
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas aktualitātes oktobrī!

2020./2021. mācību gada septembrī un oktobra pirmajā pusē norisinājās klātienes mācību process
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā. Audzēkņi, pedagogi un vecāki šajā laikā ir adaptējušies mācību
procesa  organizācijas  plānam  –  ir  izkristalizējušies  gan  individuālie,  gan  grupu,  gan  kolektīvās
muzicēšanas, gan vizuāli plastiskās mākslas stundu saraksti. Esam centušies saskaņot mācību stundas
ar LMMS audzēkņu vispārizglītojošām skolām, noregulēt skolēnu autobusa grafiku atbilstoši mācību
procesa  īstenošanas  vajadzībām.  Oktobra  otrajā  nedēļā  saskaņā  ar  skolas  mācību  darba  plānu
norisinājās  tehniskā  ieskaite  visās  mūzikas  izglītības  programmās,  kurās  audzēkņi  atrādīja  savas
tehniskās  prasmes  sava  instrumenta  pārvaldīšanā.  Šis  komponents  mācību  procesa  ietvaros  ir
ārkārtīgi  nozīmīgs  un  svarīgs,  jo  instrumenta  tehniskās  varēšanas  pilnveidošana  ir  viens  no
stūrakmeņiem, lai pilnvērtīgi un izteiksmīgi atklātu skaņdarbu muzikālo raksturu un temperamentu,
lai nošu tekstā rakstītās notis iedzīvinātu dinamiskās, virtuozās, kontrastējošās skaņu virāžās.

Noslēdzies Bauskas Mūzikas un mākslas skolas organizētais vizuālās mākslas konkurss “PILS. SĒTA.
PILSĒTA”,  kurā  mākslas  skolu  audzēkņi  iepazīstināja  ar  savas  tuvākās  apkārtnes  daudzveidību un
skaistumu, zīmējot un gleznojot plenērā. Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalījās šajā
konkursā iesūtot savus darbus, kuri radās plenēra laikā 2020.gada 18. un 19.augustā pārceltās “Zaļās
prakses”ietvaros.  Konkursa  tēma  šajā  gadā  bija  “Pagalms”.  Vizuāli  plastiskās  nodaļas  2.klases
audzēkne Elza Gailīte ieguva II  vietu vecuma grupā 8-10 gadi,  savukārt  5.klases audzēkne Anna
Leilande ieguva “atzinību”.  Esam lepni par mūsu audzēkņiem, par viņu sniegumu šajā konkursā.
Pateicība  skolotājai  Ievai  Pastarei  un  Ingūnai  Briedei  par  ieguldījumu  dalībai   konkursā
“Pils.Sēta.Pilsēta”.

2020.gada 14. un 15.oktobrī Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā norisinājās audzēkņu rudens sezonas
koncertieraksts. Koncerts tika ierakstīts bez skatītāju klātbūtnes un tiks nodots klausītāju un vecāku
vērtējumam  skolēnu  brīvlaika  nedēļā.  Šāds  koncertieraksts  bija  lieliska  iespēja  jaunajiem
māksliniekiem izbaudīt koncertieraksta atmosfēru ar mikrofoniem, gaismām un citu nepieciešamo
tehnisko  aprīkojumu.  Tā  ir  pieredze,  kādu  var  iegūt  tikai  praktiskā  procesa  gaitā  un  norisē,
piedaloties un izjūtot to auru, kāda virmo šāda  koncertieraksta laikā. Vēlamies atzīmēt šī ieraksta
dalībniekus: 2.čella klases audzēknis Teodors Kalniņš atskaņoja S. Lī “Etīdi”,  2.čella klases audzēkne
Emīlija Martinsone ieskaņoja M. Kreina “Dzeguzi”, 6.klavieru klases audzēkne Megija Nikola Barovska
demonstrēja K. Černi “Etīdi in C-dur”, 3.klavieru klases audzēkne Viktorija Gavare nodeva klausītāju
vērtējumam L.Šittes  “Etīdi  in  d-moll”,  3.klavierspēles  klases  audzēknis  Viestards  Klints  atskaņoja
K.Černi  “Etīdi  in  G  dur”,  6.klavierspēles  klases  audzēkne  Sofija  Mironova  ierakstīja  F.Burgmilera
“Balādi”,  2.flautas  klases  audzēkne Melānija  Gulbe nodemonstrēja  “Etīdi”,  5.vijoles  spēles  klases
audzēkne Evelīna Gulbe atskaņoja “Sarkano sarafānu”, 5.klases akordeona spēles audzēknis Rūdolfs
Melnis ieskandināja koncertierakstu ar A.Vassena “ Valsi- Graciella”, 4.trombona klases audzēknis
atskaņoja V.A Mocarta “Mini rondo”, 1.klavierspēles klases audzēkne Justīne Gradovska atskaņoja
čehu tautas dziesmu “Janičoks” 1.klases duets Vidaga Bināne un Anna Stumbure  (vijole un čells)
apvienojās V.A.Mocarta “Allegretto”, Jaunāko klašu koris iedziedāja latviešu tautas dziesmu “Skaista
mana  tēva  sēta”,  bet  vecāko  klašu  ansamblis  D.Rijnieka  “Tautasdziesmu”.  Skolotāji  Vineta
Golubkova, Līga Ruciņa un Kaspars Gulbis ieskaņoja tematisku šī brīža U.Stabulnieka Skaņdarbu “Tik
un tā” (nāk rudens apgleznot Latviju). Paldies pedagogiem, koncertmeistarei, vecākiem par atsaucību
šī mazā projektiņa īstenošanas gaitā. Īpašs paldies ierakstu un video speciālistam Kasparam Ruciņam,
kurš šo visu iemūžināja un samontēja.

Audzēkņu rudens brīvdienas ir no 2020.gada 19.oktobra līdz 2020.gada 23.oktobrim. 

Diemžēl pēc rudens brīvdienām būsim spiesti mainīt mācību procesa organizācijas plānu Līgatnes
Mūzikas  un  mākslas  skolā.  2020.gada  13.oktobra  grozījumi  2020.gada  9.jūnija  Ministru  kabineta



noteikumos  Nr.360  “Epidemioloģiskās  drošības  pasākumi  Covid-19  infekcijas  izplatības
ierobežošanai”  paredz, ka no 17.oktobra līdz 6.novembrim profesionālās ievirzes izglītības process
klātienē  varēs  notikt  tikai  individuālajām nodarbībām.  Grupu stundas un  kolektīvās  muzicēšanas
varēs notikt tikai attālināti. Interešu izglītības darbība ( mūzikas un mākslas studija) pilnībā jāpārtrauc
laika posmā no 17.oktobra līdz 6.novenbrim. Par mācību procesa organizāciju Līgatnes Mūzikas un
mākslas  skolā  pēc rudens brīvlaika  tiks  ziņots  skolas e klasē,  skolas  audzēkņu vecāku WhatsApp
sarakstē, gan personiski sazinoties ar audzēkņiem un viņu vecākiem.

 Veselību, sapratni un pacietību vēlot laikā, kad atkal mums jāievēro strikti distancēšanās pasākumi
infekcijas izplatības ierobežošanai. Lai krāsainais rudens sniedz mums nepieciešamo iedvesmu katrai
jaunai dienai!

 


