
Paverot mūsu skolas parādes durvis…

Laika  rats  griežas  vēja  spērniem.  Aizritējusi  Latvijas  102.dzimšanas  diena  un  nemanot  atnācis
decembris.  Decembris-  mēnesis,  kad,  neskatoties  uz  ārkārtējās  situācijas  laiku,   sākam  izjust
Ziemassvētku noskaņu, kad ausīs ieskanas ilgi gaidītās Ziemassvētku melodijas. Esam parūpējušies,
lai  mūsu  skolas  iekštelpas  būtu  ietērptas  svētku  rotājumos  un  dekorācijās.  Tomēr,  kā  allaž,
decembris nav tikai svētku mēnesis. Tas ir darba pilns mēnesis visiem - gan LMMS administrācijai,
gan  pedagogiem  un,  protams,  arī  skolas  audzēkņiem.  Jaunie  mūziķi   kārto  I   semestra  mācību
koncertus,  jaunie  mākslinieki  cītīgi  turpina  strādāt  pie  saviem semestra  skates  darbiem.  Tomēr,
ārkārtējās situācijas apstākļos, šo semestri varam noslēgt vien individuālās klātienes nodarbībās un
konsultācijās gan mūzikas, gan mākslas nodaļās. Tradicionāli tiks sumināti uzcītīgākie LMMS audzēkņi
gan mūzikas ,gan mākslas nodaļā. Mūsu iekšējie skolas noteikumi par “audzēkņu pozitīvās uzvedības
un  motivācijas  kārtību”  paredz,  ka  sudraba  atzinības  rakstu  saņems  tie  audzēkņi,  kuri  semestri
noslēdz ar vidējo atzīmi 8 (vai vairāk), bet zelta atzinības rakstu saņems tie audzēkņi, kuri semestri
noslēdz ar vidējo atzīmi 9 (vai vairāk). Tāpat cītīgākajiem audzēkņiem esam sarūpējuši mūsu  īpašo
dāvanu. Tā ir mūsu jaunradītā  “ LMMS nošu un skiču burtnīca” ar  mūsu mākslas nodaļas absolventa
Emīla Rūda Zelča lielisko darbu, kas ieintegrēts burtnīcas vākā. Apkopojot audzēkņu iespēto pirmajā
semestrī mēs gan precīzāk saskatām mūsu skolas audzēkņu stiprās puses , gan arī  šķautnes,   kurām
būs jāpievēršas uzmanīgāk un vērīgāk mācību gada II semestrī.

Esam ārkārtīgi priecīgi, ka 2020./2021.mācību gadu LMMS uzsākuši 22 jaunie audzēkņi - 11 mūzikas
nodaļā un 11 mākslas nodaļā. Turpinām īstenot 11 izglītības programmas. Esam pateicīgi visam mūsu
pedagogu  darba  kolektīvam,  kuri  nerimstoši  un  iedvesmoti  darbojas  arī  ārkārtējās  situācijas
apstākļos,  pielāgojoties  visiem  valstī  noteiktajiem  ierobežojumiem.  Šajā  laikā  veidojam  skaistas
ierakstu programmas, tādējādi sniedzot gandarījumu gan vecākiem, gan audzēkņiem, gan arī pašiem
pedagogiem.  Tas  ir  lielisks  veids,  kā  mēs varam sniegt  atgriezenisko  saiti  par  mūsu darbu šajos
nebijušos  apstākļos un situācijā.  Esam atjaunojuši  mūsu skolas logo, kurš ticis  veidots pēc mūsu
ilggadējā skolotāja Jura Bindemaņa idejas meta. Atjaunotajā skolas vimpelī iestrādātas šī logo aprises
un jau drīzumā ceram, ka radīsies iespēja šo mūsu atribūtu pielietot gan skolas 30.gadu jubilejas
koncertos,  gan  citos  skaistos  un  saviesīgos  mirkļos.  Līgatnes  Mūzikas  un  mākslas  skola  dibināta
1991.gadā. Esam iecerējuši “apaļo” skolas jubileju svinēt 2021.gada 17.aprīlī. Raudzīsim un cerēsim,
ka tam tā arī būs lemts notikt.

Vēlreiz jāatzīmē, ka 2020.gadā ticis daudz strādāts pie Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas pieguļošās
teritorijas  pilnveidošanas  un  uzlabošanas.  Nobruģētie  gājēju  celiņi  nu  pieved  tieši  pie  skolas
“parādes”  durvīm,  izveidotas  atdalošās  apmales  starp  brauktuves  daļu  un  skolas  pieguļošo
dekoratīvo zonu. Četras elegantas gaismas laternas, kuras uzstādītas šajā rudens periodā, nu cēli
izgaismo un izceļ atjaunoto LMMS ēkas fasādi, kura šobrīd Augšlīgatnē slienas kā simbols mūzikas un
mākslas pasaulei. Esam lepni par mūsu pašu  “gaismas pili”.  Audzēkņi, vecāki un citi apmeklētāji
droši var gan praktiski pārvietoties  skolas teritorijas robežās, gan arī vērot un baudīt gaismas noklāto
skolas fasādi, kurā iestrādātas mūsu absolventes Lauras Freimanes diplomdarba meta idejas ar izcilās
pedagoģes Ingūnas Briedes meistarīgajām rokām.

Esam ārkārtīgi gandarīti, ka 2020.gadā esam spējuši papildināt skolas materiāltehnisko resursu bāzi
ar jauniem mūzikas instrumentiem. Iegādātas četras jaunas flautas “Yamaha YFL-212”, divi akordeoni
“Startone  Maja  48”,  divi  čelli  “Gewa  Allegro-VC1”   un  “Yamaha  P-125”  digitālās  klavieres.
Jauniegādātie mūzikas instrumenti jau atraduši ceļu jauno mākslinieku rokās, lai tie gan uzsāktu, gan
turpinātu savu izaugsmi mūzikas nebeidzamajos un plašajos ceļos. Tāpat nozīmīgs ieguvums skolai ir
Multifunkcionālā  kopēšanas  iekārta  “Canon”,  kas  viennozīmīgi  ir  neatsverams  materiāltehnisks
resurss gan skolas ikdienas darba dzīvē, gan pilnvērtīgāka mācību procesa nodrošināšanā. Visus šos



darbus 2020.gadā esam spējuši  paveikt  cieši  sadarbojoties  ar  Līgatnes  novada pašvaldību,  tāpēc
izsakām siltus  pateicības vārdus par šādu būtisku ieguldījumu mūsu skolas attīstībā. 

Šobrīd  ir  uzsāktas  sarunas  arī  ar  Cēsu  izglītības  pārvaldi  par  to,  kā  profesionālās  ievirzes  skolas
turpinās  savu  darbu  jaunveidojamā  Cēsu  novadā.  Sagaidāms,  ka  tuvākajā  laikā  turpināsies
daudzkārtējas  sarunas  par  dažādiem  jautājumiem,  kuri  tieši  skars  jaunveidojamā  novada
profesionālās ievirzes izglītības iestādes sākot jau ar 2022.gadu. 

Bet tomēr vislielākā vērtība ir mūsu skolas pedagogi. Ilggadējā akordeona spēles skolotāja Vineta
Golubkova,  mūzikas  teorētisko  priekšmetu  skolotāja  Dace  Bicāne,  klavierspēles  skolotājas  Aigija
Kalniņa un Līga Ruciņa, vijoles spēles pedagoģe Ingrīda Zumberga, čella spēles pasniedzējs Reinis
Melbārdis, flautas spēles jaunā skolotāja Elza Liepiņa, metāla pūšamo instrumenta spēles skolotājs-
triju zvaigžņu ordeņa kavalieris Andris Muižnieks, vizuāli plastiskās mākslas skolotājas Ingūna Briede
un Ieva Pastare. Ikviens no mums cenšas strādāt tā, lai pēc iespējas labāk spētu īstenot skolas  vīziju
“Izglītības iestāde, kuras darbība balstās uz audzēkņu, pedagogu un  vecāku profesionālu, radošu
sadarbību  un  organiski  iekļaujas  vietējā  kultūrvidē”  un  misiju “radīt  mācību  vidi,  kas  sekmē
audzēkņu attīstību par radošu, brīvu un patstāvīgu personību, kura spēj pilnveidot un īstenot savu
dabas doto potenciālu”

Ir gandrīz neiespējami prognozēt to, kā sekmēsies Covid-19 infekcijas  izplatības ierobežošana mūsu
valstī, taču ļoti, ļoti, ļoti ceram, ka visi būsim sveiki ,veseli un pozitīvi noskaņoti. Mūzikas un mākslas
pasaule-  tā  ir  pasaule,  kura  liek  dziedāt  un  plaukt  mūsu dvēselēm ne tikai  svētku laikā,  bet  arī
ārkārtējās situācijas laikā. Mēs vēlam priecīgu un gaišu šo adventes laiku. Lai katrs mēs spējam atrast
sapratnes un labestības pavedienu savās sirsniņās ,  spējam  to paritināt cits citam,  gaiši sasildot
mūsu sirdis. Laimīgu, veselīgu iecerēm bagātu 2021.gadu!

Līgatnes Mūzikas un mākslas skola.

Cieņā, 


