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savu skolēnu panākumus. Sabiedrība,
ģimene, pedagogi – visi ir atbildīgi par
jaunās paaudzes attieksmju veidošanos,
tiem augot par personību ar pašvērtību,
sevi cienošiem un loģiski domājošiem.
Šā  brīža situācijā attieksme ne vienmēr
ir pozitīva ne bērniem, ne skolotājiem,
un tas ir pašsaprotami, jo grūtības,
kuras ir jāpārvar, uzliek mums papildus
sasprindzinājumu, emocijas, izdomu. Ja
paši paliksim pozitīvi un nezaudēsim
humora izjūtu, tad tādu audzināsim
arī jauno paaudzi – ar mūziku, ar
emocijām, līdzpārdzīvojumu. Lai mūsu
dvēseles ir tik bagātas, ka, skatoties
uz negatīvām lietām, spētu saglabāt
pozitīvu attieksmi. Lai pietiek spēka,
enerģijas, mīlestības un pozitīvu
emociju veikt nerimstošo Skolotāja
darbu, iedvesmojot un mācot skolēnus.
Izcilais rakstnieks Eriks Marija Remarks
teicis: “Dzīve ir kā rotaļbumba. Lai vai
kā, allaž saglabā līdzsvaru.“ Novēlu
līdzsvaru visur un it visā!

Ilze Dāve, Partitas redaktore

Oktobra mēnesis – Skolotāju dienas 
mēnesis! Vai paspējam to nosvinēt 
īstajā datumā, vai pārceļam uz 
brīvlaiku, bet svinēt vajag! Skolotāji 
ir kā dzirksteles, kas piešķiļ skolēnu 
ikdienai enerģiju! Skolotāji arī kā uguns, 
kas izgaismo skolēnu prātus un sasilda 

sirdis! Skolotāju grūtākais uzdevums
ir palīdzēt skolēniem atrast atbildes
uz viņu zinātkāro prātu jautājumiem
un reizē palīdzēt rast drošu pamatu
visai viņu tālākajai dzīvei. Šis darbs ir
liela atbildība, bet reizē tā ir iespēja
rast patiesu gandarījumu, redzot 

JUBILĀRE LINETA MŪRNIECE

Raudzīties drošu skatu,
Paturēt siltumu smaidā,
Nosargāt laimi sirdī,
Gribēt mazliet vairāk par gribu,
Starot mazliet vairāk par staru,
Mīlēt ar mīlestību!
(Maija Laukmane)

Lineta Mūrniece ir Talsu Mūzikas
skolas fl autas spēles skolotāja.
Sievišķīga, metodiska, apveltīta
milzīgām darba spējām un kaisli uz
dzīvi, darbu, mūziku, kulināriju un
modi, tādējādi vārda vislabākajā
nozīmē attaisno stereotipus par daiļo, 
gaišmataino fl autisti orķestra pirmajā
rindā. 

Darbs ar audzēkņu ansambļiem ir
L.Mūrnieces viens no redzamākajiem
veikumiem gan Talsu apvidū, gan
daudzviet Latvijā, kur Lineta kopā ar
saviem audzēkņiem regulāri un labprāt
dodas, lai svētkus, prezentācijas,
pieminekļu atklāšanu vai dievkalpoju-
mus izkrāšņotu ar muzikālo pavadīju.
Protams, neizpaliek cīkstēšanās par
augstām godalgām un to iegūšana
konkursos, tādējādi radot vēl vairāk 
prieka un veicinot azartu audzēkņiem
strādāt un savu veikumu nekautrēties
rādīt publikai. Tā kā skolas audzēkņu
sastāvs ik gadu mainās, protams, arī
ansambļi mainās, taču katrā L.Mūrnieces
vadītajā ansamblī dzirdama tieši viņas
personībai tik raksturīgā noskaņa. Tas ir
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 turpinājums no 1. lpp.

MŪŽĪBĀ DEVUSIES SMILTENES MŪZIKAS SKOLAS SKOLOTĀJA 
ILZE MEGNE

Jūrmalas Mūzikas vidusskola izdod 
grāmatu par skolas gaitām sešos gadu 
desmitos

2020./2021. mācību gadā Jūrmalas 
Mūzikas vidusskola atzīmēja skolas 60 
gadu jubileju ar vadmotīvu “Saviļņoti 
mūzikā”. Ar tādu pašu nosaukumu, 
vainagojot skolas jubilejas gadu, 
klajā laista grāmata, kas ietver sevī 
skolas izaugsmes un pārmaiņu 
stāstus, atminas izcilākos pedagogus, 
audzēkņus un notikumus, godina 
personības, kas veidojušas skolas 
attīstības ceļu pagātnē un mūsdienās. 
Grāmata tapusi ar Jūrmalas pilsētas 
domes fi nansiālu atbalstu.

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

1960. gadā skolā darbu uzsāka četri 
pedagogi, bet šobrīd skolā strādā 
jau 85 pedagogi. To vidū ir izcilas 
personības ar vairāk nekā 50 gadu 
pedagoģisko pieredzi mūzikas izglītībā, 
kas snieguši nozīmīgu ieguldījumu 
Latvijas profesionālās mūzikas izglītības 
attīstībā.

Skolu ir absolvējušas sabiedrībā 
nozīmīgas personības, kuru vidū ir 
vijolnieki Vineta Sareika, Raimonds 
Ozols, Elīna Bukša, Paula Šūmane un 
Liene Neija-Kalniņa, klarnetists Egīls 
Šēfers, komponisti 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 
aktiermākslā, 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.

Jubilejas gada iesākumā 2020. gada 
1. septembrī skolā viesojās Valsts 
prezidents Egils Levits, dāvājot Jūrmalas 
Mūzikas vidusskolas direktorei Guntai 
Liepiņai prezidenta plaketi, turpinājās 
ar digitālo koncertu ciklu, veltītu 
skolas nodaļām un Digitālās Dubultu 
koncertzāles atklāšanu, bet noslēdzās 
ar skolas grāmatas izdošanu. Skolas 
dibinātājs Andrejs Upmacis bija ar mums 
kopā 1.septembra svinīgajā koncertā, 
bet 2021. gada aprīlī ir devies mūžībā, 
tāpēc grāmata iznāk kā veltījums skolas 
dibinātāja ilggadīgajam darbam un 
iedvesmas spēkam, kas veidojis skolas 
pamatus cauri laiku laikiem. 

Grāmatas “Saviļņoti mūzikā. Jūrmalas 
Mūzikas vidusskola sešos gadu 
desmitos” autore ir Rakstniecības un 
mūzikas muzeja pētniecības nodaļas 
mākslas eksperte, mākslas doktore, 
ap 50 rakstu un 50 grāmatu autore 
par mūzikas jautājumiem Inese Žune, 
grāmatas māksliniecisko ietērpu 
veidojusi grafi ķe un daudzu grāmatu 
dizaina autore Arta Ozola-Jaunarāja, 
zinātnisko redaktūru un korektūru 
veica JVLMA Zinātniskās pētniecības 
centra līdzstrādniece un JVLMA 
asociētā profesore Baiba Jaunslaviete. 
Savu ieguldījumu grāmatas tapšanā, 
fotoarhīva un citu skolas materiālu 
apzināšanā devušas ilggadējās skolas 
pedagoģes Irēne Štrause un Ausma 
Kreicberga. Grāmata tapusi ar skolas 
kolektīva kopīgiem spēkiem, iemiesojot 
garaspēku, kas likts jau pašos skolas 
dibināšanas pirmsākumos – dabas un 
mūzikas saviļņojumu un nebeidzamu 
mīlestību uz mūziku. 

Grāmatas atvēršanas svētki un 
svinīgā vadīšana tautās norisināsies 
1. oktobrī Dubultu Digitālajā kon-
certzālē lūgtajiem viesiem un tiešsaistes 
platformās Youtube kanālā JurmalaLive 
un skolas facebook kontā. 

Agnija Saprovska
Jūrmalas Mūzikas vidusskolas 

direktores vietniece
projektu realizācijas jomā

vieglums un draiskums, ko pavada dziļš 
lirisms, ļaujot ieskanēties pa kādai no-
pietnai un stingrai skaņai. Tā skan dzīve, 
kurai, ja ikdienā piemīt nedaudz vairāk 
sūruma, Lineta caur mūziku dod pretī 
vieglumu un prieku, un L.Mūrnieces 
audzēkņi dara tāpat. Ansambļa esības 
brīdī, šķiet, L.Mūrnieci un viņas vadītos 
audzēkņus vieno kopīgs pulss un viena 
asinsrite, soli pa solim kopā mācoties, 
meklējot skaņdarbus, attīstot tehniskās 
prasmes un vienam otra sajušanu.

L.Mūrnieces audzēkņu individuālie 
sasniegumi fl autas spēlē kulminē 

īsi pirms viņu skolas beigšanas - 
galvenokārt pēdējā vai pēdējos divos 
mācību gados. Atkal soli pa solītim, 
sekojot savai audzēkņu izskološanas 
receptei, skolotāja katram piedāvā 
viņam piemērotāko sava maksimuma 
sasniegšanai, lai rezultāts apmierinātu 
gan skolotāju, gan audzēkni. Tikpat 
rūpīga, metodiska precizitāte Linetu 
raksturo arī ārpus darba, piemēram, 
cepot franču kūciņas “Madlēna”, ar 
kurām gaviļniece cienāja kolēģus savā 
apaļajā dzimšanas dienā. Ja mīklai 
nepieciešams pievienot trīsdesmit 
gramus piena sākumā, bet desmit 

beigās, tad Lineta pavisam noteikti 
pievienos precīzi trīsdesmit gramus 
sākumā un tieši desmit gramus beigās. 
Tā, lūk, L.Mūrniece strādā savā darba 
pilnbriedā.

Talsu Mūzikas skolas kolektīva vārdā 
sveicot Linetu Mūrnieci skaistajā 

jubilejā, 
direktora vietniece 

izglītības darbā 
Līva Lediņa. 

Tā gaisma ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tas izplēn, tas pazūd, un izgaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.

Ilze Megne 
(30.06.1965. – 24.09.2021.)

Smiltenes Mūzikas skolas klavierspēles skolotāja, 
koncertmeistare. 

Ilze Megne dzimusi un augusi Smiltenē. Pēc studijām 
atgriezusies dzimtajā pusē, lai strādātu Smiltenes Mūzikas 
skolā. Mūzikas skolā nostrādāti 37 gadi.

Laimīgi tie audzēkņi, kas mācījās pie Ilzes, jo paralēli 
mācību procesam skolotāja bija izcila personība, kura 
bagātināja ikviena pasaules uztveri. Ar saviem bijušajiem 
audzēkņiem saglabāja un uzturēja labas attiecības arī pēc 
skolas beigšanas.

Ilzes audzēkņi piedalījās dažādos vietējos un starptautiskos 
konkursos, kuros tika iegūti augsti novērtējumi, kā arī saņēma 
pateicību par izcilu klavierspēli, veicot koncertmeistares 
darbu.

Arī pašas Ilzes sirds piederēja koncertmeistares darbam, 
ko ikviens novērtēja kā izcilu. Neviena partitūra Ilzei nebija 
par grūtu, kad bija nepieciešams – brīvi improvizēja un 
transponēja. Bija gatava jauniem izaicinājumiem, dažkārt arī 
nesaudzējot sevi.

Skolas absolvente Unda Akule atceras: “Ilzīte bija brīnišķīga 
klavieru skolotāja. Varu apgalvot, ka uz klavieru stundām 
vienmēr gāju ar prieku. Atceros, ka reizēm puse no stundas 
mums pagāja sarunās (tā bija mana mīļākā daļa), bet tik 
un tā mēs darbiņus padarījām ļoti labi. Viņa man palīdzēja 
gatavoties neskaitāmiem koncertiem un konkursiem, kur 
kopā guvām arī panākumus! Liela veiksme, ka man bija 
iespēja mācīties pie tik talantīgas mūziķes un mīļas skolotājas. 
Paldies Tev, Ilzīt!”

Kolēģi Ilzi atceras ar lielu sirsnību un cieņu. Viņa bija 
kolektīva dvēsele dažādos skolas pasākumos, uzturēja 
pozitīvu gaisotni, no sevis izstarojot labestību.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ilzes Megnes ģimenei, 
audzēkņiem un draugiem. 

Lai gaišs ceļš, Ilzīt...  

Smiltenes Mūzikas skolas kolektīvs

SAVIĻŅOTI MŪZIKĀ
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LEJASKURZEMES MŪZIKAS SKOLU KAMERORĶESTRA NOMETNE INTERVIJA AR SKOLOTĀJU BENITU ZVĪGULI 2019.GADA JŪNIJĀ

No 24. - 28. augustam Priekules 
Mūzikas un mākslas skolā notika 6. 
nometne “Prieks mājo mūzikā”, kurā 
pulcējās Lejaskurzemes mūzikas 
skolu kamerorķestra jaunie mūziķi 
no Priekules, Vaiņodes, Kalētiem un 
Nīgrandes – kopumā 25 dalībnieki un 9 
skolotāji. Nometne notika, pateicoties 
valsts fi nansējumam Covid -19 radīto 
seku mazināšanai projektu konkursa 
“Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu 
organizēšanai Dienvidkurzemes 
novadā” ietvaros. Šogad nometne 
bija īpaši svarīga un nepieciešama, 
jo veselu gadu orķestra darbība 
kopmēģinājumos nebija iespējama 
Covid – 19 noteikto ierobežojumu dēļ. 
Augustā piecu dienu vasaras nometnē 
piedalījās Lejaskurzemes mūzikas skolu 
3. – 8. klašu audzēkņi un absolventi 
vecumā no 10 līdz 16 gadiem, bet 8 
dalībniekiem tā bija pirmā orķestra 
nometnes pieredze, kuras galvenais 
mērķis – pilnveidot audzēkņu muzikālās 
prasmes un veicināt viņu izaugsmi, 
muzicējot kopā orķestrī profesionāla 
diriģenta un mūzikas pedagogu 
vadībā. Nometnes organizētāju 
uzdevums bija veidot piepildītu, 
interesantu, izglītojošu un radošu 
vasaras nedēļu jaunajiem mūziķiem kā 
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku noslēgumu un uzsākt 
gatavošanos Lejaskurzemes mūzikas 

skolu kamerorķestra 10 gadu jubilejai.
 Priekules Mūzikas un mākslas skolā 

kamerorķestris diriģenta Mārtiņa 
Berga vadībā darbojas kopš 2011. 
gada. Pamazām tā darbībā iesaistījās 
audzēkņi un pedagogi no apkārtējām 
mūzikas skolām, un 2019. gadā kolektīvs 
pārtapa par Lejaskurzemes mūzikas 
skolu kamerorķestri. Iepriekšējos gados 
kolektīvam ir bijusi aktīva koncertdzīve 
ar piedalīšanos pasākumos visā Latvijā. 
Pateicoties dalībai Latvijas Orķestru 
asociācijā, orķestris ir muzicējis 
reģionālajās koncertzālēs – “Gors” 
Rēzeknē, “Cēsis” un “Latvija” Ventspilī. 
Ļoti piepildītu, interesantu un radošu 
laiku kamerorķestra mūziķi pavadījuši 
vasaras nometnēs “Prieks mājo mūzikā” 
2014., 2017., 2018. gadā – Vaiņodē, 
2016. gadā – Purmsātos, bet 2019. – 
Kalnos, kad nometnē bija visvairāk 
dalībnieku – 49. Orķestris muzicējis 
kopā ar komponistiem Ēriku Ešenvaldu, 
Raimondu Paulu un Juri Pavītolu, 
dziedātāju Daumantu Kalniņu, 
instrumentālo trio Raimonda Macata 
vadībā. 

Galvenā uzmanība šīs nometnes laikā 
tika pievērsta muzicēšanai orķestrī, lai 
apgūtu repertuāru - piecas latviešu 
tautasdziesmas Riharda Dubras apdarē 
(M. Berga instrumentācija) un vēl trīs 
skaņdarbus pēc skolotāju ieteikuma, 
ņemot vērā orķestra patreizējo sastāvu. 

Nometnes ietvaros notika arī citas 
aktivitātes - sporta un komunikācijas 
spēles, brauciens ekskursijā uz 
Liepāju, muzikālās takas izstaigāšana 
mežaparkā “Priediens” Kalētu pagastā, 
kā arī radošās darbnīcas mākslā: karoga 
skiču zīmēšana, T - kreklu apdruka 
un ādas rokassprādžu izgatavošana. 
Bērni un jaunieši šoreiz ļoti novērtēja 
to, ka varēja satikties un būt kopā 
mēģinājumos un nometnes dzīvē, 
kur katrai dienai un arī komandai bija 
sava krāsa, kas nometnes noslēguma 
pasākumu – pēdējā kopmēģinājuma 
video fi lmēšanu, padarīja košu un 
emocionāli piepildītu.

Paldies Priekules Mūzikas un 
mākslas skolas direktorei un orķestra 
koncertmeistarei Initai Rubezei, 
diriģentam Mārtiņam Bergam, 
orķestra skolotājiem - Līgai Kvāšei 
(arī koncertmeistarei), Sanitai Zālītei, 
Zandai Rivānei, Andrai Zabei, Ivonnai 
Rozentālei, Madarai Jansonei par veltīto 
laiku jauno mūziķu izaugsmei, kā arī 
radošo nodarbību vadītājiem - Dacei 
Gailītei, Kristīnei Cukurai un Daigai 
Tiļļai. Paldies audzēkņu vecākiem par 
drošības un testēšanas noteikumu 
ievērošanu!

 Indra Andersone – 
nometnes 

“Prieks mājo mūzikā!” 
vadītāja

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 AKCMV klavierspēles 
spēles pedagoģes Benitas Zvīgules teiktajā. 

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

„Tik jautra kā burbuļu avotiņš, 
Tik sēra kā pāri tam vītoliņš,
Deg acīs zaļš spītības uguntiņš,
Iz pirkstu galiem skrien zibentiņš...” 
 (Aspazija)
A.Rause: “Šādi kāds ļoti vērīgs 

jūsu audzēknis jūs sveica nesenajā 
65 gadu dzimšanas dienā, un, no 
malas raugoties, šķiet, ka precīzāks 
un trāpīgāks jūsu raksturojums vairs 
nevar būt! Kā jūs pati komentētu šo 
raksturojumu?”

B.Zvīgule: “Pirmās divas rindiņas pirmoreiz 
dzirdēju latviešu literatūras stundā, Aspazija 
tā raksturojusi pati sevi. Par pēdējo rindiņu 
pārprasīju bērniem, vai oriģinālā tiešām tā 
ir? Skaisti, spilgti vārdi...”

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? 

Par ģimeni pilnīgi piekrītu. Šajā pasaulē 
esmu nākusi Sabilē. Māja atradās ļoti skaistā 
vietā - Vīna kalna piekājē, tā dēvētais Švarca 
namiņš, skaista, romantiska māja dārza vidū. 

Vēlāk Valdemārpilī jeb Sasmakā es ne vien 
gāju bērnudārzā, bet arī dzīvoju. Tad viens 
gads pirms skolas Talsos. Vecāki, domājot 
par manu skološanu, nolēma pārcelties uz 
pilsētu, kurā būtu mūzikas vidusskola, un 
izvēlei bija jānotiek starp Cēsīm un Ventspili. 
Tāpēc es pirmoreiz mūžā lidoju ar lidmašīnu 
no Rīgas uz Ventspili, bet atpūtos sanatorijā 
„Cīrulīši”, kas Cēsīs darbojās pilnā sparā.

Kādas vērtības vecāki jums iemācīja?
Mani vecāki bija izcilas personības. 

Abi ar savu piemēru mācīja pienākuma 
apziņu, strādīgumu, grūtību pārvarēšanu, 
zināšanu nepieciešamību. Starp citu, izlasot 
Laimas Kotas grāmatu „Dienas” sērijā par 
septiņdesmitajiem gadiem, es sapratu 
un novērtēju, cik ļoti mani vecāki centās 
mazināt iekārtas radītos drūmos apstākļus.

Vai ir kādas lietas, kur jūsu domas 

atšķiras no tā, kā jums mācīja vecāki?
Mani vecāki mani audzināja pēc 

vislabākās sirdsapziņas, domājot un vēlot 
to labāko. Vienubrīd es domāju, ka pārāk 
stingri. To, ko es gribēju mainīt, es centos 
darīt, audzinot savu meitu. Bet vienmēr 
jāņem vērā apstākļi. 

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

Katrā dzīves posmā tie bijuši citi: vispirms 
bērnudārza audzinātājas, kas bija ļoti jaunas, 
ļoti smukas un pucējās. Tai laikā sāku spēlēt 
klavieres. Mana pirmā klavierskolotāja 
Lauma Arāja bija tik laba un sirsnīga, ka 
gribēju iet uz klavierstundām katru dienu.

Cēsu 1.vidusskolas skolotājas bieži 
bija nostrādājušās līdz pārgurumam, bet 
saglabāja stāju un mācīja, cik vien labi un 
interesanti spēja, nenoslīgstot obligāto 
programmu rutīnā: sk.Maizīte ģeogrāfi jā 
rādīja fi lmas; sk.Baškirova tulkoja no krievu 
„Zinātnes un tehnikas” žurnāliem; sevišķais 
paldies sk.V.Stokmanei par latviešu valodas 
gramatikas iemācīšanu un sk.E.Līcei un 
M.Lapiņai par stipriem pamatiem angļu 
valodā.

Mūzikas skolā man laimējās paralēli 
mācīties klavieres pie sk.B.Sāres, sk.L.Rauses 
solfedžo, abas strādāja pretējās klašu telpās. 

Nu, nākamā posma stāsts par sk.Cintiņu - 
pats par sevi! Bet ar vislielāko cieņu atceros 
skolotāju pāri Astrīdu un Aleksandru 
Grandavus, vēlāk arī kolēģus. Konservatorijā 
bija trīs nozīmīgi pasniedzēji: vispirms 
profesors specialitātē Valdis Krastiņš. 
Kā es teicu: braucu no garīgā tēva pie 
miesīgās mātes; tad Daina Graubiņa 
koncertmeistaros, kas bija spilgta personība 
un iedvesmojoša kā pianiste, ļoti sirsnīgs 
cilvēks, un visbeidzot angļu valodas 
pasniedzēja Ausma Siliņa, kura daudz 
deva gan valodas apguvē, gan ar dzīves 
padomiem.

Kā jūs izvēlējāties kļūt par mūziķi?
Te man ir dzimtas stāsts. Mani izbrīnīja, 

ka manai vecvecmāmiņai lauku mājā bijis 
harmonijs, ko viņa spēlējusi. Viņas meitai 
pilsētā bija klavieres, un tās bija jāmācās 
spēlēt manai mammai. Klavieru stundas 
notika Talsu Tautas namā, bet tam tieši 
pretī atradās Līdaciņas ezers, uz kura ziemā 
bijusi slidotava. Tā nu mana mamma it 
kā gāja uz klavierstundām, bet patiesībā 
slidoja. Mēneša beigās aizgāja samaksāt 
par stundām, bet skolotāja ar visu naudu 
gāja pie manas mammas, sakot, ka par 

nenostrādātām stundām naudu nevar 
ņemt. Tad nācis sods-pēriens, kura laikā no 
laukiem iebraukusī vecmāmiņa izsaukusies: 
„Tā jau tu to bērnu galīgi nositīsi!” Klavieres 
nespēlētas nevarēja palikt- tā pienāca mana 
kārta... 

Bet vispār jau Paps, kurš pašmācības 
ceļā bija iemācījies spēlēt vispirms jau 
vijoli, tad arī klavieres, akordeonu, cītaru un 
mandolīnu, mani pārbaudīja un ievadīja 
mūzikā.

Ar kādām grūtībām jums iznāca 
saskarties jaunības posmā, studijās un 
vēlāk - darba dzīvē?

Grūti bija izvēlēties, ko mācīties pēc 
8.klases beigšanas. 

Studiju laikā nomāca Rīga, sevišķi 
sestdienās, svētdienās, kad ielas pildījās 
ar fabriku un rūpnīcu krieviski runājošu 
strādnieku tautu. 

Un darba dzīvē viss ir komplicēti...
Attiecības „skolotājs - audzēknis”- 

kas tas vispār ir? Ko jums nozīmē 
jūsu audzēkņi? Vai ir tādi, par kuriem 
gribētu pastāstīt vairāk?

Mani audzēkņi ir mana dzīve. Audzēkņi 
jāiepazīst, jāizpēta, jāizjūt. Lieta jau 
neapstājas pie mācīšanas stundā. Lai šo 
stundu iekārtotu sarakstā, jāņem vērā viņa 
dzīve un apstākļi. Lai panāktu mācīšanos, 
jāzina audzēkņa iespējas, paradumi, 
raksturs un tā tālāk. Man jau liekas, ka manas 
vidusskolas audzēknes man kļūst kā meitas: 
priecājos par „mazbērniem”, priecājos par 
viņu panākumiem. Bet nevar pāris vārdos 
izstāstīt visu dzīvi. 

Kādas vērtības jūs cenšaties nodot 
saviem audzēkņiem?  turpinājums 6. lpp.
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IZSKANĒJIS KONCERTS “VIDZEMES TALANTIEM  10”

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola 
sadarbībā ar skolas atbalsta biedrību, 
Vidzemes plānošanas reģionu, Valsts 
kultūrkapitāla fondu un Cēsu novada 
pašvaldību 29.augustā Koncertzāles 
“Cēsis” Lielajā zālē organizēja Vidzemes 
reģiona mūzikas skolu talantīgāko 
audzēkņu un konkursu laureātu koncertu 
“Vidzemes Talanti”. Ar krāšņu koncertu 
tika atzīmēta pasākuma desmitgade.

Koncertā piedalījās Vidzemes mūzikas 
skolu audzēkņi – konkursu laureāti 
– no Alūksnes, Cēsīm, Dzērbenes, 

Limbažiem, Madonas, Rūjienas, Staiceles, 
Strenčiem, Valkas, Valmieras, un Vidzemes 
kamerorķestris Andra Veismaņa vadībā.

Koncerta skatītāji varēja dzirdēt alta, 
čella, fl autas, ģitāras, klarnetes, klavieru, 
kokles, ksilofona, marimbas, trompetes, 
saksofona, vijoles spēli, kā arī vokālo 
mūziku.

Aranžijas solo instrumentiem ar orķestri 
radīja Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas 
vidusskolas pedagogs un komponists 
Andris Riekstiņš.

Liels paldies koncerta atbalstītājiem: 

Vidzemes plānošanas reģionam, Valsts 
kultūrkapitāla fondam, Cēsu novada 
pašvaldībai, Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centram, SIA “Beātus” un Alfrēda Kalniņa 
Cēsu Mūzikas vidusskolas atbalsta 
biedrībai.

Paldies koncerta dalībniekiem, 
pedagogiem un vecākiem!

 Elīna Eglīte
Alfrēda Kalniņa 

Cēsu Mūzikas vidusskolas
Projektu vadītāja

Šeit es izgāju no pretējā: prasīju savam 
skolniekam, ko, viņaprāt, es viņam mācu? 
Lūk, atbilde: muzikalitāti, disciplīnu, 
iejūtīgumu, sapratni un vispār, lai „izaugtu 
labs cilvēks”!

Kas jums dzīvē dod spēku un prieku?
Māksla visās tās izpausmēs. Un ne vien 

mūzika, bet arī citi mākslas veidi, no kuriem, 
protams, vispirms var izcelt glezniecību. 
Baletu ļoti izdzīvoju līdzi. Apbrīnoju izcilus 
operdziedātājus. Prieku dod ceļojumi. 
Spēku un arī prieku dod dārza darbi. 
Man patīk puķes un patīk tās aprūpēt. Un 
uzzīmēt. 

Vai ir kādas lietas, notikumi, kurus 
būtu savā dzīvē vēlējusies notiekam 
citādāk? 

Ar to dzīvi ir tā: viņa ir bijusi tāda, kāda 
ir bijusi. Citādi to vairs nodzīvot nevar. ,,Kā 
būtu, ja būtu’’ es negribu spēlēt. Un tomēr, 
ko es būtu vēlējusies? Lai Latvija būtu bijusi 
brīva valsts jau manā bērnībā. 

Jūsu mīļākais komponists un - kāpēc 
tieši viņš?

Mīļāko komponistu izvēlēties un nosaukt 
lika profesors jau konservatorijā. Viņš bija 
vēlīgs- varēja saukt trīs, nevis vienu. Tobrīd 
tie bija J.S.Bahs, K.A.Debisī un Fr.Šopēns. 
Kad sāku strādāt, Fr.Šopēnu nomainīja 
Fr.Šūberts. 

J.S.Bahs ir mūsu ,,alfa un omega”, ,,gals 
un sākums’’, to mēs zinām. Bet man tiešām 
patīk viņu spēlēt un arī mācīt. 

K.A.Debisī man profesors iedeva 

pirmoreiz spēlēt konservatorijas 1.kursā, 
domādams, ka tas man būs „pret spalvu”, 
bet izrādījās otrādi. Debisī spēlēju visus 
studiju gadus, arī Valsts eksāmenā. Debisī ir 
ļoti vizuāls, tēlains, juteklisks.

Šopēns! Kam nepatīk Šopēns! Kad vēlāk 
arī pianiste Jautrīte Putniņa man vaicāja 
par mīļāko komponistu, par Šopēna 
apmainīšanu pret Šūbertu viņa teica: „Tu esi 
kļuvusi viedāka!” 

Jūsu novēlējums AKCMV jubilejas 
gadā?

Lai Latvijas spožākās mūzikas personības 
nāktu no mūsu skolas, kura plauktu un zeltu! 
Lai būtu jauks un saticīgs kā audzēkņu, tā 
pedagogu kolektīvs! 

 turpinājums no 5. lpp.

No 25. līdz 21. augustam Ķekavas 
novada Jauniešu simfoniskais orķestris 
aizvadīja darbīgu un aktivitātēm 
piepildītu nedēļu Līgatnē, kas nu jau 
vairākus gadus lepni rotājas ar devīzi – 
“Laimīgā zeme”, un tam ik reizi var gūt 
apstiprinājumu, ļaujoties šīs pasakainās 
mazpilsētas dabas, klātesošās vēstures 
un arī tūrisma infrastruktūras iespējām 
un valdzinājumam. Šajā teiksmainajā 
vietā esam jau trīs gadus un katru 
reizi gūstam prieku atgriežoties gan 
pazīstamajās dabas takās, gan baudot 
vietējo amatpersonu un uzņēmēju 
patīkamo un atvērto komunikāciju 
un tad jau radošā procesa esamība ir 
tikpat kā garantēta. Līgatne šodien ir 
20. gadsimta sākuma industrializācijas 
un vienreizēju dabas skatu 
mijiedarbība, kas savā ziņā ir saglabājusi 
šo senatnīguma garu un dzīvo ar 
to, kļūstot par starptautiski ievērotu 
tūrisma galamērķi. 

Ķekavas novada Jauniešu simfoniskā 
orķestra nometne Līgatnē notika 
vienlaicīgi ņemot dalību arī skolēnu 
Dziesmusvētku alternatīvajā norisē, ko 
fi ksēja arī Latvijas televīzija un Radio. 
Lai gan rezultāts krietni atšķīrās no 

sākotnējās svētku scenārija ieceres, 
izdevās sagatavot un televīzijā 
ierakstīt komponista Andra Baloža 
enerģisko un dzīvespriecīgi latviešu 
tautasdziesmas apdari simfoniskajam 
orķestrim – “Vāverīte kuplastīte”, ko 
jaunieši spēlēja ar lielu azartu. Kā 
atzīmē Latvijas Radio1 programmu 
vadītāja Inta Zēgnere savā aprakstā, 
kas veltīts Jauniešu simfonisko orķestru 
vasaras muzikālajām aktivitātēm, 
tad “ ..kopmuzicēšana bija iecerēta 
svētku simfoniskās mūzikas koncertā 
“Simfoniskie rotājumi”, pulcinot ap 800 
jauno instrumentālistu vienotā orķestra 
skanējumā, bet sakarā ar īpašo situāciju 
tik kuplā skaitā klātienē šo ieceri īstenot 
nebija iespējams. Tomēr gan jaunie 
mūziķi, gan viņu pedagogi un diriģenti 
meklēja jaunas iespējas, lai uzturētu 
svētku radošo garu un muzicēt prieku. 
Ķekavas novada Jauniešu simfoniskais 
orķestris sadarbībā ar Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolas kamerorķestri un 
Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” 
kamerorķestra dalībniekiem Pētera 
Plūmes vadībā iesaistījās šo alternatīvo 
svētku piedāvātajā izaicinājumā, 
gatavoja programmu, kā arī veica 

viena skaņdarba video ierakstu, kas 
rudenī pārtaps par LTV.lv skatāmu 
koncertfi lmu’’. 

Tagad gaidām uz mūsu veikuma 
dinamisku atspoguļojumu un stāstu par 
to, kā dzīvo un turpina muzicēt jauniešu 
orķestri Latvijā, ka ir Dziesmusvētku 
procesa nepārtrauktība. Par to mēs 
pedagogi un jaunie mūziķi runājām 
intervijā radio un apliecinājām, ka ir 
kaut kas pašos pamatos būtisks, kas 
atrodams kopīgā muzicēšanas procesā, 
ka tas ir daļa no mums un otrādi, un, 
ka laimīgā zemē (Līgatnē, bet ne tikai) 
mums viss ir iespējams!

Vislielākā pateicība pedagogiem 
Dacei Štrodahai, Baibai Santai Vanagai, 
Slavčo Stoilkovski, Jānim Atslēgam, 
Igoram Doriņam un brīvprātīgajiem 
nometnes programmu vadītājiem Tīnai 
Sipčenokai un Kārlim Bērziņam par 
nesavtīgo un profesionālo ieguldījumu 
jauno mūziķu izaugsmē.

Pēteris Plūme,
Ķekavas novada Jauniešu simfoniskā 

orķestra mākslinieciskais vadītājs.

MŪZIKAS PIEPILDĪTA NEDĒĻA LAIMĪGĀ ZEMĒ!
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PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas 
un dizaina vidusskola (LMMDV) 
sadarbībā ar biedrību “Kurzemes 
radošās industrijas attīstības centrs” 
īsteno projektu, lai sagatavotu 
Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas 
vidusskolas simtgadei veltītu 
grāmatu.

Grāmatas izdošana veltīta 2022. 
gadā LMMDV struktūrvienības Emiļa 
Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas 
simtgadei un godinot tās vēsturi. Emiļa 
Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola 
ir viena no vecākajām mūzikas izglītības 
iestādēm Latvijā un joprojām ir kā 
nozīmīgs kultūras dzīves stūrakmens.

Grāmatas tapšanas process uzticēts 
kultūras žurnālistei Indrai Imbovicai 
sadarbībā ar muzikoloģi, ilggadēju 
Mūzikas vidusskolas pedagoģi Aiju 
Engelmani. Abas autores daudzu gadu 
garumā aktīvi līdzdarbojušās un bijušas 
klātesošas Liepājas kultūras dzīves 
norisēs un “Melngaiļskolai”, tādējādi 
detalizēti pārzina un orientējas tās 
vēsturē. Grāmatas saturs balstīts uz 
plašiem arhīva materiāliem, recenzijām, 
intervijām, atmiņām. Grāmatu caurvij 
tēmas par tās cilvēkiem, piemēram, 
skolas direktoriem, pedagogiem un 
audzēkņiem, kuri ir bijuši, un ir izcilas 
personības, ne tikai mūzikas, bet 
kultūras dzīves veidotāji kopumā. 

“Grāmata balstās uz vēstures 
pētījumu, ieskicējot Liepājas 
pirmsākumus 13. gadsimta Līvas upes 
krastos, vēlāk sociāli ekonomisko 
fonu, kas deva iespēju veidoties 
vētrainai mūzikas dzīvei šeit jau sākot 
no 19. gadsimta vidus. Īpaši laikā, kad 
nodibinājās Liepājas fi lharmonija 1881. 
gadā, sekojoši Tautas konservatorija 
1922. gadā un 1945. gadā tās mantiniece 
Liepājas Mūzikas vidusskola.  Tie visi ir 
cieši savstarpēji saistīti attīstības posmi. 
Tāpat kā četru skolas direktoru veikums. 
Man pašai ir ļoti interesanti pētīt un 
aprakstīt mūziķu dzimtas, kuru saknes 
dzītas Liepājā, Mūzikas vidusskolā, kad 
saprecoties sazarojušās kuplas mūziķu 
dzimtās. Piemēram, Jansonu, Tiltiņu, 
Eniņu, Kļavu-Zemoviču-Šteinbergu, 
L iek ņu-Vi l lerušu- G ai ļus-Šak ales, 
Liepiņu un daudzas citas dzimtas. 

Grāmatā būs aizkustinoši un dzirkstoši 
bijušo audzēkņu atmiņu stāsti. Jāatzīst, 
ka darbs ir neiedomājami apjomīgs. Mēs 
ar Aiju Engelmani esam vienisprātis, 
ka pie šo materiālu bagātības citos 
apstākļos varētu iznākt pat grāmatas 
divi sējumi,” stāsta  I. Imbovica. 

“Milzīgs darba apjoms un liela 
atbildības sajūta – tas raksturo 
grāmatas tapšanas posmu. Grāmata 
hronoloģiski atspoguļo informāciju 
un faktus no skolas pirmsākumiem 
līdz mūsdienām. Tas būs stāsts par 
pilsētas mūzikas dzīvi, Liepājas Tautas 
konservatoriju, mūzikas izglītības 
nodaļām, par muzikālajām dzimtām 
un citiem būtiskiem faktoriem. Saturu 
cenšamies veidot tā, lai grāmata būtu 
gan interesanti lasāma, gan vērtīga,” 
papildina Aija Engelmane, piebilstot, 
ka visa viņas dzīve pagājusi Mūzikas 
skolā, jo te agrā bērnībā uzsāktas skolas 
gaitas, bet kā pedagoģe strādājusi līdz 
2015. gadam. 

Informācija par projekta gaitu:j p p j g

• 2021. gada Liepājas Kultūras 
pārvaldes 1. projektu konkursā tika 
iesniegti 85 projektu pieteikumi, taču 
līdzfi nansējums piešķirts 18 projektu 
realizēšanai. Viens no atbalstītajiem 
projektiem ir arī biedrības iesniegtais 
projekts “Emiļa Melngaiļa Liepājas 
mūzikas vidusskolas simtgadei veltīta 
grāmata”, kura īstenošanai Liepājas 

Kultūras pārvalde piešķīra 3210,00 
EUR. Projekta norises laiks no 2021. 
gada 1. marta līdz 2021. gada 31. 
augustam.

• Pateicoties saņemtajam fi nansiālajam 
atbalstam, grāmatas autores, 
Indra Imbovica tandēmā ar Aiju 
Engelmani varēja turpināt iesākto 
darbu pie grāmatas tapšanas, kā arī 
fotomākslinieks, grafi kas dizainers 
Kārlis Volkovskis projekta ietvaros 
digitalizēja grāmatas autoru atlasītās 
fotogrāfi jas no skolas muzeja un 
arhīva, kuras mākslinieciski iekļautas 
grāmatā maketa izstrādes brīdī.

• Grāmatā sniegta plaša un informatīva 
retrospekcija par Emiļa Melngaiļa 
Liepājas mūzikas vidusskolas vēsturi 
un muzikālās kultūrtelpas attīstību 
100 gadu gaitā, kas balstīta uz 
mērķtiecīgu faktu izpēti, intervijām, 
atmiņām, dokumentētām vēstures 
liecībām. 

• Valsts Kultūrkapitāla fonds šā gada 
otrajā regulārajā projektu konkursā 
piešķīra fi nansējumu 3000,00 EUR 
apmērā. Saņemtais atbalsts ir ļoti 
nozīmīgs, lai turpinātu grāmatas 
izstrādes procesu. 

Informāciju sagatavoja:
PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un 

dizaina vidusskola
www.lmmdv.edu.lv

TOP GRĀMATA “EMIĻA MELNGAIĻA LIEPĀJAS MŪZIKAS 
VIDUSSKOLAI 100 1922.2022.”

Sadarbībā ar Latvijas Komponistu 
savienību izdevniecība Musica Baltica
laidusi klajā līdz šim maz iepazītā latviešu 
komponista Roberta Liedes krājumu 
Skaņdarbi klavierēm. Visi krājumā iekļautie 
darbi ir pirmpublicējumi.

Komponists Roberts Liede (1967–
2006) bijis rīdzinieks. Absolvējis Emīla 
Dārziņa mūzikas skolu, kur viņa pirmie 
kompozīcijas pedagogi bija Imants 
Zemzaris un Ģederts Ramans, un Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (1990), 
kur studējis Ādolfa Skultes kompozīcijas 
klasē. Strādājis par pedagogu Emīla 
Dārziņa mūzikas skolā (1988–1990) un 
Rīgas 3. bērnu mūzikas skolā (2000–2002). 
Nozīmīgs bijis arī mūzikas raidījumu 
režisora darbs Latvijas Televīzijā (1990–
2000).

Roberts Liede radījis darbus muzikālā 
teātra, simfoniskajā, kormūzikas un 
kamermūzikas žanros, būtisku vietu 
atvēlot arī klaviermūzikai. Balstoties 
neoklasicisma un neoromantisma 
estētikā, klavierdarbos atspoguļojas 
komponista individuālais pasaulskatījums 
un daudzveidīgā tēlu pasaule.

Krājuma Skaņdarbi klavierēm ievadā 
pianiste Inguna Puriņa raksta:

“Roberta Liedes klavierminiatūras ir kā 
pērļu virkne, kas šajā krājumā aizved arī pie 
izvērstākas formas skaņdarbiem – divām 
balādēm. Klaviermūzika viņa daiļradē 
ir bijusi klātesoša vienmēr, vēl jo vairāk 
tādēļ, ka Roberts Liede pats labi spēlēja 
klavieres. Gadu gaitā, pilnveidojoties 
komponista rokrakstam, daži klavierdarbi 
ieguvaarī orķestra krāsas. Var minēt kaut 
vai kompozīciju Aizlūgums, kas kļuva par 
operas Mazais princis epilogu.

Skaņdarbu izlasē ir iekļauta apmēram 
puse no Roberta Liedes kompozīcijām klavierēm. Viņa klavierdarbi vispār ir bagāti ar harmonisko valodu un interesantiem, 
mainīgiem ritmiem, kas piešķir mūzikai dabisku, cilvēka runai līdzīgu ritējumu.

Šajā krājumā sev piemērotu skaņdarbu atradīs gan mūzikas skolas audzēknis, gan koncertējošs pianists.”
Krājuma izdošanu atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Informāciju sagatavojusi
Mārīte Dombrovska

SIA Musica Baltica
K. Barona iela 39, Rīga, LV-1011

Tālr. 67 275575, 29135391 (veikals)
e-pasts: musbalt@latnet.lv

musicabaltica.com
komponisti.lv

KLAJĀ LAISTS ROBERTA LIEDES KLAVIERMŪZIKAS KRĀJUMS
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IX Starptautiskā Kameransambļu konkurss
NOVA MUSICA  

Daugavpils kultūras atbalsta biedrība un Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Daugavpils 

pilsētas domi, ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu rīko IX 
Starptautisko Kameransambļu konkursu NOVA MUSICA. 

Konkurss notiks 2021.gada 2. – 3.decembrī Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskolā.

Adrese: Kandavas iela 2A, Daugavpils, LV – 5401, Latvija;
tālr.: (+371) 654 07900; e-pasta adrese: sbdmv@sbdmv.lv

Konkursā var ņemt dalību jebkura sastāva akustisko 
instrumentu kameransambļi ar klavierēm (dalībnieku skaits 
– no 3 līdz 9), kā arī 4 – rocīgi, 6 – rocīgi un 8 – rocīgi klavieru 

ansambļi. Uzstāšanās laikā ansambļa sastāvs nedrīkst 
mainīties.

Konkurss noris vienā kārtā. Katram ansamblim ir jāatskaņo 
divi skaņdarbi, kuri ir sacerēti laika posmā no 1921.gada līdz 

2021.gadam:
1. konkursanta pārstāvētās valsts komponista skaņdarbs, 

skaņdarbu cikls vai tā daļa (- s);
2. ne konkursanta pārstāvētās valsts komponista skaņdarbs, 

skaņdarbu cikls vai tā daļa (- s).
Pieteikumi ir jāiesūta elektroniski līdz 2021.gada 

1.novembrim; e-pasta adrese – sbdmv@sbdmv.lv .
Dalības maksa konkursā ir 20 euro.

XII 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 Jozefa Haidna 290 gadu jubilejai un 

Franča Šūberta 225 gadu jubilejai.
Konkurss notiks 2022.gada 6. – 8.aprīlī Staņislava Broka 

Daugavpils Mūzikas vidusskolā. 
Adrese – Kandavas iela 2A, Daugavpils, LV-5401, Latvija; 

telefons – 654 07900, 
e-pasta adrese – sbdmv@sbdmv.lv, v vivalamusica@inbox.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 2022.gada 
5.aprīlis.

Konkurss notiks vienā kārtā.
Visu grupu dalībnieki atskaņo:

• Jozefa Haidna un/vai Franča Šūberta vienu vai vairākus 
skaņdarbus

• brīvas izvēles vienu vai vairākus skaņdarbus

Konkursa programma ir jāatskaņo no galvas.
Klavierspēles un Vokālās mūzikas izglītības programmas 

audzēkņiem ir jāatskaņo oriģinālie skaņdarbi, bet pārējo 
izglītības programmu audzēkņi var atskaņot kā oriģinālos 
skaņdarbus, tā arī pārlikumus, norādot pārlikumu autorus. 

Dalības maksa konkursā ir 20 Eiro.

II Starptautiskā
Staņislava Broka Jauno kordiriģentu konkurss

2021.gada 26.novembrī Daugavpilī norisināsies II 
Starptautiskais Staņislava Broka Jauno kordiriģentu 

konkurss, kuru rīko Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskola (SBDMV).

Konkurss notiks 2021.gada 26.novembrī Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskolā, Kandavas 2A, Daugavpils, 

LV–5401, Latvija.     
Konkursā  piedalās  profesionālo  vidējo mūzikas izglītības 
iestāžu izglītības iestāžu  IP Diriģēšana audzēkņi. Dalībnieki 

vecuma grupās netiek dalīti. No vienas mūzikas izglītības 
iestādes drīkst piedalīties ne vairāk kā 5 audzēkņi.

Konkurss notiek divās kārtās.
Visus ar konkursu saistītus izdevumus sedz katra izglītības 

iestāde vai dalībnieki.
Dalības maksa konkursā ir 20 EUR no personas. 

XIII Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls 
“Sudraba zvani”

2022. gada 14. - 16. janvārī, Daugavpilī

1.Festivāla organizatori ir Daugavpils pilsētas pašvaldība, 
Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde, 

Daugavpils Vienības nams. 
Festivāls notiek vienreiz divos gados.

2. Festivāla dalībnieki ir orķestri, kori, ansambļi un solisti. 
3. Koru, vokālo ansambļu un kordiriģentu konkurss. Koru 
Festivāla ietvaros notiek vokālo ansambļu, koru un jauno 

kordiriģentu konkurss šādās kategorijās:
A: Bērnu kori (visi dziedātāji līdz 15 gadiem ieskaitot)

B: Jauniešu kori (visi dziedātāji līdz 25 gadiem ieskaitot)
C: Viendabīgie kori (sieviešu un vīru kori)

D: Jauktie kori 
E: Profesionālie kolektīvi

F: Bērnu vokālie ansambļi (visi dziedātāji līdz 15 gadiem, līdz 
12 dalībniekiem)

G: Pieaugušo vokālie ansambļi (līdz 12 dalībniekiem)
H: Virtuālais koris 

I: Kordiriģenti (2002. dzimšanas gads un jaunāki);
J: Kordiriģenti (1992. dzimšanas gads un jaunāki).

Konkursa dalībnieki katrā kategorijā izpilda divus garīgās 
mūzikas skaņdarbus ar kopējo hronometrāžu ne vairāk 

par 10 minūtēm. Visās kategorijās vismaz viens skaņdarbs 
jāizpilda a cappella. Konkurss notiks attālināti ar video 

ierakstiem.

Visas konkursa prasības attiecas arī uz kategoriju I un 
J dalībniekiem. Kordiriģēšanas konkursa dalībnieki var 

ierakstīt savu diriģēšanu gan ar klavierēm, gan arī ar kori.
Festivāla organizatoriem ir tiesības uz audio un video 

ierakstiem un fotogrāfi jām.
Dalība konkursā – bezmaksas.

 • Visiem konkursa dalībniekiem līdz 2021. gada 5. 
novembrim nosūtīt elektroniski uz e-pastu sb2@inbox.lv:

1.  pieteikums konkursam, 
2.  fotogrāfi ja festivāla bukletam, 
3.  īss radošās darbības apraksts,

4.  konkursa skaņdarbu notis PDF formātā.
• Visiem konkursa dalībniekiem līdz 2 022. gada 5. 

janvārim jāiesūta links uz videoieraktu YouTube platformā. 
Skaņdarbiem jābūt vienā failā. Ierakstiem jābūt labā audio 

un video kvalitātē. Kordiriģentu konkursa dalībniekam jābūt 
ļoti labi redzamiem no priekšējā skatu punkta.

KONKURSS
/ TU / ČAKLAIS / ULMANIS /

Godinot abus dzejniekus un iedvesmojoties no viņu 
izcilajām dzejas rindām , tiek rīkots dziesmu sacerēšanas 

konkurss jaunajiem talantiem, izmantojot M. Čaklā un 
O. Ulmaņa dzeju. 

Organizētāji:
Saldus Mūzikas skola

Saldus novada pašvaldība
Konkurss norisinās attālināti

Dalības maksa 15 EUR par pieteikumu. Pieteikums 
konkursam jāizpilda un jāiesniedz elektroniski līdz 

14.01.2022. ANKETAS LINKS
Sakomponētās dziesmas video ieraksts + dziesmas melodija 

ar burtu pavadījumu (turpmāk tekstā lasīt – dziesmas 
pieraksts ) iesūtīšanas termiņš 31.01.2022.

Konkursā drīkst piedalīties visas Latvijas Mūzikas skolu 
profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu 

audzēkņi līdz 18 gadu vecumam ieskaitot
Dziesmas sacerēšanai jāizmanto Māra Čaklā vai Ojāra 

Ulmaņa dzeja
Sacerētās dziesmas tiks vērtētas pēc iesniegtā video ieraksta 

un dziesmas pieraksta 
Konkursa dalībnieki netiek dalīti vecuma grupās

Sacerētajai kompozīcijai jābūt vokāli instrumentālā formā
Dziesmas garums nedrīkst pārsniegt 4 minūtes, minimālā 

hronometrāžas ierobežojuma nav
Profesionālu mūziķu un pedagogu līdzdalība ierakstā nav 

atļauta
Sacerēto dziesmu atskaņo izglītojamie

Video ieraksta formāts - viens pavadošais instruments un 
viena vokālā partija

YouTube video saite + dziesmas pieraksts PDF vai JPG
formātā jāsūta uz e- pastu :  muzika.pasakumi@saldus.lv

Informācija un saziņa:
e-pasts: muzika.pasakumi@saldus.lv

XI TERĒZES BROKAS JAUNO DZIEDĀTĀJU
KONKURSS

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola (SBDMV) 
rīko jauno solistu un vokālo ansambļu – latgaliešu tautas 

dziesmu izpildītāju – konkursu.
Konkurss notiek 2022.gada 22. janvārī SBDMV:

Konkursā var piedalīties mūzikas skolu un mūzikas 
vidusskolu visu nodaļu audzēkņi. Konkursam var pieteikties 

arī audzēkņi, kuri nemācās mūzikas skolā vai mūzikas 
vidusskolā.

Visiem dalībniekiem jāatskaņo 2 dziesmas: viena 
obligātā latgaliešu tautasdziesma un viena brīvas izvēles 

tautasdziesma. Brīvas izvēles tautasdziesmas hronometrāža 
ir līdz 4 minūtēm. Ansambļu, duetu un tercetu brīvas izvēles 

dziesmas notis 3 eksemplāros ir iesniedzamas konkursa 
dienā konkursa organizētājiem.  

Konkursa obligātās dziesmas tiks izvietotas SBDMV mājas 
lapā www.sbdmv.lv. 

Tonalitātes drīkst mainīt atbilstoši audzēkņu balsīm.
Dalības maksa konkursā ir 10.00 EUR – solistam, duetam, 

tercetam; 
15.00 EUR – ansamblim. 

Konkursa koordinatore ir Vanda Drobis – Drobiševska; t. 
26871197, v.drobisevska@gmail.com

IV Starptautiskā Jauno koncertmeistaru konkurss
DAUGAVPILS KONCERTMEISTARS 2021

Daugavpils kultūras atbalsta biedrība un Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Latvijas 

Nacionālo kultūras centru un Daugavpils pilsētas domi, ar 
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu rīko konkursu mūzikas 

skolu un mūzikas vidusskolu jaunajiem pianistiem – 
koncertmeistariem. 

Konkursa mērķis
Atjaunot mūziķa – koncertmeistara prestižu; attīstīt un 

popularizēt koncertmeistara profesiju. 
Konkursa uzdevumi 

• Izzināt šodienas situāciju pavadījuma un koncertmeistara 
klases jomā

• Dot impulsu koncertmeistara profesijas apguvei
• Attīstīt jauno koncertmeistaru muzicēšanas prasmi

• Akcentēt ansambļa muzicēšanas nozīmību, iespējas un 
pozitīvo iedarbību uz māksliniecisko izaugsmi 

• Veicināt jaunu radošu ansambļu un jaunu kontaktu izveidi
• Kāpināt pavadījuma un koncertmeistara klases audzēkņu 

un pedagogu profesionālo līmeni
Konkurss notiks 2021.gada 5.novembrī Staņislava Broka 

Daugavpils Mūzikas vidusskolā. 
Adrese – Kandavas iela 2A, Daugavpils, LV-5401, Latvija; 

telefons – 654 07900, 
e-pasta adrese – sbdmv@sbdmv.lv
Dalības maksa konkursā ir 15 EURO

KONKURSI
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Izdevējs: Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija. Redaktore: Ilze Dāve
Izdevums elektroniski pieejams www.lmiia.lv 

Sagatavots un iespiests: SIA Ulma
Redakcija par ievietoto rakstu saturu neatbild. 

Materiālus iesūtīt līdz katra mēneša 10. datumam elektroniskā formātā
uz e–pasta adresi: ilze.dave@gmail.com
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Es vēlētos jums šo

atdot atpakaļ, jo tā arī 

neesmu izmantojis.

- Bet tas taču ir jūsu

diploms!

- Varētu skaidrā naudā?

Kad Tu kāp uz augšu,

draugi uzzina, kas Tu 

esi. Kad krīti, Tu uzzini,

kas ir Tavi draugi...

Man? Tievēt? Tak

mans svars ir tikai 45 

kilogrami. Viss pārējais 

ir Šarms, Seksualitāte 

un Harisma! Un gadi

man arī ir tikai 20 – viss

pārējais ir Pieredze!

Bokas jaunkundze

Vidēji dienā bērns

smaida 400 reizes,

pieaugušie 17. Tagad

visi pasmaidām, lai

sačakarētu statistiku! 

Paldies!

-Jums nebija kauns 

pieņemt kukuli 500 eiro

vērtībā?

-Protams bija! Bet 

ko padarīsi, ka vairāk

negribēja dot...

Audzinātāja bērniem

rāda ziedošu ābeli un

jautā:

- Kas būs pēc 

ziediņiem?

- Mazi, zaļi ābolīši.

- Un pēc tam?

-Caureja!

-Kas ir ķirzaka?

-Krokodils, kurš dzīvo 

no minimālās algas...

Guļ gultā vīrs un sieva.

- Ar labu nakti, 6 bērnu 

māte!

- Ar labu nakti, 2 bērnu

tēvs!

Dzīvē bieži izrādās,

ka tas, ko tu noturēji

par melno strīpu, 

patiesībā bija vien 

skrejceļš jauniem

sasniegumiem...

Ja, iedams pretī 

mērķim, tu sāksi 

apstāties, lai mestu ar

akmeni katram sunim,

kas tevi aprej, tu nekad 

nesasniegsi mērķi.

Vīrieši saka: būtu tu

bijusi armijā, tu mani

saprastu...

Sievietes: būtu tu 

dzemdību namā bijis, 

sen jau būtu aizlaidies

atpakaļ armijā!

Vīrietis - būtne, kura 

spējīga 3 stundas 

pēc kārtas gaidīt copi

un kurš nav spējīgs

pagaidīt 15 minūtes, 

kamēr sieva apģērbsies.

Vīrieši neklačojas - viņi 

apmainās pieredzē. Arī 

sievietes neklačojas -

viņas ievāc informāciju.

Turēt sevi grožos ir 

vīrieša pienākums.

Es esmu sieviete - gribu

baidos,

Gribu - ampelējos,

Gribu - vispār neko

negribu!

Sajutos čābīgi. Iegāju

aptiekā. Izpētīju zāļu

cenas. Iznācu no

aptiekas kā pilnīgi

vesels cilvēks.

Mednieka sieva:

- Redzu pēc acīm, ka

esi dzēris!

Mednieks:

- Redzu pēc vidukļa, ka

esi ēdusi!

Kā pareizi vārīt

pelmeņus?

1. Izber no paciņas

katlā.

2. Izmet paciņu ārā.

3. Izvelc paciņu no 

miskastes un izlasi,

cik ilgi jāvāra.

- Mani šodien mājās

briesmīgi apvainoja!

- Kā? Kāpēc?

- Mani nosauca par

sliņķi, lai gan es nekā 

nebiju darījis!

Visvairāk muļķību

dienas laikā izdara 

cilvēki, kuri agri ceļas

un vēlu iet gulēt.

Mammu, atnes ūdeni!

- Piecelies un paņem!

- Mammu, atnes ūdeni!

- Daudz nīdēsi, dabūsi

ar siksnu!

- Kad iesi pēc siksnas,

atnes ūdeni!

Gāju ar meiteni vienā

bērnudārza grupiņā,

skolā vienā klasē,

koledžā vienā grupā ...

ienāku facebook, skatos 

- viņai 27, bet man 38.

JOKI

Jā, es to izdarīju!

Es to izdarīšu

Es to varētu izdarīt

Es mēģināšu to izdarīt

Kā lai to izdara?

Es gribu to darīt

Es to nevaru izdarīt

Es to nedarīšu

Uz kura no pakāpieniem šodien esi Tu?
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