
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolai 30.gadskārta

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas vēstures līkloči 30 gadu garumā bijuši visnotaļ līkumaini. Vēlamies
hronoloģiski atskatīties uz 30 gadu notikumiem Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā. Taču šajā reizē ne tik daudz
uz  personālijām  un  sasniegumiem,  bet  gan  uz  dažādiem  faktiem  par  izglītības  iestādes  īstenotajām
programmām, dibinātāja lēmumiem un citām aktivitātēm.

1991.gada 23.augustā Cēsu rajona Līgatnes ciemata tautas deputātu padome pieņēma lēmumu nodibināt
Līgatnes ciematā bērnu mūzikas skolu. Sākotnēji jaundibinātā izglītības iestāde darbojās Līgatnes papīrfabrikas
kultūras  nama  un  Līgatnes  vidusskolas  mācību  telpās.  Pirmajos  gados  tika  īstenoja  tikai  mūzikas  izglītības
programmas – tolaik audzēkņi varēja apgūt klavieru, akordeona, vijoles un pūšaminstrumentu spēli. 

Pieaugot  audzēkņu  skaitam  tika  iegūtas  telpas  Līgatnes  pagasta  sākumskolā.  1994.gada  1.septembrī
darbību skolā uzsāka arī Mākslas nodaļa. 1996.gada 30.oktobrī Cēsu rajona Līgatnes pagasta padome pieņēma
lēmumu par skolas nosaukuma maiņu – proti, turpmāk tās nosaukums būs “Līgatnes Mākslu skola”. Tobrīd skolā
varēja apgūt klavieru, akordeona, vijoles, flautas, klarnetes, saksofona, trompetes un trombona spēli, darbojās
arī  kora  klase.  Savukārt  no  2000.gada  1.septembra  izglītības  iestāde  sāka  īstenot  un  kopt  mežraga  spēles
tradīcijas.

Attīstība turpinājās un 2002.gada 15.maijā Cēsu rajona Līgatnes pagasta padome apstiprināja izglītības
iestādes  nosaukuma  maiņu  uz  “Līgatnes  Mūzikas  un  mākslas  skola”,  kā  arī  apstiprināja  LMMS  nolikumu.
2002.gada  25.maijā  Līgatnes  pagasta  padome pašvaldībai  piederošo  mājīpašumu  „Kārkliņi”  mācību  procesa
nodrošināšanai nodeva Līgatnes Mūzikas un mākslas skolai. Tādējādi tika saņemtas lietošanā papildus telpas
459,7 kvadrātmetru kopplatībā. Sākumposmā jaunajās telpās darbojās skolas administrācija (direktore, direktora
vietnieks  saimnieciskajā  darbā,  grāmatvede)  un  Mākslas  nodaļa.  Mūzikas  nodaļa  turpināja  strādāt  Līgatnes
pagasta Sākumskolas telpās.

2003.gada pavasarī izglītības iestādes akreditācijā mazā audzēkņu skaita dēļ netika akreditēta kora klase
un līdz ar to noslēdza savu darbību. No 2005.gada 1.septembra izglītības iestādē ienāk “čells”.  2005.gada rudenī
„Kārkliņu”  ēkā  telpas  tiek  piemērotas  un  iekārtotas  jau  apjomīgāka  mācību  procesa  nodrošināšanai,
administrācijai atstājot tikai pašu nepieciešamāko.

2006.gada rudenī tika pārlicencētas skolā īstenotās izglītības programmas, bet 2007.gada februārī skola
tika akreditēta uz maksimālo termiņu – 6 gadiem. 

2009.gada  vasarā  novadu  reformas  rezultātā  mainījās  izglītības  iestādes  dibinātājs  -  Līgatnes  novada
dome. Šajā gadā “ģitāra” pievienojās skolā pieejamam instrumentu pulkam, bet 2010.gadā tika licencēta un
sākta īstenot arī jauna izglītības programmas – “Deja”. Dejas programmas īstenošana 2010.gada oktobrī tika
uzsākta ar lielām cerībām – tajā iestājās 11 audzēkņi, tomēr dažādu faktoru ietekmē drīz vien dejas izglītības
programma tika pārtraukta, tā  pārtapa par interešu izglītības programmu “Deju studija”.

2012. gada februārī skolā īstenotās mūzikas un mākslas programmas tika akreditētas uz 6 gadiem.  Ar
2014.gada 1.okobri  izglītības  iestādē darbību uzsāka vēl  vairākas interešu izglītības  programmas –  “Mūzikas
studija”, “Mākslas studija” un “Populārās mūzikas studija”, kuras īstenošana notika visnotaļ  īsu laika posmu.
2016.gadā skolā atskanēja trompetes skaņas.

Pēc Augšlīgatnes kultūras nama renovācijas, skola savu aktivitāšu iertvaros sadarbojas ar kultūras namu
un  izmanto savām vajadzībām  kamerzāli  (50-70 skatītāju vietas), lielo zāli  (175 skatītāju vietas) un jaunas,
mūsdienīgi  aprīkotas  telpas  izstāžu  iekārtošanai.  2015.gada  novembrī   tika  pieņemts  lēmums,  ka  Līgatnes
Mūzikas un mākslas skola pakāpeniski atbrīvos Līgatnes novada Pirmsskolas izglītības iestādes telpas Sporta ielā
14.  

2016.gada vasarā tika izremontēta un labiekārtota laboratorijas telpa skolas ēkā, kur notiek keramikas
darbu  glazēšana  un  apdedzināšana,  2017.gada  vasarā  ar  grāmatu  un  citu  mācību  materiālu  uzglabāšanai



piemērotām iekārtām apgādāta mācību līdzekļu krātuves telpa, bet 2018.gada martā no skolas telpām Mākslas
ielā 2 uz Līgatnes novada domes arhīvu “Skaļupes tika pārvietoti arhivējamie dokumenti un  uzsākts pamatīgais
darbs pie skolas ēkas Mākslas ielā 2 energoefektivitātes paaugstināšanas un telpu atjaunošanas projekta. Ēkas
fasādes dizainā iekļauti elementi no skolas 2012.gada absolventes Lauras Freimanes kompozīcijas diplomdarba –
skolas fasādes dizaina maketa. Būvprojekta sagatavošanā piedalījusies skolas skolotāja, dizainere Ingūna Briede.

2018./2019.mācību  gadu  skola  uzsāka  pagaidu  telpās  –  jau  pieminētajā  Augšlīgatnes  kultūras  namā
Nītaures ielā 4. Atjaunotā  Mākslas ielas 2 ēkas fasāde nav vienīgais objekts Līgatnes novadā, kur skatāma LMMS
mākslas  nodaļas  absolventu  ideju  iedzīvināšana.  2016.gada  vasarā,  mākslas  skolas  “zaļās  prakses”  ietvaros,
skolas audzēkņi piedalījās projektā “Izkrāsosim vecumdienas”, kurā sadarbībā ar Sadolin krāsu pārstāvniecību
Latvijā  pēc  skolas  2016.gada  absolventes   Anetes  Hamčanovskas  kompozīcijas  diplomdarba  meta  skolotāju
Ingūnas Briedes un Jura Bindemaņa vadībā veica sienas gleznojumu Rehabilitācijas centra “ Līgatne” Senioru
mājas  koptelpā.   2017.gada  vasarā,  mākslas  skolas  prakses  ietvaros,  pēc  2017.gada  absolventes  Katrīnas
Leimanes  kompozīcijas  diplomdarba  meta  tapa  sienas  gleznojums  Līgatnes  Mūzikas  un  mākslas  skolas
kamīnzālē.     Pēc  mākslas  nodaļas  2018./2019.mācību  gada  absolventes  Kristiānas  Vasiļjevas  diplomdarba
motīviem zaļās prakses ietvaros jaunu vizuālu pievilcību ieguva Augšlīgatnes autobusu pietura.

2019./2020.  mācību  gadā  esam  atgriezušies  Augšlīgatnes   renovētajā  “Gaismas  pils”  ēkā.  2019.gada
oktobrī izglītības iestādē uz 6 gadiem tika akreditētas 11 izglītības programmas. Instrumentu pulkam pievienojās
“Trombons” un “Tuba”. 

2020./2021.mācību gadu iesākam ar 78 audzēkņiem profesionālās ievirzes programmās un 32 audzēkņiem
interešu izglītības programmās.   

Tas šoreiz par statistisku Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas vēsturi. Tagad par citām LMMS aktualitātēm
2021.gada  februārī. 

Esam iesnieguši divus projektus valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammām materiāli tehniskās
bāzes uzlabošanai mūzikas un mākslas nodaļās. Mūzikas instrumenta apguve nav iedomāja bez paša mūzikas
instrumenta, kas ir kā būtisks priekšnosacījums tā iepazīšanā, prasmju apgūšanā un to pilnveidošanā. Salīdzinoši
neliela  novada  -  Līgatnes  novada-  tradīcijām bagātajā  Līgatnes  mūzikas  un  mākslas  skolā,  mācās  liela  daļa
Līgatnes  novadā  deklarētie  bērni,  kuri  paralēli  mūzikas  teorētiskajām  zināšanām  apgūst  dažādu  mūzikas
instrumentu  spēli  un  pārstāv  Līgatnes  novadu  dažādos,  ārpusskolas  koncertos,  pasākumos,  konkursos  un
izstādēs. Jau no skolas dibināšanas,1991.gadā, tiek īstenota izglītības programma Taustiņinstrumentu spēle -
Akordeona spēle,  tādejādi  dodot iespēju Līgatnes novada bērniem iepazīt  šo unikālo instrumentu, apgūt un
pilnveidot  akordeona  spēles  prasmes.  Akordeons  ir  unikāls  mūzikas  instruments  –  tas  ir  viens  jaunākajiem
instrumentiem  visu  instrumentu  saimē,  kura  žanriskais  pielietojums  ir  ārkārtīgi  daudzveidīgs  un  plašs. Lai
piesaistītu jaunus audzēkņus,  tos  motivētu  un  ieinteresētu akordeona  spēles  apguvē,  nepieciešams uzlabot
izglītības programmas materiāli tehnisko bāzi, kas daudzo gadu garumā ir nolietojusies. Tāpēc projekta ietvaros
pretendējam iegādāties kvalitatīvu profesionālu instrumentu Scandalli P-342. 

Savukārt mākslas nodaļas materiāltehnisko resursu bāzi ceram papildināt ar Fotokamera Canon EOS 250D
18-55 IS STM. Mūsdienās aizvien svarīgāka kļūst efektīva un novatoriska iekļaušanās informācijas sabiedrībā. Tā ir
sabiedrība, kurā svarīgākie resursi ir zināšanas un galvenais produkts ir informācija, kā arī prasme strādāt ar to.
To  var  veicināt  ar  jaunu  mācību  priekšmetu  mācību  programmu  izstrādi  un  ieviešanu,  nodrošinot  katram
indivīdam  nepieciešamo  kompetenču  attīstību  un  pilnveidi,  lai,  neskatoties  uz  sociālo  statusu,  dzimumu,
vecumu,  labklājības  stāvokli,  veselības  stāvokli,  viņš  varētu  integrēties  sabiedrībā  un  darba  tirgū,  tādejādi
veicinot  tautsaimniecības  attīstību. Mūsdienu sabiedrībā  katram indivīdam ir  tiesības  izvēlēties  vai  un  kādu
profesionālās izglītības programmu apgūt. Tāpēc ir jāpiedāvā dažādas alternatīvas, kas ietver atbilstošu mācību
metodisko bāzi, kas ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, veicinot audzēkņu motivāciju un pilnveidojot
pašvirzīto mācību prasmes. Tāpēc Līgatnes mūzikas un mākslas skola ir iecerējusi pilnveidot esošo profesionālās
ievirzes  izglītības  programmu  “Vizuāli  plastiskā  māksla”,  un  no  jaunā  2021./2022.  mācību  gada  saviem



audzēkņiem piedāvājot apgūt izvēles mācību priekšmetu “Foto pamati”. Jaunais mācību priekšmets veicinātu un
papildinātu  esošās,  radošās  izglītības  aktivitātes.  Mācību priekšmeta “Foto  pamati” saturs  nodrošina  iespēju
apgūt  spoguļkameru  un  objektīvu  darbības  pamatprincipus,  attēla  veidošanas  izteiksmes  līdzekļus,  iepazīt
fotogrāfijas  veidus  un  žanrus,  praktiski  uzņemt,  apstrādāt  un  drukāt  fotogrāfijas . Lai  šo  ieceri  īstenotu  un
veicinātu  augstāku  sabiedrības  izglītības  kvalitātes  rādītāju  sasniegšanu,  skolai  ir  nepieciešams  papildināt
materiāli tehnisko nodrošinājumu – ar fotoaparātu. Fotogrāfija mūsdienās ir ne tikai mākslinieciska izpausme,
bet arī komunikācijas veids  ar, kuras palīdzību var ļoti efektīvi nodot vēstījumu. Fotogrāfijas pamatu apguve
nodrošina iespēju komunicēt efektīvi mūsdienu komunikācijas platformās.

Noslēgusies  Latvijas  kārta  49.starptautiskajā  bērnu mākslas  izstādē-konkursā  “Lidice  2021”.  Šajā  gadā
konkursa tēma bija  “ROBOTS un mākslīgais intelekts”. Kopumā Latvijas kārtā vērtēšanai tika iesniegti gandrīz
1000 darbi no visas Latvijas. Pēc Valsts izglītības satura centra žūrijas komisijas lēmuma dalībai konkursā Čehijā
tika  izvirzīti  190  labākie  darbi.  Esam  lepni  un  gandarīti,  ka  arī  Līgatnes  Mūzikas  un  mākslas  skolas  Vizuāli
plastiskās mākslas audzēkņu kolektīvais keramikas darbs “Zemūdens dārgumu meklētāji” ir Latvijas laureātu vidū
un ceļos uz Čehiju. Izsakām pateicību audzēkņiem un skolotājai Ingūnai Briedei. Vēlam panākumus II , Čehijas-
Lidices, kārtā.

Psihoterapeite  Zane  Krūmiņa  teikusi:“Dzīvesprieks  ir  cilvēka  iekšēja  vērtība,  kas  izpaužas  optimistiskā
cilvēka attieksmē pret dzīvi un dzīves apstākļiem, ko pavada mundrums un izturība arī grūtībās”. Centīsimies visi
kopā atcerēties par šiem vārdiem mūsu šī brīža ikdienā.

     


