Absolventu koncerts māmiņām
Turpinot tradīciju, 13.maijā Pāvilostas Mūzikas skolā izskanēja Mātes dienai veltītais koncerts
"Es savai māmiņai".
Uz skatuves kāpa 2012./2013. m.g. absolventi Loreta Krafta (klavieres), Sindija Moženova
(trompete), Anna Elīza Šēna (klavieres). Kaut arī jaunām censoņām uztraukumi bija lieli, atmosfērā
valdīja daudz pozitīvu emociju, mūzika tika izpildīta no visas sirds, līdz ar to dāvana māmiņām bija
izdevusies.
Par īpašas noskaņas radīšanu gādāja Mūzikas skolas vokālā ansambļa audzēkņi no Vērgales un
Pāvilostas, skolotājas A. Ķikutes vadībā. Koncertu papildina bērnu deklamētie dzejoļi. Koncerta
noslēgumā kopā ar māmiņām, tētiem un vecmāmiņām, novēlot labu skanējumu absolventēm
noslēguma eksāmenā, izskanēja tik labi pazīstamā un iemīļotā latviešu tautas dziesma „ Bēda mana
liela bēda”.
Inga Šnore

Stīdzinieki Liepājā
Mācību gads strauji tuvojas noslēgumam, bet vēl 22.aprīlī Liepājas mūzikas vidusskolā notika
jauno vijolnieku un čellistu koncerts- festivāls „ Mēs esam un būsim tie labākie…”. Tajā piedalījās
jaunie talanti no Kurzemes mūzikas skolām.
No Pāvilostas Mūzikas skolas piedalījās skolotājas Daces Bērznieces vijoļspēles audzēknes - Alise
Aleksandra Griškēviča, izpildot solo programmu, un Aivija Dima, muzicējot Apvienotā stīgu
orķestra sastāvā.

Foto I. Šnore
Interesanti, ka festivālā varēja piedalīties dažāda veida stīdzinieku ansambļi. Savu varēšanu rādīja
3 ansambļi- Liepājas Em. Melngaiļa mūzikas vidusskolas, Saldus mūzikas skolas un mūsuPāvilostas tautas mūzikas ansamblis, kura sastāvā Alise Aleksandra Griškēviča, Elīna
Freidenfelde, Rasa Lācīte, Aivija Dima, Kate Štokmane, Anna Šēna, TerēzeCābele, Agnese Ģēģere,
Linda Ansone, atskaņojot latviešu tautas dziesmu D. Bērznieces apdarē „ Rikšiem bērīt es palaidu”.
Pāvilostas Mūzikas skola apsveic visus konkursu dalībniekus un saka lielu paldies vecākiem,
bez kuru morālā atbalsta nebūtu iespējama audzēkņu dalība koncertā.

Foto I. Šnore

Ielikt savā darbā vislabāko
Sestdien, 6.aprīlī, Pāvilostas mūzikas skolā notika pedagoģes Daces Bērznieces divdesmit darba
gadu jubilejas sarīkojums. Emocionāls, gaišs, vijoļu skaņām piestrāvots laika mirklis, kas
klātesošajiem Daces kolēģiem, bijušajiem un esošajiem audzēkņiem, radiem un draugiem vēl ilgi
paliks atmiņā.
Pēc Liepājas mūzikas vidusskolas absolvēšanas Dace atnāca strādāt par vijoļspēles pedagoģi uz
Pāvilostas Mūzikas skolu. Satika te dzīves draugu Uldi, nodibināja ģimeni un palika. Pāvilosta un
Mūzikas skolas audzēkņi var būt gandarīti, ka mums ir tāda skolotāja, kas nebaidās savus
audzēkņus vest uz konkursiem, kuros gūti panākumi. Viņa pratusi skolas audzēkņus ieinteresēt un
dibinājusi tautas mūzikas ansambli „ Jūrmaliņa”, kas savu varēšanu jau pierādījis Latvijas mēroga
konkursos un ar savu muzicēšanu kuplina pasākumus Pāvilostā.
Nav saskaitīti visi audzēkņi, kuri 20 skolotājas Daces darba gados mēģinājuši apgūt vijoles spēli.
Daudzi no tiem palikuši, kā saka, pusmastā, bet diplomus kā vijolnieki saņēmuši 19 audzēkņi. Trīs
no tiem - Guna Rudzīte, Liene Volenberga un Kaija Zīvere turpināja mācības mūzikas vidusskolās,
par ko skolotājai īpašs gandarījums.
Aizkustinošs bija ikviens no skolotājas audzēkņu sagatavotajiem priekšnesumiem - gan pašas
jaunākās vijolnieces Gabriēlas Vagotiņas- Vagules, gan 2.klases skolnieces Alises Aleksandras
Griškēvičas, gan Lindas Ansones, Aivijas Dimas, Terēzes Cābeles, Līgas Ķikutes priekšnesumi,
taču vislielāko apbrīnu un prieku pasākuma dalībniekiem sagādāja trīs braši puiši – Mārtiņš
Vērnieks, Kārlis Šēns un Matīss Eihvalds, kuri arī apguvuši vijoļspēli pie skolotājas Daces
Bērznieces un vijoles atkal rokā paņēmuši pēc daudziem gadiem. Pasākumā muzicēja arī skolotājas
pirmā audzēkne Guna Vagotiņa- Vagule (dz.Rudzīte).
„Ko tu ieliksi savā dienas darbā, to tu ieliec dzīvē. Ieliec savā darbā katru dienu vislabāko, ko tu
vari dot, un vislabākais nāks atpakaļ tev kā atalgojums. Šis ir vienīgais ceļš, kas ved uz pilnību un
pie panākumiem”, tā domā un tā strādā pedagoģe Dace Bērzniece, kuru ar pavasarīgiem ziediem un
pateicības vārdiem sveica visi klātesošie sarīkojuma dalībnieki.
MARITA HORNA

LATVIJAS ĢITĀRISTS 2013
Šī gada 22. martā, pavasara brīvdienu pirmajā dienā, Alsungas mūzikas skolā notika klasiskās
ģitārspēles konkurss bērniem un jauniešiem! Laureāti no katra Latvijas reģiona maijā tiksies
konkursa „Latvijas gada ģitārists 2013” finālā, kurā noskaidrosies labākie no labākajiem šogad!
Konkurss pirmo reizi notika 2012. gada pavasarī Alsungā un ilga divas dienas, tādējādi aizsākot
tradīciju, kas šogad vēršas plašumā, iesaistot visus Latvijas novadus!
Konkursam tika aicināts pieteikties ikviens jaunais ģitārists, kas apgūst klasisko ģitārspēli.
Konkurss notiks četrās vecuma grupās – sākot no 2003. gadā dzimušajiem un jaunākiem
ģitāristiem, beidzot ar 1994. gadā dzimušiem ģitāristiem. Pāvilostas Mūzikas skolu pārstāvēja
skolotāja Reiņa Krūziņa 2. ģitārspēles klases audzēknis Mihaēls Doroņins.

Konkursa mērķis ir veicināt jauno ģitāristu spēlēšanas prasmi un celt motivāciju – tādēļ
programmu, ko katrs atskaņos konkursā, varēja brīvi izvēlēties.
Konkurss ir lieliska iespēja uzzināt katra dalībnieka sniegumu, gan objektīvi norādot uz lietām,
kas jāattīsta un jāuzlabo, gan neskopojoties ar labiem, iedvesmojošiem vārdiem! Katrs dalībnieks
ieguva diplomu par dalību konkursā, bet laureāti tika arī pie jaukām veicināšanas balvām.

Festivāls "DEJU MOZAĪKA"
Jau otro gadu 21. martā Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola vienkopus pulcina Kurzemes reģiona
mūzikas skolu klavierspēles audzēkņus, vecākus un pedagogus uz festivālu „ DEJU MOZAĪKA”.
Šogad tajā piedalījās Ventspils, Liepājas, Aizputes, Priekules, Pāvilostas, Skrundas un Nīcas
mūzikas skolu 30 topošie talanti. Katrs audzēknis atskaņoja 2 dažāda rakstura dejas. Festivāla
uzvarētāji ir visi - gan audzēkņi, gan pedagogi. Skaņdarbu apgūšanas process, mācīšanās un
neatlaidīgs vingrināšanās darbs dod iemaņas un pieredzi jauniem censoņiem.
Festivāla noslēgumā audzēkņi un pedagogi saņēma pateicības rakstus un apbalvojumus dažādās
nominācijās. Pāvilostas Mūzikas skolu pārstāvēja pedagoģes Ingunas Venenas 2.klavierspēles
klases audzēknes Sanija Monta Brēdiķe un Elīna Miltiņa.
Festivāls sniedza iespēju jauniem, apdāvinātiem mūziķiem uzstāties plašai publikai, jo koncerti ir
vissvarīgākais priekšnoteikums, lai mākslinieks varētu tapt un augt, pieradīt savas spējas un
salīdzināt sevi ar vienaudžiem.
Inga Šnore

Marts - konkursu mēnesis
Marta mēnesis mūzikas skolā iesācies ar piedalīšanos dažādos konkursos. Trešdien, 13.martā
Ogrē piedalījāmies Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas rīkotajā stīgu ansambļu un stīgu
orķestru konkursā MUSICA DA CAMERA 2013. Dalībnieki bija no 23 Latvijas mūzikas skolām –
pārsvarā no Rīgas apkārtnes. Pavisam konkursā piedalījās 25 ansambļi un 8 orķestri. Katram
ansamblim bija jāatskaņo 3 dažāda rakstura skaņdarbi. Paldies par piedalīšanos konkursā: Lindai,
Terēzei, Aivijai, Rasai, Elīnai, Alisei, Annai, Katei, Agnesei.
Nākamais konkurss jau pēc nedēļas – 20.martā Saldū. VIII Kurzemes reģiona Mūzikas skolu
stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu konkursā „Sol-Re-La-Mi”, piedalījās 2.klases audzēkne Alise
Aleksandra Griškēviča un 5.klases audzēkne Aivija Dima. Pārliecinoši II pakāpes diplomu ieguva
Alise, bet atzinības raksts Aivijai. Šogad pavisam konkursā piedalījās 40 stīgu nodaļas audzēkņi no
dažādām Kurzemes reģiona skolām – Aizputes, Em.Melngaiļa Liepājas, Saldus, Skrundas,
Ventspils, Piltenes, E.Vīgnera Kuldīgas. Tas jau ir vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā.
Konkursantus vērtēja 5 pedagogi, tai skaitā arī man tika uzticēts šis pienākums.
Vijoļspēles skolotāja Dace Bērzniece

JAUNAIS PIANISTS
2013. gada 6. martā Liepājas Em. Melngaiļa mūzikas vidusskolas koncertzālē izskanēja Latvijas
mūzikas skolu profesionālās ievirzes izglītības programmas klavierspēle audzēkņu konkursa
JAUNAIS PIANISTS II kārta.
Tajā piedalījās audzēkņi un pedagogi no Liepājas Em. Melngaiļa mūzikas vidusskolas, Saldus,
Vaiņodes, Priekules, Kalētu, Alsungas, Skrundas, Nīcas un Liepājas 2. mūzikas skolām.
Pāvilostas Mūzikas skolu pārstāvēja pedagoģes Ingunas Venenas 2. klavierspēles klases audzēkne
Sanija Monta Brēdiķe un saņēma Pateicības rakstu.
Lai arī turpmāk daudz veiksmīgu uzstāšanos, pārvarot bailes un uztraukumus!

________________________________________________________________________________

PĒRĻU LIETUS
2013.gada 16.februārī Liepājas tautas mākslas un kultūras centrā notika vokālistu konkurss
„PĒRĻU LIETUS”. Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkne Krista ZIEMELE piedalījās tajā un
saņēma Pateicības rakstu.
Paldies skolotājam Reinim Krūziņam par skanīgo ģitāras pavadījumu.
J. Doroņina
Foto A. Ģertsone

ADVENTES LABDARĪBAS KONCERTS PĀVILOSTAS PANSIONĀTĀ
„PALĪDZĒSIM SAVIEM LĪDZCILVĒKIEM”
Decembra mēnesis Mūzikas skolai iesākās ar labdarības koncertu „Palīdzēsim saviem
līdzcilvēkiem”.
13.decembrī audzēkņi un skolotāji sniedza iespēju baudīt mūziku tiem Pāvilostas pansionāta
iemītniekiem, kuri veselības problēmu un pārvietošanās grūtību dēļ nevar apmeklēt pasākumus.
Adventes noskaņu tur radīja arī tradicionālie rotājumi un mūzikas skaņas, kas veicināja
Ziemassvētku gaidīšanas prieku un pārdomas.
Šie labdarības koncerti ir Pāvilostas Mūzikas skolas aizsākta tradīcija. Tā norisinās jau no
19.12.1997. gada, dāvājot līdzcilvēkiem prieku, sirsnību, mīlestību, un kopā būšanas laiku.
Foto: I. Šnore

Pāvilostas Mūzikas skolas pasākums
„BALTAIS KONCERTS”
I semestra noslēgumā, 17.decembrī, Pāvilostas Mūzikas skolā izskanēja pasākums„BALTAIS
KONCERTS”.
Svētku pasākumā uzstājās talantīgie un daudzsološie jaunie mūziķi no 1. līdz 9. klasei - pianisti,
vijolnieki, ģitāristi, trompetisti un akordeoniste, solo dziedātāja. Koncertā skanēja latviešu un
ārzemju komponistu skaņdarbi, kā arī zināmas un iemīļotas Ziemassvētku melodijas.
Instrumentu spēle ir viena no Mūzikas skolas darbības pamatjomām, taču līdztekus instrumentu
apgūšanai audzēkņi apgūst iemaņas dažādu ansambļu saspēlē, kurus dzirdējām koncertā.
Foto: I. Šnore

PRIEKS MUZICĒT KOPĀ
Svētdien, 23.decembrī, Sakaslejas baznīcā notika ērģeļmūzikas koncerts viens no tautā
dēvētajiem Marhila koncertiem. Tā bija vienreizēja iespēja Mūzikas skolas audzēkņiem muzicēt
kopā ar profesionālajiem mūziķiem- komponistu Uldi Marhilēviču, vijolnieku Dzintaru Beitānu,
solistu Emīlu Balceri un ērģelnieku Jāni Pelši, kā arī ar Kalupes baznīcas ansambli "Glorija"
I.Šnore
Foto D. Bērzniece

CEĻOJAM KOPĀ AR LIEPĀJAS SIMFONISKO ORĶESTRI
Reti ģimenes tērē naudu klasiskās vai nopietnās mūzikas koncertu apmeklējumiem. Bet tieši tas
var veidot vecāku un bērnu dzīves kvalitāti.
Pateicoties ārkārtīgi dāsnam sponsoram (1989. gada izlaiduma audzēknes ziedotajiem naudas
līdzekļiem) pagājušajā mācību gadā apmeklējām četrus koncertus „LAIKMETU KODI MĀKSLĀ
UN MŪZIKĀ,” tādējādi iemācot audzēkņiem iepazīt mūzikas žanrus, mūzikas instrumentus un
uzvedības kultūru koncertos.
Šīs sezonas koncertciklā „MŪZIKAS LIELVALSTIS” kopā ar Liepājas simfonisko orķestri
„ceļosim” uz Vāciju, Austriju, Krieviju, Franciju un ASV, lai gūtu kaut nelielu ieskatu plašajā
mūzikas pasaules mantojumā. Mūsdienās slavenie skaņdarbi tiek iekļauti kinofilmu un
multiplikāciju skaņu celiņos, pat datorspēlēs un mobilajos tālruņos. Šogad jau apmeklējām trīs
koncertus, kurus daļēji sedza Pāvilostas pašvaldība no Mūzikas skolai piešķirtā budžeta.
Cienījamie vecāki, lai regulāri apmeklētu koncertus, mums nepieciešams jūsu atbalsts un
sapratne!
Foto: I. Šnore

MANA DZIESMIŅA
Pāvilostas Mūzikas skolā 2012. gada 12. novembrī notika radošo darbu pēcpusdiena ”MANA
DZIESMIŅA”.
Koncertu ievadīja 2. klases vijolnieku ansamblis (Alise Griškeviča, Rasa Lācīte, Elīna
Freidenfelde), rādot skaņdarba „Sienāzīšu deja” tapšanas „virtuvi”. Pārsvarā audzēkņi komponē
skaņdarbus klavierēm, tāpēc iepriecināja Rasas Lācītes „Ezītis rudenī” vijolei.

Jāatzīmē 1. klases audzēkņa Valtera Videnieka drosme atskaņot savu skaņdarbu „Makšķerēšana
jūrā” tik plašam klausītāju lokam.

Airita Klesčenoka "Kas par Do"

Sanija Bērziņa "Lāču pusdienas dziesma"

Laura Kurme "Mazās, mazās notiņas"

Reinis Šteinbergs "Jautrais ezis"

Kate Štokmane "sapņu pasaulē", "Dzīves varavīksne"

Koncerta laikā

Kopā ar Reini Krūziņu

Mūsu skolas skolotājs un dziesmu komponists Reinis Krūziņš iepazīstināja un demonstrēja savas
sacerētās dziesmas.
Vēlam arī turpmāk mūsu audzēkņiem tikpat aktīvu un radošu izpausmi!
Antra Ķikute
Foto: Inga Šnore

