ĒRĢEĻU STABULES ZEM PIRKSTIEM
27. maijā noslēdzām mācību gadu Mūzikas skolā un tomēr nolēmām nepielikt punktu garajam mācību
procesam. 6 jūnijā braucām uz Sakaslejas dievnamu, lai iepazītos ar ērģelēm un pielietotu iegūtās prasmes
praksē. Izrādījās tas nav tik vienkārši, jo ērģeles pēc uzbūves atšķiras no klavierēm un tas bija mūsu pirmais
mēģinājums.
Piebilde: Ērģeles ir taustiņinstruments, kas sastāv no daudzām dažāda izmēra stabulēm( fotogrāfijā
audzēkņi pieliek rokas pie stabulēm, lai sajustu gaisa un skaņas plūsmu.)
Noslēdzot prakses nodarbību dievnamā, devāmies uz „Ievlejām”, kur mūs laipni sagaidīja. Mēs brīnišķīgi
pavadījām laiku rotaļās, šūpojoties, cepot desiņas un klausoties varžu kori.
Sirsnīgi pateicamies „ Ievleju” saimniecēm Agitai Pētersonei un Linda Ļieljuksei par pasakainu izdošanos!
Mūzikas skolas klavierspēles skolotāja Jeļena Doroņina

LIECĪBU IZSNIEGŠANA MŪZIKAS SKOLĀ
Trešdien, 27.maijā, ar nelielu Mūzikas skolas audzēkņu koncertu "Laimīgās dienas" tika izsniegtas liecības
Pāvilostas Mūzikas skolā
Uz svinīgo pēdējo mācību dienu Mūzikas skolā bija pulcējušies gan paši audzēkņi, gan pedagogi un
audzēkņu vecāki. Kādam šī uzstāšanās bija jau vairākkārtēja, bet cits pirmo reizi uzdrošinājās stāties lielākas
auditorijas priekšā un nospēlēt savu skaņdarbu.
Izvērtējot šo mācību gadu, skolas direktore Inga Šnore izsniedza pateicības rakstus tiem skolas audzēkņiem,
kuri piedalījušies dažādos Kurzemes reģiona konkursos un sasnieguši labus rezultātus, pateicība pienācās arī
tiem bērniem, kuri tikai mēģinājuši startēt kādā no konkursiem, bet šoreiz vēl nav izdevies saņemt kādu vietu
vai atzinības rakstu, jo arī drosme ir jānovērtē ar labiem vārdiem un uzslavu.
Liels paldies no skolas direktores un pedagogu puses tika teikts arī vecākiem, kuri daudz laika, darba un
izdomas ir ieguldījuši sava bērna muzikālajā izaugsmē.
Katrs Mūzikas skolas pedagogs, veltot tikai labus un atzinīgus vārdus saviem audzēkņiem, pasniedza
liecības savos mācību priekšmetos.
Pēc svinīgā koncerta Pāvilostas Mūzikas skolā notika jaunu audzēkņu uzņemšanas 2015./2016. mācību
gadam.
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: M. Kurčanova

MUZIKĀLA GAISOTNE „ DZINTARIŅĀ”
5.maijā Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņi ciemojās Pāvilostas bērnudārzā „Dzintariņš”. Interesanti, ka
šajā gadā lielāko daļu priekšnesumu sniedza bērnudārza bērni, kuri mācās Mūzikas skolā. Tie ir Drišļjuks

Valts Entonijs, Zariņa Elza Eleonora, Zveja Samanta, Simona Padrēvica un Ralfs Putniņš. Pirmo reizi uzstājās
Ramona Rolmane ar romantisko klavieru skaņdarbu „Taurenīši” un Santa Ozoliņa ar pirkstu vingrinājumu
ģitārai - Etīdi.
Tautas mūzikas ansambļa, kurā piedalās Gabriela Vagotiņa- Vagule, Elīna Freidenfelde, Dāvids Muižnieks
un Elizabete Kiričenko, izpildījumā skanēja divas latviešu tautas dziesmas skolotājas Daces Bērznieces
vadībā. Bērni dzirdēja klavieru ansambļa dueta - Sanijas Bērziņas un Rasas Lācītes - skanējumu.
Un, protams, piedalījās visi klausītāji – bērni, audzinātājas un auklītes, vecāki un vecvecāki. Mēs daudz
jokojām, minējām mīklas un noskaidrojām, ka klavieru ansambļa skaņdarbs „Kukarača” no spāņu valodas
nozīmē „prusaks”. Koncerta noslēgumā apdāvinājām viens otru ar konfektēm.
Paldies visiem bērnudārzā „Dzintariņš” bērniem un darbiniekiem par silto uzņemšanu!
Mūzikas skolas skolotāja Jeļena Doroņina
Foto: I.Šnore

KONCERTS „VASARAS NOSKAŅĀ”
19.maijā Vērgales pamatskolā notika gadskārtējais Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts. Šis
pasākums nu jau ir kļuvis par jauku tradīciju un tajā piedalās gan Vērgales, gan Pāvilostas bērni, parādot
skatītājiem to, kas apgūts šajā mācību gadā.
Pirmie koncertā uzstājās Tautas mūzikas ansambļa dalībnieki no Pāvilostas ar skaņdarbu „Uz kalniņa
mēnestiņis”. Koncertā tautas dziesmu apdares atskaņoja klavierspēles nodaļas audzēknes Paula Loreta
Brēdiķe, Elizabete Nolmane, Viktorija Vihmane, Marta Vītoliņa, Arnita Aploka un Rūta Klāsēna. Bet
klavierklases audzēknes Sanija Monta Brēdiķe un Elīna Miltiņa duetā atskaņoja „Polku”. Jāpiebilst, ka abas
meitenes šogad ar panākumiem piedalījušās dažādos, ar mūziku saistītos, konkursos. Savukārt Madara
Brēdiķe – vijole, kopā ar skolotāju Ingunu Venenu spēlēja skaņdarbu „Lācis”. 2.akordeona klases audzēknis
Markuss Lazukins atskaņoja „Vācu tautas dziesmu”, bet ģitārspēles prasmes rādīja Gusts Brūklis. Koncerta
noslēgumā uzstājās vijoļu duets ar dziesmu „Pāri varavīksnei”.
Pasākuma izskaņā Pāvilostas Mūzikas skolas direktore Inga Šnore un Vērgales pamatskolas direktors Gints
Juriks pateicās Mūzikas skolas skolotājām – Jeļenai Doroņinai, Antrai Ķikutei, , Dacei Bērzniecei un Ingunai
Venenai par ieguldīto darbu audzēkņu izglītošanā. Mūzikas skolas direktore pasniedza pateicības rakstus
Brēdiķu un Aploku ģimenēm par atsaucību un sadarbību ar Pāvilostas Mūzikas skolu.

Vita Braže
Foto V.Braže, I.Šnore

KONCERTS-FESTIVĀLS
„MĒS ESAM UN BŪSIM TIE LABĀKIE”
Sestdien, 25. aprīlī pulksten 15:00 Liepājas mūzikas vidusskolas Melngaiļa koncertzālē notika Liepājas
reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu audzēkņu festivāls-koncerts "Mēs esam un būsim tie labākie…".
Ceturto gadu Liepājas mūzikas vidusskolā notika festivāls, kurā piedalījās jaunie vijolnieki un čellisti no
Liepājas reģiona mūzikas skolām. Koncertā kā solisti uzstājās visu vecumu audzēkņi. Pēc solistiem uz
skatuves kāpa dažādi ansambļi. Trešo gadu Festivāla noslēgumā uzstājās apvienotais reģiona stīgu
instrumentu orķestris. Tajā kopā muzicēja 45 jaunie vijolnieki un čellisti no Liepājas, Aizputes, Saldus,
Skrundas, Pāvilostas un Vaiņodes. No Pāvilostas orķestrī piedalījās 4.klases audzēkne Elīna Freidenfelde.
Koncertā orķestra izpildījumā skanēja gan baroka un romantisma laikmeta skaņdarbi – G. F. Hendeļa
Allegro, T. Albinoni Koncerts stīgu orķestrim Kr. Sindinga Andante religioso un J. Štrausa Taka-Taka polka,
gan Latviešu tautas dziesma V. Salaka apdarē "Auklē mani māmuliņa". Orķestra vadītāja Emiļa Melngaiļa
Liepājas mūzikas vidusskolas skolotāja Beata Zariņa-Blaščinska.
Vijoļspēles skolotāja Dace Bērzniece.

PĀVILOSTAS MŪZIKAS SKOLAS AUDZĒKŅI
DZĪVNIEKU KARNEVĀLĀ
14.aprīlī Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņi, savu skolotāju Antras Ķikutes, Jeļenas Doroņinas un Ingunas
Venenas rosināti, devās uz Liepājas simfoniskā orķestra koncertu, lai noklausītos pazīstamo Kamila SenSansa simfoniskās mūzikas ciklu „Dzīvnieku karnevāls” diriģenta Reiņa Lapas traktējumā.
Bērni dzirdēja un iztēlojās, kā mūzikas valodā iespējams attēlot karalisko lauvu, vistas un gaili, ziloni, ēzeli,
akvārija iemītniekus, slinko dzeguzi un skaisto gulbi. Par katru mūzikas cikla varoni bija sagatavots arī neliels
stāstījums.
Bērniem pavērās iespēja iepazīties ar dažādu mūzikas instrumentu skanējumu. Paulai Loretai un Viktorijai
interesi raisīja lielākais no stīgu instrumentiem – kontrabass. Ar zemākajām skaņām tika attēlots zilonis. Rūtu
un Arnitu sajūsmināja cikla daļa „Akvārijs”, kas izskanēja marimbas maigajās vibrācijās. Sanijai, Kristai un
Petrai Perellai esot paticis „Karaliskās lauvas maršs”, bet klavieru spēles audzēknēm Sanijai Montai un
Elīnai interesantākā šķita cikla daļa „Pianisti”, kuru atskaņoja orķestra pianisti Līga Elere un Normunds
Kalniņš. Viņiem izdevās tēlainajā mūzikas valodā attēlot iedomīgus pianistus, kas tā arī nespēja vienoties par
unisonu savā priekšnesumā. Savukārt Mūzikas skolas zēni nobalsoja par koncertcikla „Finālu”, kurā vēlreiz
dzirdējām visus dzīvniekus kopīgā un draudzīgā „tusiņā”. Koncerta apmeklējums izvērtās par vēl vienu
vērtīgu Pāvilostas mūzikas skolas audzēkņu braucienu uz Liepāju.
Klavierspēles skolotāja Inguna Venena

VIJOLNIEKI IEKARO TALSUS
11.aprīlī Talsos notika II Kārļa Ferdinanda Amendas mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju
un ansambļu konkurss. Kārļa Ferdinanda Amendas XI mūzikas svētkiem veltītie pasākumi Talsu novadā
norisinājās četru dienu garumā no 9.-12.aprīlim. Mūzikas svētku ietvaros notika Kārļa Ferdinanda Amendas
II Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss. Šajā gadā
konkursā piedalījās 26 konkursanti no Aizputes, Gulbenes, Rīgas, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Engures,
Pāvilostas un Talsu mūzikas skolām. Kamēr žūrija apspriedās konkursantiem bija iespēja apskatīt pilsētu
un baudīt teātra izrādi bērniem un vecākiem "Sunītis un Kaķīte". Konkursantus vērtēja Jāzepa Vītola Mūzikas
akadēmijas asociētā profesore Ligita Zemberga, Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas pasniedzēja Inese Štrāle
un Ventspils Mūzikas vidusskolas Stīgu instrumentu nodaļas vadītājs Andris Puziņš.
Noslēguma pasākumā Talsu Tautas namā tika apbalvoti konkursa dalībnieki. 2.klases audzēkne Gabriela
Vagotiņa Vagule ieguva II vietu, 5.klases audzēkne Alise Aleksandra Griškēviča saņēma pateicības rakstu.
Abas meitenes savu programmu izpildīja ļoti labi, tāpēc par paveikto ir patiess prieks un gandarījums.
Vijoļspēles skolotāja Dace Bērzniece

VIJOĻU SKAŅAS SALDŪ
Saldus mūzikas skolā 25.martā notika jau X Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu
nodaļu audzēkņu konkurss „Sol-Re-La-Mi”. Šogad dalībnieki piedalījās no Nīcas Vaiņodes, Em.Melngaiļa
Liepājas, Ventspils, Saldus, Nīgrandes, Engures, E.Vīgnera Kuldīgas, Skrundas, Aizputes mūzikas skolām.
Kopumā dalībnieku skaits šogad bija neparasti liels – 50 audzēkņu. Pāvilostas Mūzikas skolu pārstāvēja
2.klases audzēkne Gabriela Vagotiņa – Vagule,kura ieguva 1.vietu, bet 4.klases audzēknei Alisei Aleksandrai
Griškēvičai – atzinība. Konkursantus vērtēja žūrija no Rīgas - Terēze Zīberte – Ijaba, Ligita Zemberga, Inese
Štrāle.
Novēlu abām meitenēm izturību nākamajā K.Ferdinanda Amendas II Starptautiskajā mūzikas skolu stīgu
instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkursā Talsos 11.aprīlī.
Vijoļspēles skolotāja Dace Bērzniece

„GADA ĢITĀRISTS 2015”
2015. gada 19. martā Alsungā notika bērnu un jauniešu klasiskās ģitārspēles konkursa „Gada ģitārists 2015”
Kurzemes atlases kārta.
Šajā konkursā audzēkņi tika sadalīti četrās vecumu grupās. A grupā piedalījās 2005. gadā dzimušie audzēkņi
un jaunāki. Šajā vecuma grupā Pāvilostas mūzikas skolas godu pārstāvēja 2. klases audzēknis Gusts Brūklis
iegūstot dalībnieka diplomu par piedalīšanos. Gusts atskaņoja F. Karulli – Andantino un Čehu tautas dziesmu.
B grupā startēja 2003. un 2004. gadā dzimušie audzēkņi. Pāvilostas mūzikas skolu pārstāvēja Elizabete
Kiričenko iegūstot dalībnieka diplomu par piedalīšanos. Elizabete atskaņoja Latviešu tautas dziesmu „ Kur
tu teci” un E. Sida – Blūzu.
C grupā varēja piedalīties 2000. – 2002. gadā dzimušie audzēkņi. D grupā startēja 1995. – 1999. gadā
dzimušie jaunieši.
Konkurss Alsungā notika jau ceturto reizi, pulcinot visus ģitārspēles mīļotājus un klausītājus. Arī žūrijas
sastāvs ir palicis gandrīz nemainīgs – priekšsēdētājs Julius Kurausks no Lietuvas un Modris Baumanis –
Latvija konkursa žūrijā ir bijuši katru gadu. Trešais gan vienmēr mainīgais.
Konkursa mērķi un uzdevumi ir veicināt bērnu interesi par mūziku un muzicēšanu, attīstīt jauno ģitāristu
muzicēšanas prasmes.
Arī pedagogiem šī ir ļoti vērtīga pieredze, jo ir iespējams dzirdēt kolēģu padarīto darbu, apmainīties ar
nošu materiāliem un veidot jaunus, radošus kontaktus.
Konkursa dalībnieki, kuri ieguva kādu no godalgotām vietām, tagad ļoti cītīgi gadatvojas „Gada ģitārists
2015” finālam Rīgā, kurš notiks 26. aprīlī.
Ģitārspēles skolotāja Zane Ēķupe
Foto: M.Urkauska

AKORDEONISTI IZSTĀDES ATKLĀŠANĀ
Pāvilostas pašvaldības izstāžu zālē 2015.gada 9.martā rokdarbnieču un audēju izstādes "Čaklās rokas"
atklāšanā piedalījās 2. klases ģitāristi G. Brūklis, E. Kiričenko un akordeonists M. Lazukins skolotājas A.
Ķikutes vadībā.

PIEDALĀS "DEJU MOZAĪKĀ"
Šī gada 13.martā Pāvilostas Mūzikas skola piedalījās festivālā „Deju mozaīka”, kas notika Liepājas pilsētas
2. Mūzikas skolā.
Mūsu skolu pārstāvēja: klavieru ansamblis – 4.klases audzeknes Sanija Monta Brēdiķe un Elīna Miltiņa
(skolotāja Ingūna Venena) un 6.klavieru klases audzēkne Sanija Bērziņa (skolotāja Jeļena
Doroņina). Festivāla dalībniekus no Saldus, Vaiņodes, Liepājas, Priekules, Pāvilostas un Nīcas ļoti silti
sveica Liepājas pilsētas 2. Mūzikas skolas direktore Aiga Tiltiņa, uzsverot, ka mēs visi esam sanākuši šeit, lai
atzīmētu ikkatra bērna stiprās puses, nevis lai kritizētu. Viņa pateicās gan audzēkņiem, gan pedagogiem par
ieguldīto darbu.
Dienas kārtība bija tiešam raiba - kā mozaīka, jo audzēkņi varēja piedalīties mākslinieces Zanes Eltermanes
zīmēšanas nodarbībā un deju stundā skolotājas Ināras Ļisovas vadībā, kamēr pedagogi klausījās komponistes
Ilzes Arnes lekciju.
Visi sniegumi koncerta laikā bija ļoti interesanti. Komponiste I.Arnē brīnījās, cik sarežģītas un nopietnas
bija izvelētās programmas. Mums arī ir gandarījums par to, ka mūsu bērni ir saņēmuši atzinības rakstus: Sanija
Monta Brediķe un Elīna Miltiņa par „Labāko Polkas izpildījumu” un Sanija Bērziņa par „Labāko Menuēta
izpildījumu”. Skolotāja Ingūna Venena sacījusi, ka ar prieku jau ceturto gadu piedalās šāda festivālā, jo viņai
ļoti patīk labvēlīgā atmosfēra kāda tur mājo.
Klavierspēles skolotāja Jeļena Doroņina

ZIEMASSVĒTKU KONCERTS SAKASLEJAS BAZNĪCĀ
2014.gada 21.decembrī Sakaslejas baznīcā notika ikgadējais Ziemassvētku ērģeļmūzikas koncerts. Šī ir
brīnišķīga iespēja Mūzikas skolas audzēkņiem līdzdarboties ar profesionāliem mūziķiem un komponistu Uldi
Marhilēviču!
Koncertā uzstājās vijolnieku, ģitāristu un vokālais ansamblis skolotāju J. Doroņinas, D. Bērznieces un R.
Krūziņa vadībā.

ZIEMASSVĒTKU KONCERTS MŪZIKAS SKOLĀ
Jau vairāku gadu garumā Mūzikas skolā iedibināta tradīcija – savu veikumu Ziemassvētkos rādīt vecākiem.
Savu skanīgu Ziemassvētku dāvanu – koncertu „KOPĀ ZIEMASSVĒTKOS” vecākiem sagatavoja klavieru,
akordeona, ģitāras un vijoles klases audzēkņi un pedagogi. Koncertā piedalījās akordeona klases audzēknis
Markuss Lazukins, klavierklases audzēkņi Rudzīte Patrīsija Vanesa, Brēdiķe Sanija Monta, Miltiņa Elīna,
Lācīte Rasa, Bērziņa Sanija, ģitāras klases audzēkņi Brūklis Gusts, Kiričenko Elizabete, Doroņins Mihaēls,
Ģēģere Agnese un vijoļspēles klases audzēknes Vagotiņa- Vagule Gabriela, Freidenfelde Elīna, Griškēviča
Alise
Aleksandra.
Īpaša atbildība un arī satraukums, uzstājoties koncertā, bija skolas pirmās klases audzēknēm – Brēdiķei
Paulai Loretai un Vītoliņai Martai. Mūs visus iepriecināja pedagoģes Jeļenas Doroņinas vokālais duets
(Loreta Krafta, Krista Ziemele) ar brīnišķīgām ziemassvētku dziesmām.
Lai izdodas arī turpmāk!
Mūzikas skolas direktore Inga Šnore
Foto: I.Šnore

MŪZIKAS SKOLAS AUDZĒKŅU UN KONCERTS
„PALĪDZĒSIM SAVIEM LĪDZCILVĒKIEM”
Decembris ir Ziemassvētku brīnuma gaidīšanas un došanas laiks. Un kā katru gadu decembra mēnesī
Pāvilostas Mūzikas skola Pāvilostas sociālās aprūpes centrā rīkoja audzēkņu un pedagogu labdarības koncertu
„Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem”. Šādu koncertu īsi pirms Ziemassvētkiem skola rīko jau no 1997.gada
Koncerts tiek rīkots ar mērķi gan iepriecināt ar muzikālu priekšnesumu pansionāta iemītniekus un darīt viņu
dienas gaišākas un priecīgākas, gan skolas audzēkņiem iemācīt iecietību un līdzjūtību.
Koncerts iesākās ar nelielu Elizabetes Kiričenko deklemētu dzejolīti, bet muzikālos priekšnesumus rādīja
ģitaristi Elizabete Kiričenko un Mihaēls Doroņins, pianisti Rasa Lācīte un Sanija Bērziņa, akordeonists
Markus Lazukins, vijolnieki Alise Griškeviča un Alīna Freidenfelde, kā arī vokālais trio - Krista Ziemele,
Loreta Krafta, Anna Ansone, kas muzicēja kopā ar skolotāju Jeļenu Doroņinu. Arī skolotāja Antra Ķikute
koncerta ietvaros klausītājiem veltīja dzejas vārdus.
Sirds siltais pasākums noslēdzās ar kopīgu dziesmu dziedāšanu un labu vārdu veltīšanu viens otram.
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: M.Kurčanova

MŪZIKAS SKOLAS AUDZĒKŅI APMEKLĒ OPERU
Mūzikas skolas audzēkņi kopā ar vecākiem rudens brīvlaikā apmeklēja Latvijas Nacionālo operu, kur
noskatījās Jura Karlsona baletu-fantāziju „Karlsons lido”.
Bērniem bija iespēja iepazīt brīnišķīgo baleta pasauli, redzēt krāšņas dekorācijas un spilgtu pasaku pasauli,
kur atdzīvojas pat konfektes un rotaļlietas. Mūzikas skolas audzēkne Petra Griškēviča stāsta, ka vislabāk viņai
paticis Karlsons, bet vispār visa izrāde bijusi tik interesanta, ka gribētos braukt vēlriez.
Koncertu un izstāžu apmeklējums ietilpst profesionālās izglītības apguves programmā un par to realizēšanu
jāpateicas mūsu absolventes ziedojumam.
Mūzikas teorijas skolotāja Antra Ķikute
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