
Vasaras mirkļus baudot.

Vasara ir brīnišķīgs laiks, kad viss zeļ un plaukst viskrāšnākajās krāsās, toņos un smaržās. Daba šajā
gadalaikā izvēlējusies par pamatu dzīvības zaļo krāsu visdažādākajos tās sajaukumos un kombinācijās
ar cerību pilno “debesu zilo toni”. Tas viss ap mums veido nenovērtējamus vasarus mirkļus, kurus,
šķiet,  neviens no mums nevēlētos sajust izplēnam. Vasara ir  laiks,  kad audzēkņi bauda brīvlaiku,
bauda atpūtu no mācībām, relaksējas, sporto, iespējams pavada vairāk laiku ģimenes lokā, apciemo
savus radus un draugus un laujas visdažādākajām citām brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm. Tā tam
arī ir jābūt, jo tāpat kā skolotājiem, arī mūsu audzēkņiem vasaras mēnešos ir jāatpūšas, jāizdzīvo un
jābagātina sevi ar vasaras nebeidzamo iedvesmu. Tad septembrī mēs atkal visi varēsim satikties un
uzsākt  jaunu mācību posmu jau 2020./2021.mācību  gadā  atpūtušies,  relaksējušies  un  krāsainām
vasaras emocijām piepildīti. 

2019./2020.mācību gadā Līgatnes Mūzikas un mākslas skolu absolvēja četri audzēkņi. Šis gads bija
bezprecedenta  gads,  kad  audzēkņi  savus  noslēguma pārbaudījumus  bija  spiesti  kārtot  attālināti.
Mūsu absolventi to sekmīgi paveica un 2020.gada 11.jūnijā saņēma profesionālās ievirzes izglītības
dokumentus skaistā un svinīgā pasākumā Augšlīgatnes Kultūras namā, kurā pulcējās paši  tuvākie
absolventu tuvinieki un pedagogi. Sirsnīgi sveicam vizuāli plastiskās mākslas absolventu Emīlu Rūdi
Zelču un absolventes Anastasiju Baurdu un Veroniku Taratutinu. Savukārt eifonija spēli  pedagoga
Andra  Muižnieka  vadībā  absolvēja  Aleksejs  Mihļeņovs.  Līgatnes  Mūzikas  un  mākslas  skolas
absolventiem no sirds novēlam, lai māksla un mūzika vienmēr būtu liela daļa no Jūsu dzīves,  lai
dažādajās dzīves situācijās Jūs liktu lietā iegūtās prasmes un zināšanas, proti, vienmēr šīs zināšanas
un  prasmes  turētu  sevī  kā  aktuālas,noderīgas  un  praktiski  pielietojamas.  Šaurā  auditorijas  lokā
svinīgajā pasākuma atskanēja jauki  muzikāli  priekšnesumi,  kuri  emocionāli  un muzikāli  bagātināja
klātesošos pasākuma viesus. Eifonija  spēles absolvents Aleksejs Mihļeņovs atskaņoja Ludviga van
Bēthovena “Romanci”, jaunā talantīgā pianiste Viktorija Gavare atskaņoja Ilzes Arnes latviešu tautas
dziesmas  apdari  “Velc  pelīte  saldu  miegu”,  trompetists  Emīls  Rūdis  Zelčs  atskaņoja  Ludviga  van
Bēthovena “Svinīgo dziesmu”. Par muzikālo pārsteigumu bija parūpējušās abas mūsu klavierspēles
skolotājas Aigija Kalniņa un Līga Ruciņa, kuras vienojās duetā atskaņojot kolorītu klavieru skaņdarbu
“Popūrijs”,  kura laika muzikāli  varējām ielūkoties dažādās pasaules valstīs un izbaudīt to atšķirīgo
muzikālo temperamentu. Jaunā, talantīgā dziedātāja Kristena Cīrule, kura arī ir Līgatnes Mūzikas un
mākslas  skolas  absolvente,  duetā  ar  Kasparu  Gulbi  atskaņoja  Raimonda  Paula  un  Guntara  Rača
dziesmas “Kamēr Latvija būs” un “Kūko,kūko dzeguzīte”, kuras lika un liek aizdomāties, ka pašiem
vien mums par Latviju jārūpējas kā par vislielāko, visspožāko dārgakmeni.  Katrs no mums – tā ir
Latvija.

Vislielākākā  pateicība  Līgatnes  Mūzikas  un  mākslas  skolas  audzēkņiem  un  vecākiem,  kuri  pašā
vasaras  pilnbriedā  atrada  iespēju  piedalīties  un  muzikāli  bagātināt  skaistu  un sirsnīgu  pasākumu
“Lolots Līgatnē” 2020.gada 11.jūlijā. Brīvprātības vadīti jaukus, vasarīgus muzikālus priekšnesumus
šajā  pasākumā sniedza mazā flautiste  Melānija  Gulbe,  kura atskaņoja muzikālu  pērli  no Latviešu
tautas dziesmu pūra “Cielava, baltgalve”, jaunais pianists Gustavs Priekulis, kurš temperamentigi un
ugunīgi  iedzīvināja  un  interpretēja  “Boogie”  ritmisko  muzikālo  pavedienu,  trombonists  Valters
Vasiļjevs  atrada  atslēgu  džezīgākām  muzikālām  noskaņām  Ričarda  Rodžera  un  Lorena  Hārta
skaņdarbā “Blue moon” un trompetists Emīls Rūdis Zelčs ienesa fanfārisku noskaņu ar Ludviga van
Bēthovena skaņdarbu “Svinīgā dziesma”. Paldies Līgatnes novada Kultūras centram, kurš organizēja
šo  skaisto  pasākumu  un  uzaicināja  Līgatnes  Mūzikas  un  mākslas  skolas  audzēkņus  muzikāli  to
kuplināt.

Pamatojoties  uz  iekšējās  kārtības  noteikumiem  “Noteikumi  par  skolēnu  pozitīvās  uzvedības  un
motivācijas  kārtību  Līgatnes  Mūzikas  un  mākslas  skolā”  2019./2020.  mācību  gadu  noslēdzot



audzēkņiem  tika  pasniegti  “Zelta”  un  “  Sudraba”  atzinības  raksti.  “Zelta”  atzinības  raksts  tiek
pasniegts ja vidējais audzēkņa vērtējums ir “9” balles un vairāk, savukārt “ Sudraba” atzinības raksts
tiek pasniegts ja vidējais audzēkņa vērtējums ir “8” balles un vairāk.  Paldies par centību, apņēmību
un uzrādītajām sekmēm visiem mūsu audzēkņiem. 

Vēlamies informēt, ka izsludinām jauno audzēkņu papilduzņemšanu Līgatnes Mūzikas un mākslas
skolā 2020./2021.mācību gadam. Mūzikas un mākslas skolas mērķis ir sekmēt audzēkņu veidošanos
par  garīgi,  fiziski  un  emocionāli  attīstītu,  brīvu,  atbildīgu,  aktīvu  un  radošu  personību.  Mūzikas
nodaļas izglītības programmās un vizuāli plastiskajā mākslā  gaidām audzēkņus un viņu vecākus uz
konsultāciju  un  uzņemšanu 25.augustā  no plkst.17.30-19.00 un 27.augustā  no  plkst.17.30-19.00,
Tāpat Līgatnes Mūzikas un mākslas skola aicina jaunos audzēkņus pieteikties  “Mūzikas un mākslas
studijā”.  Tā  ir  interešu  izglītība.  Galvenais  programmas  mērķis  ir  veicināt  katru  audzēkni  justies
nepiespiesti, brīvi,  droši un rast prieku saskarē ar mūziku un mākslu. Programma sastādīta tā, lai
raisītu  audzēkņa  interesi  un  fantāziju,  prasmi  klausīties,  zīmēt  un  veidot,  attīstītu  intelektuālo
domāšanu.  Šeit  uzņemsim audzēkņus sākot no 5 gadu vecuma, lai  tie varētu iegūt savus pirmos
muzikālos  un  mākslinieciskos  iespaidus.  Interešu  izglītības  virsuzdevums  būtu  tāds,  lai  jaunie
potenciālie talanti šajā mācību procesa posmā varētu iegūt zinības un pamatprasmes jau tālākam
iespējamam profesionālās ievirzes izglītības posmam.

 2020.gada jūnijā Eduarda Smiļģa Teātra muzejā norisinājās Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un
dizaina izglītības programmu audzēkņu valsts konkursa II kārta “Tepa.Tēls.Scenogrāfija.”, kurā tika
iesūtīti I kārtas laureātu darbi. Konkursa žūrija izvērtēja konkursa I kārtā  radītos darbus. Līgatnes
Mūzikas un Mākslas skolu vidējā grupā pārstāvēja Evelīna Gulbe un Anna Leilande, bet vecākajā
grupā dalībai tika izvirzīta Estera Serkova.  Evelīna ieguva 67 punktus, Anna saņēma 79 punktus, bet
Estera tika novērtēta ar 74 punktiem. Mūsu audzēkņu sniegums vien pavisam nedaudz atpalika no
“atzinības” iegūšanas vizuāli  plastiskās mākslas 2019./2020. mācību gada valsts konkursā. Paldies
audzēknēm un pedagogiem par ieguldīto darbu, centību, radošumu un pacietību.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs novēl mūsu izcilajam skolotājam Andrim Muižniekam
daudz  veselības,  pozitīvu  emociju  un  mundru  noskaņojumu  šajā  vasarā,  kad  tas  tik  ārkārtīgi
nepieciešams.  Daudz pozitīvu emociju  un veselības arī  ikvienam no mums,  gan audzēkņiem, gan
vecākiem, gan kolēģiem, gan visiem mums kopā. Uz drīzu redzēšanos.

Cieņā,


