
Sagaidot jauno 2021./2022. mācību gadu Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā.

Šķiet, ka visi šajā vasarā esam saņēmuši pamatīgu un pilnvērtīgu devu zaļas un karstas vasaras. Līdz
ar  augusta  mēneša  atnākšanu  nemanot  atnāk  arī  jaunā  2021./2022/mācību  gada  tuvuma  un
klātesamības sajūta, kas skubina apņēmīgi un cītīgi gatavoties tam, apzinot visas svarīgās un būtiskās
aktualitātes. Centīsimies Jums pavēstīt un dalīties ar šī brīža nozīmīgākajiem notikumiem Līgatnes
Mūzikas un mākslas skolas dzīvē. 

Kā vienu no pašiem aktuālākajiem Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas šīs vasaras notikumiem jāmin
2021.gada 30.jūnijā noslēgto “SADARBĪBAS LĪGUMU”  starp Amatas novada pašvaldību un Līgatnes
novada  domi  par  profesionālās  ievirzes  izglītības  programmu  realizācijas  nodrošināšanu  Ieriķos,
Lielajā  ielā  26.  “SADARBĪBAS  LĪGUMS”  noslēgts  pamatojoties  uz  Amatas  novada  pašvaldības
2021.gada  28.aprīļa  lēmumu  “Par  izglītības  iestāžu  reorganizācijas  uzsākšanu  Nītaures  pagastā,
apvienojot Amatas novada Nītaures vidusskolu un Amatas novada mūzikas un mākslas skolu” un
Līgatnes novada domes 2021.gada 27.maijā pieņemto lēmumu “Par mācību procesa nepārtrauktības
nodrošināšanu no reorganizējamās Amatas novada Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmu
īstenošanas vietas Lielajā ielā 26, Ieriķos”. Līgatnes Mūzikas un mākslas skolai šis ir neapšaubāmi
apjomīgs izaicinājums, lai pārņemtu Amatas novada mūzikas un mākslas skolas īstenotās izglītības
programmas tā,  lai  mēs spētu saglabāt Amatas skolas iestrādātās tradīcijas un iesāktos attīstības
virzienus  profesionālās  ievirzes  izglītībā.  Līgatnes  Mūzikas  un  mākslas  skolas  administrācija  vēlas
izteikt visdziļāko pateicību Amatas novada mūzikas un mākslas skolas ilggadējai direktorei Marikai
Busotei-Uzuliņai  un  ilggadējai  direktora  vietniecei  izglītības  jomā  Ingrīdai  Muižniecei  par
neatsveramo  ieguldījumu  Amatas  novada  mūzikas  un  mākslas  skolas  izaugsmes  un  attīstības
veidošanā.  Tāpat  no  sirds  izsakām  pateicību  visiem  esošajiem  un  bijušajiem  pedagogiem,  kuru
ikdienas darbs ir saistīts ar Amatas novada mūzikas un mākslas skolu. Tie ir pedagogi, kuri iedzīvina
un īsteno profesionālās ievirzes izglītības mērķus- sekmē mūsu audzēkņu veidošanos par garīgi, fiziski
un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura apguvusi izvēlētās jomas
pamatus, prot radoši  pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību
nākamajā pakāpē. Tāpat attīstīta audzēkņa talantus,  radošās spējas un profesionālās iemaņas un
prasmes izvēlētajā jomā, sekmējot izcilību veidošanos. Paldies visiem Ieriķu ēkas pedagogiem, kuri
augstāk  pieminētās  vērtības  ir  īstenojuši  gadu  gaitā  Amatas  skolā  -dejas  programmā  Kristīnei
Lorencei, Evitai Vāpai un Monikai Blockai, klavierspēles skolotājai Ingrīdai Muižniecei, kora klases
skolotājam Aivaram Krancmanim, vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem Marikai Busotei-Uzuliņai un
Ilzei  Pavārei,  mūzikas  teorētisko  priekšmetu  skolotājai  Sandrai  Dzelzkalējai.  Līgatnes  Mūzikas  un
mākslas skola turpinās iesākto darbu ar katru esošo un jauno audzēkni skaistajās Ieriķu ēkas telpās,
lai tiem nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību. Savstarpēja saruna ar katra audzēkņa vecākiem
ir  neatņemama  sastāvdaļa  saskaņotai  un  salāgotai  mācību  procesa  organizācijai.  Būsim  ciešā
savstarpējā komunikācijā, lai risinātu visus aktuālos un būtiskos jautājumus, kas tiešā viedā ietekmē
mācību procesa organizēšanu. 

Līgatnes  Mūzikas  un  mākslas  skolā  turpināsim  īstenot  esošās  profesionālās  ievirzes  izglītības
programmas. Kā Jauninājumu šajā mācību gadā iecerēts uzsākt kora klases un sitaminstrumentu
spēles īstenošanu.

Jauno audzēkņu uzņemšana Augšlīgatnē, Mākslas ielā 2

*25. un 30.augustā no plkst.16.00 līdz 19.00

*1.septembrī no plkst.16.00 līdz 17.00

*2. un 7.septembrī no plkst 16.00 līdz 19.00



Augšlīgatnē, Mākslas ielā 2 uzņemsim audzēkņus šādās izglītības programmās 2021./2022.m.g.:

*Sitaminstrumentu spēle no 7 gadiem

*Kora klase no 7 gadiem

*Vijoles un Čella spēle no 7 gadiem

*Akordeona spēle no 8 gadiem

*Flautas, Trompetes, Mežraga, Eifonija  spēle no 8 gadiem

*Trombona, Tubas spēle no 9 gadiem

*Klavierspēle no 7 gadiem

*Vizuāli plastiskā māksla no 8 gadiem

*Deja no 8 gadiem (Ieriķos, Lielajā ielā 26) 

Mūzikas un mākslas studija no 6 gadiem – interešu izglītība, kuras galvenais mērķis ir veicināt katru
bērnu  justies  nepiespiesti,  brīvi,  droši  un  rast  prieku  saskarē  ar  mūziku  un  mākslu.  Programma
sastādīta tā, lai raisītu bērna interesi un fantāziju, prasmi klausīties, attīstītu intelektuālo domāšanu,
dzirdi  ,  balsi,  ritma  izjūtu,  fizisko  koordināciju,  komunikācijas  prasmi  un  pašvērtējumu,  veidotu
muzikālo  gaumi,  iespēja  iepazīties  ar  plašu  vizuālās  mākslas  izteiksmes  līdzekļu  klāstu  un  to
pielietošanas tehnikām, sekmējot audzēkņa radošās pašizpausmes spējas. Šādas interešu izglītības
nodarbības notiek vienu reizi nedēļā, Augšlīgatnē, Upes ielā 2. 

Vasaras aktualitāte Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā.

Līgatnes  Mūzikas  un  mākslas  skola  sadarbībā  ar  Līgatnes  jauniešu  domi  šajā  vasarā  piedalās
“GreenFest,21” mākslas  festivālā,  kura  ietvaros  tiek  radīti  sabiedrību  uzrunājoši  un aktuāli  vides
mākslas objekti Gaujas Nacionālā parka (GNP) teritorijā gan pilsētvidē, gan perifērijā- pavisam 12
vides mākslas objekti. Ar vides mākslas objektu starpniecību “GreenFest,21” vēlas uzsvērt dažādu
augu un dzīvnieku sugu(dzīvotņu) izzušanas problēmu, kas ir tiešs videi nedraudzīgas saimniekošanas
rezultāts. Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi iesniedza četras tematiskas ideju skices no
kurām festivāla ietvaros tiek īstenots vides objekts "Zudušās mājas".  Šis darbs aicina ikvienu būt
atbildīgam par dzīvo dabu un tās daudzveidību. Tas aicina vērtēt savas darbības, lai mājvieta būtu
ikvienam putnam un dzīvai radībai. Idejas autore - Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas audzēkne
Evelīna Gulbe. Vides objekts "Zudušās mājas īstenots sadarbībā ar Līgatnes jauniešu domi, Līgatnes
Mūzikas un mākslas skolu, Vienkoču parku un SIA" Rebus". Projektu atbalsta Cēsu novada Līgatnes
apvienības pārvalde un festivāls "GreenFest, 21". Izsakam pateicību par iesaistīšanos vides objekta
tapšanā Rihardam  Vidzickim,  Jānim  Raiskumam,  LMMS  vizuāli  plastiskās  mākslas  nodaļas
skolotājām-Ingūnai Briedei un  Daigai Rudzurogai,  Līgatnes jauniešu domes pārstāvjiem - Elizabetei
Blauai, Aleksejam Mihļeņovam, Sabīnei Bērziņai  un Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem
- Evelīnai  Gulbei,  Paulai  Nikolai  Mellītei,  Kārlim  Vidzickim,  Katei  Danielai  Skrastiņai  un   Annai
Leilandei. Festivāls tika atklāts 8.augustā un būs skatām trīs mēnešu garumā. Vides objekts “Zudušās
mājas” apskatāms Līgatnes pilsētā pie dīķa.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas  2021./2022.mācību gada “1.septembra svinīgais satikšanās
prieks” norisināsies Augšlīgatnē, Mākslas ielā 2, plkst 15.00.

*Jauno un esošo audzēkņu sveikšana



*Muzikāli mākslinieciskais sveiciens

*Aktuālā informācija audzēkņiem un vecākiem

*Jauno audzēkņu uzņemšana plkst.16.00

Lai Jums jauka vasaras izskaņa, veiksmes un atpūtas pilna. Ja radušies jautājumi, tad gaidīsim Jūsu
jautājumus un meklēsim piemērotākos un veiksmīgākos risinājumus -29219075.

Cieņā,

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas direktors Kaspars Gulbis.


