Mūzikas stundiņa mazākiem
Šodien bērnudārzā "Dzintariņš" rīts iesākās mūzikas skaņās, jo ciemos bija atnākuši
Pāvilostas Mūzikas skolas audzekņi un skolotājas.
Pasākums "Muzikas stundiņa mazākiem" tiek rīkots ik gadu ar mērķi, lai
iepazīstinātu mazos bērnus ar Mūzikas skolu un aicinātu tajā apgūt kādu mūzikas
intrumentu. Daži audzēkņi no bērnudārza jau apmeklē Pāvilostas Mūzikas skolu, bet
citi plāno iestāties skolā, kā to izdarījuši vecākie brāļi vai māsas.
Mūzikas skolas audzēkņu sagatavotajā nelielajā koncertā varēja klausīties ģitārspēli,
vijoļu ansamblīša skanējumu, akardiona spēli, trompeti un klavieres, pie reizes mazie
audzēkņi mācījās atšķirt stīgu, taustiņu un pūšamos intrumentus. Bērni izrādījās visai
zinoši un spēja nosaukt daudz un dažādus mūzikas intrumentus. Mūzikas skolas
direktores Ingas Šnores vadībā bērni varēja arī paši radīt mūziku, spēlējot uz diedziņa,
pūšot māla svilpītēs un skandinot grabulīšus, atsaucība bija ļoti liela.
Liels paldies Mūzikas skolas audzēkņiem un skolotājām par jauko, muzikālo rītu!
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: M.Kurčanova

Koncerts „Vasaras noskaņā"
Par jauku tradīciju maijā kļuvis Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu sniegtais
koncerts Vērgales pamatskolā. Ieguvums ir abpusējs – klausītāji bauda jaukus
mūzikas mirkļus, bet jaunie mūziķi rāda mācību gadā apgūto. Tas ir būtiski, jo
vairums koncerta dalībnieku ir Vērgales pamatskolas audzēkņi.
Šī gada koncertam dots nosaukums „Vasaras noskaņā”. Programmā - tautas dziesmu
apdares un dejas. Ar tām uzstājās klavierspēles nodaļas audzēknes Arnita Aploka,
Rūta Klāsēna, Sanija Monta Brēdiķe, Elīna Miltiņa un Dace Dunaiska. Ģitāras
sanējumu demonstrēja Elizabete Kiričenko un Gusts Brūklis, savukārt ar
metālpūšamajiem instrumentiem klausītājus iepazīstināja Matīss Ķeiris un Renārs
Miltiņš. Akordeona spēles skaņās visus klātesošos ievilināja Markuss Lazukins.
Koncerta noslēgumā uzstājās mazo vijolnieku ansamblis, bet ar lustīgām tautas
dziesmām koncertam krāšņu punktu pielika tautas instrumentu ansamblis. Koncertā
valdīja patiesi sirsnīga atmosfēra. Liels nopelns koncerta tapšanā arī skolotājiem. To
savā uzrunā uzsvēra Vērgales pamatskolas direktors Gints Juriks un pasniedza ziedus
skolotājām Ingai Šnorei, Antrai Ķikutei, Dacei Bērzniecei un Ingunai Venenai. Arī
jaunajiem māksliniekiem ziedi un konfektes.
Pāvilostas Mūzikas skolas direktore Inga Šnore pateicās mājiniekiem par sirsnīgo
uzņemšanu un pauda cerība, ka pēc gada Vērgalē atkala skanēs jauns koncerts „
Vasaras ieskaņā”.
Pāvilostas Mūzikas skolas skolotāja Inguna Venena
Foto: I.Šnore

KONCERTS MĀMIŅĀM
Mūzikas skolā 12. maijā notika Mātes dienai veltīts koncerts „ Es savai māmiņai”.
Kā katru gadu savas māmiņas ar koncertprogrammu sveica šā gada absolventi- Evita
lazukina un kate Štokmane. Audzēknes atskaņojaV. A. Mocarta, K.M. Vēbera, G. F.
Tēlemaņa u. c. komponistu skaņdarbus un sveica māmiņas ar ziediem.
Koncertā uzstājās ģitārspēles audzēkņi Elizabete Kiričenko un Gusts Brūklis.
Pirmās klases audzēkne Patrīsija Rudzīte māmiņai bija sacerējusi skaņdarbu „ Mana
polka- pulkstenis”.
Tautas mūziku atskaņoja ansamblis „ Jūrmaliņa”, kuram pievienojās 3. grupas
dziedātājas. Viņu izpildījumā dzirdējām latviešu tautas dziesmas „ Es maza irbīte”,
”Kumeliņi, kumeliņi” un „ Trīs jaunas māsas”. Paldies māmiņām par sirds siltumu un
atbalstu!
Antra Ķikute, mūzikas teorijas skolotāja
Foto: I.Šnore

„Mēs esam un būsim tie labākie…”
Trešdien, 30.aprīlī Melngaiļa koncertzālē notika Liepājas reģiona mūzikas skolu
stīgu instrumentu audzēkņu festivāls – koncerts „Mēs esam un būsim tie labākie…”.
Jau trešo gadu Liepājas mūzikas vidusskolā notika festivāls, kura koncertā uzstājās
1.-8.klases jaunie vijolnieki no Liepājas reģiona mūzikas skolām. Festivālā bez
solistiem un ansambļiem uzstājās arī apvienotais reģiona stīgu instrumentu orķestris,
kurš festivāla ietvarā muzicēja jau otro gadu. Tas kopā pulcināja ap 50 jauno
vijolnieku un čellistu ne tikai no Pāvilostas, bet arī Aizputes, Saldus, Skrundas,
Liepājas, Nīcas un Vaiņodes. Orķestra izpildījumā koncertā skanēja 4 skaņdarbi.
Šogad no Pāvilostas Mūzikas skolas tā sastāvā muzicēja 3.klases audzēkne Elīna
Freidenfelde. Koncertā piedalījās arī tautas mūzikas ansamblis, kura sastāvā – Elīna
Freidenfelde, Alise Aleksandra Griškēviča, Elizabete Kiričenko, Sanija Keita Ķepsne,

un viņas izpildīja latviešu tautasdziesmas – „Es maza irbīte”, „Kumeliņi, kumeliņi”.
Visi koncerta-festivāla dalībnieki saņēma pateicības rakstus.
Sk. Dace Bērzniece
Foto: I.Šnore

Pianisma Zvaigžņu festivāla burvība
27.aprīlī Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņi un vecāki apmeklēja XXII
Starptautisko Pianisma Zvaigžņu festivāla „RĪTA TAUSTIŅSPĒLES BĒRNIEM”
gan koncertu, gan jautru rotaļu, gan radošo darbnīcu visiem zinātkārajiem bērniem,
kuru vadīja pianisti Agnese Egliņa un Raimonds Petrauskis. Koncertu
apmeklējums ir viena no audzēkņu apmācības metodēm un, ja blakus ir vecāki, tad
audzēknis gūst stimulu t turpmākai mūzikas izglītībai.
Sirsnīgi pateicamies šī koncerta sponsorei- mūzikas skolas 1989. gada 3. izlaiduma
absolventei, par iespēju apmeklēt šo koncertu!
Inga Šnore

Foto: I.Šnore

"Gada ģitārists 2014"
2014.gada 5.aprīlī Alsungā notika bērnu un jauniešu klasiskās ģitārspēles "Gada
ģitārists 2014" Kurzemes atlases kārta. Šajā konkursā atzīstamu sniegumu
demonstrēja Pāvilostas 3.ģitārspēles klases audzēknis Mihaēls Doroņins.
Pirms pāris nedēļām 2.pakāpes diplomu ieguvušajam audzēknim (A.Grīnberga
jauno ģitāristu konkursā "Kur tad tu nu biji”, kur izpilda Latviešu tautas dziesmas)
bija tiešām grūts uzdevums, turēt līdzi audzēkņiem, kuri nodarbojas ar ģitārspēli
sešus, septiņus un pat vairākus gadus.
Konkursā ģitāristi tika sadalīti četrās vecuma grupās, neskatoties uz to, cik gados ir
uzsākta ģitārspēle, galvenais - kādu meistarību esi sasniedzis attiecīgajā vecumā.
Ņemot vērā augstvērtīgo konkurenci, Mihaēls izklausījās ļoti labi, malacis un tā
turpināt! Ja pietiks spēka, apņēmības, pacietības darīt tā saucamo "melno" darbu, viņš
var strauji tuvoties Latvijas klasiskās ģitārspēles elitei.
Bet tiem, kas grib nodarboties ar ģitārspēli nākotnē, ņemiet vērā - ja gribat būt starp
labākajiem, nelieciet ģitārai gaidīt, jāsāk jau 7 vai 8 gadu vecumā. Un, ja tā lieta
patiks, panākumi, koncerti un tikšanās ar dažādiem interesantiem cilvēkiem
neizpaliks!
Paši labākie ģitāristi no Alsungas izskanējušā konkursā jau pošas uz finālu, kurš
notiks 29.aprīlī Rēzeknē.
Pāvilostas ģitārspēles skolotājs Reinis Krūziņš
Foto: R.Krūziņš

Konkurss "Sol-Re-La-Mi"
9.aprīlī Pāvilostas Mūzikas skola devās uz nu jau IX Kurzemes reģiona mūzikas
skolu stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu konkursu „Sol-Re-La-Mi”.
Konkurss pirmo reizi šogad notika jaunajā Saldus Mūzikas skolā. 3.klases
audzēkne Alise Aleksandra Griškēviča konkursā Saldū piedalās jau trešo gadu, un
trešo gadu pēc kārtas iegūst godalgotu vietu. Šogad 2.-3. klašu grupa, kas bija
visvairāk pārstāvētākā grupa, Alise ieguva III pakāpes diplomu. Konkurentu vidū bija
audzēkņi no Liepājas Em. Melngaiļa, Saldus, Skrundas, Nīgrandes, Engures, Kuldīgas
mūzikas skolām. Pavisam konkursā piedalījās 35 audzēkņi. Paldies arī mūsu
koncertmeistarei Ingunai Venenai, bez kuras mūsu uzstāšanās nav iespējama.
Nākamais koncerts – festivāls notiks 30.aprīlī Em. Melngaiļa Mūzikas skolā, kur
būs solistu, ansambļu un orķestra priekšnesumi.
Vijoles skolotāja Dace Bērzniece
Foto: D.Bērzniece

Jauno ģitāristu konkurss „Kur tad tu nu biji?”
2014.gada 13.martā jau otro reizi Mārupes mūzikas un mākslas skolā notika jauno
ģitāristu konkurss „Kur tad tu nu biji?”, kas veltīts spilgtajam latviešu flamenko
ģitāristam, dziesminiekam, dzejniekam un pasaules apceļotājam Andrim Kārkliņam.
Pagājušajā gadā notikušais pirmais konkurss pulcēja kuplu dalībnieku skaitu. Savu
meistarību parādīt bija sabraukuši konkursanti gan tuvākām, gan tālākām apkārtnes
skolām.
Rezultāti ļoti labi! Pāvilostas Mūzikas skolas 3.ģitārspēles klases audzēknim
Mihaēlam Doroņinam 2.vieta savā grupā, skolotājs – Reinis Krūziņš.
Konkursu noslēdza ģitāristu festivāls un visus intriģējošs pasākums - Renāra
Kaupera parakstīta, sponsoru - mūzikas preču veikala TAVA SKAŅA dāvātās ģitāras
YAMAHA C30M izloze.
Foto: I.Šnore
Pirms uzstāšanās pēdējie skolotāja Reiņa Krūziņa norādījumi

Konkursa laikā

Pēc konkursa - Reinis Krūziņš, Krišs Rudzājs un Mihaēls Doroņins

Pēc konkursa varēja vinnēt Renāra Kaupera dāvināto ģitāru ar parakstu

Festivāls „Deju mozaīka”
14.martā trešo gadu pēc kārtas Liepājas 2.mūzikas skolā Karostā izskanēja
Kurzemes reģiona mūzikas skolu klavierspēles audzēkņu festivāls „Deju mozaīka”,
kurā piedalījās bērni no Aizputes, Alsunga, Nīcas, Nīgrandes, Pāvilostas, Priekules,
Skrundas mūzikas skolām, kā arī paši Karostas skolas saimnieki.
Festivāla programmā bija iekļautas 22 solo uzstāšanās un 3 klavieru dueti. Žūrija,
kuras sastāvā bija skolotāji no dažādām skolām, atzīmēja interesantākos
priekšnesumus 10 nominācijās.
Pāvilostas Mūzikas skolu pārstāvēja skolotājas Ingunas Venenas 3.klases audzēkne
Sanija Monta Brēdiķe, skolotājas Jeļenas Doroņinas 5.klases audzēkne Sanija Bērziņa
un 8.klases audzēkne Kate Štokmane. Visas saņema atzinības rakstus.

Koncerts "Pavasara skaņās"
26.martā Pāvilostas Mūzikas skolā notika audzēkņu mācību koncerts "Pavasara
skaņās". Kā katru gadu audzēkņu koncerts izvērtās ļoti sirsnīgs un skanīgs.
Foto:I.Šnore
Vijolnieku ansamblis skolotājas Daces Bērznieces vadībā

Skolotāja Reiņa Krūziņa ģitārspēles klases audzēkņi pirms uzstāšanās

Klavierspēles audzēknes Sanija Keita Ķepsne un Patrīsija VanesaRudzīte

Radošās skates laureātu koncerts Liepājā
27.martā Emīla Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā notika Liepājas reģiona
mūzikas skolu akordeona spēles audzēkņu radošā skate.
Akordeonistu radošās skates ietvarā notika konkurss, kurā piedalījās jaunie
akordeona mūzikas izpildītāji no Liepājas, Aizputes, Saldus, Skrundas, Alsungas,
Vaiņodes, Priekules, Pāvilostas un Nīcas. Pāvilostas Mūzikas skolu pārstāvēja
skolotājas Antras Ķikutes 6.klases audzēkne Evita Lazukina. Tajā katrs solists un
ansamblis atskaņoja divus dažāda rakstura un komponistu skaņdarbus. Pēc konkursa
Melngaiļa koncertzālē notika koncerts, kurā bez konkursa uzvarētājiem uzstājās arī
apvienotais Liepājas reģiona akordeonistu orķestris. Tā sastāvā muzicēja ap 25 jauno
akordeonistu, tai skaitā arī Evita.
Pāvilostas Mūzikas skolas direktore
Inga Šnore
Foto: I.Šnore

Muzikāla pēcpusdiena Grobiņā
28. februārī klavierspēles un ģitārspēles klases audzēkņi un pedagogi devās uz
Grobiņas Mūzikas un mākslas skolu, lai piedalītos Liepājas apkārtnes mūzikas skolu
sadraudzības pēcpusdienā.
Pasākums izdevās brīnišķīgs. Sākumā bērni un pedagogi aplūkoja skolas telpas,
bet vēlāk, nobaudījuši kliņģeri, uzstājās koncertā, kā arī iepazina jaunus instrumentus
un rotaļas.
Pāvilostas Mūzikas skolu pārstāvēja 1. klavierspēles klases audzēkne Rasa Lācīte
(skolotāja Jeļena Doroņina), 2. klavierspēles klases audzēkne Sanija Keita Ķepsne
(skolotāja Inga Šnore), 3. klavierspēles klases audzēkne Elīna Miltiņa (skolotāja
Inguna Venena) un Reiņa Krūziņa 3.ģitārspēles klases audzēknis Mihaēls Doroņins.
Paldies rīkotajiem par iespēju būt kopā šajā skaistajā pēcpusdienā!
Inga Šnore
Foto: I.Šnore

SVĒTKI ĢITĀRISTIEM
Šī gada 21.februārī Liepājas Em. Melngaiļa mūzikas vidusskolā norisinājās Liepājas
reģiona profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu
instrumentu spēle- Ģitārspēle audzēkņu viktorīna, kurā piedalījās 70 dalībnieku no
Aizputes, Alsungas, Skrundas, Liepājas pilsētas, Liepājas Em. Melngaiļa, Nīgrandes,
Kalētu, Vaiņodes, Priekules un Pāvilostas Mūzikas skolas. Mūsu komandā piedalījās
1. klases audzēkņi Elizabete Kiričenko un Gusts Brūklis, 3. klases audzēknes Terēze
Cābele un Agnese Ģēģere.
Pāvilostas Mūzikas skolas ģitārspēles pedagogs Reinis Krūziņš dalījās iespaidos:
„Bija interesanti redzēt viktorīnas dalībnieku uzstāšanos (daži dalībnieki parādīja
augstu ģitārspēles līmeni). Starp muzikāliem priekšnesumiem, varēja dzirdēt
audzēkņu sagatavotās tēmas: par ģitāras vēsturi, no kā tās izgatavotas, par dažādiem
notikumiem, komponistiem un skaņdarbiem ģitārai. Uz pareizi atbildētiem
jautājumiem- balvas! Tas bija interesanti bērniem, bet pedagogiem atkal
sastapšanās prieks un pārrunas.”
Ģitāristus gaida vēl daudz darba un gatavošanās13. martā A.Grīnberga II jauno ģitāristu konkurss „ Kur tad tu nu biji?” Mārupē
5. aprīlī LV klasiskās ģitārspēles konkurss „ Latvijas gada ģitārists 2014” Alsungā.
Lai veicas!!!
Inga Šnore
Foto: I.Šnore

Atzinība Liepājā
18.februārī noslēdzās Liepājas reģionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu
Izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle -Vijoļspēle II kārta Liepājas Em.
Melngaiļa mūzikas vidusskolā.
Žūrija bija nopietna- J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Stīgu instrumentu
katedras vadītāja Terēze Zīberte-Ijaba, LSO koncertmeistari Ilze Zariņa un Ēriks
Kiršfelds. Tajā piedalījās audzēkņi un pedagogi no Saldus, Skrundas, Liepājas,
Priekules, Nīgrandes, Aizputes un Pāvilostas mūzikas skolām. Katram audzēknim bija
jāatskaņo 2 skaņdarbi.
Mūsu skolu pārstāvēja un ieguva ATZINĪBAS rakstu Daces Bērznieces 3. klases
audzēkne Alise Aleksandra Griškēviča, koncertmeistare Inguna Venena. Prieks un
lepnums par paveikto!
Inga Šnore
Foto: I.Šnore

Atbalsta Pāvilostas Mūzikas skolu
t/p ALFA projektā
Šī gada projekta mērķis, ko t p Alfa organizē kopā ar Mūzikas ierakstu Gada
balvu” un Mārtiņa Freimaņa fondu”, ir palīdzēt projektā iesaistītajām mūzikas
skolām nodrošināt to vajadzības audzēkņu izglītošanai, iesaistot sabiedrību. T p Alfa
vadītāja Liene Apine: «Koncerts paredzēts kā pateicība cilvēkiem, kuri jau ziedojuši
mūzikas skolām tik vajadzīgos mūzikas instrumentus un līdzekļus, un kā mudinājums
tiem, kuri to var paspēt izdarīt vēl līdz 16. martam. Pateicamies par atsaucību
ziedotājiem un vēlamies uzsvērt, ka katrs ziedotājs ar savu atbalstu sniedz ne vien
palīdzību konkrētajai mūzikas skolai, bet arī palīdz attīstīties mūzikas nozarei
kopumā.»
Vispirms t p «Alfa» aptaujāja Latvijas mūzikas skolas par to, kas tām
nepieciešams, lai sekmētu kvalitatīvu mūzikas apguvi. Tika saņemts 41 iesniegums.
30. janvārī t p «Alfa» kopā ar Mārtiņa Freimaņa fonda pārstāvi – dzejnieku un mūziķi
Guntaru Raču – izvēlējās trīs skolas, kurām palīdzēt īpašā labdarības akcijā. Tās ir
Varakļānu mūzikas un mākslas skola, Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola,
Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola un specbalva- trompete
Pāvilostas Mūzikas skolai.
Un tā, 15. februārī Sindija Moženova devās uz Rīgu, lai saņemtu ļoti
nepieciešamo instrumentu. Ar lielu pateicību un saviļņojumu sirdī Sindija uz jaunās
trompetes atskaņoja latviešu tautas dziesmu „ Pūt vējiņi.”
Inga Šnore

Koncerts Pāvilostas pansionāta iemītniekiem
Kā ik katru gadu, arī šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā pie Pāvilostas
pansionāta iemītniekiem ar jauku un sirsnīgu koncertprogrammu skolotājas
Antras
Ķikutes
vadībā
viesojās
mūzikas
skolas
audzēkņi.
Koncertā skanēja dziesmas ansambļa izpildījumā, savu sniegumu rādīja
klavierspēles, vijoļspēles, akordeonspēles, ģitārspēles un pūšamo instrumentu spēles
audzēkņi
kopā
ar
koncertmeistari
Jeļenu
Doroņinu.
Klausītāju pulkā sveicinājām ilggadējo mūzikas skolas darbinieci Līvu Freidenfeldi
nesen aizritējušajā skaistajā 85- tajā dzīves jubilejā, vēlot veselību un dzīvesprieku
nākamajos
gados.
Brīnumainu un svētsvinīgu sajūtu radīja ar visiem klātesošajiem kopīgi dziedātās
Ziemassvētku dziesmas, bet vārdos neizsakāms mīļums un gaišās bērnības atmiņas
bija
jaušamas
klausītāju
stāstījumos
un
dzejoļu
deklamēšanā.
Mīļu paldies gribu teikt visiem audzēkņiem par dalību šajā koncertā, kas nesis
iepriecu visām klausītāju sirdīm. Paldies skolotājām Antrai Ķikutei un Jeļenai
Doroņinai.
Pateicība pansionāta kolektīvam par viesmīlīgo uzņemšanu- mēs visi jutāmies kā
mājās.
Bet
īpašs
paldies
Mairai
par
saldo
pārsteigumu!
Atvadījāmies ar solījumu ierasties atkal nākamajā gadā.
Guna Vagotiņa-Vagule

Jāzepam Vītolam - 150
11. oktobrī Mūzikas skolas vecākās klases audzēkņi devās uz Aizputi, lai
apmeklētu izcilā latviešu komponista Jāzepa Vītola 150 gadu jubilejas prezentācijas
uzvedumu.

J. Vītols ir iespaidīgākā personība latviešu mūzikā 20.gadsimta pirmajā pusēkomponists, diriģents, Latvijas mūzikas izglītības tēvs, konservatorijas izveidotājs un
tās pirmais rektors un ar savu darbu ietekmēja visas Eiropas garīgo dzīvi.
Ak, kāda līdzība Jāzeps Vītols ar sievu Anniju un Gaujienas muzeja vadītājs - Jānis Krišjānis

PĀVILOSTAS MŪZIKAS SKOLAS
JAUNAIS MĀCĪBU GADS
Jaunā 2013. 2014. mācību gada sākums Mūzikas skolā

Pāvilostas vidusskolas, Mūzikas skolas un Vērgales pamatskolas skolēni dodas uz
Liepājas simfoniskā orķestra mācību koncertu „ KOMPONISTS UN ĢIMENE,” kuru
vadīja Andris Ērglis

