
2019./2020. mācību gadu noslēdzot un aicinot jaunos audzēkņus apgūt mūzikas un mākslas
gudrības un noslēpumus…

2019./2020.  mācību  gads  “straujiem  soļiem”  tuvojas  noslēgumam.  Kopš  šī  gada  marta
mēneša vidus esam piedzīvojuši daudz nepieredzētu un neordināru situāciju mūsu sadzīvē,
darbā un mācību procesa norisē. Visiem spēkiem esam centušies pēc vislabākās sirdsapziņas
būt  vislabākajā  iespējamā risinājuma meklējumos  jebkurai  situācijai  vai  jautājumam,  kas
tiešā vai netiešā  veidā skar mūsu audzēkņu, vecāku un skolotāju intereses. Vēlamies izteikt
visiem iesaistītajiem milzīgu un patiesu “PALDIES” par atbalstu, sapratni un pacietību, kuru
arī mēs, skola, esam saņēmuši. Tāpat spējam saprast un apzinamies, ka attālinātā mācību
procesa  organizācija  nebūt  nav  viegla  itin  nevienam.  Esam  saklausījuši  no  audzēkņu
vecākiem,  ka  ilgstošākā  laika  periodā  šāds  mācību  process  var  kļūt  nogurdinošs  visām
pusēm,  gan  audzēkņiem,  gan  skolotājiem,  gan  vecākiem.  Tomēr  mēs vēlētos  domāt,  ka
esam  visnotaļ  sekmīgi  spējuši  pielāgoties  un  adaptēties  procesam,  ko  dēvējam  par
“attālinātā mācību procesa organizāciju”.  Protams, ka visi esam noilgojušies, lai pasaulē pēc
iespējas  ātrāk  atgrieztos  mums  ierastā  lietu  kārtība,  mūsu  sadzīvē  atgrieztos  pazīstamā
ikdienas procesu norišu secība, tāpēc ceram, ka iesākot nākošo mācību gadu mēs mācīsimies
klātienē, iegūsim zināšanas un prasmes mūsu skolas mācību telpās, saskatīsimies ar saviem
klases  biedriem tiešā  acu  skatienā,  sajutīsim skolotāju  sniegto  gudrību  klātienes  mācību
stundās.

Līgatnes  Mūzikas  un  mākslas  skolas  skolotāji  ,  audzēkņi  un  absolventi  bija  pagodināti
piedalīties  4.maija  svētku video filmā,  kuru veidoja Līgatnes  novada Kultūras  un tūrisma
centra  pārstāvji.  Tā  bija  Kultūras  un tūrisma centra  iniciatīva veidot  šo jauko stāstu  par
Līgatni laikā, kad nevar notikt klātienes svētku koncerti. Laikā, kad ļaudis nedrīkst pulcēties,
lai  svinētu  Latvijas  neatkarības  atjaunošanas  30.gadadienu.  Laikā,  kad  “Balto  galdautu”
nedrīkstam uzklāt visi kopā vienojoties tautas dziesmā, bet gan tikai no attāluma saklausot
mūsu tautas likteņa motīvus. Esam pateicīgi mūsu skolas audzēkņiem, kuri piedalījās šajā
4.maija video formāta svētku notikumā. Trombonists Valters Vasiļjevs atskaņoja G.F.Hendeļa
“Burrē”,  trompetists  Rūdis  Emīls  Zelčs  iedzīvināja  L.  Van  Bēthovena  “Svinīgo  dziesmu”.
Grotesku  skaņdarbu  “Miss  Mārpla”  atskaņoja  flautiste  Sanija  Poceviča.  Mūsu  skolas
absolvente Kristena Cīrule izdziedāja skaisto Raimonda Paula melodiju “Kamēr Latvija būs”
ar  Guntara  Rača  vārdiem un Maestro dziesmu “Tu  esi  Latvija”  ar  Ojāra  Vācieša radītām
dzejas  rindām.  To  visu  palīdzēja  muzikāli  kuplināt  mūsu  vijoles  spēles  skolotāja  Ingrīda
Zumberga un akordeonists Kaspars Gulbis. Ieskanējās arī viens no visu laiku skaistākajiem
latviešu komponistu skaņdarbiem, proti, E.Dārziņa “Melanholiskais valsis”.

Vēlamies informēt, ka izsludinam jauno audzēkņu uzņemšanu Līgatnes Mūzikas un mākslas
skolā  2020./2021.mācību  gadam.  Mūzikas  un mākslas  skolas  mērķis  ir  sekmēt audzēkņu
veidošanos  par  garīgi,  fiziski  un  emocionāli  attīstītu,  brīvu,  atbildīgu,  aktīvu  un  radošu
personību.  Mūzikas  nodaļas  izglītības  programmās  un  vizuāli  plastiskajā  mākslā   gaidām
audzēkņus un viņu vecākus uz konsultāciju 9.jūnijā no plkst.17.30-19.00.  Mākslas nodaļā
uzņemšanas pārbaudījums noritēs 10.jūnijā no plkst.17.30-19.00, savukārt mūzikas nodaļas
izglītības  programmās  uzņemšanas  pārbaudījums  notiks  12.jūnijā  no  plkst.17.30-19.00.
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā arī darbojas Mūzikas un mākslas studija. Tā ir interešu
izglītība. Galvenais programmas mērķis ir veicināt katru audzēkni justies nepiespiesti, brīvi,
droši  un  rast  prieku  saskarē  ar  mūziku  un  mākslu.  Programma  sastādīta  tā,  lai  raisītu



audzēkņa  interesi  un  fantāziju,  prasmi  klausīties,  zīmēt  un  veidot,  attīstītu  intelektuālo
domāšanu. Šeit uzņemsim audzēkņus sākot no 5 gadu vecuma, lai  tie varētu iegūt savus
pirmos muzikālos un mākslinieciskos iespaidus. Interešu izglītības virsuzdevums būtu tāds,
lai  jaunie  potenciālie  talanti  šajā  mācību  procesa  posmā  varētu  iegūt  zinības  un
pamatprasmes  jau tālākam iespējamam profesionālās  ievirzes  izglītības  posmam.   Nupat
izkristalizējies arī 2019./2020.m.g. Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas izlaidumu datums .
Tas iecerēts 2020.gada 11.jūnijā plkst.18.00 Augšlīgatnes Kultūras namā.  Iespējams, ka šī
svētku  reize  varēs  norisināties  nepārsniedzot  25  cilvēku  skaitu,  tāpat  būs  jāievēro  visi
piesardzības pasākumu, kuri noteikti ārkārtējās situācijas laikā.

Mūsu  skolas  pedagogi  turpina  pilnveidot  savu  profesionālo  kompetenci.  Skolotāji  Līga
Ruciņa  un  Ieva  Pastare  attālināti  piedalījās  “Sociālo  interešu  institūta”  organizētajos  12
akadēmisko stundu audzināšanas kursos “Audzināšanas darba īstenošana-izglītojamo sevis
izzināšanas  un  pašattīstības  sekmēšana”.  Arī  skolas  direktors  Kaspars  Gulbis  attālināti
piedalījās  šajos  kursos  un  ieguva  daudz  noderīgu  atziņu  un  vērtīgas  informācijas
audzināšanas  darba  mūsdienīgā  īstenošanā,  kurā  ietverti  pamatprincipi  attieksmes
veidošanā, pašattīstības procesa priekšnoteikumi, atbalsts izglītojamiem individuālo prasmju
attīstībai, interešu un nākotnes mērķu noteikšana.

 Šobrīd ir kļuvis skaidrs, ka ārkārtējā situācijā valstī turpināsies vismaz līdz 9.jūnijam.  To
nosaka 2020.gada 7.maija Ministru kabineta rīkojums Nr.254 “Grozījumi Ministru kabineta
2020.gada  12.marta  rīkojumā  Nr.103  “Par  ārkārtējās  situācijas  izsludināšanu”.  Tāpat
2020.gada  30  aprīlī  esam  saņēmuši  Latvijas  Nacionālā  Kultūras  centra  (LNKC)
rekomendējošu dokumentu, kas paredz, ka šis mācību gads profesionālās ievirzes izglītībā ir
noslēdzams  attālināti,  tai  skaitā  mūsu  šī  gada  potenciālo  absolventu  noslēguma
pārbaudījumi un mākslas darbu skate organizējama attālināti. Vēlamies akcentēt, ka visas
Latvijas  profesionālās  ievirzes  izglītības  iestādes  mūzikā  un  mākslā  darbojas  LNKC  un
Kultūras  ministrijas  paspārnē,  tāpēc  mums  cieši  jāseko  un  jārespektē  LNKC  sniegtie
norādījumi  mācību  procesa  organizācijā.  Arī  Līgatnes   Mūzikas  un  mākslas  skola  ir
izstrādājusi  2019./2020.  mācību  gada  attālināto  noslēdzošo  pārbaudījumu  organizācijas
plānu saskaņā ar  LNKC sniegtajām un saņemtajām rekomendācijām. Esam iepazīstinājuši
audzēkņus un viņu vecākus ar šo darba plānu gan personiski, gan ievietojot mūsu skolas
mājas lapā, gan arī ievietojot to e klasē. 

Bieži vien mūsu dzīve ir interesanta jau ar to vien, ka piedāvā iespēju “brīnīties” un biežāk
nesaprast  nekā  saprast  –  kāpēc  viss  notiek  tā,  kā  notiek,  un  ne  citādi.  Lai  saglabātu
dzīvesprieku  šajos  apstākļos,  tad  transformēsim  visi  kopā  šī  laika  “izbrīnu”  pēc  iespējas
pozitīvākā emociju summā, dodot sev iekšēju brīvību un mācoties ik brīdi izdzīvot radoši un
ar mīlestību.


