
Līgatnes Mūzikas un mākslas skola 2020./2021.mācību gada noslēgumā.

Noslēdzies 2020./2021 mācību gads.  Šis  mācību gads nav bijis  viegls  nevienam saistībā ar noteiktajiem
Covid-19 pandēmijas noteiktajiem ierobežojumiem un attālinātā mācību procesa īstenošanu. Tomēr esam
spējuši soli pa solim pielāgoties esošajai situācijai un ikviens skolas mērķgrupas pārstāvis ir iesaistījies savu
kompetenču  ietvaros,  lai  kopīgām  pūlēm  noregulētu  attālinātā  mācību  procesa  organizācijas  formu
saprotamu gan audzēkņiem, gan skolotājiem, gan vecākiem. Esam pateicīgi par Jūsu atsaucību, aizrautību,
ieteikumiem un ieguldījumu izaicinājumu pārvarēšanā attālinātā mācību procesa īstenošanā. 

Nedaudz atskatīsimies uz maija un jūnija aktualitātēm.

9.jūnija pievakarē tika organizēt 2021.gada LMMS absolventu svinīgā izglītības dokumentu izsniegšana. Šajā
mācību gadā skolu absolvēja 9 audzēkņi, no kuriem 2 ieguva apliecību par profesionālās ievirzes izglītību 2
izglītības  programmās.  Vizuāli  plastiskās  mākslas  izglītības  programmu  absolvēja  šādi  audzēkņi:  Kate
Daniela Skrastiņa, Estera Serkova,  Anna Leilande, Kristiāna Kokoreviča un Elvis Circens. Mūzikas jomā
apliecību par profesionālās ievirzes izglītību ieguva šādi audzēkņi: Sanija Poceviča (flautas spēle),  Estera
Serkova  (flautas  spēle),  Mikus  Nežborts  (tubas  spēle),  Paula  Hamčanovska  (vijoles  spēle),  Anna  Roma
(vijoles  spēle)  un  Kristi;ana  Kokoreviča  (klavierspēle).  Esam  lepni  un  gandarīti  par  katru  no  mūsu
2020./2021.mācību gada absolventiem. Esam cerību pilni,  ka skolā iegūtās zināšanas un prasmes jaunie
mākslinieki  arī  dzīves  ceļa  turpinājumā  pielietos  visdažādākajās  situācijās  un  ikdienas  sadzīvē .  Sanija
Poceviča turpinās spodrināt flautas spēles meistarības pilnveidi Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā
(AKCMV). Mūsu skolas pedagogu kolektīvs novēl Sanijai daudz jo daudz  panākumus turpmākajās muzikāli
mākslinieciskajās gaitās, sasniedzot pašus augstākos izvirzītos mērķus. Svinīgajā pasākumā piedalījās lielisks
LNO vijolnieks Gidons Grīnbergs, kurš priecēja klātesošos vecākus ar spilgtiem un virtuoziem muzikāliem
priekšnesumiem gan duetā ar mūsu koncertmeistari Līgu Ruciņu, gan ar direktoru Kasparu Gulbi. Dzirdējām
tādus skaņdarbus kā  Imanta Zemzara “Mīlas ārprātu”,  Diniku ”Cīrulīti”,  Johanesa Brāmsa “Ungāru deju
Nr.5”  un Emīla  Dārziņa  “Melanholisko valsi”.  Arī  absolventes  Paula  un Anna apliecināja  savas  prasmes
vijoles  spēlē  atskaņojot  Nikolo  Paganini  “Cantabile”  un  Jāzepa  Vītola  “Romanci”.  Pasākums norisinājās
ārtelpās.  Izsakām pateicību PII  “Zvaniņi”  vadītājai  Gunitai  Liepiņai  par  atsaucību un atbalstu  pasākuma
organizēšanā.  Paldies  mūsu  pedagogiem,  kuri  ieguldījuši  visas  savas  prasmes  un profesionālo skolotāja
meistarību absolventu attīstībā un izaugsmē. Kā īpašs suvenīrs ikvienam skolotājam un absolventam tika
pasniegta personalizēta krūzīte ar skolas logo.

Mūsu skolā darbojas noteikumi par audzēkņu pozitīvās uzvedības un motivācijas kārtību. Saskaņā ar tiem
katru mācību semestri  noslēdzot pasniedzam  sudraba (vidēji  8  un vairāk) un zelta  (vidēji  9 un vairāk)
atzinības rakstus tiem audzēkņiem, kuri sasnieguši šos minētos vidējos sekmju vērtējumus. 

Sudraba atzinības rakstus saņēma šādi mūsu skolas audzēkņi:  Rūta Melne, Vidaga Bināne, Rūdis Emīls
Zelčs, Melānija Gulbe, Viktorija Gavare, Viktorija Ustinova, Sanija Poceviča, Imants Mārtiņs Kupčs, Ance
Gulbe, Paula Hamčanovska, Sintija Slišāne, Karlīna Rubene, Dana Kvitka, Elza Gailīte, Gatis Ābols, Madara
Logina, Paula Nikola Mellīte, Laura Ramāne. Asveicam!

Zelta atzinības rakstus saņēma šādi mūsu skolas audzēkņi: Anna Stumbure, Paula Broka, Justīne, Valters
Vasiļjevs  Gradovska,  Nika  Nikola  Kobilinska,  Nikola  Megija  Barovska, Estere  Zvirgzdiņa,  Paula
Hamčanovska, Anna Leilande. Apsveicam!

Mūsu  skolas  1.klases  audzēkne  Anete  Gulbe  2021.gada  maijā  attālināti  piedalījās  solo  dziedāšanas
konkursā “Vidzemes Cīrulīši”. Anete ieguvusi I vietu jaunākajā dalībnieku grupā, iegūstot 24,33 punktus
no 25 iespējamiem.  Esam lepni un gandarīti par šo panākumu. Konkursam tika iesūtīti divi skaņdarbi  -
latviešu tautas dziesma “Maza, maza meitenīte” un Raimonda Paula “Miega rūķis”. Paldies skolotājai Dacei
Bicānei par ieguldīto darbu gatavojot audzēkni konkursam. Tāpat konkursa organizatori – Alfrēda Kalniņa
Cēsu Mūzikas vidusskola un Vokālās mūzikas nodaļas vadītāja Dace Balode – pateicas visiem dalībniekiem,



pedagogiem, koncertmeistariem un vecākiem par piedalīšanos konkursā. Paldies par ieguldīto darbu un
laiku,  lai  sagatavotos  un  ierakstītu  savu  priekšnesumu!  Žūrijas  eksperti  arī  ir  veikuši  savu  darbu  un
novērtējušu Jūsu veikumu. Solo dziedātājus konkursā vērtēja vokālās pedagoģes Dace Balode un Elga Tiltiņa
un Latvijas Nacionālās Opera un Baleta soliste Marlēna Keine. Žūrija pauž gandarījumu par labu un ļoti labu
sniegumu un sagatavotību.

Arī Līgatnes novada dome saskaņā ar 2014.gada 23.janvārī apstiprinātajiem  "Noteikumiem par Līgatnes
novada  izglītības  iestāžu  izglītojamo  un  pedagogu  apbalvošanu"  par  sasniegumiem  2020./2021.m.g.
apbalvoja šādus Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņus un pedagogus:

1.Atzinība par veiksmīgu piedalīšanos 49.Starptautiskajā bērnu mākslas konkursa "LIDICE – 2021" "Robots
un mākslīgais intelekts" Latvijas kārtā, kolektīvais darbs "Zemūdens dārgumu meklētāji" izvirzīts konkursam
LIDICE 2021 Čehijas Republikā – pedagogs Ingūna Briede;

2. Par II vietu Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālās mākslas konkursā "Pils. Sēta. Pilsēta" audzēkni
Elzu Gailīti, pedagogi Ieva Pastare un Ingūna Briede.

3. Par  Atzinību  Latvijas  mākslas  skolu  audzēkņu  vizuālās  mākslas  konkursā  "Pils.  Sēta.  Pilsēta"
audzēkni Annu Leilandi, pedagogi Ieva Pastare un Ingūna Briede.

4. Par III vietu X Starptautiskajā mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā Pūšaminstrumentu spēles
audzēkņiem  “Ozolnieki  2021”  Trombona  spēlē  Valteram  Vasiļjevam,  pedagogs  Andris  Muižnieks,
koncertmeistare Līga Ruciņa.

5. Par I vietu Solo dziedāšanas konkursā “Vidzemes Cīrulīši” – audzēkne Anete Gulbe,
pedagogs Dace Bicāne, koncertmeistare Līga Ruciņa.

7.un 8.jūnijā norisinājās mākslas nodaļas ikgadējā un tradicionālā “Zaļā prakse”. Vizuāli
plastiskās  mākslas  nodaļas  audzēkņi  pedagogu  Daigas  Rudzurogas  un  Ingūnas  Briedes
vadībā un uzraudzībā izveidoja “Kukaiņu māju” skolas pieguļošajā teritorijā. Šādas idejas
īstenošana tapa sadarbībā ar Cēsu Mākslas skolas direktoru Jāni Ķīnastu.

Šobrīd jaunajam 2021./2022.mācību gadam esam uzņēmušu 9 jaunos  mūzikas  izglītības
programmu audzēkņus un 6 vizuāli  plastiskās mākslas izglītības programmas audzēkņus.
Jauno audzēkņu uzņemšanu mūsu skolā turpināsim sākot ar 23.augustu.

Ar 2021./2022.mācību gada 1.septembri  Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas 
izglītības īstenošanas vieta būs gan Augšlīgatnē (Mākslas ielā 2), gan arī Ieriķos 
(Lielajā ielā 26). Amatas un Līgatnes novada domes sēdēs pieņemts šāds lēmums, lai 
nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību profesionālajā ievirzē Ieriķos jaunajā 
mācību gadā. Ieriķos varēs apgūt sekojošas profesionālās ievirzes programmas - 
Vizuāli plastisko mākslu, Kora klasi, Dejas pamatus, Klavierspēli.

1. potenciālajiem audzēkņiem Līgatnes novadā paplašināsies īstenojamo profesionālās
ievirzes  izglītības  programmu piedāvājums ar 2 jaunām programmām,  Vokālā mūzika  –
Kora klase un Dejas pamati;
2. palielinātos audzēkņu skaits Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā (iespējams virs 100
- profesionālās ievirzes programmās);
3. Ieriķu  apkārtnes  potenciālajiem  audzēkņiem  būs  lielākas  izvēles  iespējas  apgūt
jaunas profesionālās ievirzes izglītības programmas Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā.

Jauku vasaru vēlot!


