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DUBULTU KONCERTZĀLĒ AIZRITĒJIS 
XXI STARPTAUTISKAIS AKADĒMISKĀS 
MŪZIKAS KONKURSS JŪRMALA 2020

Man šķiet, ka esmu diezgan
likumpaklausīga. Ja vasarā nometnes
tikai aizliegtas, ja ir vairāk par 30
bērniem, tad nometni neorganizēju.
Ja jāmāca attālināti, tad daru arī to. Ja
jānēsā maskas, tad nēsāju. Bet iekšēji
jūtu un saprotu, ka kaut kas nav kārtībā.
Jo ir zudusi uzticēšanās visam tam,
ko mums liek darīt, domāt. Var kādu
brīdi, kādu laiku cilvēkus turēt bailēs
un panikā, neziņā, bet ilgstoši – grūti.
Pirms divām nedēļām mani mazbērni
no Somijas ierasties Latvijā nevarēja,
neievērojot pašizlocāciju, bet pēc
nedēļas – varēja. Vakar man vēl bija
solfedžo stunda, rīt – vairs nē...Grūti.
Visiem grūti. Visi meklējam atbildes. Jo
neziņā dzīvot ir grūti. Atliek ticēt, cerēt,
mīlēt. Un domāt....Mans novēlējums –
priecājieties par katru dienu, kuru Dievs
mums ir devis.

Ilze Dāve, redaktore

Laikā no 6. līdz 10. oktobrim Dubultu koncertzālē uzstājās jaunie pianisti 
no Latvijas, Lietuvas (neklātienē) un Igaunijas, lai apliecinātu augstas 
klavierspēles prasmes un pilnveidotu profesionālās iemaņas kopā ar 
konkursa orķestri diriģenta Andra Vecumnieka vadībā.

Foto Inese Lukjanoviča
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AKCMV NORISINĀJĀS IZGLĪTOJOŠS PASĀKUMS – 
KONCERTS 

“CIEMOS PIE ALFRĒDA KALNIŅA”

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas 
vidusskola un direktors Vigo Račevskis 
saka patiesu un sirsnīgu paldies 
septiņām Vidzemes reģiona skolām, 
kuras pirmās atsaucās un 16.oktobrī 
piedalījās jaunā izglītojošā pasākumā – 
koncertā ,,Ciemos pie Alfrēda 
Kalniņa’’!

Šī gada vasarā, domājot par to, 
kādu ieguvumu Alfrēda Kalniņa Cēsu 
Mūzikas vidusskola kā metodiskais 
centrs var dot savām reģiona skolām 
tuvākā nākotnē, radās vienkārša, bet 
sirsnīga vēlēšanās: uzaicināt ciemos 
audzēkņus un pedagogus ar viņu pašu 
izvēlētu nelielu koncertprogrammu, 
dot tiem iespēju muzicēt Koncertzāles 
“Cēsis” Lielajā zālē, bet pirms tam 
viesiem parādīt visas ar komponista 
Alfrēda Kalniņa dzīvi saistītās vietas 
Cēsu pilsētā.

AKCMV Koncertlekciju vadītāja 
Benita Zvīgule veidoja audzēkņiem 
piemērotu ekskursijas maršrutu.

Viena no ekskursijas pieturvietām 
bija Cēsu Sv. Jāņa baznīca. Te Alfrēds 
Kalniņš jau 9 gadu vecumā pirmo reizi 
sēdās pie ērģelēm un šis instruments 

uzreiz paņēma zēnu savā varā, ar 
ērģelēm bija saistīts viss Kalniņa 
mūžs. Skolotāja un ērģelniece Lelde 
Krastiņa iepazīstināja viesus ar ērģeļu 
vēsturi un instrumenta uzbūves 
pamatprincipiem. Viņa sniedza arī 
nelielu priekšnesumu, atskaņojot A. 
Kalniņa Prelūdiju Do mažorā. Pēc tam 
bērniem bija iespēja pašiem iemēģināt 
ērģeles, meklēt kopīgu valodu ar šo 
brīnumaino instrumentu; to viņi darīja 
ar lielu interesi un aizrautību, gan pa 
vienam, gan divatā un trijatā. 

Noslēdzošā un galvenā daļa – 
ciemiņu atvestās muzikālās dāvanas
un interesants stāstījums Lielajā zālē 
sēdošajiem par savu skolu – ar ko tā 
īpaša un svarīga.

Tā raiti un sirsnīgi izskanēja Smilte-
nes, Ērgļu, “Universum”, K.Kažociņa 
Madlienas, Staiceles, Valmieras un 
Sējas skolu muzikālie vēlējumi. Uz 
skatuves kāpa gan solisti, gan dueti, 
gan mazāki un lielāki ansambļi. Vērīgu 
klausītāju sagaidīja ne mazums patī-
kamu pārsteigumu. Varēja redzēt un 
pamanīt ikvienu, kas spēlēja ar patiesu 

prieku! Tieši tāds arī bija šī pasākuma 
mērķis – uzzināt, cik daudzveidīgi 
esam, un, kopā muzicējot, gūt pozi-
tīvas emocijas! 

Katra skola par savu priekšnesumu 
kopumā saņēma organizatoru 
piešķirtu nomināciju un diplomus
ar saldām balviņām, savukārt 
AKCMV audzēkņu pārstāvju žūrija 
nobalsoja par vienu, viņuprāt, 
tehniski – mākslinieciski un vizuāli
visspilgtāko priekšnesumu, kuru 
ieteica ierakstīšanai skolas skaņu 
ierakstu studijā. Šo iespēju saņēma 
Staiceles Mūzikas un mākslas skolas 
audzēknis Ruslans Andrejevs, 
pedagoģe Aira Rulle.

Pasākuma veidotāji cer aicināt 
“Ciemos pie Alfrēda Kalniņa” arī 
nākamajā mācību gadā!

Alfrēda Kalniņa
Cēsu Mūzikas vidusskolas 

pedagoģe
Anitra Rause

Žūrijas priekšsēdētājs Juris Kalnciems pasniedz diplomu 
par iegūto II vietu A grupā Jūrmalas Mūzikas vidusskolas 

4. klavierspēles klases audzēknei Sandijai Lejai, ped. Ieva Prince

Šis gads konkursam ir bijis izaicināju-
mu pilns. Pirmkārt, pateicamies visiem 
jaunajiem pianistiem un viņu pedago-
giem, kuri piedalījās šajā konkursā un 
neskatoties uz ārējiem apstākļiem – 
konkursa norises laika pārcelšanu no 
pavasara uz rudeni, neklātienes apmā-
cības posmu, kas mūzikas izglītībai ir 
nopietns izaicinājums, saglabāja kon-
kursa programmu savā repertuārā un 
bija gatavi spožam startam konkursā.

Konkurss “Jūrmala” ir vienīgais jau-
no pianistu konkurss Latvijā, kas pie-
dāvā konkursa II kārtas dalībniekiem 
uzstāties kopā ar orķestri. Šogad II 
kārtā piedalījās 9 dalībnieki trīs vecu-
ma grupās, kopā ar orķestri diriģenta 
Andra Vecumnieka vadībā atskaņojot 
V.A.Mocarta klavierkoncertus. Vērtēja 
jaunos pianistus starptautiska žūrija – 
Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmi-
jas Klavieru katedras docētājs, mūzikas 
zinātņu doktors Mihkels Polls, JVLMA 
Izpildītājmākslas nodaļas vadītājs un 
Klavieru katedras asociētais profesors 
Toms Ostrovskis, kā arī pianists un kla-
vierspēles pedagogs Endijs Renemanis 
no Latvijas. Žūrijas priekšsēdētājs bija 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
mijas (JVLMA) Klavieru katedras vadī-
tājs, profesors Juris Kalnciems.

Kā labākos katrā no četrām vecuma 
grupām žūrija atzina sekojošus jaunos 
pianistus:

A grupā (līdz 10 gadiem ieskaitot):
1. vieta MATVEJS FOKINS, NMV Emīla 
Dārziņa mūzikas skola, ped. Ilze Treija
2. vieta SANDIJA LEJA, Jūrmalas 
Mūzikas vidusskola, ped. Ieva Prince
3. vieta GUSTAVS LASMANIS, 
Pāvula Jurjāna mūzikas skola, 
ped. Raits Rozenbergs

B grupā (līdz 12 gadiem):
1. vieta ELZA KĀRKLA, Jūrmalas 
Mūzikas vidusskola, ped. Olita Liepiņa
2. vieta JĀNIS OZOLS, Pāvula Jūrjana 
Mūzikas Skola, ped. Ingrīda Reinholde

C grupā (līdz 15 gadiem):
1. vieta netika piešķirta
2. vieta MELISSA TAKANBEKOVA, 
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas 
vidusskola, ped. Ilze Mazkalne
3. vieta RUSLANS ANDREJEVS, 
Staiceles Mūzikas un mākslas skola, 
ped. Aira Rulle

D grupā (līdz 19 gadiem)
1. vieta DANIILS MICKEVIČS, NMV 
Emīla Dārziņa mūzikas skola, 
ped. Ilze Treija 
2. vieta ANDREJS MĀRTIŅŠ 
GRĪNBERGS, Ventspils Mūzikas 
vidusskola, ped. Endijs Renemanis
2. vieta ALISE KARLĪNA GĀRŠA, 
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas 
vidusskola, ped. Ilze Mazkalne
3. vieta STEFANS STALĪDZĀNS, 
Jūrmalas Mūzikas vidusskola, 
ped. Irēne Štrause

Novēlām, lai konkurss “Jūrmala” 
jaunajiem pianistiem kļūs par nozīmīgu 
soli ceļā uz izcilību, un viņu vārdi 
Latvijas un pasaules mūzikas laukā 
tiktu ierakstīti līdzās iepriekšējo gadu 
spožākajiem laureātiem – Agnesei 
Egliņai, Vestardam Šimkusam, Reinim 
Zariņam, Georgijam Osokinam un 
citiem. 

Visas konkursa kārtas, kā arī 
atklāšanas un noslēguma koncerti 
joprojām ir apskatāmi JURMALA LIVE 
youtube kanālā.

Konkurss tika rīkots ar Jūrmalas 
pilsētas domes, Jūrmalas Mūzikas 
vidusskolas atbalsta fonda, Latvijas 
klavieru skolotāju asociācijas un Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Nākamgad, 2021. gada maijā 
Dubultu koncertzālē noritēs XXII 
Starptautiskais akadēmiskās mūzikas 
konkurss “Jūrmala 2021” daudzstīgu 
instrumentu specialitātē, kad gaidīsim 
pieteikumus no kokles, ģitāras un arfas 
spēles audzēkņiem un profesionāļiem. 
Dalību konkursā varēs pieteikt 
5 vecumu grupās:

I grupa – līdz 10 gadiem
II grupa – 11 līdz 13 gadi
III grupa – 14 līdz 16 gadi
IV grupa – 17 līdz 19 gadi
V grupa – no 20 gadiem

Plašāka informācija sekos tuvākajā 
laikā konkursa rīkotāju mājaslapā: 
muzikasskola.jurmala.lv.

Papildu informācija:
Agnija Saprovska
Jūrmalas Mūzikas vidusskolas 
direktores vietniece
projektu realizācijas jomā
e–pasts: agnija.saprovska@edu.
jurmala.lv
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Mūzikas un Mākslas festivāls 
Daugavpils ReStArt jau kopš 2012. gada t
ir ieguvis popularitāti kultūras dzīvē 
ne vien Daugavpilī, bet arī Latgales 
reģionā un Latvijā. 

Otrā lielākā Latvijas republikas pilsēta 
ik gadu savos kultūras pasākumos 
pulcina vairākus tūkstošus skatītāju 
un klausītāju no dažādām pilsētām un 
valstīm. Daugavpils ir kļuvusi ne vien 
par Latgales kultūras attīstības pilsētu, 
bet arī par Latgales plānošanas reģiona 
lielākās pilsētas, rūpniecības, izglītības 
centru, kā arī nozīmīgu tūrisma, sporta 
un atpūtas centru.

Arī šogad, neskatoties uz sarežģīto 
situāciju ar COVID – 19, festivāls jau 
devīto reizi notika Daugavpilī, šoreiz 
no 11.septembra līdz 22.oktobrim. 
Festivāla mērķis bija piedāvāt 
kvalitatīvu un profesionālu kultūras 
pasākumu klāstu, pieradinot un 
audzinot skatītājus un klausītājus, 
dodot iespēju sekot mākslas dažādu 
žanru un stilu attīstībai un tendencēm. 
Šogad festivāls, pateicoties COVID – 19 
ierobežojumiem, norisinājās ar devīzi 
Dzimuši Daugavpilī. Dzimuši Latgalē. 
Dzimuši Latvijā. Līdz ar to festivālā 
šogad bija iespēja uzstāties vietējiem 
mūziķiem, māksliniekiem, fotogrāfi em. 

Kopumā festivālā notika vairāk nekā 
20 pasākumi, kuru norises vietas bija 
Daugavpils Vienības nams, Daugavpils 
Marka Rotko mākslas centrs, Daugavpils 
Novadpētniecības un mākslas muzejs, 
Daugavpils Ditton tirdzniecības centrs, 
klubs ARTILĒRIJAS PAGRABI, Rīgas iela, 
Daugavpils baznīcas.

Kā spilgtākos festivāla pasākumus 
var minēt Latvijas mūziķu soprāna So-
noras VAICES un pianistes Ilzes OZOLI-
ŅAS koncertprogrammu VISS PAR MĪLU, 
Andreja OSOKINA klaviermūzikas va-
karu OSOKINS BĒTHOVENAM, etnomū-
zikas grupas TAUTUMEITAS koncertu, 
tenora Aleksandra ANTOŅENKO un pi-
anista Reiņa ZARIŅA koncertu. 

Savukārt, koncertprogrammu 
DZIMUŠI DAUGAVPILĪ prezentēja Ī
orķestris DAUGAVPILS SINFONIETTA
Aivara Broka vadībā un desmit 
Daugavpils solisti.

Instrumentālās un vokālās 
kamermūzikas koncertā DZIMUŠI 
LATGALĒ uzstājās vokālisti un 
instrumentālisti no Latgales, kuri bija 
mācījušies mūsu mūzikas vidusskolā un 
pašlaik gan studē, gan strādā Latvijā un 
ārzemes.

Klausītājus priecēja arī džeza orķestris 
DAUGAVPILS BAND, kurš tika izveidots 
5 gadus atpakaļ speciāli Daugavpils 
ReStArt festivālam Romāna SAIKOVSKA t
vadībā; šoreiz tam piebiedrojās solisti 
Diāna PAŠKO, Gatis SUPE un Gints 
PABĒRZS.

Zināmu stila kontrastu ieviesa 
mākslas izstādes Daugavpils Marka 
Rotko mākslas centrā, vietējās foto 
studijas EZERZEME – F darbu izstāde F
tirdzniecības centrā DITTON, populārās 
un džeza mūzikas grupu uzstāšanās 
klubā ARTILĒRIJAS PAGRABI. 

Festivāla iniciatori bija un arī joprojām 
ir Daugavpils kultūras atbalsta biedrība 
un Staņislava Broka Daugavpils 
Mūzikas vidusskola; fi nansējuma lauvas 
tiesu veido Daugavpils pilsētas domes 
līdzekļi; to jau vairākus gadus atbalsta 
Latgales reģiona attīstības aģentūra 
ar Valsts Kultūrkapitāla fonda Latgales 
kultūras programmas palīdzību. 

Aivars BROKS
Daugavpils kultūras atbalsta 

biedrības priekšsēdētājs
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskolas direktors 

DAUGAVPILS RESTART 2020 KONCERTLEKCIJA “FREDERIKAM ŠOPĒNAM – 210”GADSKĀRTĒJIE 
SVĒTKI ALOJĀ

Sestdien, 19. septembrī Smiltenes 
mūzikas skola piedalījās dzejnieka 
Ausekļa 170   gadskārtas svētkos 
Alojā. Jubilejai veltītie svētki  Gaismu 
sauca  aptvēra dažādus pasākumus 
visas dienas garumā.  Arī jaunajiem 
autoriem bija sarūpēta īpaša aktivitāte, 
tie varēja smelties iedvesmu un 
prasmes, darbojoties meistarklasē 
kopā ar komponistiem Selgu Menci 
un Ēriku Ešenvaldu.   Savukārt svētku 
noslēgumā tika atvērta jauna Ausekļa 
dzejas grāmata “Gaismas pils”, bet 
koncertā klausījāmies dziedātāju 
Ievu Paršu, koncertmeistari Hertu 
Hansenu,   Vidzemes augstskolas 
un Valmieras kultūras centra 
jauniešu kori “SKAN” un Valmieras 
mūzikas skolas kori “SolLaRe”. 
Pēc koncerta dalībnieki pa sveču 
izgaismotu  gaismas ceļu  devās uz 
Alojas kapsētu, nolikt ziedus un sveces 
pie dzejnieka Ausekļa atdusas vietas. 
Jaunos talantus atbalstīja Baiba 
Žēbina, Inga Rācene un Zaiga 
Rozenberga. 

Baiba Žēbina, 
kora klases skolotāja

24. septembrī Koncertzāles “Cēsis” 
vestibilā atsākās pavasarī pārtrūkušās 
koncertlekcijas. Šoreiz Alfrēda Kalniņa 
Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņi 

un pedagogi bija sagatavojuši 
koncertlekciju veltītu poļu komponista, 
klavieru dvēseles izteicēja Frederika 
Šopēna, kā H.Heine viņu nodēvēja, 

“Rafaela pie klavierēm” mūzikai. 
F.Šopēna mūzika 19.gs. kļuva 

acumirklī populāra. O.Vailds atzīst: 
“Pēc Šopēna spēlēšanas es jutos kā 
būtu raudājis bez apstājas un skumis 
par traģēdijām, kuras nebija manējās”. 
Šopēna mūzika skan visur pasaulē jau 
200 gadus. Mūzikas pētnieks H.Volkers 
secina: “Šopēna mūzikai saule nenoriet”.

Koncertā piedalījās klavieru un 
vokālās nodaļas audzēkņi un pedagogi. 
To kuplināja skolas stīgu orķestris 
Andra Riekstiņa vadībā. Koncertlekciju 
vadīja Benita Zvīgule.

Paldies pasākuma atbalstītājam Cēsu 
Kultūras un tūrisma centram. 

Elīna Eglīte 
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas 

vidusskolas
Projektu vadītāja 

1. OKTOBRIS – STARPTAUTISKĀ MŪZIKA DIENA

Jau daudzus gadus Priekules Mūzikas 
un mākslas skolas pedagogi organizē 
Starptautiskās Mūzikas dienas svētkus 
1. oktobrī, kuros tiek aicināti uzstāties 
profesionāli mākslinieki. Šo gadu laikā 
Priekulē ir ciemojušies: komponists 
Kārlis Lācis un dziedātāja Jolanta 
Strikaite, saksofonista Arta Gāgas 
kvartets un dziesminieks Arnis Miltiņš 
– kolektīvi ģimeniskas muzicēšanas 
noskaņās, bet 2016. gadā – koncertā 

“Tango” piedalījās mūziķi un dejotāji. 
No 2017. gada šie tradicionālie 
1. oktobra koncerti notiek skolas 
akustiskajā koncertzālē, un koncertā 
“Netveramie sapņi” muzicējis Rīgas 
saksofonu kvartets, bet nākošajā gadā 
koncertā “Mūza ie(kā)rota” – Agnese 
Egliņa, Ilona Meija un stāstnieks Orests 
Silabriedis. 2019. gada Mūzikas dienā 
ar audiovizuālu koncertu klausītājus 
“apbūra” ģitārists Dzintars Vītols.

Šogad 1.oktobrī – nenoteiktības 
un neskaidrības apstākļos, notika 
Mūzikas dienas koncerts, kurā Priekules 
Mūzikas un mākslas skolas pedagogi 
un audzēkņi sarīkoja svētkus sev, 
izveidojot “Ceļojumu mūzikas žanru 
pasaulē”. Koncertā izskanēja skaņdarbi, 
kas aptvēra laika posmu no 18. līdz 
21.gadsimtam un sniedza iespēju 
paviesoties dažādās valstīs. Koncertā 
ar lielu aizrautību un atdevi muzicēja 
35 audzēkņi, kurus sagatavoja pūšamo 
instrumentu spēles skolotājas Andra 
Zabe un Ivonna Rozentāle, kora klases 
skolotājas Agrita Hanzovska un Airisa 
Timofejeva, ģitāras spēles skolotājs 
Juris Pavītols, vijoles spēles skolotājas 
Indra Andersone un Madara Jansone, 
kā arī koncertmeistari Inita Rubeze, 
Līga Kvāše un Ivars Dejus. Tā kā šoreiz 
nebija iespējams uz koncertu uzaicināt 
vecākus un citus interesentus, mākslas 
skolotāja Dace Gailīte izveidoja 
koncerta video. Ikviens koncerta 
norisē var iejusties platformā Youtube, 
ierakstot Priekules mūzikas un mākslas 
skola – “Ceļojums mūzikas žanru 
pasaulē”.

Priekules Mūzikas un mākslas skolas 
direktores vietniece Indra Andersone
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LIEPĀJAS PILSĒTAS 2.MŪZIKAS SKOLAI 60!EMĪLA DĀRZIŅA 145 GADU ATCEREI VELTĪTS KONCERTS

Trešdien, 23. septembrī, Emīla 
Dārziņa memoriālajā muzejā Jāņaskola 
izskanēja Emīla Dārziņa 145 gadu 
atcerei veltīts koncerts. Tajā uzstājās 
Universum mūzikas un mākslas skolas 
skolotāju Ritmas Pētersones–Cepītes un 
Aivara Cepīša audzēkņi, kā arī Gulbenes 
Mūzikas skolas Lizuma klavieru klases 
skolotājas Līgas Kļaviņas audzēkņi. 
Šī sadarbība nu jau norit otro gadu, 
pagājušogad to atklājot ar koncertu 
Druvienas Vecajā skolā – muzejā.

Brauciens no Valmieras uz 
Jaunpiebalgu bija pasakaini skaists, 
un, manuprāt, tas iedvesmoja bērnus 
savus skaņdarbus atskaņot vēl skaistāk. 
Muzejā mūs laipni sagaidīja, un tika dota 
iespēja gides vadībā iepazīt Jāņaskolas 
vēsturi un Emīla Dārziņa dzīves stāstu. 
Sākot ar restaurētajām telpām – veco 
ēdamzāli, virtuvi ar mūra krāsni un 
klasēm, un beidzot ar paša komponista 
klavierēm un radu rakstiem.

Iesākot koncertu ar Emīla Dārziņa 
Melanholisko valsi, izveidojās 
pavisam rudenīga un mājīga noskaņa. 
Latvisko garu paturpināja latviešu 
tautasdziesma Ar vilciņu Rīgā braucu 
pirmklasnieces Gabrielas Sokolovas 
atskaņojumā, kā arī brāļu Mediņu un 
Jura Karlsona skaņdarbi, kurus izpildīja 
Eva Viļumsone, Annija Tauriņa un 
Tobias Vatuļins. Šī koncerta programma 
kopumā izdevās ļoti daudzveidīga un 
klausītāji varēja baudīt skaņdarbus no 
latviešu, igauņu, lietuviešu, britu un 
pat amerikāņu komponistu krājumiem. 
Burvīgos pianistu priekšnesumus 
papildināja Džonatana Vētras 
blokfl autas spēle/koncertmeistars 
Aivars Cepītis, brāļu Ciršu saskanīgais 
klavieru un mazo bungu ansamblis, kā 
arī Evas Viļumsones pašas rakstītā dze-
ja – Tukšās kanvas un Es nemāku melot. 
Koncertu vadīja mūzikas teorijas, 
mūzikas vēstures, blokfl autas un fagota 

spēles skolotājs Aivars Cepītis.
Koncerta noslēgumā interesentiem 

bija iespēja uzzināt vairāk par 
Jaunpiebalgas dzimtu rakstiem, kurus 
apkopojusi un izpētījusi muzeja bijusī 
darbiniece. Klausītāju sirsnīgie vārdi 
un rudens ziedi iedvesa gandarījuma 
prieku ikkatrā, kuru mājup braucot 
varēja redzēt bērnu priecīgajās sejās.

Paldies Līgai Kļaviņai, Ritmai 
Pētersonei–Cepītei un Aivaram 
Cepītim par vienmēr brīnišķajām 
koncertu idejām! Lai šis skanīgais, kopā 
aizvadītais pasākums iedvesmo mūs 
jauniem panākumiem šajā mācību 
gadā!

Annija Tauriņa,
klavierspēles audzēkne

Jau 60 gadus Karostā – no pilsētas 
kodola tālīnā rajonā – dzīvo nozīmīgs 
muzikālās izglītošanās centrs – Liepājas 
pilsētas 2.mūzikas skola. Skolas 
pirmsākumi rodami 1960.gadā, kad 
8 skolotāju vadībā mācības uzsāka 
60 klavierspēles un akordeona spēles 
audzēkņi. Laikam ritot, skolas dzīve 
kļuva arvien bagātāka – pieauga 
iespējas apgūt vairākus mūzikas 
instrumentus, kuploja skolēnu un 
pedagogu skaits. Karostas iedzīvotāji 
allaž apzinājušies bērnu muzikālās 
izglītības nozīmi personības izveidē. 
Padomju gadu dotās iespējas 
paplašināt apmācāmo loku pārveidoja 
nelielo šūniņu par lielu mūzikas skolu, 
kurā mācījās vairāk nekā 340 skolēni 48 
pedagogu vadībā. 

Latvijas neatkarības atjaunošana 
1991.gadā skolas dzīvē ieviesa milzu 
pārmaiņas. Karostas mūzikas skola, 
kurā līdz šim pārsvarā mācījās karavīru 
atvases, pārtapa par daudznacionālu 
skolu ar nostabilizētu audzēkņu skaitu 
un savu nopietnu lomu pilsētas kultūras 

dzīvē. Pašlaik skolā 20 pedagogu vadībā 
mācās 170 audzēkņi. Skolas absolventu 
skaits gadu gaitā jau sniedzas pāri 
tūkstotim.

Kopš 2009.gada skolas dzīvi 
organizē direktore Aiga Tiltiņa. Viņas 
palīgs – direktora vietniece mācību 
darbā Alla Valdenburga – ir šīs skolas 
absolvente. Arī skolotājas Olga Pļušča, 
Vera Oņiščenko un Irina Jakovļeva 
absolvējušas Karostas mūzikas skolu 
un mūzikas pedagoģiju izvēlējušās 
par savas dzīves ceļu. Arī tagad bijušie 
audzēkņi labprāt atgriežas skolā – gan 
kā klausītāji, gan kā izpildītājmākslinieki. 
Viņi turpina savu izaugsmi Liepājas 
Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā, 
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā un 
pēc tam Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā.

Saliedētais pedagogu un darbinieku 
kolektīvs veido neatkārtojamu, gaišu 
skolas tēlu. Viņi izprot, cik svarīga ir 
Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolas 
pastāvēšana un cik būtiski ir parādīt 
savu cieņpilno attieksmi pret darbu, 

piepildot katru skolā vadītu dienu 
ar jaunām idejām, ar piesātinātu 
un harmonisku saturu. Jāatzīst, ka 
audzēkņi un viņu vecāki galvenokārt 
vērtē pedagogu sirdsdegsmi, 
prasmi ieinteresēt. Galvenais mūsu 
darbā – rosināt interesi par mūziku, 
būt profesionāļiem, tajā pat laikā 
nezaudējot iejūtību un pacietību. 

Skolas kolektīvs apzinās, ka viens 
no nozīmīgākajiem darba kvalitātes 
rādītājiem ir audzēkņu dalība festivālos, 
valsts un reģionālajos konkursos, kā arī 
starptautiskajos konkursos. Skolotāji 
rāda savu audzēkņu veikumu dažādos 
kultūras namos, Karostas un citu 
pilsētas rajonu bērnudārzos, sociālajos 
namos.

Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola 
līdzīgi Karostas sīkstajai priedei ar 
saknēm ieķērusies piejūras smilšainajā 
kāpā un ar skarbajos vējos liekto zarotni 
dod pavēni un gaišu mieru.

Sanita Bovtona,
Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolas 

teorētisko priekšmetu skolotāja
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KĀRĻA ŠTRĀLA 
XX STARPTAUTISKAIS KONKURSS 
“JAUNAIS FLAUTISTS”

Saules pielietā 24.septembra 
pēcpusdiena dabas un izziņas parkā 
pie Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas 
un mākslas skolas pulcēja skaļu 
un dzīvespriecīgu publiku – skolas 
audzēkņus, kā arī ne tik skaļus, toties 
ļoti smaidīgus pedagogus, skolas 
darbiniekus, viesus un interesentus. 
Svinīgi tika atklāti divi koka vides objekti – 
“Puzle “ Gadalaiki”” un “Ksilofons”. 

Katru gadu Ogres novada pašvaldība 
ļauj savā pārvaldībā esošām iestādēm 
piesaistīt papildus fi nanšu līdzekļus 
aktivitāšu veikšanai. Šogad Kārļa Kažociņa 
Madlienas mūzikas un mākslas radīja 
projektu “Atklāj koka dvēseli”, domājot 
gan par saviem un Madlienas vidusskolas 
audzēkņiem, gan audzēkņu ģimenēm, 
kas, gaidot savus mazos mūziķus un 
māksliniekus atgriežamies no stundām, 
bieži laiku pavada parkā, gan Madlienas 
viesiem– tālākiem un tuvākiem Latvijas 
apceļotājiem. Latvijas pagastu ozolu 
birzs ir tūristu ceļa mērķis, radīts 2004.
gadā, kad Madlienā pulcējās visu Latvijas 
pagastu – tobrīd 453 – pārstāvji, lai 
atstātu vēstījumu nākamajām paaudzēm. 
Tika iestādīti 453 ozoliņi. Latvijas pagastu 
ozolu birzs tapšanas vietas izvēli noteica 
vēstures fakts, ka 1938. gadā Madliena 
tika atzīta par Latvijas ģeogrāfi sko 

centru. Parks tiek nemitīgi pilnveidots, 
jaunuzstādītie objekti ir izziņu un aktīvu 
darbošanos veicinoši, tie novietoti 
simboliskā ozola– gājēju celiņa, kas 
caurvij parku– sākumā, pie akmeņiem un 
bruģa izliktām zīlēm, kas pārstāv bērnībai 
un jaunībai tik raksturīgās īpašības kā 
zinātkāri un vēlmi darboties. 

Objekti ir kā skolas nodaļu vēstnieki, 
“Puzle” pārstāv mākslas, bet “Ksilofons” – 
mūzikas nodaļu. Puzli veido 12 ap 3 
asīm rotējoši koka kubi, kam 4 skaldnes 
ir apgleznotas, katra skaldne veltīta 
ozolam konkrētā gadalaikā– ozols vasarā, 
pavasarī, rudenī un ziemā, zīmējumu 
autores– skolas mākslas skolotājas. 
Savukārt ksilofonu veido vienāda 
biezuma 7 dažādu kokšņu ( ozola, liepas, 
lapegles, egles, gobas, priedes, oša ) dēlīši, 
kam, uzsitot ar koka āmuriņu, var saklausīt 
konkrētā koka dēlīša skaņu. “Ksilofons” un 
“Puzle” ir aktivitāti, izziņu un darbošanās 
prieku veicinoši spēļu objekti tieši skolas 
vecuma jauniešiem, kas ir ieguvums Kārļa 
Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņiem, kas skolā ierodas no 
deviņiem apkārtējiem pagastiem. 

Iespaidīgo objektu radītājs – amatnieks 
Tālis Sala (zemnieku saimniecība 
“Saliņas”), projekta idejas autore – skolas 
kultūras metodiķe Santa Siliņa, objekta 

“Puzle” mākslinieciskās noformētājas– 
skolas mākslas skolotājas Ineta Frēliha, 
Skaidrīte Krīgere, Sanita Rešinska un 
Santa Siliņa. 

Par pasākuma muzikālo noformējumu 
rūpējās skolas vijoles spēles skolotāja 
Rūdolfa Bahmaņa un pūšaminstrumentu 
spēles skolotāja Anda Bičevska audzēkņi. 
Skolas direktore Vita Ervalde teica 
paldies visiem iesaistītajiem un lielu 
paldies par atbalstu un ieinteresētību 
parka labiekārtošanā pagasta pārvaldes 
vadītājam Jānim Siliņam, kam arī tika 
uzticēta atklāšanas lentes pārgriešana. 

Līdz ar Jāņa Siliņa izteiktu vēlējumu 
pavadīt laiku parkā bērni steigšus metās 
iemēģināt jaunos objektus, cenšoties 
salikt konkrētu gadalaiku un izklaudzinot 
dažādo koku dēlīšus. Klātesošie tika 
cienāti ar skolas sarūpētajiem pīrādziņiem 
un karsto tēju. Parka ozoliņus ieskāva 
omulīga kņada un sirsnīgas sarunas. 

Objekti ir skolas dāvana gan saviem 
audzēkņiem un viņu ģimenēm, gan 
Madlienas iedzīvotājiem, gan arī tūristiem 
un parka viesiem. Parks pie skolas ir lieliska 
platforma radošām idejām, kvalitatīvai 
laika pavadīšanai un vienkārši iespējai 
būt dabā!

Informāciju sagatavoja – kultūras 
metodiķe Santa Siliņa, 

Fotogrāfi jas autore – Guna Brīvule

„KAŽOCIŅI” ATKLĀJ KOKA DVĒSELI 

Ir noslēdzies  Kārļa Štrāla XX Starptautiskais konkurss “Jaunais fl autists”, kas, neskatoties uz sarežģīto situāciju, ir noritējis 
mierīgi un ievērojot visus nosacījumus. Paldies visiem par izpratni un organizētību. Pateicoties mūsu IT speciālistiem Andrim 
Balodim un Jānim Kravalim, mums izdevās arī konkursa tiešraides, kas tika ļoti daudzskaitlīgi apmeklētas, un liecina par lielu 
ieinteresētību. Visiem interesentiem tas deva iespēju arī attālināti izbaudīt konkursa gaisotni. Paldies Jūrmalas mūzikas vi-
dusskolai par jaukajām telpām un uzņemšanu, kas ļāva jums justies labi.

Konkursa žūrija šo konkursu novērtēja kā ļoti veiksmīgu starptautisko sadarbību starp mūsu Baltijas valstīm, kā arī atzīmēja 
konkursa dalībnieku augsto spēles līmeni. Atzinīgi tika novērtēti arī komponistu jaunie skaņdarbi, kas ir bagātinājuši fl autas 
repertuāru. Musica Baltica ir arī izdevusi jaunu krājumu “Latviešu komponistu skaņdarbi fl autai un klavierēm”, kurā ir iekļauti 
ne tikai konkursa skaņdarbi, bet arī daudzu citu latviešu komponistu radītie skaņdarbi fl autai un klavierēm. 

Pateicamies visiem ārzemju dalībniekiem par spēju ātri noreaģēt uz radušos situāciju un iesūtīt video ierakstus, jūs kuplinājāt 
mūsu konkursu. Cerams, ka jūsu interese nezudīs arī par nākamajiem konkursiem. Konkursā piedalījās 54 dalībnieki no 
5 valstīm: Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Ukrain as un Latvijas.

Paldies visiem dalībniekiem, pedagogiem un koncertmeistariem par ieguldīto darbu un uz tikšanos 2022. gadā.

A grupa

Nr.p.k. Dalībnieka vārds, 
uzvārds Punkti Vieta

1 Vanesa Sirmā 24.00 I
2 Katrīna Eihentāle 22.75 II
3 Paula Šūtele 21.63 III
4 Sindija Bička 21.50 III
5 Maija Trocjuka 20.75 III

B grupa

Nr.p.k. Dalībnieka vārds, 
uzvārds Punkti Iznākums

1 Anete Duntava 24.50 I
2 Elza Prokofj eva 21.75 III
3 Lelde Pūcīte 21.00 III
4 Elza Škutāne 20.75 III
5 Mare Martinova 19.25 Diploms
6 Santa Bite 18.75 Pateicība
7 Līva Blumfelde 18.75 Pateicība

Kārļa Štrāla XX Starptautiskais konkurss “Jaunais fl autists”
2020.gada 26.septembris
Konkursa žūrija: Anete Toča (Latvija), Mihkel Peäske (Igaunija), Giedrius Gelgotas (Lietuva), Andis Klučnieks (Latvija)
II kārtas rezultāti

C grupa

Nr.p.k. Dalībnieka vārds, 
uzvārds Punkti Iznākums

1 Elza Ratniece – Miltiņa 22.50 II
2 Marta Ceriņa 21.17 III
3 Paula Līna Ančupāne 21.00 III
4 Agne Ivanickaite 20.50 III
5 Nora Lodziņa 19.50 Diploms
6 Aleksandra Stankeviča 18.88 Pateicība

D grupa

Nr.p.k. Dalībnieka vārds, 
uzvārds Punkti Iznākums

1 Elīna Čeprova 24.50 I
2 Tuule–Helin Krigul 23.00 II
3 Klēra Kuļikauska 21.50 III
4 Terēza Tīrmane 19.25 Diploms
5 Demija Nate Ozoliņa 19.25 Diploms
6 Susanne Rull 19.00 Diploms
7 Agnese Ieva Lipska 19.00 Diploms
8 Michał Szymański 19.00 Diploms

Dace Bičkovska

9
PARTITA  NR. 208  2020

8
PARTITA NR. 208 2020

NOTIKUMS KONKURSS



VAI IR RACIONĀLI MŪZIKAS SKOLĀS STRĀDĀT TIKAI 
,INDIVIDUĀLĀS STUNDAS, BET GRUPU STUNDAS – NĒ?

Pirms brīvlaika tika nolemts, ka profesionālās ievirzes 
izglītībā nedrīkst notikt grupu stundas, tikai individuālās. 
Tādēļ mēneša jautājums:

Vai ir racionāli mūzikas skolās strādāt tikai individuālās 
stundas, bet grupu stundas – nē?

• Grupu stundas ir tik pat svarīgas kā individuālās, bet ja 
jāizvēlas attālināti vai skolotāja klātbūtnē individuālās 
nodarbībās, tad protams individuālās stundas.

• Uzskatu ka grupu stundas no vienas klases (sākumskola) 
var notikt arī mūzikas skolā, izveidojot jaunu stundu 
sarakstu to var noorganizēt. Tas laikam neattiecas uz 
lielo pilsētu skolām, jo tādas ekstras viņiem nav (daudz 
audzēkņu no dažādām skolām).

• Būs ļoti grūti nodrošināt kvalitatīvu solfedžo apguvi, ja 
bērni no rīta ies vispārizglītojošajā skolā, tad nāks uz 
individuālo instrumenta spēles stundu, kura parasti 
pieskaņota solfedžo. Tad skries mājup pieslēgties Zoom 
vai citādi solfedžo stundai, bet pa to laiku tā beigusies. 
Normāli būtu, ja 1.–6.klasei solfedžo drīkstētu notikt 
klātienē lielā telpā, piemēram, zālē.

• Teorijas skolotāji ir skumji un paredz atkal daudz 
nedienu.

• Tā kā esam vienā mājsaimniecībā ar vispārizglītojošo 
skolu, varam strādāt normālā režīmā. Mums šoreiz 
paveicās. Bet, protams, tas nav racionāli, ko tad lai dara 
grupu stundu skolotāji, strādā attālināti?

• Skumji par šo ārprāta situāciju.
• Es domāju, ka būtu jāskatās katrai skolai atsevišķi. 

Piemēram, mazajās lauku mūzikas skolās, kurās mācās 
audzēkņi no vienas pamatskolas un kur Covids nav 
izplatījies un piedevām grupu piepildījums ir neliels 
un var ievērot arī attāluma starp cilvēkiem prasības, būtu 
jāatļauj izlemt skolas vadībai nevis likt visas skolas zem 
viena,,lineāla’’.

• Esam reālā situācijā un nav jautājuma racionāli vai nē – 
nav izvēles. Protams, pašlaik tiek pieļauta pašvaldības 
izvēle, bet manuprāt, labāk tā, nekā sēžam mājās visi.

• Atbilde uz mēneša jautājumu – JĀ.
• Tāds tas ir uz šodienu kompromiss – grupu stundas (kur 

daudz audzēkņu un vīruss teorētiski var saķert vairāk) 
attālināti; individuālās klātienē (tur var distancēties + 

kvalitātes jautājums, jo specialitātes stundās jāstrādā ar 
audzēkņa stāju, elpu, rokām, kājām, muguru).

• Tāds jautājums vispār nav apspriežams. Tad jau   tas ir 
pulciņš.

• Es uzskatu, ka ir racionāli. Un solfedžo varētu būt vispār 
bez vērtējuma, kā priekšmets, kurš palīdz apgūt mūzikas 
pamatus. Jo nav no slēpums, ka daudzi bērni izstājas no 
mūzikas skolas tieši solfedžo dēļ.

• Ja tas būtu racionāli, kāds jau to būtu savā skolā ieviesis 
sen!

• Taču, kad gāžas pāri “cunami vilnis”, tad glābjas, kā var....
• Arī no šīs situācijas var daudz ko iemācīties, pielāgoties, 

samierināties, lai attīstītos un meklētu mūsdienām 
atbilstošus risinājumus

• Esmu pārliecināta, ka neviens neaizmirsīs, kā strādāt 
klātienē, tikai tas arī noteikti būs daudz kvalitatīvāk un 
racionālāk, kad atkal tiksimies! 

• Protams, grupu stundām arī ir jābūt. To saprot un vēlas 
arī audzēkņi.   Ir jāmeklē risinājumi.   Manuprāt varētu šīs 
stundas novadīt lielākās telpās, kur iespējams izsēsties 

     lielākā attālumā. Tā varētu būt skolas zāle. Tā vairāk 
darboties ar balsi, dzirdi, ritmu. Teorijas uzdevumus var 
uzdot mājās. Nākošā stundā tos izrunā, izdzied. Ja nav 
zāle, varbūt dalīt vienu klasi 2 grupās. Vienā nodarbībā 
ņemt vienu pusi, otrā – otru audzēkņu daļu. Tā ir iespējas 
izsēdināt bērnus lielākā attālumā.

• Mūsu skolas pedagogu kolektīvs ir par klātienes 
apmācībām arī grupu stundās, jo īpaši tikko mācības 
uzsākušajiem audzēkņiem. Skolas telpu plānojums 
un kvadratūra pieļauj distancēšanās iespējas, lai tiktu 
ievēroti visi drošības noteikumi.

• Domāju,ka grupas ir nelielas – līdz 10 cilvēkiem, pat 
mazāk. Ļoti svarīgs ir grupu darbs solfedžo, jo to nav 
iespējams darīt attālināti, it sevišķi jaunākajās klasēs, kur 
visas tēmas ir jaunas! Jūtam, ka viss aizmirsies pa vasaru 
+ ieskaitot pavasari. Lai tomēr notiktu darbs, tad esmu ar 
mieru strādāt individuāli ar audzēkni arī solfedžo.

• Uzskatu, ka arī grupu stundas ir svarīgas. Klasēs nav 
tik daudz bērnu, lai nevarētu ievērot distanci starp 
audzēkņiem. Domāju, tas nav pareizi, ka nedrīkst vadīt 
grupu stundas, ka drīkst organizēt tikai individuālās 
stundas.

VI Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss
“Rojas ritmi 2021” 

Konkursu rīko: Rojas Mūzikas un mākslas skola. Konkursu atbalsta: 
Rojas novada dome. Konkursa norises laiks, vieta: 2021. gada 
17.aprīlis Rojas kultūras centrs, Zvejnieku iela 5; Konkursā var 
piedalīties bērnu un jauniešu ansambļi tikai no profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēm (mūzikas skolas) vecumā līdz 18 gadiem; 
Dalības maksa: 30 EUR (trīsdesmit euro, 00 centi) no kolektīva.
Katram ansamblim jāatskaņo divi dažāda rakstura vieglās, estrādes, 
populārās (pops,  roks, R&B,  indīroks, hiphops,  tehno, alternatīvais 
roks  un  kantrī) vai džeza mūzikas skaņdarbi no galvas; Konkursa 
koordinatori: Baiba Beraģe Mob.tel. (+371) 28321318 E–pasts: 
rojasritmi@gmail.com Aija Kaļiņičenko Mob.tel. (+371) 29349337 
E–pasts: rojasritmi@gmail.com

XIV Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss
Organizatori: Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas 
skola sadarbībā ar Līvānu novada domi rīko XIV Jēkaba 
Graubiņa Jauno pianistu konkursu. Konkurss notiks Jēkaba 
Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā 2021. gada 
17. aprīlī plkst.11:00. Konkursā var piedalīties Latvijas 
mūzikas skolu profesionālās ievirzes izglītības programmas 
Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle audzēkņi un 
Latvijas mūzikas vidusskolu 1.– 4. kursa klavieru specialitātes 
audzēkņi. Dalības maksa 15.00 EUR (piecpadsmit eiro) par 
katru audzēkni iemaksājama ar pārskaitījumu, vai skaidrā 
naudā. Adrese: Raiņa iela 4, Līvāni, LV–5316, Tālr.: 653 44096; 
29257750; e–pasts: mms@livani.lv

IZDOTS KRĀJUMS 
„LATVIEŠU KOMPONISTU SKAŅDARBI 
FLAUTAI UN KLAVIERĒM“ (08.10.2020)

Krājumā „Latviešu komponistu skaņdarbi fl autai un klavierēm“ iekļauti 
darbi, kas piemēroti gan iesācējiem, gan jau nobriedušiem mūziķiem. 
Izlasē pārstāvēti dažādu paaudžu komponisti: Alvils Altmanis, Dace 
Aperāne, Andris Balodis, Ēriks Ešenvalds, Laura Gustovska, Oskars 
Herliņš, Madara Kalniņa, Dzintra Kurme-Gedroica, Māris Lasmanis, 
Selga Mence, Jēkabs Nīmanis, Andris Riekstiņš, Gundega Šmite, 
Anitra Tumševica, Anna Veismane, Laura Kristiāna Vičmane un Marina 
Vidmonte. Krājumu sastādījusi Dace Bičkovska.

KLAJĀ NĀCIS KRĀJUMS 
LAUDAMUS IV: 101 VOKALĪZE (05.10.2020)
Apjomīgajā krājumā „Laudamus IV: 101 vokalīze“ iekļautas 

gan labskanīgas un patīkamas melodijas, gan arī mākslinieciski 
augstvērtīgas un gaumīgas kompozīcijas, kuru apguve dotu prieku un 
patiku, vienlaikus ietverot dažādas tehniskās prasības, kas dziedātājam 
jāattīsta. Līdztekus Rietumeiropas un Austrumeiropas klasikai krājumā 
ir atrodami mūsdienu latviešu komponistes Selgas Mences vokalīžu 
pirmpublicējumi.

Lai arī vingrinājumi ir sagrupēti četros līmeņos, tie tikai nosacīti 
atbilst mūzikas skolu klasēm un bērnu vecumam, drīzāk – apmācības 
gadiem. “Katra līmeņa ietvarā vokalīzes ir kārtotas ar augošu grūtības 
pakāpi, bet daudzas arī traktē tieši kādu vienu elementu, kas konkrētam 
audzēknim būtu jāizkopj. Katra līmeņa beigās ir iekļautas vairākas 
vokalīzes, kas savieno vairāku elementu kombināciju, kā arī skaistas 
vokalīzes ar tekstiem, kas jau līdzinās dziesmām vai mazām ārijām,” 
priekšvārdā raksta krājuma sastādītāja Kristīne Circene.
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KAD DIŽGARI VĒL BIJA MAZIŅI...

Reiz Holivudas viesībās kāda dāma jautāja amerikāņu 
vijolniekam Jašam Heifecam: “Mister Heifec, cik vecs jūs 
bijāt, kad sākāt savu karjeru?” Vijolnieks iecietīgi pasmaidīja 
un teica: “Pirmo koncertu es sniedzu sešu gadu vecumā. 
Toreiz es vingrinājos astoņas stundas dienā. Spēlēju Bahu, 
Bēthovenu, Čaikovski, un man bija sensacionāli panākumi!” 
Viens no viesiem brīdi prātoja sarauktu pieri un tad vaicāja: 
“bet agrāk, Jaša? Es domāju, pirms jums palika tie seši gadi. 
Jūs tikai bumbulējāt apkārt?”

Šāds jautājums šķiet nenopietns, taču būtībā ir pamatots. 
Tas, kurš vēlas mūziku padarīt par sava mūža mērķi un jēgu, 
nedrīkst velti šķiest laiku pat tad, ja vēl nav sešus gadus vecs. 
Ir bijuši arī dzejnieki, gleznotāji un zinātnieki, kas divdesmit 
gadu vecumā veikuši izcilus darbus, taču slavenajiem 
mūziķiem tā nekad nav bijusi nejaušība, bet likumsakarība, 
jo savai misijai viņi sākuši gatavoties jau visagrākajā bērnībā.

“Es toreiz komponēju kā pats velns,” sacīja Hendelis, kad 
saruna reiz iegrozījās par viņa bērnību. Un patiesi, starp 
desmito un trīspadsmito dzīvības gadu viņš sacerēja pāri 
par simt baznīcas mūzikas darbu un divdesmit gadu vecumā 
varēja lepoties jau ar trim uzvestām operām.

Mocarts un Vēbers bija brīnumbērni, un abus divus tēvi 
nežēlīgi ekspluatēja, turpretī Hendelis un Berliozs cieta no tā, 
ka vecāki visādi centās nomākt viņu muzikālās slieksmes.

Domeniko Skarlati 1706.gadā Venēcijas masku ballē 
dzirdēja kādu svešinieku melnā maskā spēlējam spinetu. 
Komponists pirmo reizi mūžā sastapās ar tik izcilu instrumenta 
pārvaldījumu un spožu muzikalitāti. Sevī gremdējies, viņš 
laiciņu klausījās un tad nosprieda: “Tas var būt vai nu pats 
sātans, vai tas slavenais saksis!” 

Protams, ka tas bija slavenais saksis Georgs Frīdrihs 
Hendelis. Kopš šīs dienas abi uz visiem laikiem kļuva labi 
draugi.

PA DAĻAI ĪSTAS, PA DAĻAI SAFANTAZĒTAS 
LEĢENDAS...

Bet tagad ielūkosimies skaisti un iespaidīgi būvētajā 
stāstā par “Ūdens mūziku”. Tas sākās gluži dramatiski ar to, 
ka Georgs Frīdrihs Hendelis reiz nonācis patiešām kļūmīgā 
stāvoklī. Nevienu nebrīdinādams, viņš bija pametis savu 
Hannoveres galma kapelmeistara posteni un devies uz 
Londonu. Taču tad Hannoveres kūrfi rstu Georgu Ludvigu 
ievēlēja par Anglijas karali ar Džordža I vārdu, un pamukušais 
kapelmeistars bija sprukās, lai gan jaunais karalis izlikās, ka 

nekas nav noticis. Hendeļa operas uzveda, karalis tās klausījās 
un neskopodamies bārstīja uzslavas, taču pat nedomāja 
rūpēties par pašu komponistu.

Kutelīgā situācija prasīja veiklu risinājumu, un tas iešāvās 
prātā karaļa staļļmeistaram baronam fon Kīlmanzegam, kurš 
ilgus gadus bija Hendeļa draugs.

Karalis bija pavēlējis rīkot svinīgus ūdens svētkus. Monarha 
barkām vajadzēja irties lejup pa Temzu no Vaitholas līdz 
Laimhouzai, un Kīlmanzegs, kam bija uzdots rīkot šo 
izpriecu, uzdeva Hendelim sacerēt notiekošajam piemērotu 
jautru mūziku. To vajadzēja spēlēt uz plosta, kas sekoja karaļa 
barkai.

Un tā Hendelis sacerēja ģeniālo dziesmu, riņķa deju, 
menuetu un citu sīkdarbiņu miksli, ko tagad pazīst ar 
nosaukumu “Ūdens mūzika”. Izpriecas brauciens notika 1715.
gada 22. augustā, skaitā un saulainā dienā. Tajā brīdī, kad 
karalis sēdās barkā, Hendelis un viņa mūziķi sāka uvertīru. 
Karalis labpatikā klausījās un jautāja, kas komponējis šo jauko 
mūziku. Kīlmanzegam nu bija īstais brīdis. Viņš dziļi paklanījās 
un teica: “Georgs Frīdrihs Hendelis, jūsu majestāte!” Karalis 
bija patīkami pārsteigts un vēlējās redzēt Hendeļa kungu. 
Kad komponists atnāca, karalis viņu apsveica un lika pēc 
vakariņām atkārtot skaņdarbu. Hendelis ar prieku paklausīja, 
un, pirms diena beidzās, karalis bija pilnīgi izlīdzis ar savu 
kādreizējo kapelmeistaru, bet pasaule kļuvusi bagātāka vēl 
par vienu brīnišķīgu mūzikas darbu.

Tas būtu bezgala jauks un morāli nevainojams nobeigums 
stāstam par apsviedīgo mākslinieku un viņa cēlo valdnieku. 
Diemžēl ir kāds apstāklis, kas šo notikumu padara visai 
apšaubāmu. Augsti mācītais Hendeļa biogrāfs Ņūmens 
Flauerss pirms dažiem gadiem izgāja Brandenburgas 
vēstnieka ziņojumu Londonas galmam, kas neapgāžami 
liecina, ka slavenais upes izbraukums noticis nevis 1715. 
gadā, bet 1717. gada 17. jūlijā. Avīze “Daily Courant” 
nākamajā dienā raksta arī par karaļa svinībām un piemin 
“lieliskās simfonijas, ko misters Hendelis komponējis tieši šim 
gadījumam”.

Taču 1717.gadā karalis un kapelmeistars jau sen bija 
samierinājušies, un viņiem bija vislabākās attiecības. 
Hendelis spēlēja galmā, un jau pirms diviem gadiem viņam 
bija piešķirta karaļa pensija– divsimt mārciņu gadā.

Lai cik apburoši gracioza būtu “Ūdens mūzika”, tā tomēr 
nebija kā burvju nūjiņa, kas dziedēja aizvainotā karaļa sirdi. 
Viņš jau bija piedevis komponistam. 

Hendelis atstāja mantojumā ne vien namīpašumu un 
vērtīgu mākslas kolekciju, kurā bija divas Rembranta gleznas, 
bet arī divdesmit piecus tūkstošus sterliņu mārciņu naudā. 
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