
Ziemas mēneša noskaņās  

Cik brīnišķīgi, ka iesācies īsts, pasakains ziemas sapnis. Līdzās žilbinošajai ledus un sniega krāsai 

mirdzam arī mēs, gan lieli, gan mazi. Iespējams, ka šajā gadā pat vairāk nekā citus gadus spējam baudīt 

“ziemas prieku” burvību un izaicinājumu klāstu, vairāk spējam rast laiku sev un ģimenei, lai saņemtu 

šo “ziemas prieku” sniegto atgriezenisko saiti- slēpes, slidas, kupenas un pikas. Sārti vaigi un laika 

izjūtas īslaicīgs zudums reizēm var būt arī emocionāli ārkārtīgi patīkama sajūta un piedzīvojums. Tādēļ 

jau tas ir sapnis, tam viss ir iespējams, viss pavisam reāls. Un līdzās tam mūsu  dzīve – tik daudzveidīga 

un nereti negaidītiem pavērsieniem piepildīta, kad prāts jau visu saprot, tomēr nemitīgi meklē 

pozitīvos un pareizos vārdus ikvienas situācijas skaidrojumam un risinājumam. Tāpat  līdzās sapnim 

stāv doma – domājama un dzīve - dzīvojama. Dažkārt mums jādodas kopā uzzīmēt vienotu veidolu 

saviem sapņiem, lai apzinātos un saprastu, ka teju viss ir iespējams un paveicams jebkādos apstākļos. 

Kopā jāiespēj uzkāpt tajā kalnā, kur mums visi šie blakus apstākļi un  dažādie situāciju labirinti dotu 

spēku visu pārvarēt un ļautu starot pat  daudz spožāk par vismirdzošāko ziemas dienu. 

Par mācību procesa organizāciju Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā no 2021.gada 11.janvāra:  

Pamatojoties uz 2021.gada 7.janvāra Grozījumiem Nr.4 Ministru kabineta 2020. gada 6.novembra 

rīkojumā Nr.655, profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi no 2021.gada 11.janvāra 

nodrošinām attālināti līdz nākamajam saistošajam rīkojumam. Mūzikas un mākslas studijas nodarbības 

no 2021.gada 11.janvāra līdz nākamajam saistošajam rīkojumam joprojām esam pārtraukuši, un 

vecāku līdzfinansējums par tām netiks piemērots.  

Par veicamajiem mācību uzdevumiem profesionālās ievirzes grupu nodarbībās mūzikas un vizuāli 

plastiskās mākslas nodaļās informācija tiek  ievietota e-klasē, pievienojot atbalsta materiālus uzdotā 

darba izpildei.  Attālinātā mācību procesa nodrošināšanai  pedagogi rezultatīvos rādītājus atspoguļo  

e-klasē pēc esošā stundu saraksta. Nepieciešamības gadījumā notiek papildu saziņa  ar audzēkņiem un 

vecākiem, par jebkādām izmaiņām informējot Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas direktoru un 

direktora vietnieci izglītības jomā.  

Par veicamajiem uzdevumiem  mācību procesa nodrošināšanā individuālajās stundās mūzikas nodaļā, 

pedagogi ir individuāli izveidojuši ārkārtējās  situācijas mācību procesa īstenošanas plānu, saskaņotu 

ar katra audzēkņa individuālajām iespējām, informējuši par to Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas 

direktoru un direktora vietnieci izglītības jomā, audzēkņus un viņu vecākus. Saziņa notiek pedagogam 

un audzēknim ērtā komunikācijas formā (e-klase, e-pasts, tālrunis, Zoom tiešsaiste, Jitsi meet, 

WhatsApp un  citi interneta resursi) pēc esošā Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas stundu saraksta vai 

arī citā ērtā laikā individuāli par to vienojoties. 

Pedagoga un audzēkņa iespēju robežās, uzdodam audzēkņiem patstāvīgi veicamos uzdevumus,  

plānojam uzdevumu izpildes izvērtēšanu, atgriežoties skolā (piemēram, darbu skates mākslā vai 

mācību koncerti mūzikā, pārbaudes darbi mūzikas teorijas mācību priekšmetos, izpētes darbu 

prezentācijas Mākslas valodas pamatos utt.). Ārkārtējās situācijas apstākļos ir pieļaujams mācību 

procesa darba plānā iekļautās pārbaudes formas mūzikas un mākslas nodaļas audzēkņiem iesūtīt 

izmantojot elektroniskos rīkus (foto, video vai audio ieraksts). 

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļā attālinātā mācību procesa laikā mācību procesu organizējam 

“ZOOM” tiešsaistē un individuāli saskaņojot attālināto konsultāciju laikus ar vizuāli plastiskās mākslas  

nodaļas audzēkņiem.  

Vēlamies sirsnīgi sveikt Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas jaunos kolēģus-pedagogus. Mūsu 

pedagogu pulkam pievienojusies jaunā čella spēles skolotāja Elfrīda Švalbe. Elfrīda ir Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) studente, daudzpusīga mūziķe-komponiste, čelliste. Muzicē 

https://likumi.lv/ta/id/317942-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-9-junija-noteikumos-nr-360-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplati...


simfonisko orķestru sastāvos, darbojas kā čellu grupas koncertmeistare, ir soliste gan orķestros, gan 

dažādos kamermūzikas sastāvos (stīgu kvartetā, trio, duetos, arī klavierkvintetā). Savas prasmes čella 

virtuozā pārvaldīšanā apliecinājusi arī vairākos solo koncertos. Tāpat savu meistarību Elfrīda Švalbe 

spodrinājusi piedaloties dažādos starptautiskos un pašmāju konkursos – laureāte prestižajā 

K.Davidova starptautiskajā čellistu konkursā. Darbojas arī  kā improvizatore un savu 

oriģinālkompozīciju atskaņotājmāksliniece. Emīla Dārziņa skolas tradīcijas – arī Līgatnes Mūzikas un 

mākslas skolas jaunie čellisti  soli pa soli turpinās  pārņemt un skolotājas Elfrīdas vadībā izzināt krāšņo 

un vilinošo čella mūzikas pasauli. Tāpat mūsu skolotāju kolektīvam pievienojusies vizuāli plastiskās 

mākslas skolotāja Daiga Rudzuroga. Viņas pārziņā būs tādi  mācību priekšmeti kā “mākslas valodas 

pamati”, “zīmēšana” un “gleznošana”. Vēlam veiksmes mūsu jaunajiem kolēģiem ikdienas darbā, 

radošus risinājumus un panākumus piedzīvojot kopīgi ar saviem audzēkņiem. 

49. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „LIDICE 2021”  

Konkursa uzdevums ir veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, padziļināt izpratni par 

robotiku, inženierzinātnēm un radošajām industrijām. Arī sekmēt izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas programmu pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu, sniedzot iespēju 

audzēkņiem eksponēt savus darbus starptautiskajā izstādē. Konkurss notiek divās kārtās -Latvijā un 

Čehijā. Konkursa rīkotājs ir valsts izglītības satura centrs (VISC).Līgatnes Mūzikas un mākslas skola ir 

pieteikusi dalību šajā starptautiskajā konkursā. Vizuāli plastiskās nodaļas 2.klases audzēkņis Gatis 

Ābols tajā piedalīsies ar darbu “Vīrusu iznīcinātāji”, bet 5.klases audzēkne Estera Serkova konkursā 

startēs ar darbu “Mākslīgais mākslinieks”. Ir pieteikts arī grupas darbs “Zemūdens dārgumu meklētāji”. 

I kārta norisināsies no 26.janvāra līdz 11.februārim. I kārtas laureātu darbi tiks nosūtīti dalībai konkursa 

II kārtā – Čehijas pilsētā Lidicē. Veiksmi mūsu jaunajiem māksliniekiem! 

Mūsu pedagogi arī paši nemitīgi turpina mācīties piedaloties profesionālās pilnveides semināros un 

kursos. 2021.gada 14. un 15.janvārī vizuāli plastiskās mākslas skolas skolotāji Ingūna Briede un Daiga 

Rudzuroga piedalījās seminārā “ Dizaina domāšana darbībā. Telpiski objekti un vides risinājumi”. 

Dizains un dizaina apguve kļūst par svarīgu izglītības satura daļu, tāpēc arī mūsu skolotāji seko līdzi 

svarīgākajām mūsu laikmeta tendencēm vizuāli plastiskajā mākslā. Arī es pats kā skolas vadītājs nupat 

esmu apguvis profesionālās pilnveides izglītības programmu “Digitālās prasmes attālināto mācību 

nodrošināšanai”. Šī tēma šobrīd mums visiem kļuvusi ārkārtīgi aktuāla. Savukārt skolotāja Vineta 

Golubkova savu profesionālo pilnveidi papildinājusi ar tādu tēmu kā “Pozitīvas audzināšanas principi 

digitālajā laikmetā”. Arvien biežāk ikdienas gaitās saklausāms vārds “digitāls”, tāpēc arī mēs cenšamies 

izprast šī vārda nozīmīgumu no visdažādākajiem skatu punktiem. 

Ziemā sniegs ir balts, vasarā ne redzēt to, ne just. Tā ir likts tam būt. Un tieši tāpēc ziema ziemā tik 

laba spēj būt. Vasarā tam tā ne tuvu būt nav ļauts. Vēl līdz vasarai krietns solis ir sperams. Sniega 

kupenā atrodot vienu mazu oglīti. No kuras ugunskuru iekurt tajos brīžos, kad sals istabā ienākt grib. 

Neturi sava nama durvis vaļā, kad laukā putenis griež. Atver logu vaļā savam namam, kad pavasaris 

pieklauvē pie tā ar pirmo bites dziesmu. Jo  zini – it viss ir labs, kas Dieva laists ir pasaulē. /Ieva 

Trimalniece/ 


