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MARTS

(3) Visvairāk zaudētā diena dzīvē ir 
diena, kad mēs nesmejamies.
(4) Seši labākie ārsti pasaulē...:
1. Saule
2. Atpūta
3. Vingrošana
4. Diēta
5. Pašcieņa
6. Draugi

Mani iedvesmoja aktiera, kinorežisora,
kinoproducenta, scenārista un 
komponista Čārlija Čaplina, atstātie 
4 paziņojumi:

(1) Šajā pasaulē nekas nav mūžīgs, pat 
ne mūsu problēmas.
(2) Man patīk staigāt lietū, jo neviens 
neredz manas asaras.

Turies pie viņiem visos savas dzīves 
posmos un izbaudi veselīgu dzīvi...

Ja redzēsi mēnesi, 
tad ieraudzīsi Dieva skaistumu...

Ja redzēsi sauli, ieraudzīsi Dieva spēku...

Ja tu redzēsi spoguli, tu redzēsi Dieva
labāko radību. Tāpēc tici tam.

Mēs visi esam tūristi, Dievs ir
mūsu ceļojumu aģents, kurš jau 
ir identifi cējis mūsu maršrutus,
rezervācijas un galamērķus... uzticieties 
viņam un baudiet dzīvi.

Dzīve ir tikai ceļojums!
Tāpēc, dzīvojiet šodien!

Rītdiena var nebūt. Čārlijs Čaplins
nodzīvoja 88 gadus.

Dzīvojam, atpūšamies, 
vingrojam, draudzējamies, 
uzticamies, ticam, ceram un 

mīlam! 

Priecīgas Lieldienas – 
Kristus augšāmcelšanās 

svētkus!

Ilze Dāve
Partitas redaktore

glāsturieku kā saules gku kā saules glāPrieku ku tu
jauna rasastIk rītu no jauna

Un laimi ikdienas stāstātāstāUn laimi ikdienas stāstāās
Allaž nosargāt pargāt prast.
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PĀRMAIŅAS INTERVIJA AR SKOLOTĀJU IMALDU PABIĀNU
Pagājušā gada marta vidū skolas 

radošajam un mācību procesam 
klātienē tika “norauts”, ja ne STOPkrāns, 
tad vismaz pamatīga rokasbremze. 
Tikām uzlikti uz “pauzes”, jo bija 
liela neziņa, daudz neskaidrību par 
ārkārtējās situācijas nepieciešamību 
un tās pamatotību. Atceros, ka tieši 
pirms gada, 13.marta piektdienā, 
bija ieplānots koncerts, kurā skanētu 
skaņdarbi fl autai un Bauskas novada 
klausītājiem būtu iespēja dzirdēt un 
redzēt mūsu skolas talantīgo absolventi, 
jauno mūziķi Klēru Kuļikausku un viņas 
kolēģes. Diemžēl – nekā. Vēl joprojām 
ceram uz šādu koncertu klātienē.

Martā viss notika tik strauji un 
negaidīti, ka bija liels apjukums – ne 
tikai skolotājiem un skolu vadītājiem, 
bet arī audzēkņiem un vecākiem. Tad 
likās, ka tas tikai uz tādu nelielu laiku un 
tad viss sakārtosies….

Rudenī jau bijām vairāk 
sagatavojušies un pielāgojušies jaunajai 
situācijai. Bijām precīzi un zinošāki 
norādījumu sagatavošanā, dokumentu 
izstrādē, telpu pielāgošanas procesā, 
epidemioloģisko prasību ievērošanā, 
plūsmu organizēšanā, tehnikas un 
skaņu aparatūras, mājas mākslas 
darbnīcu izveidē utml.

Profesionālās ievirzes pedagogi, 
pirms tam nebija izmantojuši tik daudz 
dažādus digitālos rīkus, kā to piespieda 
Covidlaiks, jo pirms tam nebija tāda 
nepieciešamība, it sevišķi mākslas 
jomā. Tomēr gada laikā esam šajā ziņā 
ļoti auguši. Protams, ka nespējam 
pietiekami nodrošināt skolotājus ar 
tehniskajiem resursiem. Bet pamazām, 
uzklausot skolotāju vēlmes un 
priekšlikumus, iespēju robežās esam 
uzlabojuši tehnisko nodrošinājumu, 
lai gan, jāatzīst, ka daudzi skolotāji, 
kuri strādā mājās, izmanto savus 
privātos datorus, telefonus, mūzikas 
instrumentus, materiālus. Bija 
sarūgtinājums, ka mūsu jomas izglītības 
iestādēm netiki piešķirta datortehnika 
ne no Kultūras ministrijas, ne IZM. Arī 
iestādes budžetā tādu fi nansējumu 
atrast ir ļoti, ļoti sarežģīti. Lai varētu 
iesūtīt video ierakstus dažādiem 
konkursiem, ir nepieciešama ļoti 

kvalitatīva skaņu ierakstu aparatūra. 
Zaudējumi, kā pietrūcis
Pietrūkst;

• radošās gaisotnes skolā, kolēģu 
savstarpējās sarunas, smaidi un 
uzmundrinājumi. 

• skolas tradīcijas – izlaidumi, 
eksāmeni, koncerti, pasākumi. 

• kopīgie tematiskie pasākumi, 
izbraukumi. 
Ļoti pietrūks mūsu kolēģa, mūsu 

skolas “Gada skolotāja” Jura, kurš, 
diemžēl, savu dzīves skaņdarbu ir 
izspēlējis. Tas ir zaudējums, kuru šobrīd 
vēl līdz galam neapzināmies, liekas, ka 
atsāksies “normālais” darba režīms un 
viņa kabinetā atkal skanēs saksofons 
vai klarnete.

Savā ziņā mēs – skolu vadības 
komandas, esam zaudējuši radošo 
brīvību, jo bieži vien visa diena noris 
gan saplānotos, gan pēkšņos digitālajos 
pasākumos, kuros ir noteikti jāpiedalās 
un bieži vien vienas dienas laikā saziņai 
jāizmanto piecas/sešas digitālās vides 
no dažādām ierīcēm. Tas ļoti nogurdina 
un pilnīgi noteikti nerada gandarījuma 
sajūtu par paveikto. Arvien vairāk 
dominē paroles, (kuras nepārtraukti 
jāmaina) lietotājvārdi, QR kodi, e–
paraksti, karšu lasītāji, iestatījumi, 
uzstādījumi, hipersaites, dokumentu 
plūsmas, atskaites  un dažādu sistēmu 
specifi skie un bieži vien neloģiskie 
uzstādījumi, jo ne vienmēr jauni 
izaicinājumi un sistēmas atvieglo 
darbu, kā tas sākotnēji varbūt ir domāts. 
Tiek veidoti “digitālie atkritumi”, kuriem 
neredzam jēgu un nozīmi ilgtermiņā.

Ieguvumi un plusi
Tomēr attālinātajām mācībām un 

darbam ir arī savas priekšrocības. Lielākā 
daļa skolotāju ir paaugstinājuši savu 
digitālo pratību, uzlabojusies sadarbība 
ar vecākiem. Paldies visām audzēkņu 
ģimenēm, jo ir jāveic audio vai video 
ieraksti, kuri aizņem daudz laika, taču, 
lai to paveiktu, audzēknim jāstrādā ar 
daudz lielāku rūpību. Bet – ko līdz dators 
un tehnika, ja mājās nav instrumenta 
vai nepieciešamo mākslas piederumu. 
Mazāka izmēra instrumentus bērniem 
lielākoties sagādā vecāki vai, atsevišķos 

gadījumos, uz noteiktu laiku piešķir 
lietošanā skola, bet nepārvietojamus 
instrumentus – audzēknis var apgūt 
tikai skolā. 

Manuprāt, skolas kolektīvs savā 
ziņā ir kļuvis pat saliedētāks, jo, lai 
arī attālinātās sanāksmes un tikšanās 
nevar aizstāt īsto klātesamību, sarunās 
piedalās daudz vairāk kolēģu. Mūsu 
skolas specifi ka, ir īpaši, mūzikā ir tāda, 
ka skolotāji nestrādā pilnas slodzes 
darbu katru dienu un arī mājvieta ne 
visiem ir Bauskas apkārtne. Bet šādas 
kopīgas ekrāntikšanās ir iespējamas 
no jebkuras vietas un laiks arī tiek 
ietaupīts. Un vēl – esam iemācījušies 
vairāk priecāties par sasniegumiem, par 
audzēkņu veikumu, par pašu veiksmēm, 
kā arī spējām lieliski tikt galā ar lielāko 
mācību gada izaicinājumu – attālināto 
mūzikas programmu akreditāciju. 

Jaunums, ka pateicoties mūsu 
skolotājam Laurim, skolai ir savs kanāls 
audzēkņu ierakstu atskaņošanai 
un saviem spēkiem tiekam galā 
ar ierakstiem. Daudz paveicām arī 
projektu īstenošanas jomā. Pie skolas 
ir uzstādīts skanošais pulkstenis, 
iegādātas digitālās klavieres, kā arī 
foto tehnika jauna mācību priekšmeta 
īstenošanai mākslas programmā.

Aktīvi darbojas motivētākie 
mākslas programmas audzēkņi – 
ir tapuši pārsteidzoši labi darbi. 

Kādas mācības, atziņas, pārdomas.
Šis laiks ir piespiedis kļūt un būt ļoti 

elastīgiem, ātri pielāgoties situācijai. 
Vairs izbrīnu nerada valdības pēkšņie 
lēmumi vēlā ceturtdienas vakarā….. Tad 
lielākais izaicinājums ir sniegt precīzu 
informāciju vecākiem par profesionālās 
ievirzes izglītības norisi, jo tā bieži 
atšķiras no vispārizglītojošās skolas. 
Esam iemācījušies operatīvi modelēt 
situācijas un meklēt paši savus lokālos 
“scenārijus”, jo striktie normatīvi, piem. 
par brīvlaikiem neattiecas uz mūsu 
jomu, tāpēc mācības uzsākām uzreiz 
pēc jaunā gada, nepagarinot brīvlaiku. 
Kamēr vispārizglītojošo skolu pedagogi 
par attālinātu darbu saņem piemaksas 
pie algas, tādas joprojām nav sagaidījuši 
mūzikas, mākslas un citu profesionālo 

jomu skolotāji, lai gan otrais mācību 
semestris jau ir pusē. Ceram arī 
mēs….lai vismaz kaut daļēji skolotāji 
saņemtu kompensāciju par papildus 
izdevumiem savā “mājsaimiecībā”. 
Lielākā daļa skolotāji ir pārcēlušies uz 
attālināto tiešsaistes vidi, un tas ir liels 
izaicinājums. Jebkuras pārmaiņas prasa 
citus risinājumus, pieejas un veido 
jaunu pieredzi. Katrā ziņā man tas ir 
prasījis daudz enerģijas, daudz jaunu 
iemaņu un risinājumu, lai komunikācija 
ar skolotājiem, jaunajiem mūziķiem 
un māksliniekiem nepazustu un lai 
mācīšana un mācīšanās korelētu ar 
cilvēcību, iekšējo līdzsvaru un savu un 
pasaules izpratni. Pašlaik profesionālās 
ievirzes kultūrizglītības mācību 
režīmā notikušas nelielas izmaiņas – 
valdība pagājušajā piektdienā lēma 
atļaut individuālas konsultācijas 
klātienē mūzikas, mākslas un dizaina 
skolu beidzējiem. Tas ļoti atvieglo 
diplomdarba izstrādes procesu un 
programmas apguvi topošajiem 
absolventiem.

Mēs, pedagogi, novērtējam katra 
jaunā mūziķa un mākslinieka radošo 
potenciālu – dārgāko, kas viņam ir. 
Skolotājam ir jāatrod pareizā atslēga, 
īstā vieta sirsnīgai sarunai, precīzas 
darba metodes un uzdevumi, lai netiktu 
palielināta psiholoģiskā spriedze un 
darba rezultāts, lai arī attālināts –
satuvinātu. 

 Anita Velmunska

“iekrita acīs un ausīs” šis dzejolis….

Viss notiks tā...
Kā jānotiek.
Kāds kļūdīsies...
Un apstāsies,
Kāds nokritīs...
Un tālāk ies.
Vien dusmas sevī nekrājiet,
Un sapņiem spārnus atstājiet.

     Inguna Segliņa 

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas 
vidusskola (AKCMV) – tā ir īpaša vieta, 
sevišķa kultūrtelpa Cēsīs un visā 
Vidzemes reģionā, ko gadu gaitā rūpīgi 
veidojuši tajā strādājošie un muzicējošie 
cilvēki – pedagogi personības. Tādēļ 
skolas 95. jubilejas gadā piedāvājam 
ar interviju starpniecību iepazīt mūsu 
pieredzējušākos pedagogus. Ciklu 
turpinām, ieklausoties marta mēneša 
jubilāres, AKCMV vijoļspēles pedagoģes 
Imaldas Pabiānas teiktajā. 

Pedagogus uz sarunu aicināja un 
viņu izteiktās domas apkopoja AKCMV 
pedagoģe Anitra Rause.

Intervija ar skolotāju Imaldu 
Pabiānu 2019.gada vasarā

A.Rause: “Skolotāja Imalda! Jūs 
jau ļoti ilgus gadus esat vijoļspēles 
skolotāja. Audzēkņi jūs raksturo 
kā stingru, prasīgu un profesionālu 
skolotāju, kas savus audzēkņus 
radina pie nopietna darba un māca 
būt vērīgiem  pret smalkām norādēm 
mūzikā. Ko jums pašai nozīmē savs 
darbs, un vai varat sevi iedomāties 
citā profesijā?”

I.Pabiāna: “Darbs AKCMV šobrīd ir 
viena no manas dzīves pamatvērtībām. 
Tas gan nenozīmē, ka man nekas cits 
neinteresē. Īstenībā darbu un interešu 
ir tik daudz, ka dienas vienmēr šķiet par 

īsām! Ja varētu laiku pagriezt atpakaļ, 
tad neizslēdzu arī citas profesijas izvēli. 
Noteikti negribētu būt grāmatvede, 
kasiere, inženiere, ekonomiste, juriste 
utt. Es varētu būt dārzniece, bet arī 
darbs ar cilvēkiem man patīk, tādēļ 
laikam jau skola ir īstā vieta.” 

A.Rause: “Vai piekrītat, ka cilvēks 
sākas no savām  “saknēm” – savas 
ģimenes? Kādi ir jūsu pamatiespaidi 
par vietu un cilvēkiem, pie kuriem 
“ieradāties” – uzaugāt šajā pasaulē? 
Kad un kādos apstākļos tas notika?”

I.Pabiāna: “Arvien biežāk es domāju 
par to, kas tad nosaka mūsu dzīves ceļu. 
Jā, lielā mērā tās ir mūsu “saknes”, mūsu 
ģimene, bet to jau mēs neizvēlamies. 
Kādēļ tik bieži galveno lomu nospēlē 
nejaušība?  Varbūt tomēr ir kādi 
augstāki spēki, liktenis...

Es savu dzīvi sāku Cēsīs, Lauku ielā, 
diezgan trūcīgu vecāku ģimenē. Māja, 
kurā dzīvojām, bija diezgan briesmīga, 
tādēļ mans tēvs vēlāk savām rokām 
uzcēla māju, kurā tagad dzīvoju. Mēs, 
bērni, toreiz gan to īpaši nepārdzīvojām, 
jo kaimiņos jau dzīvoja tādi paši draugi. 
Tie bija 50 – tie gadi. Kāda gan tur 
varēja būt mūzikas izvēle?! Mums pat 
radio mājās nebija, bet televizors bija 
viens visā Lauku ielā, un tā saimnieki 

32
PARTITA NR. 213 2021 PARTITA NR. 213 2021

NOTIKUMS INTERVIJA



laipni atļāva draugiem un kaimiņiem 
vakaros skatīties ,,zilo ekrānu”. Protams, 
bija jau arī labi un priecīgi brīži. Mana 
mamma vienmēr bija mājās, un mums 
ar brāli vienmēr bija svaigas un siltas 
pusdienas.  Mammai bija “nelegālais 
bizness”. Viņa mācēja šūt un šuva 
draugiem un paziņām tērpus.  “Mīļie”, 
“centīgie” latvieši par to ziņoja iestādēm, 
un mājā šad un tad ieradās “kratītāji”. 
Man pat liekas, ka viņi nemaz tik ļoti 
necentās kaut ko atrast. Viņi bija laipni 
cilvēki un, projām ejot, brīdināja, ka 
“par jums ziņo”. Tā nu mamma turpināja
šūt dziedādama. Viņa jaunībā bija 
dziedājusi Liepnas baznīcas korī, tādēļ 
“rāva vaļā” diezgan plašu repertuāru: 
tautas dziesmas, ziņģes, baznīcas 
dziesmas.

Lielais brīnums man vēl šodien liekas 
tēva vijole.  Kādēļ gan vienkāršam 
darba cilvēkam  (tēvs gan bija apguvis 
vairākus amatus) bija vajadzīga vijole?
Pašmācības ceļā viņš bija apguvis 
pazīstamākās melodijas un dažkārt 
vakaros tās mēdza spēlēt. Ar laiku mans 
brālis tādā pat veidā sāka “sataustīt” 
dziesmiņas, un vecāki nolēma, ka viņš 
jāved uz mūzikas skolu.  Man, protams, 
vienkārši vajadzēja dabūt to pašu, un 
pēc pāris gadiem arī es nonācu mūzikas 
skolā, bet tur vijoli tobrīd mācīja Kārlis 
Veilands. Un te jau sākas pavisam cits 
stāsts.

Maniem vecākiem pašiem nebija 
iespēju mācīties augstās skolās, bet 
viņi saprata, ka izglītībai būs ļoti liela 
nozīme mūsu dzīvē, tādēļ visiem 
spēkiem centās to veicināt. Mamma 
gan nekad nesēdēja blakus, kad pildīju 
mājasdarbus, nekad tos neatprasīja, 
nelika atrādīt dienasgrāmatu. Toties, 
kad atgriezos mājās no skolas, vienmēr 
pajautāja, kā man klājies.”

A.Rause: “Kādas vērtības vecāki 
jums iemācīja?”

I.Pabiāna: “Nu, lūk! Tās vērtības 
neviens speciāli nemācīja. Tās veidojās 
pašas no sevis – pati ģimene kā vērtība, 
uzticēšanās un paļaušanās citam uz 
citu. Vēl – rūpīgs darbs un atbildība par 
padarīto.”

A.Rause: “Vai ir kādas lietas, kur 
jūsu domas tagad atšķiras no tā, kā 
jums mācīja vecāki?”

I.Pabiāna: “Bija lietas, kur manas 
domas atšķīrās no vecāku uzskatiem, 
un arī tagad tās nav mainījušās. Tomēr 

es pieņemu to kā dabisku procesu, 
jo bērniem ir jāiet, jādzīvo tālāk, un 
viņiem ir tiesības, pat pienākums kaut 
ko domāt citādāk.”

A.Rause: “Nākamie nozīmīgie 
jauna cilvēka veidotāji ir viņa 
skolotāji. Kuri no jūsu skolotājiem 
atstājuši vispaliekošākās pēdas jūsu 
sirdī, prātā un līdz ar to arī dzīvē?” 

I.Pabiāna: “Mans pirmais skolotājs 
mūzikas skolā bija Kārlis Veilands. Viņš 
noteikti nebija “brīnumbērnu veidotājs”. 
Arī man viņš neizveidoja pareizu stāju 
un perspektīvu tehniku. Īstenībā viņa 
metodika bija stipri “vecmodīga”. 
Toties viņš pats bija mūziķis un savā 
darbībā tiecās pēc īstas “lielās” mūzikas. 
K.Veilands vadīja atjaunoto Cēsu 
simfonisko orķestri. Līdzko es varēju jau 
sakarīgi dažas notis savilkt kopā, tā viņš 
mani nosēdināja orķestrī un es spēlēju 
Fr.Šūberta “Nepabeigto simfoniju” 
(ne nu gluži visas notis, protams, bet 
tomēr)!  Orķestri, protams, papildināja 
mūziķi un solisti no Rīgas. Uzstājās pat 
slavenā Linda Rubene. Lūk, tas bija kaut 
kas! Tas radīja apvērsumu manā galvā. 
Es ieraudzīju, ka eksistē cita pasaule, uz 
kuru ir vērts tiekties. Diemžēl K.Veilands 
pāragri nomira. Mūzikas skolā sāka 
mainīties pedagogi, un manā dzīvē 
iestājās pelēkais periods.

Kad es mācījos jau vecākajās klasēs, 
skolā ieradās strādāt R.Villerušs. Viņš 
tiešām centās ieviest profesionālu 
pieeju vijoles spēlei. Sākumā es 
biju sajūsmā.  R.Villerušs ļoti daudz 
strādāja, eksperimentēja ar ļoti 
grūtiem skaņdarbiem. Tieši viņš mani 
pamudināja turpināt mācības mūzikas 
vidusskolā, taču tad mūsu sadarbība 
vairs nebija veiksmīga. Man īsti nederēja 
viņa metodiskā pieeja, tajā bija pārāk 
daudz sadrumstalotības, “dīdīšanas 
elementu”. R.Villerušs tomēr vēlreiz 
nospēlēja manā dzīvē ļoti būtisku 
lomu – tieši pēc viņa ierosinājuma 
es vēlāk tiku pieņemta darbā Cēsu 
Mūzikas skolā. 

Pēc vidusskolas beigšanas sāku 
strādāt Alūksnē un domāju – mainīt 
profesiju vai tomēr vēl nē. Labs cilvēks 
man sarunāja uz gadu konsultācijas 
pie Tovija Livšica – Latvijas Valsts 
fi lharmonijas kamerorķestra diriģenta 
un pasniedzēja konservatorijā. Tas 
nu atkal bija pilnīgs apvērsums manā 
muzikālajā domāšanā! Man atklāja un 
ierādīja pilnīgi jaunas iespējas vijoles 

spēlē. Es izbaudīju savas vijoles jauno 
skanējumu un atradu prieku un vēlmi 
turpināt.

Nākamajā gadā es iestājos 
neklātienē Jāzepa Vītola Latvijas Valsts 
konservatorijā J.Švolkovska vijoles 
klasē. Jau biju gatava muzicēšanai, 
tikai ne vienmēr zināju labākos 
paņēmienus, kā sasniegt mērķi. Te nu 
man daudz deva prof. J.Švolkovska 
darbs pie tehnikas, īpaši darbs pie toņa 
veidošanas un labās rokas.

Vēl neaizmirstamas pēdas no studiju 
laikiem manā dzīvē un attieksmē pret 
mūziku ir atstājusi obligāto klavieru 
pasniedzēja Valda Kalniņa.”

A.Rause: “Kā jūs izvēlējāties kļūt 
par mūziķi?”

I.Pabiāna: “Vai es izvēlējos kļūt par 
mūziķi? Domāju, parasti mazs bērns 
neizvēlas kļūt par mūziķi, jo vienkārši 
nezina, ko tas nozīmē. Diemžēl jaunībā 
izdarīt izvēli ir par vēlu, nevar atgūt 
tehniski nokavēto. Protams, vienmēr 
pastāv izvēles iespēja – palikt mūzikā, 
esot viduvējam mūziķim, vai meklēt 
citu profesiju. Es izvēlējos pirmo 
variantu, jo man pati mūzika jau bija 
kļuvusi svarīgākā.”

A.Rause: “Ar kādām grūtībām jums 
iznāca saskarties jaunības posmā, 
studijās un vēlāk – darba dzīvē?”

I.Pabiāna: “Vidusskolas laiks man bija 
visai stresains. Neveicās tā, kā gribētos, 
kļuvu nervoza un kompleksaina. 
Studiju laikā, pateicoties pasniedzēju 
mieram un labvēlībai, to pārvarēju.

Grūtības radīja tas, ka strādāju 
Alūksnes Mūzikas skolā. Skola jau 
bija laba. Tajā strādāja daudz jaunu 
pedagogu, bija arī vairāki talantīgi 
audzēkņi. Tomēr Alūksne bija pārāk 
tālu no Rīgas, ceļš prasīja daudz laika un 
naudas. Ziemas zābaki maksāja mēneša 
algu. Jāstrādā bija daudz. Nevarēju 
spēlēt tik, cik gribētos, bet tolaik 
gribējās vairāk. Es apmeklēju stundas arī 
starpsesijās – specialitātē, obligātajās 
klavierēs, kārtoju kontroldarbus 
teorijās, ieskaites vācu valodā. Spēlēju 
arī slēgtajos audzēkņu vakaros. Līdz 
ar to ofi ciālajās eksāmenu sesijās bija 
vieglāk. Tolaik neklātniekiem bija divi 
valsts apmaksāti studiju mēneši gadā – 
janvāris un jūnijs. Protams, lekciju bija 
daudz, un arī eksāmeni un ieskaites 
bija, tomēr varēja arī aiziet uz kādu 
teātra izrādi vai koncertu.  Vēlāk, darba 
dzīvē, dažreiz grūtības radīja sadarbība 
ar vecākiem. Parasti ap 4., 5.klasi bērnus 

piemeklē  dabīgais slinkuma periods 
(arī man tāds bija). Daži “gudrinieki” 
tad mājās sāk stāstīt, ka skolā viņiem 
“dara pāri”. Gadās, ka kāda mamma vai 
vecmāmiņa tam arī notic un sāk meklēt 
taisnību. Tad nav viegli.”

A.Rause: “Attiecības “skolotājs – 
audzēknis”– kas tas vispār ir? Ko 
jums nozīmē jūsu audzēkņi? Vai ir 
tādi, par kuriem gribētu pastāstīt 
vairāk?”

I.Pabiāna: “Uzskatu, ka skolotāja un 
audzēkņa attiecībās jāvalda savstarpējai 
cieņai. Es uzklausu audzēkņa domas un 
sagaidu, ka viņš uzklausīs manējās. Arī 
iebildumi drīkst būt abpusēji. Vispār 
man patīk ar audzēkņiem sarunāties. 
Katrs audzēknis man ir īpaša, atšķirīga 
pasaule, kas bagātina arī manējo. Ļoti 
būtisku lomu šajās attiecībās spēlē arī 
audzēkņu vecāki.” 

A.Rause: “Kādas vērtības 
jūs cenšaties nodot saviem 
audzēkņiem?”

I.Pabiāna: “Vēlētos, lai mūsdienu 
bērniem būtu vairāk pacietības. 
Mazākos bērnus necenšos “vilkt” 
uz nopietnās mūzikas koncertiem. 
Uzskatu, ka līdz tam ir jāizaug, bet 
strādāju ar cerību un mērķi, ka reiz viņi 
sapratīs mūziku.” 

A.Rause: “Kas jums dzīvē dod 
spēku un prieku?”

I.Pabiāna: “Prieku un spēku dod 
tikšanās ar maziem un lieliem 
cilvēkiem, pastaigas dabā, ziedi, 
grāmatas, labas fi lmas un, protams, 
mūzika. Prieka avots ir arī spēlēšana 
Vidzemes kamerorķestrī.” 

A.Rause: “Vai ir kādas lietas, 
notikumi, kurus būtu savā dzīvē 
vēlējusies  notiekam citādāk?” 

I.Pabiāna: “Uzskatu, ka ir lietas un 
notikumi, ko mēs nespējam ietekmēt. 
Es ļoti daudz ko būtu vēlējusies citādāk.”

A.Rause: “Jūsu mīļākais kom-
ponists un – kāpēc tieši viņš?”

I.Pabiāna: “Man nav viena mīļākā 
komponista. Viņu ir daudz.”

A.Rause: “Jūsu novēlējums AKCMV  
jubilejas gadā?”

I.Pabiāna: “Mūsu skolā ir daudz 
talantīgu audzēkņu. Viņu dēļ novēlu 
uzturēt augstu profesionālo līmeni.”

SMILTENES MŪZIKAS SKOLĀ

GROBIŅAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS SADRAUDZĪBAS 
PĒCPUSDIENA/ JAUNRADES KONKURSS

Neskatoties uz sarežģīto laiku, Smilt-
enes Mūzikas skola aktīvi izmanto Lat-
vijas mūziķu un koncertzāļu piedāvātās 
iespējas papildināt attālināto mācību 
procesu ar dažādām interesantām 
tēmām un pieejām.

Marta sākumā Smiltenes Mūzikas 
skolā virtuāli viesojās pianiste Agnese 
Egliņa ar lekcijām “Mūsdienu mūzikas 
notācija” un spēja iedvesmot gan skolas 
pedagogus, gan audzēkņus dažādās 
vecumu grupās. Visi piekrita, ka lek-
cijas bijušas ļoti interesantas, katram 
visspilgtāk atmiņā palicis kas cits – vi-
enam interesantais nošu pieraksts, kas 
izskatās gluži kā mākslas darbs, citam, 
kādas skaņas var radīt izmantojot tikai 
glāzes, bet vēl kādu sajūsmināja klavie-
ru izmainītā skaņa, kad tajās tiek ielikti 
dažādi priekšmeti. 

A. Egliņa lekcijas prata pielāgot 
kā vecākajām klasēm, tā pašiem 

mazākajiem mūzikas skolas 
audzēkņiem, lai visi šajā tēmā atrastu 
sev ko saistošu un atmiņā paliekošu.

Vairāki audzēkņi minēja, ka mūzikas 
skolā to nemāca, tāpēc šī tēma paver 
plašāku skatu mūzikas pasaulē un 
skolas kolektīvs jau plāno nākamos pro-
jektus, ar kuriem iedvesmot audzēkņus.

Tāpat arī aktīvi tiek izmantotas LNSO 
piedāvātās koncertu iespējas, skatīti 
tiešraides koncerti un citi izglītojoši 
raidījumi par mūziku. Ar tiem tiek 
papildinātas esošās tēmas mūzikas teo-
rijas priekšmetos. 

Tiek plānots arī īpaši izcelt L. Van 
Bēthovena 250 dzimšanas dienu ar 
dažādiem tam veltītiem pasākumiem, 
kuros piedalīsies gan paši skolas 
audzēkņi, gan, iespējams, iesaistīti kādi 
īpaši viesi.

Skolas administrācija

Katru gadu Grobiņas Mūzikas un 
mākslas skola organizē Liepājas apkārt-
nes mūzikas skolu Sadraudzības pēc-
pusdienu / Jaunrades konkursu, kurā 
audzēkņi uzstājas ar pašu komponē-
tiem skaņdarbiem.

Šogad pasākums norisinājās attālinā-
ti. Saņēmām video no Pāvilostas Mūzi-
kas un mākslas skolas, Piltenes Mūzikas 
skolas, Priekules Mūzikas un mākslas 
skolas, Aizputes Mūzikas skolas, Nīcas 
Mūzikas skolas un, protams, arī no Gro-
biņas Mūzikas un mākslas skolas au-
dzēkņiem.

Audzēkņu kompozīcijas vērtēja kom-
poniste Laura Dubina, kuras daiļrade 
aptver dažādu žanru darbus orķestrim, 
korim, kameransamblim un arī elektro-
nikai. Komponiste iesūtīja video, kurā 
vērtēja audzēkņu kompozīcijas kopu-
mā un arī paziņoja Ceļojošās balvas 
ieguvēju. Savā video komponiste ap-
sveica audzēkņus ar to, ka viņi šajā laikā 
piedalās konkursos un turpina kompo-
nēt. Kā arī sniedza katra priekšnesuma 
vērtējumu un ieteikumus turpmākajai 
darbībai. 

Kā ierasts, arī skolotāji un audzēkņi ar 
savu balsojumu varēja piešķirt kādam 
dalībniekam Skatītāju simpātijas balvu 
un otro gadu pēc kārtas Grobiņas nova-
da pašvaldība piešķīra Specbalvu.

Rezultāti:

* Komponistes Lauras Dubinas pie-
sķirtā CEĻOJOŠĀ BALVA – Pāvilostas 
Mūzikas un mākslas skolas audzēk-
ne  Gabriela Vagotiņa–Vagule “Vistas 
un gaiļa dancis”, skolotāja A.Ķikute.

* SKATĪTĀJU SIMPĀTIJAS BALVA – Nīcas 
Mūzikas skolas audzēknei  Jūlijai 
Vadonei “Augusta rīts”, skolotāja 
D.Jurga.

* Grobiņas novada pašvaldības 
SPECBALVA – Grobiņas Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkne Ērika Vārna 
«Roku dialogs», skolotāja M.Zaķis.
PALDIES visiem dalībniekiem un viņu 

skolotājiem par piedalīšanos! 
PALDIES komponistei Laurai 

Dubinai par atsaucību un vērtīgajiem 
komentāriem!

Turpiniet komponēt!
GMMS skolotāja Eva Krastiņa–Pucena
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Pļaviņu Mūzikas skolas kolektīvam 
attālinātās mācīšanās laikā daudz-
veidīgās digitālās iespējas nodrošina 
iespēju satikties, muzicēt, mācīties, 
klausīties mūziku un analizēt to. 
Kopā pavadītais laiks ir iedvesmojošs, 
izglītojošs un pozitīvām emocijām 
bagāts.

Jau ierasto saziņas un darba vides 
ikdienu papildinājis nozīmīgs notikums: 
jauna darba forma – izglītojošs 
pasākums. Izrādās tas arī ir iespējams!

23. februārī tiešsaistē Zoom platformā 
notika muzikāli aizraujoša, izglītojoša 
un interesanta tikšanās ar pianisti, 
Lielās mūzikas balvas 2020 nominanti 
Agnesi Egliņu. Video lekcijā “Mūsdienu 
mūzikas notācija. Ieskats latviešu un 
ārzemju komponistu kamermūzikas 
darbos” varēja iepazīt daudzveidīgus 
mūzikas pieraksta veidus un spilgtus 
eksperimentus ar jauniem notācijas 
paņēmieniem.

 Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņiem, 
kuri apgūst mācību priekšmetu Mūzikas 
literatūra, bija iespēja aplūkot notācijas, 
jeb nošu pierakstīšanas sistēmas 
piemērus no viduslaikiem un uzzināt, 
kā mūsdienu komponisti veido jaunu 
mūzikas valodu, meklē jaunus veidus, 
kā pierakstīt mūziku. Video lekcijā 
pianistes Agneses Egliņas aizraujošo, 
interesanto stāstījumu papildināja 
partitūru paraugi un ieraksti, kas 
spilgti ilustrēja jaunākās tendences 
eksperimentēt ar skaņu.

Skolēnu atsauksmes liecina, ka 
šī tikšanās deva jaunas zināšanas, 
ierosmes un pozitīvas emocijas.

Luīze: “Šī video lekcija bija ļoti 
interesanta. Ļoti daudz jaunu zināšanu. 
Arī ļoti plaša informācija par agrāku 
laiku nošu pierakstu. Paldies!”

Maira: “Man ļoti patika lekcija, bija 
ļoti interesanti klausīties dažādus 
izpildījumus, redzēt notācijas pierakstu.”

Linards: “Es uzzināju, kāds bija 
nošu pieraksts 20. gadsimtā un cik 
interesanti pierakstīja notis. Vēl man 
likās interesanti, ka notīm rakstīja tās 
spēlēšanas ilgumu.”

Kaiva: “Mani pārsteidza, ka ir daudz 
un dažādi mūzikas pieraksti. Man 
patika šīs dienas mūzikas lekcija, kurā 

iepazināmies ar latviešu komponistiem. 
Es vēlos arī šādu lekciju par ārzemju 
komponistiem un viņu nošu pierakstu.”

Kristaps Krūmiņš: “Bija interesanti! 
Patika stāstījums, mūzikas ieraksti 
un nošu pierakstu veidi. Tas bija tik 
neparasti! Vienīgais, ko vēl gribējās – 
satikties klātienē.”

Līva: “Video lekcijā iepazinu 
dažādus jaunos latviešu komponistus, 
interesantus nošu un skaņu pierakstu 
veidus, guvu bagātīgu pieredzi un 
paplašināju savas muzikālās zināšanas.”

Paula: “Šodien mēs satikāmies 
ar lielisko pianisti Agnesi Egliņu 
tiešsaistē! Viņa mums stāstīja par to, 
ka skaņdarbus var pierakstīt dažādās 
formās, piemēram, sirds formā, kā 
spirāli vai pat veidot skaistu zīmējumu 
no nošu pieraksta! Es uzzināju, ka notis 
var pierakstīt arī tā, lai cilvēks, kurš 
izpilda šo darbu var nedaudz improvizēt 
vietās, kur nav pierakstīts precīzs nošu 
augstums. Šādu nošu pierakstu izmanto 
arī latviešu komponisti, piemēram, 
Pēteris Vasks. Uzzināju, ka notīm var 
būt arī papildinājumi to pierakstā, 
piemēram, cik ilgi to spēlēt vai kā to 
spēlēt. Uzzināju, ka daži komponisti pie 
instrumentiem pievieno vai pieskaras 
tiem ar dažādiem priekšmetiem, lai 
spēlējot tos izveidotos interesanta 
skaņa. Man ļoti patika viņas stāstītais 
un ceru uz vēl kādu tikšanos!”

Antra: “Man šī video lekcija ļoti 
patika un likās interesanta. Tiešām bija 
patīkami noklausīties, kā, piemēram, 
tiek spēlētas ar čellu šīs diezgan 
grūti un interesanti sarakstītās notis. 

Arī komponistes Lindas Leimanes 
sarakstītie skaņdarbi ir tik ļoti interesanti, 
tie dažādie burti vai vārdi, kuri balss 
partijā jāsaka ir diezgan dīvaini, bet 
tajā pašā laikā ļoti labi saskan ar pārējo 
mūziku un iekļaujas perfekti. Man arī 
ļoti patika un likās interesanti visi seno 
laiku, arī daži mūsdienu nošu pieraksti. 
Skatoties uz dažiem, pat nevar saprast, 
no kura gala sākt spēlēt. Patika arī tie 
skaņdarbi, kuros pianistiem vajadzēja 
ne tikai spēlēt klavieres, bet arī ar 
dažādus priekšmetus, piemēram, ar 
monētu vai auskaru palīdzību radīt šīs 
neparastās   un interesantās skaņas. 
Skaists bija arī pēdējais skaņdarbs ar 
glāzēm, tiešām bija sajūta, ka skatās uz 
zvaigznēm. Interesanti, ka ar glāzēm un 
ūdens palīdzību var radīt tik burvīgas 
skaņas.”

Pļaviņu Mūzikas skolas kolektīvam 
tikšanās ar interesanto personību, 
talantīgo mākslinieci Agnesi Egliņu 
ir gaidīts un nozīmīgs notikums. 
Agneses Egliņas video lekcija kā darba 
forma attālināto mācību laikā ir ļoti 
labs papildinājums tiešsaistes mācību 
norisei.

Nozīmīgi, ka nodarbībā vienlaikus 
piedalījās gan skolēni, gan skolotāji. 
Paldies pianistei Agnesei Egliņai par 
šo iespēju! Ieguvām jaunas zināšanas, 
klausījāmies spilgtus mūzikas ierakstus 
izcilu izpildītāju izpildījumā un guvām 
pozitīvas emocijas.

Maija Kīne, 
Solfedžo un

 Mūzikas literatūras skolotāja

MĒNEŠA JAUTĀJUMS: VAI IESPĒJAMS IEMĀCĪT 
INSTRUMENTA SPĒLEI ATTĀLINĀTI?CITĀDA STUNDA – VISS TĀPAT KĀ IERASTI, TOMĒR NEPARASTI ETĪŽU KONKURSS

• Jau šobrīd cilvēki to dara dažādās 
platformās savām interesēm atbilsto-
ši ar labiem panākumiem. Protams, 
profesionāliem orķestru mākslinie-
kiem un izciliem solistiem pagaidām 
vēl  nepieciešama nopietna izglītība, 
kura iegūstama tradicionālajā veidā. 
Mūsu skolu sistēmai, visdrīzāk, nā-
kotnē būs jāprot apvienot visu veidu 
apmācība, atbilstoši pieprasījumam. 

• Uzskatu, ka iemācīt instrumenta 
spēli attālināti ir diezgan sarežģīti. 
Protams, var iemācīties spēlēt notis, 
bet vai tehniski pareizi to var izdarīt 
bez klātienes skolotāja palīdzības – 
diezgan pagrūti. Klātienē skolotājs 
var parādīt un palabot gan stāju, 
gan rokas, gan pareizu instrumenta 
turēšanu. Arī dziedātājiem iemācīt 
savu instrumentu – balsi – ir grūti. 
Iemācīties jau var, bet vai tas ir 
kvalitatīvi.

• Par to, ka instrumentu var apgūt 
attālināti – domāju, ka tas ir 
iespējams. Respektīvi, – var!
Apgrūtinājumi varētu būt šādi:

1.) Kad nav dzirdama dabiskā skaņa, 
bet ir dzirdama datora radītā skaņa 
caur tumbām, tad nevar pieslīpēt 
smalkākās nianses

2.) Kad skolotājs nevar redzēt visu 
audzēkņa siluetu – viņš varbūt 
nevar veidot interakciju ar audzēkni 
pilnvērtīgi.

• Flautas spēles pedagogs:iemācīties 
kaut ko jau var, bet ne pietiekami 
labā līmenī. Grūtākais ir kontrolēt 
elpu, skaņas kvalitāti, muzikālās 
frāzes un dinamiku. Notis un ritmus 
var iemācīties. 

• Ģitāras spēles pedagogs: Attālināti 
apgūt instrumenta spēli var, bet 
ne kvalitatīvi. Var iemācīt apgūt 
nošu tekstu un precīzu ritmu, bet 
neko vairāk, jo skaņas kvalitāte ir 
diezgan slikta, citreiz pat ar aizturi. 
Produktīvāks darbs noteikti ir 
strādājot klātienes nodarbībās, 
jo ģitāras spēles audzēkņiem ir 
nepieciešams veidot pareizu stāju, 
roku novietojumu, jo ne vienmēr 
strādājot attālinātā režīmā audzēkņus 
ir iespēja redzēt pilnā augumā. 
Ieguvumi – skolotāji ir kļuvuši 
radošāki, iemācījušies darīt darbus 
ar mūsdienīgām programmām un 
ierīcēm. Citiem ir pat tapuši jauni 
mācību materiāli speciāli pielāgoti 

attālinātajam mācību procesam. 
Skolotājiem noteikti ir nepieciešams 
ilgāks laiks, lai sagatavotos nodarbībai 
(sagatavot materiālus, ierakstīt audio 
vai video failus, nosūtīt audzēkņiem 
un gaidīt atgriezenisko saiti). Pēc 
atgriešanās “normālās” darba gaitās 
attālināti varētu turpināt strādāt ar 
audzēkņiem, kuri slimo vai kaut kur 
aizbraukuši un nav iespēja piedalīties 
klātienes nodarbībās.

• Vijoles spēles pedagogs: Visdrīzāk, 
ka instrumenta spēles pamatus 
ir iespējams iemācīt attālināti. To 
pierāda arī daudzie  online  kursi 
visā pasaulē, kur cilvēki dažādos 
vecuma posmos apgūst mūziku, 
sēžot pie datora ekrāniem. Tomēr 
jāņem vērā, ka šāds mācību formāts 
(instrumenta spēles apguvē) būtu 
vairāk klasifi cējams kā pašmācības 
modelis. Tas tāpēc, ka liela nozīme 
instrumenta spēles apguvē ir tieši 
pedagoga un audzēkņa savstarpējai 
saskarsmei. Lai efektīvāk varētu 
palīdzēt audzēknim apgūt mācību 
programmu, ir nepieciešams fi zisks 
kontakts, kura laikā pedagogs var 
veikt precīzas korekcijas skaņdarba 
tehniskajā un  mūzikas kvalitātes 
izpildījumā. Klātienes stundas šo 
iespēju nodrošina. Savukārt, ja 
domājam par attālinātām mūzikas 
stundām kā ilglaicīgu mācību 
formātu, tad jārēķinās, ka tas būtiski 
kavēs audzēkņu muzikālo attīstību 
un instrumenta spēles apguves 
kvalitāti. Tā kā mūzikas skolas Latvijā 
ir vērstas uz padziļinātu mūzikas 
apguvi un audzēkņi tiek profesionāli 
ievirzīti mūzikas pasaulē, tomēr būtu 
svarīgi nodrošināt tiešu kontaktu ar 
pedagogu jeb klātienes mācības, lai 
instrumenta spēles apguve notiktu   
padziļinātākā un kvalitatīvākā līmenī. 

• Attālināti mācot instrumentu 
skolēnam, ko jaunu spēlēšanas ziņā 
iemācīt ir praktiski neiespējami. 
Šinī procesā var vienkārši censties 
saglabāt esošo prasmju līmeni un 
neļaut tam kristies. Dodoties pie 
pedagoga klātienē, skolēns izjūt 
lielāku vēlmi un nepieciešamību 
strādāt pie uzdotā, nekā attālināti. It 
sevišķi bērnu skolā, vidusskolā mācās 
jau vecāki skolēni ar nobriedušāku 
domāšanu. 

Auces Mūzikas skolā 23. februārī 
notika jau otrais pēc kārtas etīžu 
konkurss. Šogad viss notika attālināti. 
Dalībniekiem bija jāuzfi lmē savs 
priekšnesums mājās, tad jāsūta video 
kopā ar nošu materiālu, ko vērtēja 
skolas administrācijas apstiprināta 
žūrija. Šogad konkursam pieteicās 
34 audzēkņi. Ņemot vērā iegūto 
punktu skaitu, tika sadalītas I, II, II 
vietas un noskaidroti 2 Grand Prix 
ieguvēji – jaunāko un vecāko klašu 
grupā. Apsveicam Grand Prix ieguvēju 
jaunāko klašu grupā Valteru Šēfe ru 
Šteinbergu (čells), skolotāja Gita 
Lignicka  un vecāko klašu grupā Pēteri 
Gristiņu (saksafons), skolotājs Andris 
Egils Āboliņš! Paldies audzēkņiem, viņu 
skolotājiem un vecākiem par ieguldīto 
darbu gatavojoties konkursam 
attālināto mācību periodā. Īpašs 
paldies konkursa idejas autorei un 
organizētājai, skolotājai Gitai Lignickai! 
Paldies par sarūpētajām balvām 
skolotājai Gitai Lignickai un Auces 
novada pašvaldībai.

Intars Grīnbergs,
Auces Mūzikas skolas direktors
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Diāna Zandberga. 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavieru katedra (1919–2019)
“Monogrāfi jas pamatā ir pētījums par Latvijas profesionālās klavierspēles 
vēsturisko attīstību simts gadu laikā, izceļot un portretējot personības, kas 
strādājušas Latvijas Konservatorijas Klavieru nodaļā, vēlāk – Latvijas PSR Valsts 
konservatorijas un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavieru katedrā. 
Šajā darbā pirmo reizi izskatīti un sistematizēti pieejamie avoti un literatūra, 
kas attiecas uz institūcijas mācību un koncertdarbību atšķirīgos vēsturiskajos 
periodos, kā arī apkopoti Klavieru katedras pedagogu radošās un pedagoģiskās 
darbības sasniegumi,” raksta grāmatas autore, Dr. art. Diāna Zandberga.
Savukārt monogrāfi jas zinātniskais redaktors, Dr. habil. art. Jānis Torgāns saka: 
“Datu, ziņu, viedokļu, vērtējumu milzīgais vairums veido šo gadsimtu aptverošo 
spoguļojumu iespaidīgi, monolīti un arī personiski. Visvairāk tas izpaužas 
intervijās, iespaidu lauskās, preses citātos un citos pirmavotos. Lai katrs atrod sevi 
interesējošo, bet gala iznākumā gūst priekšstatu par jomas attīstību kopumā!” 
Grāmata “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavieru katedra (1919–2019)” 
izdota ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas fi nansiālu atbalstu.

LATVIEŠU KOMPONISTU MŪZIKA

Sērijā “Latviešu komponistu mūzika” izdoti četri mūsdienu latviešu instrumentālās 
oriģinālmūzikas krājumi, kas paredzēti kā metodiskais materiāls mūzikas skolu 
audzēkņiem dažādās vecuma grupās.

Juta Bērziņa- Zīle. Skaņdarbi vijoļu un čellu ansambļiem 
(2.–4. klase)

Skaņdarbi divām vijolēm, čellam (ad libitum) un klavierēm 
(3.–5. un 6.–8. klase)

Skaņdarbi klarnetei un klavierēm (3.–5. klase)

Skaņdarbi mežragam un klavierēm (2.–5. klase)

Izlasēs iekļauta mūsdienu komponistu Alvila Altmaņa, Andra Baloža, Jutas 
Bērziņas-Zīles, Lauras Dubinas, Aivara Krūmiņa, Jēkaba Nīmaņa, Gaita Jāņa Pujāta, 
Kārļa un Raita Rērihu, Andra Riekstiņa, Anitras Tumševicas un Annas Veismanes 
darbi. Krājumu iniciatori ir Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas pedagogi. 
Projektu koordinējis Vidzemes jauno talantu atbalsta fonds, izdošanu fi nansiāli 
atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds.
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Annija Tauriņa ir Universum mūzikas 
un mākslas pamatskolas skolotājas 
Ritmas Pētersones–Cepītes klavieru 
klases absolvente, patlaban mācības 
turpina 9.klasē. Annija ir daudzu 
klavierspēles konkursu laureāte, 
piedalījusies meistarklasēs, muzicējusi 
koncertos un festivālos Latvijā un 
ārvalstīs. 

Saruna ar Anniju par klavierspēli, 
mīlestību uz mūziku, kā  mainījusies 
dzīve attālināto apmācību procesā.

Ar ko pašlaik nodarbinātas tavas 
domas? Kā tev iet?

Manas domas pašlaik izskatās mazliet 
pēc impresionisma gleznas – reāla, taču 
ne vienkārša. Lielu daļu domu aizņem 
skola, konkursi, olimpiāde un devītās 
klases noslēgšana Valmieras Valsts 
ģimnāzijā. Liekas, ka darba ir daudz, 
taču katrs sasniegtais mērķis palīdz 
skatīties uz priekšu. 

Kas pamudināja tevi izvēlēties 
spēlēt klavieres? Cik tev bija gadu, 
kad  sāki mācīties mūziku?

Mūzikas ceļojums man aizsākās ar 
sludinājumu avīzē Liesma. Vel tagad 
atceros, kā mamma parādīja ziņkārīgo 
lodziņu avīzes atvērumā, kurā bija 
uzskatīti dažnedažādi instrumenti. 
Sarakstam izejot cauri, apstājos gan pie 
vijoles, gan fl autas, taču galapunkts bija 
klavieres. Tad man bija 6 gadi. Klavieres 
mani piesaistīja dabiski… varbūt 
tas bija tāpēc, ka tās spēlē arī mana 
mamma, vai tāpēc, ka biju iepazinusies 
ar melnbaltajiem taustiņiem jau agrāk.

Es atceros, kā tu dziedāji un pati 
pavadīji savu sacerēto dziesmu Eju
es pa taciņu. Kādus skaņdarbus vēl 
esi sacerējusi? 

Reti kuram manam skaņdarbam 
piesavinās vārds, godīgi sakot, reti kuru 
esmu tā pilnīgi pierakstījusi. Visbiežāk 
improvizēt sāku negaidīti, vienu brīdi 
spēlēju Haidna sonāti – nākamajā jau 
pirksti un ausis dara savu. Dažas reizes ir 
izdevies pāris fragmentus ierakstīt balss 
ierakstā, ar cerību, tos vēlāk salikt kopā 
un uzrakstīt. Tas itin nemaz nav viegli, 
tāpēc ļoti novērtēju un apbrīnoju gan 
seno laiku, gan mūsdienu komponistus. 
Ja nemaldos, tad Eju es pa taciņu radās 
2016. gada pavasarī, kad man bija 12 
gadi, un pirmo eksemplāru pat esmu 

saglabājusi. Kopumā esmu sacerējusi 
pāris valšus un skaņdarbus minorā, 
taču diez vai tos kādreiz sajutīs skatuves 
fl īģeļa stīgas.

Esi piedalījusies un atzinīgi 
novērtēta daudzos pianistu 
konkursos – III Starptautiskajā 
Lūcijas Garūtas jauno pianistu 
konkursā Siguldā, VI Starptautiskajā 
Arvīda Žilinska jauno pianistu 
konkursā Jēkabpilī, XXIV 
Starptautiskajā jauno mūziķu 
konkursā Sigulda 2019, konkursā – 
koncertciklā Talants Latvijai Rīgas i
Latviešu biedrībā,  X Starptautiskajā 
Brāļu Mediņu konkursā Rīgā, II 
Starptautiskajā Vitauta Mikalauska 
jauno pianistu konkursā Panevēžā.

Vai tu atceries savu pirmo konkursu 
un savas sajūtas tajā? Kāda nozīme, 
tavuprāt, audzēkņu izaugsmē ir 
konkursiem?

Mans pirmais žūrijas atzinības raksts 
un konkurss bija III Starptautiskais 
Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkurss 
Siguldā. Es atceros, ka konkursa norise 
man bija kas jauns un mistisks, tāpēc 
biju ļoti pateicīga, ka man blakus 
bija mana mīļā skolotāja un vecāki. 
Neatceros lielu uztraukumu, jo vienmēr 
ar to esmu savā veidā tikusi galā, taču 
man šķiet, ka to arī pieklusināja mana 
ziņkāre par notiekošo un gala iznākumu. 
Manuprāt, konkursi audzēkņiem 
iemāca gan atbildību, gan pašapziņu 
par to, ko viņi nes uz skatuves. Koncertā 

sniegumu nevērtē, turpretim konkursā 
gan tava muzikalitāte, gan tehnika ir 
ļoti svarīga. Es domāju, ja tu vēlies kļūt 
par veiksmīgu mūziķi, tad tev ir jābūt 
gatavam piedalīties konkursos un 
jāprot uzstāties pašpārliecināti. 

Kopā ar skolotājas Ritmas klavieru 
klases audzēkņiem esi spēlējusi 
koncertos Alojā, Burtniekos, Cēsīs, 
Druvienā, Gaujienā, Emīla Dārziņa 
memoriālajā muzejā Jāņaskola, Rīgā, 
Panevēžā, Vaidavā, Valmierā, Tallinā, 
Salacgrīvā, Sēļu muižā, Ungurmuižā. 
Atceros, kopā muzicējām arī braucošā 
autobusā Valmieras pilsētas svētku 
laikā un  Maģisko sajūtu naktī Gaujas 
Stāvajos krastos, kad klavieres atradās 
pašā Gaujas krastā.

Kas tev palicis atmiņā no 
daudzajiem koncertbraucieniem? 
Vai tu atceries savus pirmos 
koncertus un skaņdarbus, kurus 
tajos spēlēji? 

Mans pats pirmais koncerts, kuru 
atceros, bija tepat Valmierā – Valmieras 
Jāzepa Vītola kamermūzikas zālē. Tolaik 
tur vel bija daļa mūzikas skolas. Zaļajā 
ēkā atmosfēra vienmēr bija ļoti mājīga 
un pretimnākoša. Koncertā uzstājos 
sešu vai septiņu gadu vecumā, spēlējot 
tautasdziesmu Stāvēju, dziedāju. 
Vēl ļoti spilgti atmiņā ir palikuši 
koncertbraucieni uz Latvijas Nacionālo 
bibliotēku. Spēlēt pašā ēkas galotnē, no 
kuras pārredzama lielākā daļa Rīgas, ir 
liels sasniegums. Brīdī, kad uzstājoties 

DRAUGOS AR MŪZIKU

KONKURSI

pacel acis no fl īģeļa taustiņiem un 
pamani, ka esi tik augstu, sajūtas ir 
neaprakstāmas. 

Ko tev nozīmē mūzika un kas ir tā 
mūzika, kuru tu visvairāk klausies?  
Vai tev ir īpaši tuvs kāds mūzikas 
stils? 

Mūzika ir mana pagātne, tagadne 
un nākotne. Tā vienmēr būs ar mani 
un vienmēr atradīs pareizos vārdus, 
ar kuriem kopā varēsim sirsnīgi 
parunāties. Brīžiem tā kļūst par manu 
labāko draugu, jo kurš gan var cilvēku 
saprast labāk par mūziku? Ir skaņdarbi, 
kuri atgādina atmiņas un notikumus, 
un ir skaņdarbi, kuri stāsta par tālāko 
mērķi. Mana mūzikas gaume ir ļoti 
dažāda, jo mūzika ir bezgalīga. Vienu 
dienu klausos moderno mūziku, bet 
nākamajā jau klasisko. Manuprāt, 
katram mūzikas stilam ir atbilstošs 
garastāvoklis, un otrādi. Savas dažādās 
mūzikas izvēles apvienoju atsevišķos 
atskaņošanas sarakstos lietotnē Spotify, yy
un tad man atliek tikai izvēlēties kādu 
no tiem. Pēdējā laikā man ļoti iepaticies 
Raimonda Paula un Kristīnes Prauliņas 
albums Melns ar Baltu.

Kādi  vēl  ir tavi vaļasprieki?
Ikdienā, kuru neapspiež pašreizējās 

situācijas ierobežojumi, man patīk 
dejot. Šogad biju pieteikusies un sāku 
dejot divos jaunos kolektīvos. Man 

ļoti patīk arī dziedāt, un esmu pirmais 
soprāns Valmieras Valsts ģimnāzijas 
korī. Par ģimnāzijas dzīvi un radošām 
idejām pastāstu arī ģimnāzijas avīzē, 
kurai esmu redaktore, jo rakstīšana un 
dzeja man ļauj izpaust savas domas 
skaļi. Vēl man patīk zīmēt – vislabāk 
ar akvareļiem. Neskatoties uz iepriekš 
minētajiem vaļaspriekiem, šoziem 
esmu atklājusi jaunu hobiju – kalnu 
slēpošanu! Man tā sagādā lielu prieku 
un enerģiju turpināt ikdienas darbus un 
izbaudīt sniegaino Valmieru. 

Kas tev ir iemīļota vieta Valmierā? 
Valmiera kopumā ir ļoti skaista 

pilsēta, tāpēc konkrētu vietu, kuras 
būtu skaistākas par citām, tikpat kā 
nav iespējams izšķetināt. Taču man ļoti 
mīļas ir takas gar Gauju, it īpaši gar Kazu 
krācēm, estrādi un Gaujas Stāvajiem 
krastiem. Tā ir kā piemājas daba, kura 
apslāpēs dienas raizes un sniegs mieru.

Ko tu gribētu novēlēt jaunajiem 
Valmieras mūzikas censoņiem?

Es visiem jaunajiem mūziķiem novēlu 
noticēt, nebaidīties un tiekties uz savu 
mērķi. Koncerts, konkurss vai ieskaite – 
līdz tam ir jātiek ar lielu darbu. Brīžos, 
kad varbūt nav vēlēšanās turpināt 
mācīties, es iesaku aizdomāties par to, 
kāpēc jūs to darāt un atcerēties savu 
prieku un gandarījumu no izskanējušu 
pasākumu atmiņām. Uzstāties 

auditorijas priekšā ir skaisti!
Tev, tāpat kā  citiem skolēniem, 

tagad daudz sanāk laika pavadīt 
pie datora. Kur rodi līdzsvaru, kā 
atpūties?

Mācīties mājās prasa daudz vairāk 
gribasspēka un disciplīnas. Ja man ir 
iespēja, rakstot kādu eseju, ieskaiti 
vai pārspriedumu, es fonā uzlieku 
klasisko mūziku. Tā man palīdz gan 
koncentrēties, gan tik ļoti nenogurt no 
datora taustiņu klikšķēšanas. Piemēram, 
ja mani sagaida diena pilna ar lieliem 
darbiem, tad klausos Johannesa Brāmsa 
Ungāru deju No. 5, savukārt pozitīvās 
emocijas dienas gaitā man palīdz 
uzturēt Pēteris Čaikovskis, Frideriks 
Šopēns, Ferencs Lists. Līdzsvars noteikti 
rodas, sabalansējot skolu un laiku sev, 
pastaigājoties svaigā gaisā vai kāda sev 
mīļa skaņdarba atskaņošana.

Kādi ir tavi tālākie plāni mūzikā? 
Apzinos, ka mūzika man vienmēr 

būs tuva, un bez tās noteikti nevaru 
iztēloties savu  ikdienu, tāpēc pašlaik 
manā plānā ir pabeigt visu iesākto. 
Mans nākamais mērķis ir konkurss–
koncertcikls Talants Latvijai Rīgas i
Latviešu biedrībā, kurā mani sagaida 
konkursa 2. kārta un III Starptautiskais 
Dainius Trinkūnas Jauno pianistu 
konkurss – festivāls Lietuvā.

VI Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles
audzēkņu konkurss

Salacgrīvas novada Mūzikas skola sadarbībā ar Salacgrīvas 
novada domi 2021.gada 24. maijā organizē VI Ziemeļvidzemes 
pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursu.
Konkurss tiek organizēts attālināti.
Konkursa dalībnieki ir visi pūšaminstrumentu spēles 
audzēkņi (fl autas spēle, klarnetes spēle, obojas spēle, fagota 
spēle, saksofona spēle, trompetes spēle, mežraga spēle, 
trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle).
Dalībnieki dalās četrās grupās:
• Juniori – mūzikas skolu 1. klases audzēkņi;
• I grupa – mūzikas skolu 2.– 3. klašu audzēkņi;
• II grupa – mūzikas skolu 4.– 5. klašu audzēkņi;
• III grupa – mūzikas skolu 6.– 7. klašu audzēkņi.
Konkursa dalībnieku sniegums tiks vērtēts, pamatojoties uz 
iesūtītajiem videoierakstiem.
Dalībnieku skaits: līdz 6 ( seši) dalībniekiem no katras skolas, 
bet ne vairāk kā 2 ( divi) dalībnieki no katras grupas.
Dalībnieku pieteikumu konkursam (Pielikums Nr.1) sūtīt uz 

Salacgrīvas novada Mūzikas skolu elektroniskā veidā līdz 
2021.gada 30.aprīlim uz e–pastu muzikasskola@salacgriva.lv:
Dalības maksa – katram konkursa dalībniekam 15 EUR. 
Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejama 
mājaslapā https://salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/
izglitiba/muzikas_skola/zvspk/ 

IV Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkurss
Flautas spēles audzēkņiem

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Stopiņu 
novada Domi un Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas 
atbalsta biedrību BUMMS rīko Latvijas profesionālās ievirzes 
Mūzikas skolu audzēkņu konkursu Flautas spēlē. 
Attālināts video konkurss. 
Līdz 2021. gada 26.aprīlim iesūtīt pieteikumu, norādot tajā 
video linku uz youtube kanālu. Video nosaukumā norāda 
“IV Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkurss Flautas 
audzēkņiem” , konkursanta vārdu, uzvārdu, grupu. Aprakstā 
izpildījuma secībā jānorāda skaņdarba komponists un 
nosaukums.
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Pilnus konkursu nolikumus var lasīt
www.lmiia.lv

Abiem skaņdarbiem jābūt nofi lmētiem vienlaidus bez 
rediģēšanas.
Ja epidemioloģiskā situācija valstī pēc 2021. gada 9. aprīļa 
noteiks ierobežojumus attiecībā  uz profesionālo ievirzes 
izglītību – neatļaut nekāda veida individuālās nodarbības un 
konsultācijas klātienē
Konkursā var piedalīties Latvijas mazpilsētu un lauku
Mūzikas skolu audzēkņi vecumā no 8 līdz 15 gadiem 
(ieskaitot), kuri sagatavo konkursā paredzēto programmu.
Konkursā drīkst piedalīties katrā grupā divi dalībnieki no 
vienas izglītības iestādes.
Pieteikumi jāsūta pēc noteiktā parauga (skat. pielikumu Nr.1) 
nosūtot Word formātā uz e–pastu: muzikas.skola@stopini.lv  
līdz 2021. gada 26. aprīlim.
Dalības maksa 10 EUR par katru dalībnieku.
Konkursa rezultātu paziņošana 27. maijā Skolas mājas lapā 
www.umms.lv sadaļā “Konkursi”.
Kontaktinformācija:
Žanna Stankeviča Daina Treimane
muzikas.skola@stopini.lv daina.treimane@gmail.com
tālr. nr. 26897974 tālr. nr. 2512523

XVIII starptautiskā akorde onistu – solistu konkurss
„Naujene – 2021”

XVIII starptautiskā akordeonistu – solistu konkursu  „Naujene – 
2021” (turpmāk – Konkurss) rīko Naujenes Mūzikas un 
mākslas  skola sadarbībā ar Daugavpils novada Kultūras 
pārvaldi, 2021.gada 12.–14.aprīlī, Daugavpils novads, Latvija.
Konkursa dalībnieku noklausīšanās notiek attālināti , vērtējot 
video ierakstus.
Prasības konkursa dalībniekiem
Konkurss notiek attālināti.
Konkurss notiek divās kategorijās. 
Kategorija A: Mūzikas skolu konkursa dalībnieki:
• A1: 1. – 4.klašu grupā katrs audzēknis atskaņo divus 

dažāda rakstura skaņdarbus, kuru kopējā hronometrāža 
nepārsniedz 10 minūtes;

• A2: 5. – 7.klašu grupā   katrs audzēknis atskaņo divus 
dažāda rakstura skaņdarbus, kuru kopēja hronometrāža 
nepārsniedz 15 minūtes.

Kategorija B: Mūzikas vidusskolu konkursa dalībnieki:
• B1: 1. – 2.kursu grupā katrs dalībnieks atskaņo šādu 

programmu:
– polifoniskais skaņdarbs (prelūdija un fūga, ne mazāk kā 3 

balsis);
– izvērstas formas skaņdarbs (svīta, ne mazāk kā 3 daļas, 

sonatīne, sonātes 1.daļa vai 2. un  3.daļa);
– brīvas izvēles skaņdarbs. 
Programmas ilgums līdz 15 minūtēm. 
• B2: 3. – 4. kursu grupā katrs dalībnieks atskaņo šādu 

programmu:
– polifoniskais skaņdarbs (prelūdija un fūga, ne mazāk, kā 

3 balsis);

– izvērstas formas skaņdarbs (svīta, ne mazāk kā 3 daļas,
sonatīne, sonātes 1.daļa vai 2. un 3. daļa);

– brīvas izvēles skaņdarbs. 
Programmas ilgums līdz 20 minūtēm.
Konkursa programmu dalībnieki atskaņo no galvas.
4.3. Prasības video ierakstam
Dalībnieki aizpilda Pielikumu un norāda saiti uz video
ierakstu YouTube platformā. Video ieraksts ir jāielādē
YouTube platformā (ar publisku pieeju), video ieraksta
nosaukumā raksta “Naujene 2021” – klase/kurss, Vārds,
Uzvārds. Video ieraksta aprakstā jānorāda programma.
Nedrīkst sūtīt ierakstus no citiem konkursiem, ierakstam 
jābūt labā audio un video kvalitātē. Video ierakstam ir jābūt
vienotam, nerediģētam.
Dalības maksa – vienam  mūzikas skolas konkursa
dalībniekam –  20,00 euro,
vienam mūzikas vidusskolas konkursa dalībniekam – 30,00
euro.
Dalībnieku  pieteikumus (Pielikums)  jāiesniedz  līdz 2021.
gada 1.aprīlim, sūtot tos  uz Naujenes Mūzikas un mākslas
skolas  e–pastu:  naujene_konkurss@inbox.lv. 
Informācija par konkursa norisi: direktors Ruslans Margevičs,
26749424, e–pasts: naujene_konkurss@inbox.lv.

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 jaunajiem 
solistiem – instrumentālistiem un vokālistiem. 
Konkurss ir veltīts Roberta Šūmaņa 210 gadu jubilejai un
Ludviga van Bēthovena 250 gadu jubilejai.
Konkurss notiks neklātienē pēc videoierakstiem, kuri tiks
skatīti 2021.gada 14. – 16.aprīlī Staņislava Broka Daugavpils
Mūzikas vidusskolā. 
Adrese – Kandavas iela 2A, Daugavpils, LV–5401, Latvija;
telefons – 654 07900,
e–pasta adrese – sbdmv@sbdmv.lv
Konkursā var piedalīties visu izglītības programmu audzēkņi
četrās vecuma grupās.
A grupā – 9 – 11 gadi (dalībnieku skaits līdz 30)
B grupā – 12 – 14 gadi (dalībnieku skaits līdz 30)
C grupā – 15 – 17 gadi (dalībnieku skaits līdz 30)
D grupā – 18 – 20 gadi (dalībnieku skaits līdz 30)
Dalībnieku vecuma noteikšanas robeždatums ir 2021.gada
13.aprīlis.
Konkursa dalībniekiem ir jāiesūta pieteikums Word formātā
(forma pielikumā), video un apliecinoša dokumenta par
dalības naudas iemaksu bankā kopija elektroniski uz e–pasta
adresi sbdmv@sbdmv.lv līdz 2021. gada 7.aprīlim.
Dalības maksa konkursā ir 20 Eiro. 
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