
 Atskatoties un paveroties priekškaru…
Līgatnes  Mūzikas  un  mākslas  skolā  enerģiski   un  darbīgi  ir  iesācies  2020.gads.  Skolas
administrācija  novēl  Laimīgu  Jauno  gadu  gan  audzēkņiem,  gan  vecākiem,  gan  ikvienam
Līgatnes novadniekam, ikvienam Latvijas un pasaules pilsonim. Lai gads ir idejām, sapņiem
un iecerēm piesātināts, lai šīs idejas, sapņus un ieceres izdodas iedzīvināt un realizēt. Strādāt
un dzīvot tā, lai mūsu krāsainie un labie sapņi mums pamostoties kļūtu par realitāti.
    Līgatnes un mākslas skolas administrācija vēlas dalīties ar lasītāju mūsu aktualitātēs, mūsu
iecerēs,  mūsu  paveiktajā  2019.gada  nogalē.  Nedaudz  ieskatīsimies  LMMS  “Ziemas
koncertā”,  klavieru  nodaļas  koncertā,  padalīsimies  ar  aktuālo  informāciju  attiecībā  uz
2019./2020.m.g. 2.semestri.
  2019.gada 17.decembrī norisinājās  LMMS “Ziemas koncerts”. Šis koncerts ir kā spogulis
tam darbam,  kuru pedagogi  ir  darījuši  semestra  garumā,  tam darbam,  kuru  audzēkņi  ir
ieguldījuši  savā  izaugsmē  semestra  garumā.  Esam  pateicīgi  vecākiem  un  koncerta
apmeklētājiem,  kuri  piepildīja  Augšlīgatnes  Kultūras  nama  koncertzāli  radot  sirsnīgu  un
mājīgu atmosfēru 17.decembra vakarā. Īpaši priecēja apstāklis, ka īsi pirms koncerta sākuma
tika papildinātas koncerta sēdvietas, lai ikviens pasākuma apmeklētājs justos komfortabli un
ērti baudot pasākuma norisi. Par koncerta scenāriju bija parūpējusies mūsu skolotāja Līga
Ruciņa. Viņa meistarīgi bija izveidojusi koncerta konceptu tā, lai iesaistīti tiktu gan mūzikas,
gan mākslas nodaļas audzēkņi. Mākslas nodaļas semestra skates darbi tika izstādīti tā, lai
katrs apmeklētājs tos varētu aplūkot. Šeit pateicību izsakām skolotājām Ingūnai Briedei un
Ievai  Pastarei,  kuras  rūpējās  par  koncerta  vizuālo  noformējumu  izvietojot  koncertzālē
audzēkņu  skates  darbu  stendus  un  papildinot  svētku  pasākumu  ar  gaumīgām  ziemas
noskaņu  projekcijām.  Mākslas  nodaļas  audzēkņi  papildināja  muzikālos  priekšnesumus  ar
interesantiem stāstiem un faktiem par ziemu, tādējādi attīstot savas runas kultūras iemaņas
lielas auditorijas priekšā. Pedagogu Andra Muižnieka, Līgas Ruciņas, Aigijas Kalniņas, Elzas
Liepiņas,  Reiņa  Melbārža  ,Vinetas  Golubkovas,  Daces  Bicānes  un  Ingrīdas  Zumbergas
audzēkņi  priecēja  klātesošos  klausītājus  ar  jaukiem,  emocionāliem,  daudzveidīgiem
muzikāliem  priekšnesumiem  gan  solo  sniegumā,  gan  apvienojoties  dažādās  kolektīvās
muzicēšanas  sastāvos.  Sadzirdējām  gan  mazās  ,  starojošās  mūzikas  studijas   meitenes
skolotājas  Daces  Bicānes  vadībā,  kuras  dziedāja  dziesmas  “Pulkstentiņš”  un  “
Brīnumsvecīte”,   gan lielākus kolektīvās muzicēšanas  apvienības  – stīgu kamerorķestri  ar
sirdi sildošo D.Rīda Pēdējo valsi skolotājas Ingrīdas Zumbergas un Reiņa Melbārža vadībā, kā
arī  pūtēju  orķestri  Andra  Muižnieka  vadībā  ar  Ziemassvētku  melodiju  virteni.  Skolas
audzēknis  Rūdolfs  Melnis  ,  skolotāja  Vineta  Golubkova un  Kaspars  Gulbis  apvienojās  un
izveidoja akordeonistu trio atskaņojot sprigano un kustīgo S.Kokaļa skaņdarbu “Tempo di
polka”.  Koncertā  iespēja  bija  muzicēt  LMMS  solo  māksliniekiem  Paulai  Hamčanovskai
(vijole),  Viktorijai  Ustinovai  (klavieres),  Aleksejam Mihļeņovam  (eifonijs),  Annai  Vikmanei
(čells), Rūdim Emīlam Zelčam (trompete), Jānim Vladimirovam (čells), Imantam Mārtiņam
Kupčam  (vijole),  Sanijai  Pocevičai  (flauta)  ,  Rūdolfam  Melnim  (akordeons)  un  Valteram
Vasiļjevam (trombons).
Paldies LMMS koncertmeistarei Līgai Ruciņai, kura audzēkņu sniegumu ietērpa brīnišķīgās
klavieru skaņās, tādējādi palīdzot audzēkņiem atklāt skaņdarba muzikālo domu un saturu tā,
lai  radītu  jauku  emocionālu  saviļņojumu  klausītājiem.  Ieskatoties  šajā  muzikālajā  un
mākslinieciskajā spogulī  LMMS administrācija svētku koncerta laikā sveica  audzēkņus ar
pateicības  rakstu  ,  kuru  sekmes  semestra  griezumā  bija  “Loti  labi”.  Pavisam  16  LMMS
audzēkņi saņēma šādus pateicības rakstus, tādējādi motivējot šos un arī citus skolas jaunos



censoņus turpināt progresēt savās zināšanās un instrumenta spēles profesionālajās iemaņās
arī mācību gada otrajā semestrī.
    Klavierspēles nodaļā LMMS darbojas šarmantās skolotājas Aigija Kalniņa un Līga Ruciņa.
19.decembra vakarā izskanēja klavieru nodaļas tradicionālais atklātais koncerts vecākiem.
Tajā  savas  iegūtās  iemaņas  atrādīja  klavieru  nodaļas  audzēkņi,  kuriem tā  bija  brīnišķīga
iespēja  pilnveidot  savas  prasmes  instrumenta  spēlē  plašākā  klausītāju  lokā.  Koncerta
noslēgumā  skolotājas  apvienojās  četrocīgā  klavierspēlē  aizvedot  auditorijā  klātesošos
muzikālā ceļojumā uz dažādām pasaules valstīm. 
    Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas renovētā ēka Mākslas ielā 2 ir pieteikta konkursam
“Baumit  gada  fasāde  2019”.  Fasādes  gleznojums  veidots  pēc  LMMS  absolventes  Lauras
Freimanes  diplomdarba  kompozīcijas  motīva,  kuras  ideju   apstrādājusi  un  iedzīvinājusi
dizainere,  skolotāja  Ingūna Briede.   Ēka ieklauta nominācijā-gada pārbūve.  Apbalvošanas
ceremonija  notiks  17.janvārī  Rīgā.  Gaidīsim un lūkosim kā  šis  virtuozais,  fundamentālais
darbs tiks novērtēts.
      Noslēgumā vēlamies padalīties ar aktuālo informāciju LMMS norisēs. 2 semestrī mūsu
darba plāns solās būt diezgan piesātināts un intensīvs. Audzēkņi, pedagogi, vecāki un skolas
administrācija veido skolas auru un ,saprotams, no šīs četrotnes sadarbības būs atkarīgs, kā
mēs spēsim šo darba plānu īstenot, neatstāt to idejas un sapņa statusā, bet gan atdzīvināt
un  realizēt.  Brauksim  uz  konkursiem.  Katrai  nodaļai  iecerēti  konkrēti  konkursi,  kuros
pārstāvēsim LMMS realizētās instrumenta spēles  mācību priekšmetu programmas. Esam
uzsākuši sarunas ar Sējas Mūzikas un mākslas skolas par sadraudzības tradīciju uzsākšanu.
Dosimies  uz  Līgatnes  novada  pirmsskolas  izglītības  iestādēm,  lai  pašiem  mazākajiem
modinātu  sapni  par  mūzikas  apgūšanu,  iepazīstinātu  viņus  ar  dažādiem  mūzikas
instrumentiem,  ar  to  skanējuma  burvību.  Mācīsimies  arī  mēs-skolotāji  un  skolas
administrācija. Strādāsim tā , lai 26.maija vakarā varētu lepoties ar savu veikumu, to atrādot
LMMS izlaiduma pārskata koncertā.
   Lai  mūsos, audzēkņos un vecākos , ieskanās kāda spilgta dzīves melodija, kura liek virzīties
soli  pa  solītim  LMMS  mūzikas  un  mākslas  nebeidzamajā  izaugsmes  un  profesionālās
pilnveides kalnā.


