
LMMS decembra mirdzumā…

Laiks tiešām steidzas vēja spērniem. Nupat pagājis skolas akreditācijas process, aizritējusi Latvijas
101.dzimšanas diena un nemanot atlidojis decembris. Decembris-tas ir mēnesis, kad mēs visi sākam
sajust piparkūku smaržu, ausīs ieskanas ilgi gaidītās ziemassvētku melodijas. Tomēr decembris nav
tikai  svētku  mēnesis.  Tas  ir  ārkārtīgi  darbīgs  mēnesis  visiem  -gan  LMMS  administrācijai,  gan
pedagogiem  un,  protams,  arī  skolas  audzēkņiem.  Jaunajiem  Mūziķiem  jāspēlē   pirmā  semestra
mācību  koncerti,  jaunajiem  māksliniekiem  jāpabeidz  skates  darbi.  Rokas  nav  aizņemtas  un
nodarbinātas tikai  ar garšīgo piparkūku cepšanu, tās ir  nodarbinātas  vingrinoties un uzspodrinot
skaņdarbus un skates darbus, kurus plašāka auditorija varēs baudīt 17.decembra vakarā Augšlīgatnes
kultūras namā plkst.17.30, kad LMMS audzēkņi muzicēs Ziemas koncertā. Tāpat tiks izstādīti mākslas
nodaļas audzēkņu darbi. Jaunā skolas skolotāja Ieva Pastare un pedagoģe Inguna Briede rūpēsies par
darbu izvietošanu kultūras nama zālē. Tiks sumināti uzcītīgākie LMMS audzēkņi gan mūzikas ,gan
mākslas nodaļā.  Skolas direktora vietniece izglītības  jomā Līga Ruciņa apkopotās audzēkņu pirmā
semestra sekmes būs “ iepakojusi svētku iepakojumā”. Tādējādi apkopojot audzēkņu iespēto pirmajā
semestrī mēs precīzāk saskatīsim mūsu skolas censoņu stiprās puses , gan arī  šķautnes,   kurām būs
jāpievēršas uzmanīgāk un vērīgāk mācību gada otrajā semestrī.

Šajā gadā Valsts konkurss sagaidāms akordeona un ģitāras spēlē,  kā arī  mākslas nodaļā ar tēmu
“Scenogrāfija”.  Pedagogi  jau  novembrī  apmeklēja  profesionālās  pilnveides  kursus,  lai  niansētāk
izprastu valsts konkursa tēmu mākslā un spētu virzīt audzēkņus nepieciešamajā gultnē strādājot pie
pirmās kārtas darba. Tāpat pirmajai kārtai gatavojas skolas akordeona nodaļas audzēķnis pedagoģes
Vinetas Golubkovas vadībā.

2019.gada 7 decembra vakarā Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalījās Latvijas aitu
audzētāju  asociācijas  Ziemassvētku  labdarības  ballē.  Katra  iespēja  jaunajiem mūziķiem ir  lieliska
iespēja  pilnveidot  savas  skatuves  prasmes,   iepazīt  krāšno emocionbālo  sajūtu  buķeti  muzicējot
daudzskaitliskas auditorijas priekšā. Gan  brīnišķīgi ieskanējās flautas duets pedagoģes Elzas Liepiņas
un audzēknes Sanijas Pocevičas atskaņojumā, gan pedagoģes Daces Bicānes mūzikas studijas meteņu
ansamblis nošarmēja klātesošos klausītājus ar savām ‘’enģelīšu balstiņām”, gan akordeonists Rūdolfs
Melnis piepildīja telpu ar virtuozām akordeona skaņām, gan trombonists Valters Vasiļjevs muzikāli
aizveda klausītājus pie leģendārā Elvisa ar skaņdarbu “Can,t help falling in Love”. Muzikālā buķete
bija tiešām krāšņa un daudzveidīga.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skola aicina klausītājus, vecākus un citus interesentus apmeklēt skolas
klavieru  nodaļas  koncertu  19.decembrī  plkst  17.30,  kad  jaunie  pianisti  iemēģinās  koncertflīģeli
Augšlīgatnes kultūras namā. Savukārt 20. decembrī plkst. 10.00 no rīta LMMS audzēkņi koncertēs
Rehabilitācijas centra ‘’Skaļupes” lielajā zālē. 

Mūzikas un mākslas pasaule- tā ir pasaule, kura liek dziedāt un plaukt mūsu dvēselēm ne tikai svētku
laikā, bet arī drudžainajā ikdienas ritējumā. Mēs novēlam priecīgu un gaišu šo adventes laiku. Lai
katrs mēs spējam atrast  sapratnes un labestības pavedienu savās sirsniņās , spējam  to paritināt cits
citam tādējādi gaiši sasildot mūsu sirdis. 

Līgatnes Mūzikas un mākslas skola.

Cieņā, 


