
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas aktualitātes 2021./2022.mācību gadu uzsākot

Līgatnes Mūzikas un mākslas skola ir uzsākusi jauno 2021./2022.mācību gadu. Domājams, ka šogad
vasara  mūs pamatīgi  palutinājusi  ar  savām veltēm un atkal  visi  esam gatavi  uzsākt  jaunu darba
cēlienu, piepildītu ar jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu. Klātienes mācību organizācijas process –
visi ceram, ka tieši klātienē spēsim organizēt mācību procesu visa mācību gada garumā, tomēr esam
gatavi  tam,  ka  laiku  pa  laikam  atseviškās  situācijās  var  nākties  nodrošināt  attālinātās  mācības.
Klātienes mācības  mūzikas,  mākslas  un dejas  jomā ir  vitāli  svarīgas,  lai  pilnvērtīgi  varētu īstenot
profesionālās  ievirzes  izglītības  programmas.  Skolotāji,  audzēkņi  un  vecāki  atkal  atsākuši  jaunu
savstarpējās sadarbības posmu. Mums allaž ārkārtīgi nozīmīgi un svarīgi ir tas, lai  šāda sadarbība
būtu  par  pamatu  jebkura  jautājuma  risināšanā  un  lēmuma  pieņemšanā.  Vienmēr  esam  gatavi
konstruktīvi  atrast  risinājumus  aktuāliem  jautājumiem,  lai  mācību  procesa  nodrošināšana  un
īstenošana būtu efektīva un labi pārraugāma, skaidra. Šis septembris mūsu izglītības iestādes darbā ir
bijis  īpaši  rosīgs  mēnesis  mācību  procesa  organizēšanas  ziņā  -  jau  informējām  Jūs,  ka  sākot  ar
2021.gada 1.jūliju Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmu īstenošana notiek arī
Ieriķos, Lielajā ielā 26. Šobrīd ir izkristalizējies gan jaunais 2021./2022. mācību gada audzēkņu stundu
saraksts, gan skolas autobusa grafiks. Esam iepazīstinājuši gan vecākus, gan audzēkņus, gan skolas
darbiniekus ar “Kārtību, kādā Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā organizē izglītības procesu un īsteno
epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

Esam patiesi gandarīti un priecīgi, ka 2021./2022. mācību gadā esam uzņēmuši  28 jaunus audzēkņus
profesionālās  ievirzes  izglītības  programmās.  15  audzēkņi  mūzikas  izglītības  programmās  un  13
audzēkņi vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmā. 2021./2022.mācību gada jaunie audzēkņi:
Šarlote Koļesņikova (flautas spēle), Jasmīna Zvirgzdiņa (flautas spēle), Estere Velvele (flautas spēle),
Elza Rijniece (flautas spēle), Daniels Vaskis (akordeona spēle), Rigo Siliņš (akordeona spēle), Gustavs
Abramovs (akordeona spēle), Anna Retjunskiha (čella spēle), Līva Ramāne (vijoles spēle), Kristaps
Briedis (klavierspēle), Margarita Abramova (klavierspēle), Hugo Korņejevs (sitaminstrumentu spēle),
Artūrs Kudrjavcevs (sitaminstrumentu spēle), Artūrs Roberts Andersons (kora klase), Keita Kozlovska
(kora klase). Savukārt Vizuāli plastiskajā mākslas 1.klasē mācības uzsāk  Klāvs Rijnieks, Robins Resnis,
Elizabete Anna Pavasara, Agnese Nora Pavasara, Lauma Lapinska, Sendijs Slišāns, Marta Vikmane,
Annija  Līckrastiņa,  Elvita  Circene,  Selīna  Kupica-Semaško,  Evija  Bieziņa,  Deivs  Pētersons,  Amona
Dimitrijeva,  Rūta  Okonova  un  Šarlote  Koļesņikova.  Tāpat  mācības  Ieriķu  ēkā  turpina  23  Amatas
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Vēlamies novēlēt veiksmi un “mācīšanās prieku un vēlmi” gan
mūsu jaunajiem audzēkņiem, gan ikvienam citam Līgatnes mūzikas un mākslas skolas audzēknim.
Turpinam īstenot mūsu skolas interešu izglītības programmas “Mākslas studija” un “Mūzikas studija”.
Šobrīd   “Mākslas  studijā”  darbojas  11  audzēknis,  bet  “Mūzikas  studijā”  12  audzēkņi.  Joprojām
aicinam  vecākus  saviem  bērniem  dot  iespēju  iepazīties  ar  mūzikas  un  mākslas  pasauli  šajās
“Studijās”. Tādā veidā audzēkņi arī tiek sagatavoti jau tālākai profesionālās izglītības ieguvei mūzikas
un vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmās.

2021./2022.  mācību gadā esam uzsākuši  īstenot “sitaminstrumentu spēles” izglītības  programmu
jaunā un talantīgā pedagoga Raita Viļumova vadībā. Tāpat mūsu jaunums ir “kora klase” izglītības
programmas  īstenošana  Līgatnes  Mūzikas  un  mākslas  skolā  pieredzējušā  pedagoga  Aivara
Krancmaņa  vadībā.  Jaunā  un  enerģiskā  skolotāja  Dace  Zilvere  pievienojusies  Vizuāli  plastiskās
mākslas  skolotāju  pulkam  un  rūpēsies  par  mācību  priekšmeta  “kompozīcija”  īstenošanu.  “Dejas
pamati”  izglītības  programmas  īstenošanā  Ieriķos  mūsu  skolotāju  kolektīvam  šajā  mācību  gadā
pievienojušies kolēģi Andis Kozaks un Monika Blocka. Sirsnīgi apsveikumi un veiksmes vēlējumi mūsu
jaunajiem LMMS kolēģiem!

2021.gada 1.septembrī gan Līgatnē, gan Ieriķos brīvdabas teritorijā norisinājās svinīgs pasākums, kur
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un vecāki bija aicināti uz klātienes “atkalsatikšanos”.
Tika sumināti gan skolas  jaunuzņemtie audzēkņi, gan skolas pedagoģiskais kolektīvs. Svinīgo brīdi
muzikāli kuplināja un izrotāja gan skolas jaunie audzēkņi Anete Gulbe un Šarlote Koļesņikova, gan



skolotāju  duets  Elfrīda  švalbe  un  Līga  Ruciņa,  kuras  meistarīgi,  aizrautīgi  un  iedvesmojoši
demonstrēja  gan  čella,  gan  klavieru  burvīgo  skanējumu.  Arī  Kaspars  Gulbis  un  Raitis  Viļumovs
apvienojās kopējā ansambļa muzicēšanā, radot pozitīvu un nepiespiestu gaisotni LMMS svinīgajam
svētku pasākumam.

Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros  Līgatnes Mūzikas  un mākslas skolas Vizuāli  plastiskās
mākslas nodaļas audzēkņi strādāja pie lielformāta ekspozīcijas,  kura tiks ievietota Ieriķu dzelzceļa
stacijas lielajos logos. Divos lielformāta darbos iestrādātā tēma ir “nākotnes dzelzceļš vai stacija”, jo
šajā  gadā   Eiropas  kultūras  mantojuma  dienas  veltītas  tieši  dzelzceļa  tematikai.  17.septembrī
norisinājās šī pasākuma atklāšana Ieriķu dzelzceļa stacijā. Paldies skolotājiem Daigai Rudzurogai un
Ingūnai Briedei par šīs ieceres iedzīvināšanu un īstenošanu!

Septembrī  papildināta  skolas  materiāltehniskā  resursu  bāze  ar  četriem  jauniem  datoriem,  kuri
izvietoti Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā mācību procesa īstenošanas vajadzībām. Savukārt vizuāli
plastiskās  mākslas  telpa  aprīkota  ar  jaunu  “Plauktu  un  skapīšu  sistēmu”  un  “Māla  uzglabāšanas
kastēm”,  lai  racionālāk  izmantotu  mākslas  nodarbību  telpu  platību  un  radītu  iespēju  racionāli
uzglabāt nepieciešamos mācību līdzekļus un materiālus. 

Arī  šī  mācību  gada  sākumā  vēlos  sev  un  citiem  atgādināt  Jauniešu  akadēmijas  „Pacelt  pasauli”
dibinātājas  un  vadītājas  Daces  Briedes-Zālītes  tēzes,  kā  uzvarēt  cīņā  ar  gribasspēka  trūkumu un
motivēt sevi mācīties. 

Parunā pats ar sevi jeb „nākotnes es”. Ja rodas pirmās šaubas, vai ir vērts turpināt mācības, atbildi
pats sev uz vienkāršu jautājumu: kāds cilvēks es vēlos būt un kādu dzīvi vēlos dzīvot? Izglītība ir Tava
dzīves ceļa izejas punkts, pats sākums. Izsvītro vārdu „viduvējs”. Kurš gan dzīvē grib būt viduvējs? Ja
vēlies dzīvē ko sasniegt, „viduvējs” nav pieņemami. Jebkura pabeigta izglītības iestāde apliecina, ka
Tu spēj izvirzīt mērķi un to realizēt, ka Tev piemīt sacensības gars, ka Tu spēj pierādīt sevi mācībās un
sasniegt  labākus  rezultātus. Iedvesmojies  un  seko  paraugiem.  Atrodi  savus  korifejus –  cilvēkus,
kurus cieni, kuru piemērs Tevi iedvesmo. Klausies un iepazīsti viņu daiļradi. 

Vienkārši paņēmieni ikdienā, lai rastu enerģiju nepamest iesākto. Ja rodas motivācijas problēmas,
padomā –  varbūt  Tev  šobrīd  vienkārši  pietrūkst  enerģijas.  Nedaudz  pamainot  dzīvesveidu –
gulēšanas režīmu, ēšanu un dažus citus vienkāršus ieradumus, Tu pavisam ātri spēsi izdarīt daudz
vairāk, atgūt emocionālo līdzsvaru un darboties ar pilnu sparu.

1. Izgulies

Ja Tu piecelies neizgulējies un īgns, tu nevis negribi, bet pat nespēj īstenot savus mērķus. Ja jūti, ka
uzmācas nelāgas domas un nekas nepatīk – pirmkārt, izgulies!

2. Kārtīgi paēd

Cilvēks ir bioķīmiska būtne, un viss, ko ievadām sevī pārtikas veidā, atspēlējas uz mūsu pašsajūtu, it
īpaši – uz smadzeņu darbību. Padomā, ko ēd, un izvēlies to, kas Tavam ķermenim ir vērtīgs.

3. Izkusties

Vismaz pāris reizes nedēļā nodarbojies ar kādu fizisku aktivitāti. Pārbaudi: neliels krosiņš vai treniņš
baseinā – un jau jūties labāk!

4. Tiecies ar tiem, kas tev liek justies labi

Ilgi  esot kopā ar nepatīkamiem cilvēkiem, rodas apātija un depresīvs noskaņojums. Tāpēc biežāk
tiecies  un  runājies  ar  tiem,  kas  Tev  liek  justies  labi!  Ja  būsi  pozitīvā  noskaņojumā,  nekas  vairs
neliksies par grūtu.



5. Uzlādē smadzenes

Regulāri  dodot  barību  smadzenēm –  iegūstot  informāciju,  lasot,  apgūstot  ko  jaunu –,  Tu
iedvesmosies un Tev veidosies plašāks redzesloks, radīsies interese par dzīvi un vēlme darboties.

Man joprojām šīs atziņas šķiet ļoti noderīgas, tāpēc vēlējos ar tām vēlreiz  padalīties. 

Veselību un harmoniju vēlot.

 


