
Ejot mūzikas un mākslas taku Līgatnē.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skola tradicionāli  vēlas padalīties jaunākajās aktualitātēs, jaunākajos
notikumos, jaunākajās iecerēs. Ar skumjām, vai prieku, to grūti spriest, taču jāsecina, ka februāris
klāt.  Laika  rats  dzied  savu  nebeidzamo  un  steidzīgo  “laika  dziesmiņu”,  tomēr  jāatzīst,  ka  šāds
februāris nebūt nebija gaidīts ziemas prieku baudītājiem. Rudenīgais klimats aiz mūsu mājokļu vai
darba kabinetu logiem ,iespējams, mūs nevilina skriet dabas ārēs tik aizrautīgi kā tad, ja mūs lutinātu
balti pūkaina ziema. Mūzikas un mākslas jomai tas nāk par labu, jo tādējādi audzēkņiem ir iespējams
nedaudz vairāk laika veltīt savai profesionālajai izaugsmei un profesionālo prasmju izkopšanai. Tomēr
“pīrāgam vienmēr divi  gali”  un jāsaka,  ka  drūmais  un pelēkais  laiks  arī  nav  tas,  kurš  spārno un
iedvesmo. Bet  mēs ticam, ka ziemas brīnumu vēl sagaidīsim ar iedvesmas un enerģijas lādiņu azotē.

Bet neskatoties ne uz kādiem klimata apstākļiem Līgatnes Mūzikas un mākslas skola vēlas padalīties
ar jaunākajām aktualitātēm, kurās esam bijuši iesaistīti. Viena no svarīgākajām prioritātēm ir dot
iespēju  jaunajiem  censoņiem  gan  mūzikas  jomā,  gan  mākslas  jomā  gūt  pieredzi  visdažādākos
konkursos. Tas viennozīmīgi arī  pašiem audzēkņiem ļauj sajust to, ka mēs nebūt neesam vienīgie
profesionālās ievirzes izglītības nesēji, bet gan iekļaujamies 143 mūzikas un mākslu skolu saimē mūsu
valstī. Gana liels skaitlis,  lai saprastu, ka mūsu iespējas ir ļoti plašas gūt neatsveramu pieredzi un
pārstāvēt  savu skolu,  kļūt  redzamākiem uz šīs  milzīgās  platformas,  pašiem kļūt  pamanītākiem ar
savām darbībām un aktivitātēm.

 2020.gadu  Līgatnes  Mūzikas  un  mākslas  skola  ir  iesākusi  ar   mūsu  audzēkņu  dalību  vairākos
konkursos.2020.gada  24.janvārī  3.klases  trombona  spēles  audzēknis  Valters  Vasiļjevs  pārstāvēja
skolu  “XXV Latvijas  Mūzikas  skolu  pūšaminstrumentu  un  sitaminstrumentu Izpildītāju  konkursā”,
kurš norisinājās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Valters guva ārkārtīgi vērtīgu pieredzi būt
starp valsts labākajiem trombona spēlētājiem. Viņš konkursā atskaņoja L.van Bēthovena “Vācu deju”
un R.Šūmaņa “Dziesmu” D dur. Audzēknis ieguva sertifikātu par dalību šajā prestižajā konkursā, bet
vēl  svarīgāk,  ka  viņš  ieguva  neatņemamu  pieredzi  savai  turpmākajai  profesionālajai   izaugsmei
sajūtot Latvijas mūzikas gaismas pils auru un valsts labāko trombona spēles audzēkņu sniegumu un
klātesamību.  Savukārt  mūsu  7.klases  vijoles  spēles  audzēkne  Paula  Hamčanovska  2020.gada
29.janvārī  piedalījās  “VI  mazajā  Augusta  Dombrovska  konkursā”,  kas  norisinājās  Augusta
Dombrovska  mūzikas  skolā  Rīgā.  Paula  bija  viena  no  10  savas  grupas  konkursa  dalībniecēm un
nodemonstrēja savu tā brīža labāko sniegumu. Audzēkne atskaņoja J.Mediņa “Romanci” un V.Šēra
“Tauriņi”.Arī  viņai  bez  šaubām  ir  ārkārtīgi  svarīgi  iegūt  nenovērtējamu  pieredzi  sajūtot  savu
vienaudžu  sniegumu  citur  Latvijā,  klausoties  un  piedaloties  šādās  aktivitātēs   paplašināt  savu
profesionālā varējuma un prasmju apvārsni. Vēlamies izsacīt vislielāko paldies audzēkņiem Valteram
Vasiļjevam un Paulai Hamčanovskai, pedagogiem Andrim Muižniekam un Ingrīdai Zumbergai, kā arī
koncertmeistarei Līgai Ruciņai par audzēkņu motivēšanu, gatavošanu un atbalstīšanu šajā ārkārtīgi
svarīgajā procesā, lai viņi nokļūtu uz šiem konkursiem.

2020.gads ir gads, akordeona spēlē norisinās Valsts konkurss. Pērnā gada 11.decembrī mūsu skolas
audzēknis  Rūdolfs  Melnis  piedalījās  Valsts  konkursa  1.kārtā.  Rūdolfs  tika  izvirzīts  dalībai  2.kārtā
reģionā. 29.janvārī Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā norisinājās 2.kārta, kur Rūdolfs godam
pārstāvēja  Līgatnes  Mūzikas  un  mākslas  skolu  8  reģiona  labāko  audzēkņu  konkurencē.  Rūdolfa
repertuārā  bija  J.S  Baha  “Sarabanda”  un  S.Bredis  “Uz  skatuves”.  Žūrijas  vērtējumā  jaunais
akordeonists ieguva 2.vietu III  grupā un tika izvirzīts  uz Valsts konkursa 3.kārtu, kura norisināsies
2020.gada  12.februārī  Ulbrokas  Mūzikas  un  mākslas  skolā.  Novēlēsim  Rūdolfam  labu  ceļa  vēju,
veiksmi, pacietību gatavojoties atbildīgajai un godpilnajai 3.kārtai. Pateicību izsakām arī audzēkņa
skolotājai Vinetai Glubkovai, kura ne mirkli nav liegusi profesionālu padomu un ieguldījusi nesavtīgu



darbu Rūdolfa profesionālajā izaugsmē. Lepojamies ar audzēkņu un skolotāju darbu,  esam gandarīti
par notiekošajām aktivitātēm.

Zīmējumu  konkurss  “Mana  novada  dārgakmens-jaunā  būve”.  Mākslas  nodaļas  audzēkņi  janvāra
mēneša pirmo pusi cītīgi gatavoja savus zīmējumus , kur tika iemūžināta Līgatnes Mūzikas un mākslas
skolas  jaunā  skolas  fasāde   izmantojot  dažādas  zīmēšanas  tehnikas.  Darbi  padevās  krāšņi  un
daudzveidīgi.  Skolotājas Ievas Pastares,  Jura Bindemaņa un Ingūnas Briedes vadībā tika meklētas
visdažādākās iespējas īstenot šos zīmējumus atrodot katram audzēknim savu unikālo rokrakstu un
ideju. Darbi tika iesniegti konkursam 6.februārī, kura rīkotājs ir Latvijas Būvnieku asociācija. Lūkosim
kā tālāk attīstīsies notikumi šīs aktivitātes kontekstā.

Valsts konkurss vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņiem februārī ir prioritāte darbu sarakstā.
1.kārtas darbi jāizvērtē līdz 29.februārim. Šajā gadā tēma ir “Scenogrāfija”. Lai raisīti ideju kamolīti,
Līgatnes  mākslas  nodaļas  audzēkņi  2020.gada  22.janvārī  devās  mācību  ekskursijā  uz  Latvijas
Nacionālo  operu  projektā  “Ekskursija  Operā”.  Mācību  ekskursijā  redzētais  lieti  noderēs
“scenogrāfijas” darbu īstenošanas procesā, ļaus konkursa tēmu īstenot ar dziļāku izpratni  par to,
darba un mācību process kļūs radošāks apkopojot un pilnveidojot audzēkņu idejas par scenogrāfiju.
Valsts konkursa vizuāli plastiskajā mākslā 2.kārta norisināsies 2020.gada 27.martā Valmieras dizaina
un mākslas vidusskolā. Velēsim radošu veiksmi, lai arī mūsu audzēkņi tur būtu kupli pārstāvēti.

Esam gandarīti, ka Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas ēka ir ieguvusi 1.vietu konkursā “Baumit gada
fasāde -2019” nominācijā  “Sabiedriskas  ēkas  rekonstrukcija”.  Vislielākais  paldies Līgatnes  novada
pašvaldībai, projekta realizētājiem, dizainerei un skolas skolotājai Ingūnai Briedei, kura iedzīvināja
mākslas nodaļas absolventes Lauras Freimanes diplomdarba kompozīcijas metu  ēkas fasādē. Līgatne
nu ir ieguvusi atjaunotu skaistu, estētisku, krāšņu mūzikas un mākslas zinību pili.

2020.gada 27.februārī  Augšlīgatnes kultūras namā plkst.17.30 Līgatnes Mūzikas un mākslas skola
satiksies  ar  Sējas  Mūzikas  un  mākslas  skolu  jaukā,  muzikālā,  draudzīgā  gaisotnē  ”Draudzības
koncertā”. Veidosim šo vakaru tā, lai atkal un atkal mums būtu vēlme satikties Līgatnes Mūzikas un
mākslas skolas veidotajos ārpusstundu koncertos un pasākumos. Būsim aculiecinieki tam, ka jauna
draudzība veido jaunas, brīnišķīgas tradīcijas.


