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Pirms gada rakstīju savas pārdomas 
par mūsu – mūzikas skolu dzīvi 
pandēmijas apstākļos.

Šogad, kad ļaunā slimība pakāpeniski 
sāk atkāpties, mūsu prātos un sajūtās 
ielauzies vēl daudz briesmīgāks 
ienaidnieks: reāla kara darbība Ukrainā. 
Tā nevienu nevar atstāt vienaldzīgu. 

Pirmā doma: kā es varu praktiski 
palīdzēt, būt noderīgs šajos apstākļos. 

Noteikti ir jāsaglabā iekšējs miers, 
jo tad vieglāk ir sakārtot savas domas, 
veikt loģiskas plānveidīgas darbības. 
Katram no mums katru dienu apzinīgi 
jāturpina veikt savas ikdienas gaitas, 
veikt savus darba pienākumus. Mums 
tas ir, muzikāli izglītot savus audzēkņus: 
iemācot viņiem spēlēt dažādus 
instrumentus, izkopjot savas dziedāt 

prasmes, iesaistot viņus dažādās ar 
mūziku saistītās aktivitātēs, bagātinot
viņu dvēseles caur plašo mūzikas
pasauli.

Domājot par Ukrainas bēgļiem,
kuriem patveroties no kara šausmām 
nākas atstāt savu valsti, dzirdam arī 
atmiņas par bēgļu gaitām pēc 2. 
pasaules kara. Galvenā doma ir bijusi,
ka bēgļu gaitas ir tikai pagaidām, tās 
ātri beigsies un visi varēs atgriezties 
savās mājās un turpināt ierastās dzīves. 
Diemžēl vēsture māca, ka ,,pagaidām” 
var ilgt gadu desmitus. 

Tāpēc svarīgi ir neatlikt neko uz
nākotni. Kā mums katru rītu ir jāceļas,
jādomā par mūsu ģimenēm, tā arī
jāaudzina nākamā paaudze, jāveic
darbs ko protam un mīlam. Katrs mazais

pirmklasnieks ir mūsu nākotne. Viņš
nevar savu augšanu atlikt uz kādu citu
gadu, vai labvēlīgākiem apstākļiem,
kaut vai, kamēr viņa skolotājs nebūs
tik bēdīgs, norūpējies par pasaules
likteņiem. Mums jāmāca bērni šeit un
tagad. Caur mūzikas pasaules apgūšanu
arī viņu dvēselītēs pakāpeniski veidojas
harmonijas sajūta, izpratne par lietu
kārtību, labo un ļauno. Tā ir sajūta,
ka dzīves nesastāv tikai no ēdiena
un pajumtes, ka tai nepieciešama arī
garīgā vertikāle, kuras radīšanā mēs
varam dot ļoti, ļoti daudz. 

Ar gara spēku pret fi zisku spēku!

Birzgales Mūzikas skolas
skolotāja

Līga Paukšte
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Ceturtdien, 3.martā plkst. 18:00 
Dubultu koncertzālē Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas 
simfoniskais orķestris īstenoja projektu 
“Plecu pie pleca”, kur tikās JVLMA 
simfoniskais orķestris, Jūrmalas Mūzikas 
vidusskolas audzēkņi un arī jaunie, 
topošie diriģenti koncertprogrammā 
“Diriģē jaunie!”. 

Projekts “Plecu pie pleca” jau 
kļuvis par ikgadēju tradīciju, kurā 
Mūzikas akadēmijas studenti dodas 
izbraukumos uz reģioniem, līdz ar 
sagatavoto koncertprogrammu 
atskaņojot arī skaņdarbus kopā ar 
jaunajiem mūziķiem – apkārtnē 
esošo mūzikas skolu un vidusskolu 
audzēkņiem. Līdz šim koncerti 
izskanējuši Ogres Mūzikas skolā, Auces 
novada, Smiltenes un Tukuma pilsētas 
kultūras namos un citviet.

JVLMA simfoniskais orķestris 
turpina “plecu pie pleca” 
principu orķestra veidošanā un 
programmas iestudēšanā – š
oreiz koncertā “Diriģē jaunie!” pie 
diriģenta pults stājās JVLMA Simfoniskā 
orķestra diriģēšanas katedras studenti 
un maģistranti, bet plecu pie pleca ar 

JVLMA studentiem pie nošu pults sēdās 
astoņi Jūrmalas Mūzikas vidusskolas 
audzēkņi: Terēze Sāra Šmite (12. vijoles 
spēles klase, ped. Dzidra Pelēķe), Toms 
Avots (10. vijoles spēles klase, ped. 
Dzidra Pelēķe), Bruno Krišjānis (11. čella 
spēles klase, ped. Ivars Bezprozvanovs), 
Maksimilians Ivanovs (10. čella spēles 
klase, ped. Larisa Rabecka), Renāte 
Rožkalne (12. obojas spēles  klase, ped. 
Evelīna Bokša), Mariss Matiass Ojala 
(9. sitaminstrumentu spēles klase, 
ped. Ģirts Timma) un Ilze Tišlere (11. 
sitaminstrumentu spēles klase, ped. 
Ģirts Timma).

Koncerts iesākās ar mīlestības, cieņas 
un atbalsta veltījumu ukraiņu tautai – 
JVLMA simfoniskais orķestris Andra 
Vecumnieka vadībā un solists, Jūrmalas 
Mūzikas vidusskolas absolvents Daniils 
Lugovskis izpildīja Ukrainas himnu – 
plecu pie pleca par mieru un brīvību!

Koncerta turpinājumā kopā 
ar Jūrmalas Mūzikas vidusskolas 
audzēkņiem diriģenta Andra 
Vecumnieka vadībā izskanēja uvertīra 
no Ž. Bizē operas “Karmena”. JVLMA 
simfoniskai orķestris atskaņoja Šūberta 
uvertīru “Rozamunde”, ko diriģēja Jēkabs 

Krists Kalniņš, F. Mendelszons-Bartoldi 
uvertīru “Hebrīdu salas” un Fingala 
ala Jāņa Lapsas vadībā, R. Šūmaņa 
Introdukcija un Allegro appassionato 
klavierēm ar orķestri G dur, op. 92 - 
solists Maksims Vinogradskis, diriģēja 
Renāts Cvečkovskis un A. Tomazī 
koncertu saksofonam ar orķestri, soliste 
Arnita Lipska, diriģēja Georgs Vilhelms 
Vācietis.

Jūrmalas Mūzikas vidusskola 
izsaka pateicību JVLMA par projekta 
īstenošanu un nenovērtējamo 
ieguldījumu, ko sniedz audzēkņu 
sadarbība ar akadēmijas studentiem, 
jaunajiem un arī pieredzes bagātajiem 
diriģentiem.

Agnija Saprovska

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas
direktora vietniece 

projektu realizācijas jomā

26.02.2022.

Šorīt BBC radioziņās dzirdēju 
informāciju par vakardienas koncertu 
pie Rīgas Kongresu nama, kad, iepretīm 
Krievijas Federācijas vēstniecības ēkai, 
vairāku simtu dziedātāju koris atskaņojis 
Ukrainas himnu. Tikai visi kopā mēs 
varēsim uzvarēt Putina murgaino 
priekšstatu par jauno/veco “pasaules 
kārtību” un no tā izrietošo Krievijas 
agresiju. Mums visiem jābūt gataviem 
īstermiņā ko zaudēt, lai iegūtu noturīgu 
mieru Eiropā. Kādam tie būs nu jau 
par anekdoti kļuvušie dimanti, kādam 
gāze, kādam ienākumi no Krievijas 
preču tranzīta. Arī Latvijas kultūrtelpā 
nenoliedzami būs zaudējumi.

Lai arī mēdz teikt, ka māksla ir 
ārpus politikas, ārpus robežām, tomēr 
asiņainie notikumi Ukrainā ir iemesls 
novilkt sarkanās līnijas. Ja agrāk 
esam bijuši pielaidīgi pret Krievijas 
līdzfi nansējumu kultūras norisēm 
Latvijā, taču šobrīd šī nauda ir kļuvusi 
acīmredzami asiņaina un tās klātbūtne 
mūsu kultūrtelpā nav pieļaujama, lai 
arī  nav ne mazāko šaubu par atsevišķu 
mākslas un mūzikas festivālu, kā arī 
notikumu augsto māksliniecisko 
līmeni, ko bijusi iespēja baudīt mūsu 
sabiedrībai. Robežlīnijas ir novilktas, 
un visticamāk nekad vairs neredzēsim 
Latvijā izcilus māksliniekus, kā 
piemēram, maestro Gergijevu un 
citas pasaules kultūras zvaigznes, kas 
paudušas vai paudīs atbalstu Krievijas 
realizētajai agresijai. Jā, tā ir viņu izvēle, 
kurai pasaulei šobrīd pieslieties - visai 
civilizētajai vai arī Putina veidotajai.

Krievija šo karu uzsākusi, lai atgrieztos 
pie impēriskās pasaules kārtības. Mūsu 
pienākums un reizē iespēja palīdzēt 
šo karu pagriezt pretējā virzienā un 
beidzot pielikt punktu jebkādām 
impēriskām Krievijas ambīcijām. 
Tādām, kas ir tepat mums blakus un 
ik dienas veic totalitārisma, šovinisma 
un dezinformācijas kampaņas. Un 
neliekuļosim, arī daudzi no mūsu 
valsts iedzīvotājiem joprojām mentāli 
dzīvo šajā “krievu pasaules” iedomātajā 

“realitātē” vai vismaz nav pilnīgi brīvi no 
tās.

Mūsu kultūras nozares atbalstam 
Ukrainai jābūt visaptverošam. Jau 
vakar paziņoju, ka vienpusēji laužu 
2002. gadā parakstīto Latvijas 
Republikas Kultūras ministrijas 
un Krievijas Federācijas Kultūras 
ministrijas vienošanos par sadarbību 
kultūrā. Ceru, ka drīz šis lēmums iegūs 
juridisku spēku. Apzinos, ka šis līgums 
tapis ļoti sarežģītā ceļā, tas ir pilns 
kompromisu, lai kultūras sadarbība 
noritētu iespējami tālu no politiskajiem 
procesiem. Tomēr šis līgums, lai cik 
arī tajā būtu pozitīvā, ir noslēgts ar 
Putina varu. Šodien tādam līgumam 
vairs nav vietas Latvijas Republikas 
Kultūras ministrijas dokumentu mapē. 
Ir pienācis laiks pārskatīt arī daudzas 
lietas, kas ir kļuvušas par simbolu mūsu 
gļēvumam un neizlēmībai!

Jebkura mākslinieka, kurš atbalsta 
Krievijas realizēto agresiju Ukrainā, 
darbība Latvijā ir amorāla un 
nepieļaujama. Aicinu pasākumu 
rīkotājus, kuri organizē mākslinieku 
viesošanās Latvijā, būt pilsoniski 
atbildīgiem un izsvērt iespēju atcelt to 
norisi. Aicinu Ārlietu ministriju izvērtēt 
diriģenta Valērija Gergijeva iekļaušanu 
t.s. melnajā sarakstā. Aicinu mūsu 
māksliniekus, arī akadēmiskās mūzikas 
pārstāvjus atcelt savus koncertus 
Krievijā.

Viens no man personīgi svarīgākajiem 
notikumiem ir bijis ceļš uz izcilā tenora 
Plāsido Domingo rīkotā starptautiskā 
vokālistu konkursa “Operalia” norisi Rīgā 
šī gada rudenī. Neslēpšu - es kā tenors 
ļoti to gaidīju, bet vēl šodien maestro 
ofi ciālajā mājas lapā joprojām redzams 
paziņojums par viņa koncertiem 
martā Maskavas Lielajā teātrī. Esmu 
paudis Latvijas Nacionalās operas un 
baleta valdes priekšsēdētājam savu 
nelokāmu viedokli par to, ka no ieceres 
rīkot pasākumu Rīgā būs jāatsakās, ja 
konkursa dibinātājs Domingo uzskatīs 
par nepieciešamību uzstāties Maskavā 
tuvākajā laikā.

 Mēs, kultūras nozare,  varam palīdzēt 
un atbalstīt Ukrainas tautu ar tiem 
ieročiem, kas ir mūsu rīcībā – mūsu 
radošo potenciālu un mūsu pilsonisko 
stāju. Ar gara spēku pret kara spēku. Kā 
to ik mirkli pierāda Ukraina, kā to vakar 
pie Rīgas Kongresu nama pierādīja 
Latvijas mūzikas nozare. Esmu bezgala 
pateicīgs nozarei, kas spēj neticamā 
tempā un emocionāli uzlādētā kvalitātē 
sarīkot mūsu atbalsta pasākumu 
Ukrainai. Spēcīgi, jaudīgi, no sirds un 
ar asarām acīs. Tas ir patiesas apbrīnas 
vērts notikums, kas pierāda mūsu gara 
spēku, kas vieno un stiprina. Pēc morāli, 
radoši un fi nansiāli smagiem diviem 
gadiem tieši kultūras nozare šobrīd 
ir pirmajās rindās, lai demonstrētu 
mūsu valsts pilsonisko nostāju, paustu 
atbalstu un palīdzētu vākt ziedojumus, 
kas nepieciešami ukraiņu tautai.

Paldies tiem, kas vakar bija 
pie Kongresu nama, paldies par 
izgaismotajām kultūras iestādēm, 
paldies par ukraiņu mūzikas un himnas 
atskaņošanu un visu, ko jūs no sirds 
darat, atbalstot Ukrainu!

Latvijas Republikas 
Kultūras ministrs 
Nauris Puntulis

AR GARA SPĒKU PRET KARA SPĒKU PLECU PIE PLECA JŪRMALĀ
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MŪZIKA MŪS VIENO

LMMDV AUDZĒKNIS TIMOTHY PIESAKA SEVI AR SINGLU Y
“SPEAK TO MY FATHER”

SALIDOJUMS

Ik dienu esam domās ar Ukrainu un 
cenšamies to atbalstīt ar to, kas padodas 
mums vislabāk – mūzikas radīšanu un 
izpildīšanu. Ukrainas tauta ir piemērs 
pasaulei, kā cīnīties par savu brīvību. 
Neskatoties uz šiem traģiskajiem 
notikumiem, mūzika vienmēr ir spējusi 
saliedēt tautu, atbalstot vienam otru, 
kā arī izrādīt un izjust emocijas, ko 
šādos brīžos nespējam aprakstīt ar 
vārdiem. Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas 
vidusskola logos dedza gaismas, 
Ukrainas karoga krāsās, parādot nostāju, 
ka esam Ukrainas pusē. Jauktais koris 
pauda savu atbalstu, izpildot Ukrainas 
himnu, diriģentu Jāņa Baltiņa un Ulda 
Kokara vadībā, kā arī šī gada 24.martā, 
Jaunajā Ģertrūdes baznīcā, norisināsies 
Simfoniskā orķestra koncerts/veltījums, 
diriģenta Pētera Plūmes vadībā. 

Neskatoties uz skumjo situāciju 
pasaulē, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas 
vidusskolā jaunu dvesmu un cerību 
nākotnē atnesa pavisam jauns fagota 
modelis Gebrüder Mönnig 214 Topas, 
papildinot Pūšaminstrumentu un 
sitaminstrumentu nodaļas mūzikas 
instrumentu klāstu. Izsakām sirsnīgu 

pateicību Kultūras ministrijai par atbalstu 
jaunā fagota iegādei. Uzsākt mācības 
fagota spēles specialitātē būs iespēja 
arī tiem interesentiem, kuri iepriekš 
apguvuši citu pūšaminstrumenta 
spēli. Mācības notiks pie jaunas 
pedagoģes ar starptautisku pieredzi – 
Elzas Rubenes, kura studējusi Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, 
saņēmusi maģistra grādu mūzikā. 
Bez studijām pie latviešu fagotistiem 
Andra Arnicāna un Jāņa Semjonova, 
Elza ieguvusi papildus prasmes un 
zināšanas fagota spēlē un pedagoģijā 
arī ārzemēs. Apmaiņas programmas 
ietvaros studējusi Helsinkos un Vīnē, 
kā arī zināšanas papildinājusi dažādās 
meistarklasēs. Elza Rubene kopš 
studiju sākuma ir aktīvi iesaistījusies 
Latvijas koncertdzīvē, spēlējot Valsts 
kamerorķestrī „Sinfonietta Rīga”, 
aizvietojot kolēģus orķestros – Latvijas 
Nacionālais simfoniskais orķestris, 
Liepājas Simfoniskais orķestris un 
Orķestris „Rīga”. Spēlēšana orķestros 
Elzu ir aizvedusi uz tādām koncertzālēm 
kā Vīnes Mūzikas biedrības (Wiener 
Musikverein) Zelta zāle, Berlīnes 
Konzerthaus un Dubaijas opera. 

Elza Rubene 

Jaunais fagots – Gebrüder Mönnig 214 
Topas.

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Elizabete Sēle

Informācija medijiem 18.02.2022.

Leģendārajai Melngaiļskolai 100 
un Mākslas vidusskolai 95 gadu 
jubileja

PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas 
un dizaina vidusskolai (LMMDV) 
2022. gads sācies nozīmīgu jubileju 
atzīmēšanas zīmē. Leģendārajai 
Melngaiļskolai šogad aprit 100 
gadi, bet Mākslas vidusskolai pērn 
rudenī – 95 gadu jubileja. Centrālais 
kopīgais notikums plānots 8. jūlijā, 
kad uz vērienīgu salidojumu gan 
skolas telpās, gan atjaunotajā 
koncertdārzā ”Pūt, vējiņi!” pulcēsies 
skolu absolventi, bijušie un esošie 
darbinieki. 

“Tas ir apzināts solis, kuru koriģēja 
esošā situācija svinēt abu radošo skolu 
jubilejas kopā. Jau kopš 2016. gada 
skolas ir apvienojušās unikālā sinerģijā 
un tas mūs padara tiešām īpašus 
visā Latvijā. Esam rūpīgi strādājuši 
un centīsimies sarūpēt emocionāli 
piesātinātus un aizkustinošus brīžus 
gan mūziķiem, gan māksliniekiem,” ar 
jubilejas pasākumu ideju iepazīstina 
LMMDV direktore Inga Auziņa. 

Jau iepriekšējā gada izskaņā 
uzsākts projekts “Mākslas 95 virtuālais 
salidojums” sociālajā platformā 
Facebook, kur var dalīties ar atmiņām k
un sajūtām par mākslas vidusskolā 
pavadīto laiku, ievietot senus un ne tik 
senus attēlus, virtuāli satikt savus kursa 
biedrus un pasniedzējus.

Savukārt februārī uzsākta skolas 
informatīvo stendu ceļojošā izstāde 
Kurzemes reģiona skolās, kā arī Saldus, 
Ventspils un Kuldīgas pilsētvidē.  Jau 
25. februārī notiks izcilāko audzēkņu 
koncerts ar Liepājas Simfonisko orķestri,
bet martā notiks Melngaiļskolas 

jubilejas koncerti, kurā uzstāsies skolas 
audzēkņi.

Paralēli turpinās darbs pie vides 
objekta izveides par godu ilggadējam 
Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas 
vidusskolas direktoram Valdim 
Vikmanim. Plānots, ka krūšu tēls 
atradīsies Ausekļa ielā pie ēkas 
centrālās ieejas – pašā goda vietā. Metu 
konkursa rezultātā tika noslēgts līgums 
jauno tēlnieci Montu Kurzemnieci, kura 
šobrīd strādā pie vides objekta gala 
varianta, savukārt skola meklē iespējas 
kā šo projektu realizēt līdz galam. Tāpēc 
jau 8. aprīlī notiks skolas absolventa 
Ulda Marhileviča rīkotais koncerts, 
kura ietvaros tiks vākti ziedojumi vides 
objekta izveidei. Komponists ir viens 
no absolventu domubiedru grupas, kas 
nāca ar iniciatīvu par Valda Vikmaņa 
piemiņas objekta radīšanu un bija metu 
konkursa žūrijā.

Jau 2021. gadā LMMDV sadarbībā 
ar skolas biedrību “Kurzemes radošās 
industrijas attīstības centrs” sāka īstenot 
projektu, lai sagatavotu Emiļa Melngaiļa 
Liepājas Mūzikas vidusskolas simtgadei 
veltītu grāmatu. “Esam konstatējuši, ka 
šāda precīza atskata par skolas vietu, 
attīstību Liepājā nav, un tad liekas, ja 
mēs to neizdarīsim tagad, tad kurš to 
izdarīs?” paskaidro I. Auziņa. 

Grāmatas izdošana notiks šogad, 
godinot skolas vēsturi, jo tieši 
Melngaiļskola ir viena no vecākajām 
mūzikas izglītības iestādēm Latvijā un 
joprojām ir kā nozīmīgs kultūras dzīves 
stūrakmens.

Pavasarī plānots gleznošanas 
konkurss  “Industriālā Liepājas 
vide”  skolas pedagoga un mākslinieka 
Kristiana Brektes vadībā, turklāt pirmo 
reizi šajā konkursā piedalīsies arī bērnu 
mākslas skolas audzēkņi. Konkursa 
darbu izstāde būs apskatāma kopā 
ar ikgadējiem kvalifi kācijas darbiem 
koncertdārzā “Pūt, vējiņi!” centrālā 
notikuma, salidojuma laikā. 

Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 
mākslas muzeju (LNMM) tiks rīkota 
Mākslas skolas absolventu izstāde 
Alejas ielas jaunās piebūves izstāžu 
zālē.   Izstādē plānots eksponēt to 
absolventu darbus, kuri iekļauti LNMM 

laikmetīgās mākslas kolekcijā. Tas ir liels 
pagodinājums māksliniekam, ja viņa 
darbs tiek iegādāts Latvijas Nacionālā 
muzeja kolekcijā. Izstādē būs skatāmi 
tādu absolventu kā Ginta Gabrāna, 
Ievas Epneres, Ievas Rubezes, Raida 
Kalniņa un citu autoru darbi. Izstāde top 
sadarbībā ar izcilo LNMM Laikmetīgās 
mākslas kolekcijas glabātāju un kuratori 
Astrīdu Roguli.

Papildus iepriekš minētajam, notiek 
darbs pie fi lmas tapšanas par skolu, 
kuras pamatā ir ideja par LMMDV, 
un konkrēti par Dizaina un Mākslas 
vidusskolu kā vietu, kas jau gandrīz 
gadsimtu ap sevi pulcē radošus un 
brīvi domājošus cilvēkus.  Skola kā 
brīvības sala  Liepājas un arī Latvijas 
mērogā. Skola, no kuras nākuši 
daudzi Latvijā pazīstami mākslinieki 
un kultūras darbinieki.  Skola, kā 
magnēts, kas aizvien pievelk radošus 
cilvēkus. Liepāja kā vieta, kur viss ir pa 
divi. Ezers un jūra. Zeme un debess. 
Māksla un mūzika. Vēsture un nākotne, 
ar fi lmas ieceri iepazīstina absolvents 
Ēriks Božis. Liepājas Dizaina un mākslas 
skola ir senākā šāda veida skola Latvijā.

Svētku centrālajā dienā, 8. jūlijā, 
būs apskatāmas visas skolas telpas. 
Koncertzālē “Lielais dzintars notiks 
absolventu akadēmiskās mūzikas 
koncerts un atklāta absolventu 
laikmetīgās mākslas izstāde 
sadarbībā ar LNMM,kā arī absolventu
populārās mūzikas koncerts un 
kopīga svētku balle koncertdārzā 
”Pūt, vējiņi!”. Abos koncertos 
ar atraktīviem priekšnesumiem 
uzstāsies daudzi talantīgi un spilgti 
Melngaiļskolas absolventi – Latvijā 
un citur pasaulē uz akadēmiskās un 
populārās mūzikas skatuvēm atzīti 
mūziķi, kā arī skolas pedagogi.

Tuvākajā laikā tiks izsludināta 
pieteikšanās salidojumam, tāpēc skola 
aicina sekot līdzi visām aktualitātēm 
LMMDV mājaslapā internetā 
www.lmmdv.edu.lv un sociālajos 
kontos. 

Informāciju sagatavoja:
PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un 

dizaina vidusskola
www.lmmdv.edu.lv

Informācija medijiem 10.03.2022.

Liepājas Mūzikas, mākslas un 
dizaina vidusskolas (LMMDV) 
Populārās un džeza mūzikas 
nodaļas (specialitāte džeza pianists) 
audzēknis Timotejs Rozentāls jeb 
Timothy izdevis singlu “Speak to 
My Father”. Jaunais mūziķis ar šo 
skaņdarbu vēlas apgāzt stereotipus 
par kristīgās mūzikas vienveidību.

Līdz šim Timotejs bija vairāk zināms 
kā video režisors dažādiem mūzikas 
izpildītājiem, no kuriem viņš 
iedvesmojās, veidojot savu mūziku. 
“Mūsdienās liela daļa dziesmu ir par 
narkotikām, seksu un naudu bez 
jebkādas dziļākas jēgas. Runājot ar 
kristiešu draugiem, esmu sapratis, ka 

jauniešus nesaista parasta kristīgā 
mūzika – tā ir diezgan vienveidīga 
un novecojusi. Tāpēc vēlos kristīgo 
mūziku ietērpt jaunās noskaņās,” uzsver 
Timothy.

Timotejs 2020. gadā klajā laida 
savu pirmo singlu “Sweet Baby”, 
kura iedvesmas avots bija fi lmēšana 
Baldones sporta un mūzikas festivālā 
“Waterfest”. Timotejs brīvajā laikā 
apgūst mūzikas producēšanu, lai 
nākotnē visu varētu darīt pats – sākot no 
mūzikas ierakstīšanas un producēšanas 
savā mājas studijā, līdz pat reklāmas 
dizaina materiālu veidošanai un 
mūzikas klipu fi lmēšanai.

Timόtheos no grieķu valodas nozīmē 
“pagodināt Dievu”, un tas arī paskaidro 
Timoteja plānus mūzikā. Timotejs par 
sevi saka: “Katram no mums ir savi 

putniņi, taču no tiem nav jābaidās. Tā ir 
dāvana.”

Singls “Speak to My Father” no 
4. februāra pieejams populārākajās 
straumēšanas vietnēs – Spotify, 
YouTube un Apple Music.
Videoklips: 
https://youtu.be/_TqxSEVBTqA

Papildu informācija:
Timotejs Rozentāls
Tālr. +371 25229025
E-pasts: leovelmedia@gmail.com

Informāciju sagatavoja:
PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un 

dizaina vidusskola
www.lmmdv.edu.lv
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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 piedāvājam ar 
interviju starpniecību iepazīt mūsu 
pieredzējušākos pedagogus. Ciklu 
turpinām, ieklausoties AKCMV 
ērģeļspēles pedagoģes Leldes Krastiņas 
teiktajā. 

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

Intervija ar skolotāju Leldi Krastiņu 
2019. gada augustā

A.Rause: “Skolotāja Lelde! Zinu 
jūs kā brīnišķīgu, iejūtīgu, ļoti 
profesionālu koncertmeistari 
AKCMV skolēniem no 1. līdz 8.klasei 
un ļoti veiksmīgu ērģeļspēles un 
kameransambļa skolotāju Mūzikas 
vidusskolā. Ko jums pašai nozīmē 
savs darbs, un vai varat sevi 
iedomāties citā profesijā?”

L.Krastiņa: “Mans darbs man nozīmē 
daudz, ievērojamu savas dzīves daļu 
esmu veltījusi skolotājas darbam, 
dažādiem interesantiem projektiem 
kopā ar audzēkņiem un kolēģiem. 
Mani šajā darbā piesaista iespēja radoši 
darboties. Tā kā mūzikas skolotāja 
darbs pārsvarā ir individuāls, varam 
diezgan daudz laika veltīt katram 
audzēknim, labāk viņu iepazīt, attīstīt 
muzikālās spējas. Labprāt organizēju 
dažādus ārpusstundu pasākumus: 
koncertus, lekcijas, mācību ekskursijas 
u. tml. Būt kopā ar jauniem cilvēkiem – 
tā ir arī lieliska iespēja sekot līdzi visam 
aktuālajam, iet līdzi laikam.

Bet man ir diezgan plašas un 
daudzpusīgas intereses, redzu sevi arī 
citās profesijās.

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? Kādas vērtības 
vecāki jums iemācīja?

Protams, ģimenei un mājai ir svarīga 
loma ikviena dzīvē. Man laimējās 
piedzimt ģimenē, kur mīlēja mākslu, 
literatūru, mūziku. Tas veidoja vidi, kas 

ietekmēja arī manas intereses un izvēli.
Mani vecāki uzskatīja, ka viena no 

vērtīgākajām lietām, ko dot bērniem, ir 
laba izglītība. To esmu ņēmusi vērā arī 
savā dzīvē. Jau bērnībā iemācījos, ka 
svarīga ir savstarpējā cieņa, godīgums, 
mīlestība, iejūtība, atbildība, izpalīdzība 
u.c. līdzīgas vērtības.

Vai ir kādas lietas, kur jūsu domas 
atšķiras no tā, kā jums mācīja vecāki?

Domāju, būtisku atšķirību nav, vienīgi 
atšķiras veids, kā kaut ko darīt. Ņemot 
vērā pēdējo gadu straujo attīstību 
dažādās jomās, ir lietas, ko var izdarīt 
daudz ātrāk un vienkāršāk nekā agrāk.

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

Man ir laimējies ar skolotājiem, visi 
devuši ko nozīmīgu. Esmu pateicīga 
mūzikas skolotājiem Alvīnei Baltrokai, 
Birutai Sārei, Guntai Božai, Aleksandram 
Grandavam, Larisai Bulavai, Ventim 
Zilbertam. Man ir bijuši arī brīnišķīgi 
latviešu valodas, matemātikas 
un mākslas vēstures pasniedzēji. 

Vienmēr esmu uzskatījusi, ka svarīga ir 
daudzpusība, plašāks skats uz lietām 
palīdz labāk izprast arī mūziku.

Kā jūs izvēlējāties kļūt par mūziķi?
Kā jau minēju, manā ģimenē cieņā 

bija māksla, mūzika, kas radīja interesi 
par šīm jomām. Bez tam kaimiņos 
dzīvoja klavierskolotāja, un mūzikas 
skola nebija tālu no mājām, tad jau 
sekas neizbēgamas. Mēdz teikt arī, 
ka mākslā, mūzikā bez dievišķās 
inspirācijas neiztikt. Bērniem ir tā, ja 
kaut kas padodas, tad aiziet, tā notika 
arī ar mani.

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

Ar lielākām vai mazākām grūtībām 
sastopamies visos dzīves posmos, 
arī es neesmu izņēmums. Ja gadās 
kāda sarežģīta situācija, cenšos to 
neuztvert kā nepārvaramu problēmu, 
bet paskatīties uz to it kā no malas. 
Vienmēr paturu prātā dzīves gudrību 
– ja nevari mainīt apstākļus, tad maini 
savu attieksmi pret tiem. Kādā rakstā 
par mūzikas terapeitisko lomu izlasīju, 
ka tieši mūzika palīdz pārvarēt grūtības, 

INTERVIJA AR SKOLOTĀJU LELDI KRASTIŅU
sekmē stresa noturību, sakārto ķermeni 
un prātu.

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

Attiecībās starp audzēkni un 
pedagogu svarīgs ir pats sākums, 
iepazīšanās un kontakta nodibināšana. 
Vēl svarīga ir savstarpējā cieņa, 
uzticēšanās un sapratne. Cienu gan 
Bērnu mūzikas skolas audzēkņus par 
to, ka viņi atrod laiku mūzikas skolai, 
neskatoties uz citiem “kārdinājumiem’’, 
gan vidusskolas audzēkņus, kuri cīnās 
ar slinkumiņu un citām “kaitēm” un 
sasniedz mazākas vai lielākas uzvaras 
muzikālajā “frontē”. Ir prieks strādāt 
ar talantiem, kuriem ātri viss izdodas, 
atliek tikai dot pareizo virzienu, par 
to skolas saņem reitinga punktus. Bet 
man reizēm šķiet pat būtiskāk, ka esmu 
panākusi progresu, kādu izdošanos ar 
t.s. “grūto” audzēkni. Par to pagaidām 
reitingi klusē, novērtējam to tikai savā 
vidē, bet ceru, ka nākotnē arī šādi 
sasniegumi gūs plašāku ievērību.

Savu audzēkņu vidū cenšos tā 

īpaši nevienu neizcelt, bet nevaru 
nepieminēt Beāti Bringuli, ērģeļspēles 
audzēkni, kura ir neredzīga, spītējot 
daudz un dažādiem šķēršļiem, 
pabeidza mūzikas vidusskolu. Domāju, 
Beāte ar savu neatlaidību un cīnītājas 
garu bija lielisks piemērs mums visiem, 
visai skolai.

Kādas vērtības jūs cenšaties nodot 
saviem audzēkņiem?

Saviem audzēkņiem vispirms cenšos 
radīt interesi, sapratni par mūziku, tas 
ir ceļš uz mīlestību pret mūziku. Lielisks 
veids, kā audzināt muzikālo disciplīnu, 
ir ansambļa spēle. Tā māca atbildības 
sajūtu, iejūtību, savstarpēju sapratni ar 
kolēģiem u.c. svarīgas lietas.

Kas jums dzīvē dod spēku un 
prieku?

Man prieku sagādā pati dzīve visā 
tās daudzveidībā, dažādi notikumi, 
interesanti iespaidi, vēl aizvien izdodas 
atklāt ko jaunu. Man svarīga ikdienas 
sadarbība ar domubiedriem, kolēģiem. 
Tāpat patīkamu pārsteigumu sagādā 
jaunas iepazīšanās ar interesantiem 
cilvēkiem, ar kuriem vēlāk izveidojas 
radoša sadarbība (gan mūzikā, gan 

citās jomās).
Vai ir kādas lietas, notikumi, kurus 

būtu savā dzīvē vēlējusies notiekam 
citādāk?

Pārāk neaizraujos ar domām “kā būtu, 
ja būtu”.

Kurš ir jūsu mīļākais komponists un 
kāpēc?

Es varu nosaukt daudz komponistu, 
kuru mūzika ir tuva, kuru skaņdarbus 
labprāt spēlēju. Tomēr pāri visam 
laikam nosaukšu J. S. Bahu. Baha 
mūziku iepazinu jau Bērnu mūzikas 
skolā, skolotāja Sāre deva man spēlēt 
daudz Baha skaņdarbu, un jutu, ka tas 
ir mans. Vēlāk, pateicoties šai interesei, 
nokļuvu arī līdz ērģelēm un klavesīnam, 
kas man atvēra pavisam jaunu un 
brīnumainu pasauli.

Jūsu novēlējums AKCMV jubilejas 
gadā?

Tēlaini izsakoties, mūsu skola 
pašlaik uzņēmusi spēcīgu kursu, 
ja iedomājamies kuģi, kura buras 
piepildījis vējš un strauji dzen uz 
priekšu. Novēlu šo kursu noturēt pēc 
iespējas ilgāk!

II STARPTAUTISKAIS STAŅISLAVA BROKA JAUNO KORDIRIĢENTU KONKURSS

Saglabājot un popularizējot latviešu 
kordiriģenta, pedagoga un tautas 
melodiju aranžētāja Staņislava Broka 
ieguldījumu latviešu kora mūzikā, 
2022.gada 7.martā Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskolā 
(turpmāk – SBDMV) notika II Jauno 
kordiriģentu konkurss, kurš pēc nu jau 
diviem pandēmijas gadiem beidzot 
varēja notikt klātienē. Kordiriģentu 
konkursa specifi ka neļāva to organizēt 
videoierakstu formātā, jo te galvenais 
akcents tika likts uz konkursantu darbu 
ar kori. Jauno kordiriģentu konkurss 
arī atklāja koncertsezonu Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā 
klātienē. 

Konkurss notika divās kārtās: I kārtā 
konkursa dalībnieki bez iepriekšējas 
mēģināšanas diriģēja obligāto 
skaņdarbu (latg.t.dz. J.Vaivoda apdarē 
Pūti, pūti, ziemelīti) un pēc tam strādāja 
ar kori 10 minūtes ar savu brīvi izvēlētu 
skaņdarbu, kurš nebija iekļauts šī 
konkursa repertuārā. 

Uz II kārtu tika izvirzīti 6 dalībnieki. 
II kārta dalījās divās daļās: 1.d. - Darbs 

ar kori. Konkursants strādāja ar kori 20 
minūtes, sagatavoja koncertam otrās 
kārtas obligāto skaņdarbu (latv.t.dz. 
St.Broka apd. Visi ciema suņi rēja)
un skaņdarbu pēc izvēles no dotā 
repertuāra saraksta. Koris tehniski bija 
sagatavojis skaņdarbus iepriekš.   2.d.- 
Konkursants diriģēja koncertā Visi 
ciema suņi rēja un izvēles skaņdarbu no 
kora repertuāra. 

Konkursu vērtēja žūrijas komisija, 
kuras sastāvā bija JVLMA asociētā 
profesore; Rīgas Doma kora skolas 
pedagoģe; Rīgas Doma meiteņu 
kora Tiara, sieviešu kora Dzintars un 
Rasa diriģente Aira Birziņa; Rēzeknes 
sākumskolas zēnu kora Vokālā iedvesma 
diriģents, skolotājs; Dricēnu vidusskolas 
diriģents, skolotājs; J.Ivanova Rēzeknes 
Mūzikas vidusskolas 1.-4.kursa meiteņu 
kora Krelles vadītājs, diriģēšanas 
skolotājs Jānis Veļičko; Daugavpils 
3.vidusskolas mūzikas skolotāja, 2.-4.kl. 
un 5.-12.kl. koru un ansambļu vadītāja; 
Daugavpils Vienības nama sieviešu 
kora Rūta diriģente; SBDMV pedagogs, 
vokālā ansambļa Daina vadītāja Maruta 

Veļičko.
Žūrijas komisija izvērtēja dalībnieku 

sniegumu un piešķīra sekojošas vietas: 
I vietu ieguva Kornēlija Lapkovska 

(SBDMV, ped. Jevgeņijs Ustinskovs);
II vietu ieguva Anastasija Zaharova 

(SBDMV, ped. Eugenija Dakša);
III vietu ieguva Anastasija Čirkina 

(SBDMV, ped. Eugenija Dakša); Anna 
Istratija (SBDMV,  ped. Jevgeņijs 
Ustinskovs); Hanna Cinovska (PIKC 
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 
vidusskola, ped. Andris Kontauts); Laura 
Rībule (SBDMV, ped. Edgars Znutiņš). 

Visi konkursa laureāti saņēma 
diplomus un Daugavpils pilsētas 
pašvaldības Kultūras pārvaldes dāvanas 
- Annas Rancānes Terēzijai Brokai 
veltītās grāmatas Aiz azara bolti bārzi.

Pateicamies visiem konkursa 
dalībniekiem un viņu pedagogiem par 
ieguldīto darbu konkursa sagatavošanā 
un norisē.

Eugenija Dakša
SBDMV Kordiriģēšanas izglītības 

programmas vadītāja
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Februāra beigas JIRMV ir bijušas 
labām ziņām piepildītas. Saņemti 
rezultāti no konkursiem, kuros 
piedalījušies mūsu skolas talantīgie 
audzēkņi. 

No 24.-26. februārim Kokneses 
mūzikas skolā norisinājies III 
Starptautiskais akordeona mūzikas 
izpildītāju solistu un kolektīvās 
muzicēšanas konkurss. JIRMV godu 
pārstāvēja divi audzēkņi no IP 
Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona 
spēle – Gints Kise (ped. Aldis Kise) un 
Ervīns Ratinskis (ped. Vija Poikāne). Visa 
skolas kolektīva vārdā apsveicam Gintu 
Kisi ar gadam iegūto 1. vietu, bet Ervīnu 
Ratinski ar iegūto 3. vietu! 

Gandrīz tajā pašā laikā, no 24.-28. 
februārim, Naujenes Mūzikas un mākslas 
skolā norisinājās V Starptautiskais 
pūšaminstrumentu spēles jauno 
izpildītāju konkurss „Naujene 
WIND 2022”. Šim konkursam JIRMV 
audzēkņus veiksmīgi sagatavojuši 
IP Pūšaminstrumentu spēle un IP 
Sitaminstrumentu spēle pedagogi. 
Pūtējus konkursā pārstāvēja 5. klases 
audzēkne Māra Medne un 7. klases 
audzēkne Marta Paula Sejāne (abām 
ped. Haralds Bauga). Sitaminstrumentu 
kategorijā konkursam tika izvirzīts 5. 
klases audzēknis Mareks Gusāns (ped. 
Aleksandrs Maļkevičs). Balstoties uz 
konkursa nolikumu, dalībnieki konkursā 
piedalījās attālināti. Apsveicam Māru 
ar iegūto 2. vietu un Martu Paulu arī 
ar iegūto 2. vietu! Sirsnīgs sveiciens 
Marekam ar iegūto 3. vietu! 

Panākumi konkursā ir arī mūsu 
skolas IP Vokālā mūzika audzēknei 
Katrīnai Laputjovai. No 21.–25. 
februārim Alfrēda Kalniņa Cēsu 
Mūzikas vidusskolā attālinātā formātā 
norisinājās solo dziedāšanas konkurss 
„VIDZEMES CĪRULĪŠI” 2022, kurā Katrīna 
ieguvusi 3. vietu. 

Paldies visiem laureātiem un viņu 
pedagogiem par JIRMV vārda nešanu 
valsts mērogā. Esam pateicīgi, ka 
mums ir iespēja mierīgi mācīties un 
gūt panākumus tajā, ko mīlam darīt. 
Sargāsim un cienīsim to, kas mums 
dots! 

18. februārī JIRMV notika Tautas 
mūzikas meistardarbnīca, kuru vadīja IP 
Mūzika (Tradicionālā mūzika) pedagogi 
Liene Brence, Aleksandrs Maļkevičs un 
Dace Baltkāje.

Meistardarbnīcas laikā mūzikas 
skolas audzēkņiem un pedagogiem 
tika piedāvāta iespēja muzicēt 
ansamblī, spēlējot pēc dzirdes, 
iepazīt tradicionālās mūzikas stila 
daudzveidību, atskaņojot melodijas uz 
vijoles un akordeona, kā arī bija iespēja 
pamēģināt vēl jaunus instrumentus, 
piemēram, bubynu, stabuli, dūru cītaru, 
mandolīnu un kokli. 

Bērnu atsaucība un prieks par 
satikšanos bija neizmērojams. Ar 
lielu aizrautību, emocionālo atklātību 
par izdošanos, tika apgūtas dažādas 
melodijas. Meistarklase noslēdzās ar 
kopēju tikšanos omulīgā gaisotnē, 
pēcpusdienas iemācītā demonstrēšanu 
pārējiem dalībniekiem.  

Informējam, ka L. Brence, D. Baltkāje 
un A. Maļkevičs ar Tautas mūzikas 
meistardarbnīcu dosies ciemos arī 
pie Viļānu mūzikas un mākslas skolas, 
Ludzas mūzikas pamatskolas un Balvu 
mūzikas skolas audzēkņiem un viņu 
pedagogiem. 

Šī gada 2. martā JIRMV norisinājās 
4. kursa audzēkņu Žetonu vakars. 
4. kursa audzēkņi aktīvi gatavojās 
šim pasākumam trīs nedēļu garumā, 
ieviešot jaunu žetonu vakara norises 
veidu, lai vislabāk varētu parādīt savus 
attīstītos un izkoptos talantus, spējas. 
Pasākums noritēja 3 daļās. Pirmajā 
daļā audzēkņi rādīja 4 gadu laikā 
iegūtās zināšanas savā specialitātē. 
Varējām redzēt un dzirdēt akadēmisko 
dziedāšanu, diriģēšanu, fl autas spēli, 
klavierspēli un arī džeza mūzikas 
priekšnesumus. Otrajā daļā 4. kursa 
audzēkņi atklājās pilnīgi citā gaismā, 
parādot, cik aktīvi, atraktīvi un talantīgi 
viņi ir arī ārpus savas specialitātes! 
Noslēgumā mūs priecēja video, kur 
redzējām, cik daudz viņi piedzīvojuši 
šo četru gadu laikā. Trešajā daļā JIRMV 
3. kursa audzēkņi pasniedza pārējo 
kursu īpaši sagatavotās dāvaniņas, tika 
pasniegtas nominācijas dažādās jomās 
un, protams, svinīgie žetonu gredzeni!

JIRMV pārstāvjiem pedagogiem un 
arī audzēkņiem bija iespēja doties 
8. martā uz Rīgu, Latvijas Nacionālo 
operu un baletu, lai klātienē piedalītos 
LMB pasniegšanas ceremonijā. Pozitīvi 
iespaidi un emocijas ir gūtas!

9. martā JIRMV attālinātā formātā 
norisinājās lekcijas mūzikas teorijas 
jomā. 

Pasākuma mērķauditorija bija 
Latgales reģiona mūzikas skolu 
teorijas mācību priekšmetu pedagogi, 
JIRMV pedagogi un IP Mūzikas vēsture 
un teorija audzēkņi, JIRMV IV kursa 
audzēkņi. Ar savu pieredzi, zināšanām 
un novērojumiem dalījās trīs zinoši 
eksperti: Ieva Rozenbaha (“Sadarbība 
starp izglītības līmeņiem mūzikas 
teorētiskajos priekšmetos”), Andris 
Vecumnieks (“Izslavētais (godinātais) 
nezināmais? (Latviešu komponisti – 
LMB laureāti 1993 - 2021)”) un Jānis 
Kudiņš (“Latvijas komponistu operas 21. 
gadsimta sākumā: starp avangardiskiem 
eksperimentiem un neoromantisku 
sensualitāti”). Katrs no lektoriem 
piedāvāja aizraujošu un izzinošu lekciju 
par savu sagatavoto tēmu. Docente, 
muzikoloģe Ieva Rozenbaha stāstīja 
par saturu, vērtēšanas iespējām 
un praktiskajiem uzdevumiem 
mūzikas teorētiskajos priekšmetos. 
Profesors Andris Vecumnieks dalījās 
ar apkopojumu, ko veicis par LMB 
nominantiem un laureātiem, kā arī 
aktīvi iesaistīja lekcijas dalībniekus 
sarunās. Profesors padalījās ar saviem 
novērojumiem un atziņām, ko guvis, 
detalizēti pētot šo konkrēto tēmu. 
Profesors Jānis Kudiņš meistarklases 
dalībniekus iepazīstināja ar 21. 
gadsimta Latvijas komponistu operām, 
īpaši pievēršot uzmanību arī mūsdienu 
jaunākajām operām, to raksturojumam, 
sniedza iespēju aplūkot dažādu 
operu fragmentus. Meistarklase bija 
daudzveidīga, tāpēc īpaši interesanta 
un pamācoša!

10. martā, viesojoties JIRMV, 
ērģeļniece Ilze Reine mūsu skolas
pedagogiem un audzēkņiem, kā arī 
reģiona mūzikas skolu pedagogiem 
piedāvāja meistarklasi “Ērģeļu spēles 
improvizācijas iespējas”. Meistarklases 

JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLAS AKTUALITĀTES LIEPĀJAS STARPTAUTISKAJĀ ZVAIGŽŅU 
FESTIVĀLĀ IZSKANĒJA DIVU LATVIEŠU 
KOMPONISTU JAUNDARBI

pirmajā daļā JIRMV audzēkņiem 
bija iespēja atskaņot savu iepriekš 
sagatavoto repertuāru, un lūgt Ilzei 
Reinei konsultāciju, ieteikumus, 
padomus. Savukārt meistarklases 
otrajā daļā Ilze aicināja uz praktisku 
ērģēļspēles improvizācijas uzdevumu, 
kura laikā tika iesaistīti visi klātesošie, 
un nedaudz mazāk, iespēju robežās 
ar tie, kas meistarklasi vēroja otrpus 
ekrānam. Meistarklases noslēgumā 
Ilze Reine nospēlēja ukraiņu tautas 
dziesmu, aicinot palīdzēt viņiem šajos 
nepavisam vieglajos un mierīgajos 
laikos. 

Liels paldies visiem meistarklasē 
iesaistītajiem par dalību, aktivitāti un 
ieinteresētību. Paldies Ilzei Reinei par 
aktīvo darbu, audzēkņu stimulēšanu 
radošai talanta attīstībai un to enerģiju, 
kuru viņa izstaro!

JIRMV plāni nākotnē: kordiriģenta 
Kaspara Ādamsona meistarklase 
diriģēšanā, Tautas mūzikas 
meistarklases 3 reģiona mūzikas skolās, 
aktiera, mūziķa, multimākslinieka 
Edgara Lipora Sarunas par svarīgo.  
Aprīlī – jauno vokālistu konkursa 
“Skaņais bolss” noslēgums un 
rezultātu apkopojums, Irmas Pavāres 
meistarklase solo dziedāšanā, Laimas 
Jansones Tautas mūzikas meistarklase 
un koncerts, kā arī Jura Žvikova 
meistarklase klavierspēlē un koncerts. 
Par to visu sīkāk informācija būs 
pieejama.

LAIPNI AICINĀTI JIRMV!

Sagatavoja Ilze Unzule,
JIRMV izglītības metodiķe

Šogad Liepājas Starptautiskajā 
zvaigžņu festivālā izskanēja divu 
izdevniecības Musica Baltica pārstāvēto 
latviešu mūsdienu komponistu Artura 
Maskata un Andra Dzenīša jaundarbi. 
Festivāla atklāšanā 4. martā diriģenta 
Gunta Kuzmas vadībā Liepājas 
Simfoniskais orķestris, ērģelniece Iveta 
Apkalna, fl autiste Dita Krenberga un 
pianists Reinis Zariņš pirmatskaņos 
Artura Maskata Trīskāršo koncertu 
“Bērnības taureņu dejas”, savukārt 5. 
martā Latvijas Nacionālā simfoniskā 
orķestra un diriģenta Andra Pogas 
sniegumā pirmoreiz izskanēja Andra 
Dzenīša Otrā simfonija “Silts vējš”.

Artura Maskata jaundarbs ir 
veltījums komponista bērnībai un 
audžuvecākiem – krustmātei un 
krusttēvam Lilijai un Artūram Raģiem. 
Tas tapis 2021. gada rudenī un ziemā. 
“Tieši rudeņos un ziemās mums 
visvairāk gribas domāt par taureņiem, 
par vasaru un siltajiem vējiem, par visu 
tik ātri gaistošo un tomēr nepārejošo,” 
stāsta komponists. Jaundarba iniciatori 
ir solisti Dita Krenberga, Iveta Apkalna 
un Reinis Zariņš, ar kuru komponists 
sadarbojies Divpadsmitā Liepājas 
koncerta atskaņojumā kopā ar Liepājas 
Simfonisko orķestri.

Andra Dzenīša Otrajā simfonijā “Silts 
vējš” atbalsojas dabā tvertie iespaidi, 

ko 2020. gada rudenī komponists 
guvis garos pārgājienos gar Latvijas 
jūras piekrasti. Komponists atceras: 
“Kādā vēla, auksta rudens pievakarē 
visneparastākais sastaptais bija silts 
vējš – no kāpām uzviļņojošas pēkšņas 
silta, apņemoša vēja masas – sakrāla 
pasargātības, patvēruma, drošības 
sajūta.” Saņemot diriģenta Andra Pogas 
aicinājumu kļūt par Latvijas Nacionālā 
simfoniskā orķestra rezidējošo 
komponistu, Andris Dzenītis savu Otro 
simfoniju veltījis viņiem. 

Artura Maskata un Andra Dzenīša 
mūzika ir guvusi plašu ievērību ne tikai 
Latvijā, bet arī tālu plašajā pasaulē. 
Pēdējos gados arvien biežāk minētie 
komponisti pievēršas izvērstas formas 
darbiem, tādējādi apliecinot, ka 
klasiskie žanri koncerts un simfonija 
nav zaudējuši aktualitāti arī mūsdienās.

30. Liepājas Starptautiskais zvaigžņu 
festivāls notika no 4. līdz 12. martam. To 
rīko Liepājas Simfoniskais orķestris.

Informāciju sagatavojusi
Mārīte Dombrovska

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

Tel. 67 275575, 29135391 (veikals)
e-mail: musbalt@latnet.lv

musicabaltica.com
lso.lv
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 VELGA POLINSKA  GAIŠUMS, SPĒKS UN RADOŠUMS man devusi vislielāko rūdījumu un 
arī vislabākos draugus! Mācījāmies 
kā traki, lai tiktu ar visu galā. Mācības 
Mediņos pilnīgi noteikti nelīdzinās 
mācībām vispārizglītojošā skolā. Tomēr 
man ļoti patika skolas draudzīgā vide – 
nekāda mobinga, apsmiešanas vai 
pazemošanas skolēnu starpā. Tas ir ļoti 
svarīgi.

Pēc tam jau, protams, Akadēmija – 
bakalaurs un arī maģistrantūra.

Bet ceļa grūtums tā laika “klasiskajā” 
pedagoģijā. Vēlme rūdīt raksturu un 
veicināt motivāciju "par spīti", nemitīga 
vietas ierādīšana diemžēl mani nevis 
motivēja, bet arvien vairāk lika noticēt, 
ka mana vijoļspēle nekad nesasniegs 
profesionālu līmeni. Maģistrantūras 
beigšanas eksāmenu spēlēju ar 
vienu domu: "Cik žēl, ka komisijai tas 
jāklausās!" 

Tagad varu par to runāt, bet tas bija 
ilgs ceļš un milzīgs darbs ar sevi un savu 
sakropļoto psihi. 

Neraugoties ne uz ko, vijoli neesmu 
pametusi. 

Tavs pedagoģiskais darbs.
Tagad pati esmu skolotāja, turklāt 

ļoti stingra. Noteikti nepretendēju uz 
gada skolotāja titulu, taču man ir ļoti 
svarīgi, lai audzēkņi klasē jūtas droši, 
lai zina, kurā attīstības posmā atrodas, 
un lai saprot, kas un kāpēc ir jāmācās. 
Vienlaikus arī redzu, ka šodienas jaunieši 
ir daudzkārt trauslāki un emocionālāki, 
nekā bijām mēs. 

Jau teicu, ka cenšos "uztaustīt" katru 
bērnu, kas pie manis atnāk, cik vien tas 
ir manos spēkos. Man, protams, arī ir 
sava subjektīvā izpratne par to, kā būtu 
jābūt "pareizi", un tā mani noteikti vada 
manā darbā. Taču galvenais – cenšos 
būt cilvēcīga. Es, piemēram, nevirzu 
savus audzēkņus obligāti pa mūzikas 
ceļu – ļauju viņiem pašiem sajust, kas 
tad ir tas aicinājums, jo, manuprāt, darot 
savu sirdslietu, var panākt vislabākos 
rezultātus. Ikdienā ar mani ir visādi: ir 
stundas, kad pasaku, ka neiesim prom, 
kamēr nebūs izdarīts darbs. Ir stundas, 
kad ļauju skolēnam vienkārši nenākt, 
jo bērns ir pārguris un to godīgi pasaka 
(tas gan notiek ļoti reti). Bet, kā jau teicu, 
tā ir tikai mana subjektīvā sapratne par 
pedagoga darbu.

Tava pieredze radošajā nometnē 
Vītolēni.

Uz "Vītolēniem" gribēju braukt kā 
dalībnieks, kad mācījos Mediņos. Toreiz 
nevarēju, jo nebija naudas. Bet dzīve 
mani tāpat atveda uz nometni – tikai 
pedagoga statusā. Uz pirmo nometni 
atbraucu ar abiem bērniem: meitai 3 
gadi, dēls vēl uz rokām. Tas bija pilnīgs 
kosmoss, bet šobrīd, plānojot vasaru, 
"Vītolēni" pat netiek apspriesti – 
patlaban tā ir daļa no manas dzīves, tā 
ir tāda 10 dienu paralēlā pasaule, kur 
satiekos ar sev mīļiem, talantīgiem un 
radošiem cilvēkiem un kur visi kopā 
radām daudz foršu lietu.

Arī meita, var teikt, izaugusi nometnē – 
tagad spēlē mežragu orķestra rindās. 
Vīrs ar dēlu katru gadu brauc uz 
noslēguma koncertiem. 

Ko vēl dari, kas nav saistīts ar 
mūziku?

Mana otrā specialitāte ir tulks. 
Pērn absolvēju Latvijas Universitāti 
ar sarkano diplomu – tas ir mans 
lepnums, jo paralēli studijām (kopā 
tulkošanu studēju 5  gadus, visus 
pilna laika klātienē) gan strādāju, gan 
audzināju bērnus. Ikdienā gan pārsvarā 
tulkoju rakstiski. Bet bez tulkošanas un 
pedagoģijas pagūstu arī visu ko citu.

Tulkošanas tirgū esmu nu jau 
septiņus gadus, un te mana galvenā 
specialitāte ir medicīnas iekārtu 
rokasgrāmatu tulkošana. Esmu arī 
iztulkojusi daiļliteratūŗas grāmatu 
(Agates Nesaules "Zudušie saulgrieži") 
un Skaņumājas mācību grāmatas 
tautas instrumentu spēles apguvei. 
Pagājušā gada nogalē iznāca grāmata, 
kurai biju literārā redaktore – Vinko 
Mēderndorfera "Sirds plaukstā". 
Daiļliteratūra man ir ļoti mīļa, taču tā 
nav ikdiena – drīzāk mazie svētki. 

Nu jau vairākus mēnešus esmu 
iesaistījusies Erasmus+ projektā 
"Vieglās valodas veicināšana sociālai 
iekļaušanai". Arī te runājam par 
tulkošanu, tikai citā aspektā – tā ir 
tulkošana no standarta latviešu valodas 
vieglajā valodā, lai cilvēkiem, kam ir 
lasīšanas un uztveres grūtības, būtu 
vieglāk kļūt patstāvīgiem.

Tāpat diezgan regulāri arī spēlēju 
dažādos projektos. Darba orķestrī gan 
man nav, toties vijoļspēle tiešā vai 
netiešā veidā man atnesusi gandrīz 
visu, kas man tagad dzīvē ir: draugus, 
ģimeni, arī otru specialitāti.

Pastāsti par Madaru un kā viņš 
izmainīja tavus dzīves uzskatus?

Jā, par Madaru visiem patīk 
parunāt. Madars ir mans jaunākais – 
ārkārtīgi smieklīgs, mīļš un ļoti aktīvs 
septiņgadnieks. Dejo tautas dejas, spēlē 
futbolu, apmeklē dažādas attīstošās 
nodarbības. Palīdz man uzklāt galdu 
un dusmojas, kad jātīra zobi. Dauna 
sindroms ir tikai viena no viņa īpašībām. 
Tiesa, manā dzīvē tas ieviesis lielas 
korekcijas, bet visas uz labu.

Ko tev pašai nozīmē tavs darbs un 
vai vari sevi iztēloties citā profesijā?

Ikvienā no saviem darbiem 
gūstu gandarījumu un attīstu savu 
pašvērtības sajūtu. Katram no tiem 
ir arī cita loma manā dzīvē  – varbūt 
tāpēc ir grūti atteikties no jebkā, ko 
daru. Bet citā profesijā man sevi nemaz 
nav jāiztēlojas  – tās es mainu vairākas 
reizes dienā: no rīta esmu skolotāja, tad 
asistents bērnam, pēc tam biedrības 
vadītāja, bet vakarā  tulkotāja. Esmu 
sapratusi, ka dzīvē varētu darīt jebko, 
tāpēc ir forši, ka sanācis nonākt pie tā, 
kas man tiešām dara prieku.

Kuri no taviem skolotājiem 
atstājuši vispaliekošākās pēdas tavā 
dzīvē?

Katrs no viņiem atstājis ko paliekošu. 
No viena esmu mācījusies pieņemšanu, 
no cita – stingrību, vēl no cita – smalkas 
muzikālās nianses, pacietību un arī 
to, kā es negribētu darīt pati. Daudz 
no minētā pie manis “atnācis” krietni 
pēc skolas absolvēšanas  – tu dzīvo, 
dzīvo, un tad no apziņas dziļumiem 
izlien kāda atmiņa, kāda doma, kas 
konkrētajā brīdī izskatās pilnīgi citādi 
un atnes pilnīgi citu izpratni.

Kas tev dzīvē dod spēku un prieku?
Viss, ko man izdodas ieraudzīt kā 

prieku un spēku nesošu: kafi ja piemājas 
pagalmā, pusstunda pirms miega, lasot 
grāmatu, pārgājiens, izbrauciens ar 
motociklu, pasēdēšana ar draugiem, 
veiksmīga audzēkņa uzstāšanās, 
kārtīga izpļāpāšanās, ziedi uz galda vai 
pastaiga vīram pie rokas. Mums apkārt 
ir patiešām daudz skaistuma un prieka, 
un, kad neļaujam dzīves grūtumam 
visu nomīdīt, tad arī ir, no kā pasmelties 
spēku nākamajai dienai.

Intervēja Ilze Dāve

Ar Velgu Polinsku iepazinos 
radošajā nometnē Vītolēni, kad 
uzaicināju viņu par vijoles spēles 
skolotāju. Pa šiem gadiem esmu 
apbrīnojusi viņas darba spējas, 
uzņēmību, gaišumu, spēku, 
radošumu un vēl piedevām – 
brīnišķīgu mammu. Vēlos, lai arī jūs 
ar viņu iepazītos.

Pastāsti par savu ceļu mūzikā.
Ļoti grūts.
Mans ceļš iesākās Gulbenes mūzikas 

skolā. Mamma diezgan agri izdomāja, 
ka es mācīšos mūziku profesionāli. Tad 
nu skolotāja uzrotīja piedurknes un 
darīja visu iespējamo, lai tas izdotos. 

Ja tā būtu tikai mana izpratne un mana 
atbildība, diez vai iestātos vidusskolā. 
Bet skolotāja bija neatlaidīga. Pēdējos 
divus gadus strādāja ar mani katru 
dienu. Es biju diezgan tipisks mūzikas 
skolas audzēknis. Daudz uzmanības 
veltīju panākumiem skolā, dziedāju 
ansamblī, spēlēju tautasbumbu, 
aušanas pulciņš, teātra pulciņš. Mums 

daudz lika strādāt arī mājās – gatavot 
konservus, ravēt dārzu, braukt uz mežu 
ogās un sēnēs. Mūzikas skola tam 
visam kaut kur pa vidu. Protams, pati 
vingrinājos ļoti reti. Tāpēc skolotāju 
istaba, kur tiku aizsūtīta "izmācīties 
mājās uzdoto", manā dzīvē ieņem lielu 
lomu. Vēl tagad smejos, ka mūzikas 
skolā mana vidējā atzīme bija punkts 
vai jautājuma zīme pa visu atzīmju ailīti 
dienasgrāmatā.

Iestājos Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas 
vidusskolā. No sirds mīlu šo skolu – tā 
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KONKURSI

PARTITA NR. 222 2022

Pilnus konkursu nolikumus var lasīt www.lmiia.lv

III AKORDEONA ANSAMBĻU UN ORĶESTRU
LIELKONCERTS – FESTIVĀLS

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Ropažu
novada pašvaldību un Kultūras centru “Ulbrokas Pērle” 2022.
gada 11. jūnijā rīko III Akordeona ansambļu un orķestru
lielkoncertu – festivālu.

2022. gada 11. jūnijs Ropažu novada, Stopiņu pagastā, LĪGO
parkā.

No plkst. 11.00 ierašanās un reģistrācija LĪGO parkā ;
plkst. 12.00  mēģinājums Latgales apvienotajam orķestrim;
plkst. 13.00  koporķestra mēģinājums;
plkst. 15.00  pusdienas;
plkst. 17.00  Lielkoncerts.

Dalībnieki
Latvijas profesionālās ievirzes Mūzikas skolu akordeona
ansambļi un orķestri.

Festivāla programma
Festivāla ansambļi un orķestri apvienosies koporķestrī
un atskaņos šim pasākumam izvēlētos skaņdarbus (Skat.
Pielikumus)

Pieteikumi
Apstiprinājumu par dalību un dalībnieku skaitu iesūtīt e–
pastā muzikas.skola@ropazi.lv līdz 2022. gada 14. aprīlim.

Kontaktinformācija
Anita Rieksta 
Tālr.: 29146535
e-pasts: anita.ulbroka@gmail.com

XIX STARPTAUTISKĀ AKORDEONISTU – 
SOLISTU KONKURSA

„NAUJENE – 2022" 

XIX starptautiskā akordeonistu – solistu konkursu
„Naujene – 2022" rīko Naujenes Mūzikas un mākslas skola

sadarbībā ar Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldi.

Konkurss notiek attālināti.
Konkursa dalībniekiem Pieteikumu ar videoieraksta linku
uz You Tube platformas jāiesūta līdz 2022. gada 4.aprīlim.

Video ierakstu noklausīšanas notiks 2022. gada 8. – 11. aprīlī.
Konkursa rezultāti tiks apkopoti līdz 15. aprīlim. Apbalvošanas
ceremonija notiks aprīlī YouTube kanālā, iepriekš par to
paziņojot dalībniekiem. 

Prasības konkursa dalībniekiem
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 (katras klases audzēkņu uzstāšanās tiek vērtēta
atsevišķi) ;
A2: 5. –  7.klašu grupā katrs audzēknis atskaņo divus dažāda
rakstura skaņdarbus, kuru kopēja hronometrāža nepārsniedz
15 minūtes (katras klases audzēkņu uzstāšanās tiek vērtēta
atsevišķi).
Programma – brīvas izvēles divi dažāda rakstura skaņdarbi.
Katras klases audzēkņu uzstāšanās tiek vērtēta atsevišķi.
Konkursa programmu dalībnieki atskaņo no galvas.  

Kategorija B: Mūzikas vidusskolu konkursa dalībnieki:
B1: 1. – 2.kursu grupā katrs dalībnieks atskaņo šādu
programmu:
–  polifoniskais skaņdarbs (prelūdija un fūga);
–   izvērstas formas skaņdarbs (svīta divas vai vairāk 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);
–  izvērstas formas skaņdarbs (svīta divas vai vairāk daļas, 
 sonatīne, sonātes 1.daļa vai 2. un 3. daļa);
–  brīvas izvēles skaņdarbs. 
Programmas ilgums līdz 20 minūtēm.
 Konkursa programmu dalībnieki atskaņo no galvas.

Dalības maksa – vienam mūzikas skolas konkursa
dalībniekam – 20,00 euro, vienam mūzikas vidusskolas
konkursa dalībniekam – 30,00 euro.
Dalības maksa netiek atmaksāta.

Informācija par konkursa norisi:
direktors Ruslans Margevičs
Tālr.: +371 26749424,
e– pasts: naujene_konkurss@inbox.lv.
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