību un rūpību ir veidojuši 
Datorzinību centra speciālisti. 

 „Digitālajā solfedžo 6. klasei” ir 
saglabāta darba kopējā struktūra 
un daudzas veiksmīgas iestrādnes, 

kas izmantotas iepriekšējos mācību 
līdzekļos, taču citā – augstākā grūtību 
pakāpē. Protams, ir arī jauni mācību 
satura elementi. 

Man ir zināms, ka digitālos mācību 
līdzekļus veiksmīgi izmanto ļoti 
daudzās Latvijas mūzikas skolās un 
arī vispārizglītojošās skolās. Esmu 
saņēmusi daudz pozitīvu atsauksmju 
no skolotājiem un arī no audzēkņiem. 
Pedagogi atzīst, ka digitālās mūzikas 
ābeces ne vien palīdz apgūt mācību 
vielu, bet arī rada audzēkņos pozitīvas 
emocijas un palīdz skolotājam veidot 
interesantas mācību stundas. Ne visās 
skolās gan ir interaktīvās tāfeles, taču 
elektroniskajiem mācību līdzekļiem ir 
pietiekoši daudz pielietojuma iespēju 
arī uz parastā ekrāna, kas nu jau ir 
gandrīz visās skolās. 

Izmantot digitālos mācību līdzekļus 
savā darbā vai ne, tā, protams, ir 
katra pedagoga brīva izvēle. Tomēr 
esmu pārliecināta, ka no bagātā un 
daudzveidīgā vingrinājumu klāsta katrs 
no jums atradīs kaut ko sev saistošu un 
noderīgu. Pamēģiniet!

inta udodova

JAUNI MĀCĪBU LĪDZEKĻI SOLFEDŽO APMĀCĪBĀ

Mūzikas aktīvā dzīve visu pavasari 
un vasaru pavadīta pandēmijas ēnā, 
taču Madonā augusta pirmajā nedēļā 
pilnasinīgi izskanēja gadskārtējie, 
nu jau 23. Latviešu mūzikas svētki. 
Šajā laikā, kad online koncertus esam 
sākuši pieņemt par jaunu normu, 
mūzikas svētku notikumi: sadarbība 
ar mūziķiem, mūzikas pedagoģija 
bez interneta starpniecības – sniedza 
lieliskas un dzīvas emocijas. Ievērojot 
visus piesardzības noteikumus, netika 
atcelts nekas. Madonas mūzikas skolas 
direktors Mārtiņš Bergs mērķtiecīgi 
īstenoja apjomīgo svētku programmu, 
kuras ievaros notiek gan nometne 
bērniem „Daba pilna mūzikas”, gan 
kompozīcijas meistarklases un koncerti. 
Pēdējie šogad gan skaitā mazāk, jo 
divi plānotie šveiciešu dueta Ums n’Jip 
koncerti atcēlās saistībā ar Šveices 
iekļaušanu bīstamo valstu sarakstā tieši 
pirms festivāla sākšanās. Bet tas bija 
vienīgais jūtamais pandēmijas ēnojums 
23. Latviešu mūzikas svētku plānos. 
Abi šveicieši – kontrtenors Havjērs 
Hāgens un blokflautiste Ulrike Maijere 
Špona – aktīvi piedalījās kompozīcijas 
meistarklasēs attālināti, gan iestudējot 
Ernesta Valta Circeņa jaundarbu, gan 
sniedzot zoom lekcijas un seminārus. 

23. Latviešu mūzikas svētki šoreiz 
izskanēja ne tikai spoži un pārliecinoši, 
bet nāca ar jaunām vēsmām. Pirmkārt 
– interdisciplinaritāti. Viens no bērnu 
nometnes pasniedzējiem – režisors Varis 
Klausītājs ieveda bērnus aizraujošajā 
zīmējumu teātra pasaulē, savukārt Trio 
Nyx koncertā līdzās mūzikai klausītāji 

varēja baudīt dzejnieces Madaras 
Gruntmanes sulīgo, jutekliskām krāsām 
piesātināto dzeju. Savukārt jauno 
komponistu meistarklases šoreiz tika 
paplašinātas Baltijas mērogā, piesaistot 
dalībniekus no Lietuvas un Igaunijas. 
Savstarpēji bagātinošā sadarbībā ar 
kolēģiem, kompozīcijas meistarkursu 
vadītājiem Jāni Petraškēviču un 
Eviju Skuķi „stāvējām klāt” pie jauno 
skaņražu opusiem sākot no idejas 
iedīgļiem, notācijas dilemmām līdz 
pašam aizraujošākajam – skaņdarbu 
iestudēšanai sadabībā ar lielisko iz
pildītāju sastāvu Miku Abaroniņu 
(kontrtenors), Montu Martinsoni (sop
rāns), Annu Gāgani (klarnete), Ievu 
Nīmani (blokflautas), Elīzu Sestuli 
(čells), Ievu Salieti (klavesīns) un Edgaru 
Vaivodu (perkusijas). 

Pašmāju koncertos īpaša vieta ir 
pirmatskaņojumiem, kas radīti konkrē
tam koncertam un izpildītāju sastāvam. 
Ja mēs spētu saskaitīt, cik jaundarbu 
ir tapis pēdējos gadus, pieņemu – 
cipars būtu iespaidīgs. Neapšaubāmi –  
izpildītāju interese par jaundarbiem ir 
lieliska tendence un nopietns stimuls 
komponistiem. Taču kopējā mūzikas 
svētku programmā lielāks bija mans 
prieks par „otratskaņojumiem” vai sen 
aizmirstiem opusiem. Piemēram, „NYX 
Trio” koncerta programmā vislielākais 
atklājums man bija pagājušā gadsimtā 
rakstītais Artūra Grīnupa Trio – svai
gu ideju bagāts opuss ar lielisku, 
grodi izstrādātu formveidi. Savu
kārt jaundarbi (Nīmanis, Raumanis, 
Vērmane, Dubra) nesniedza tik spēcīgas 

muzikālas atklāsmes. Apgāzīšu savu 
nupat teikto – prieks gan bija arī par 
jaundarbu, vai – precizējot jāteic – 
Andra Dzenīša trim jaundarbiem. 
Tie izskanēja Trio „Vīzijas” un klavieru 
kvarteta „Quadra” sniegumā katrai no 
izpildītājvienībām atsevišķi un visiem 
septiņiem kopā koncertā „Septiņi 
septiņos”. Andra Dzenīša vērienīgā 
kon cepcija par programmu, kurā viņa 
jaundarbi kā rondo refrēns vītos cauri 
koncertam, teicami realizējās. Dzenīša 
meistarīgais skaņuraksts un ekspresīvā 
emocionālā izteiksme grodi saliedēja 
koncertprogrammu, mijoties ar Leona 
Amoliņa, Andra Vecumnieka un Oskara 
Herliņa darbiem. Vēlos paust sajūsmu 
par pagājušā gadā tapušo un jau pāris 
reizes izskanējušo Herliņa apjomīgo 
klavierkvartetu, kas, manuprāt, ir viens 
no pēdējo gadu spēcīgākajiem opusiem 
latviešu mūzikas vēsturē, un man ir liels 
prieks, ka šo opusu „Quadra” mūziķi 
savos koncertos atkārtoti atskaņo. Šajā 
skaņdarbā saklausīju gan drosmīgu 
uzdrīkstēšanos būt romantiskam, gan 
savienot tradīciju ar inovācijām un 
atradumiem, kas rezultējās unikālā, in
dividuālā izteiksmē. 

Mana dalība un pieredze 23. Latviešu 
mūzikas svētkos gan kā meistarklašu 
vadītājai, gan kā koncertu apmeklētājai 
kārtējo reizi sniedza pārliecību, ka šeit 
– Madonā notiek aktīva, radoša jauno 
talantu kalve vislabākajos vēlamajos 
apstākļos, savukārt vakara koncerti 
atklāj daudzšķautņainu latviešu skaņu
mākslas ainu.

Gundega Šmite

23. Latvieši mūzikas svētki Madonā – dzīvi un „dzīvajā”

Turpinājums no 9. lpp

varēs notikt kvalitatīvi koncertieraks
ti, kā arī studijas ieraksti, izmantojot 
koncertzāles iespējas. To ikdienas 
mācību procesā novērtēs gan au
dzēkņi, gan pedagogi,” stāsta LMMDV 
direktore Inga Auziņa.

Būtiski ir arī tas, ka turpmāk skola 
spēs nodrošināt vides pieejamību, jo 
tiks izbūvēts lifts. Audzēkņu ērtībām 

tiks izveidota arī atsevišķa atpūtas 
telpa, lai jaunieši var kvalitatīvi pa
vadīt savu brīvo laiku ārpus mācību 
procesa. Turklāt 1. stāva gaiteņu un 
foajē zonai būs „atvērtāks” plānojums, 
kas padarīs telpas plašākas un gai
šākas.

Būvdarbi skolā tiek realizēti, patei
coties Kultūras ministrijas un ERAF 
atbalstam projekta „Profesionālās 

iz glītības un kompetences centra 
„Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 
vidusskola” kultūrizglītības mācību vi
des modernizēšana” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas  
un dizaina vidusskola
www.lmmdv.edu.lv 
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Konkursi

Xi starptautiskais Jauno mūziķu konkurss
VIVA LA MUSICA

Daugavpils kultūras atbalsta biedrība un Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Daugavpils 
pilsētas domi, ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu 
rīko konkursu mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu (E 
grupā – arī mūzikas augstskolu) jaunajiem solistiem – 
instrumentālistiem un vokālistiem. 
Konkurss notiks 2020. gada 28. – 30. oktobrī  
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā. 
Adrese – Kandavas iela 2A, Daugavpils, LV5401, Latvija; 
telefons – 65407900, 
epasta adrese – sbdmv@sbdmv.lv, vivalamusica@inbox.lv
A grupa – 47 minūtes
B grupa – 69 minūtes
C grupa – 811 minūtes
D un E grupa – 1014 minūtes 

Pieteikumi ir jāiesūta elektroniski uz epasta adresi 
vivalamusica@inbox.lv līdz 2020. gada 30. septembrim. 
Dalības maksa konkursā ir 20 Eiro.

XVi starptautiskā Pētera Čaikovska klaviermūzikas 
izpildītāju solistu un klavierduetu konkursa nolikums

Konkursa organizētāji:
Konkurss notiks Kokneses novada Kokneses Mūzikas skolas 
zālē Lāčplēša ielā 7, Kokneses pagastā 2020. gada 5. 
decembrī.
Konkursu rīko Kokneses mūzikas skola sadarbībā ar Kokneses 
novada domi
dalībnieku skaits:
No katras skolas ne vairāk kā 2 audzēkņi katrā grupā.

Konkursa ietvaros pedagogi, kuri sagatavojuši 
audzēkņus konkursam, saņems apliecību par 
profesionālās kvalifikācijas pilnveidi.

Informāciju par konkursa norisi un uzstāšanās kārtību, 
mēģinājuma laikiem tiks izsūtīta skolām pa epastu pēc 
pieteikuma saņemšanas.

Dalības maksa EUR 15, 

Kontaktinformācija: 
Tālruņi: 65161292; mob. 29159071; 29856079 
Kokneses Mūzikas skolas mājas lapa:  
www.koknesesmuzikasskola.lv, sadaļa P. Čaikovska konkurss

iii starptautiskais 
Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkurss

2021. gada 9. janvārī, Daugavpilī

Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkurss notiks 
Vienības nama koncertzālē (Rīgas iela 22a, Daugavpils), 
2021. gada 9. janvārī. Konkursa organizatori ir Daugavpils 
pilsētas dome, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde, 
Vienības nams. Konkurss notiek gan klātienē, gan drīkst 
piedalīties ar videoierakstiem.

Konkursā piedalās solisti un kolektīvi šādās grupās:

A1: meitenes vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot);
A2: zēni vecumā līdz 12 gadiem;
A3: meitenes no 11 līdz 12 gadiem;
A4: meitenes no 13 līdz 14 gadiem;
A5: zēni no 13 līdz 17 gadiem;
A6: meitenes no 15 līdz 17 gadiem;
A7: jaunietes un jaunieši no 18 līdz 23 gadiem;
B1: dueti līdz 14 gadiem;
B2: dueti no 15 līdz 22 gadiem;
B3: bērnu vokālie ansambļi (411 dalībnieki) līdz 14 gadiem;
B4: jauniešu vokālie ansambļi (411 dalībnieki) līdz  
23 gadiem;
C1: bērnu kori (1245 dalībnieki) līdz 15 gadiem;
C2: jauniešu kori (1245 dalībnieki) līdz 23 gadiem.

Konkursa dalībnieku vecums tiek noteikts uz 2021. gada 9. 
janvāri. Koros un ansambļos ir pieļaujama 10% dalībnieku 
piedalīšanās ārpus vecuma robežām. Konkursanti var pie
dalīties vienā vai vairākās konkursa kategorijās:

•   Tradicionālā oriģinālā Ziemassvētku dziesma;
•  Ziemassvētku tautas dziesma;
•   Ziemassvētku laika sakrālais skaņdarbs;
•  Mūsdienu Ziemassvētku dziesma.

Konkursa rīcības komitejas adrese:
Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde
Kr. Valdemāra iela 13
Daugavpils, LV5401
Latvija

+(371) 65423601 (Kultūras pārvalde); 
+(371) 29538278 (Jevgeņijs Ustinskovs, konkursa koordinators)

latviancontests@inbox.lv
sb2@inbox.lv

www.kultura.daugavpils.lv
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