"Mēs esam un būsim tie labākie…"
30. aprīlī Melngaiļa koncertzālē notika Liepājas reģiona mūzikas skolu stīgu
instrumentu audzēkņu festivāls - koncerts "Mēs esam un būsim tie labākie…".
Jau piekto gadu Liepājas mūzikas vidusskolā notika festivāls, kurā piedalījās jaunie
vijolnieki un čellisti no Liepājas reģiona mūzikas skolām, viņu vidū arī Pāvilostas
Mūzikas skolas skolotājas Daces Bērznieces vijoļspēles 2. klases audzēkne Madara
Brēdiķe, 3. klases audzēkne Gabriela Vagotiņa- Vagule un 5. klases audzēkne Elīna
Freidenfelde.
Koncertā kā solisti uzstājās visu vecumu audzēkņi. Solistu repertuārs ļoti plašs un
daudzveidīgs - koncertā skanēja gan ļoti pazīstami un populāri skaņdarbi, gan Liepājā
vēl neskanējuši opusi. Festivāla noslēgumā uzstājās apvienotais reģiona stīgu
instrumentu orķestris. Tajā kopā muzicēja 40 jaunie vijolnieki un čellisti no Liepājas,
Aizputes, Nīcas, Saldus, Skrundas un Pāvilostas. Stīgu orķestrim raksturīgo skanējumu
spilgti atklāja baroka laikmeta komponistu sacerējumi, tāpēc orķestra repertuārā
skanēja itāļu baroka spožāko pārstāvju A. Vivaldi un Dž. B. Sammartīni Simfonijas.
Arī romantisma laikmets tika pārstāvēts ar divām kompozīcijām - J. Rafs Kavatīne un
P. Čaikovska Kamarinskaja. Festivāla orķestri vadīja Emiļa Melngaiļa Liepājas
mūzikas vidusskolas skolotāja Beata Zariņa-Blaščinska.
Liels paldies Dacei Bērzniecei par audzēkņu sagatavošanu festivālam un paldies
vecākiem, ka atbalstījāt savus bērnus. Jūsu interese un klātbūtne bērnam ir ļoti svarīga
– tā viņš iegūst apstiprinājumu, ka ir savu vecāku intereses un mīlestības vērts!
Pāvilostas Mūzikas skolas direktore
Inga Šnore
Foto: I. Šnore

(pirmā no kreisās) Pāvilostas Mūzikas skolas skolotājas Daces Bērznieces vijoļspēles
2. klases audzēkne Madara Brēdiķe,
3. klases audzēkne Gabriela Vagotiņa- Vagule un 5. klases audzēkne Elīna
Freidenfelde.

Audzēkņi apmeklē Pēterim Vaskam veltītu koncertu
28. aprīlī mēs apmeklējām Aizputes Mūzikas skolu, kur notika koncerts par godu
komponista Pētera Vaska 70 gadu jubilejai. Tajā uzstājās pazīstamais Nīderlandes
pianists Marsels Vormss, kurš vēlējies šeit muzicēt, lai godinātu komponistu. Mums
bija iespēja dzirdēt P. Vaska ciklu "Gadalaiki", kuram veltīts M. Vormsa pēdējais
iznākušais disks. Savukārt atbilstoši muzikālajam pavadījumam fotogrāfs Varis Sants
piemeklēja attēlus ar Aizputes skatiem visos četros gadalaikos. Koncertu vadīja pats
jubilārs, komponists Pēteris Vasks.
Komponists Pēteris Vasks dzimis 1946. gada 16. aprīlī Aizputē kā ceturtais bērns
baptistu draudzes mācītāja Arvīda Vaska (1912-1987) un zobārstes Ludmilas VaskasBuivides (1909) ģimenē. Jau kopš mazotnes P. Vaskā mīlestība pret mūziku. Ģimenē
valdījusi garīga atmosfēra, kopīgas muzicēšanas gaisotne - klavieres pratuši spēlēt visi,
bieži skanējusi arī vijole. Kad P. Vaskam bija astoņi gadi, māte aizveda viņu uz
Aizputes mūzikas skolu mācīties vijoļspēli pie pedagoga un skolas direktora Kriša
Jankovska.
1979. gadā P. Vasks kļuva par Latvijas Komponistu savienības biedru. 80. gados viņš
pievērsās kompozīcijas pasniedzēja darbam, strādājot mūzikas skolās Zvejniekciemā,
Salacgrīvā un Jelgavā. Kopš 1989. gada P. Vasks pasniedz kompozīciju Emīla Dārziņa
mūzikas skolā.
Pēteris Vasks ir vienīgais latviešu komponists, ar kuru līgumu par darbu regulāru
izdošanu ir noslēgusi pasaulē pazīstamā mūzikas izdevniecība "Schott Musik
International", norāda S. Zālīte.
Par spilgtu un radošu darbību komponists ir saņēmis balvas un dažādus
pagodinājumus gan Latvijā, gan ārvalstīs. 1996. gadā P. Vaskam piešķīra Vīnes
Universitātes Herdera balvu un Baltijas Asamblejas balvu.
Pāvilostas Mūzikas skolas direktore
Inga Šnore

Koncertu skolu jaunatnei
“RADĪŠANAS NOSLĒPUMI”
Koncertu apmeklējums Mūzikas skolas audzēkņiem nav tikai izklaide, tā ir viena no
mācību procesa nepieciešamām sastāvdaļām. Viņi dzird māksliniecisko izpildījumu un
mūzikas instrumentu iespējām, iepazīstas ar komponistu daiļradi, klausās, analizē, kļūst
izglītotāki un mācās uzvesties koncertos.
Tādēļ 27. aprīlī skolotājas Anitas Ceras klavierspēles audzēkņi devās uz Liepājas
jauno koncertzāli “Lielais Dzintars”, lai klausītos koncertu skolu jaunatnei
“RADĪŠANAS NOSLĒPUMI”. Koncertā skanēja komponista Riharda Dubras Trešais
Liepājas koncerts klavierēm un orķestrim (fragmenti) Liepājas Simfoniskā orķestra
izpildījumā.
Slavenais latviešu klarnetists Egīls Šēfers iztaujāja komponistu Rihardu Dubru par
dažādiem komponistu būšanas noslēpumiem – kā rodas skaņdarbs, kā ideja pārtop
mūzikā, kā notiek komponēšana. Bija iespēja skatīties, kā daudzās notis uz papīra
pārvēršas mūzikā – kā sāk skanēt 3. Liepājas koncerts. Tika rādīti videofragmenti no
Latvijas Nacionālā baleta iestudējuma "Trīs tikšanās".
Pāvilostas Mūzikas skolas direktore Inga Šnore

Skaņu stundiņa mazajiem
Kā viena no spilgtākajām un mīļākajām tradīcijām Pāvilostas Mūzikas skolai ir katru
gadu sniegt koncertu bērnudārzā. Lai rosinātu pirmsskolas vecuma bērnu interesi par

mūziku un instrumentiem, 26. aprīlī organizējām koncertu „Skaņu stundiņa mazajiem”
Pāvilostas PII „Dzintariņš”.
Mūsu jaunie mākslinieki ar lielu atbildību uzstājās mazo klausītāju auditorijai un
parādīja savas prasmes ne tikai spēlēt visdažādākos mūzikas instrumentus, bet arī
atskaņot savus sacerētos skaņdarbus. Savukārt bērni izbaudīja dažādu veidu emocijas,
ko sniedz daudzveidīgo mūzikas skaņdarbu skanējums. Šajos koncertos bērni jau ir
nolūkojuši instrumentu, kuru vēlētos apgūt. Tādēļ aicinām uz uzņemšanu Mūzikas
skolā 25. maijā!
Paldies pedagogiem Jeļenai, Dacei un Antrai par audzēkņu sagatavošanu un muzikāli
izglītojošā pasākuma vadīšanu, Gerharda māmiņai Gunai par atbalstu!
Mūzikas skolas direktore Inga Šnore
Foto: I. Šnore

Ērģeļu skaņas Vērgalē
Kungs, ieved mani sava klusuma dievišķajā bagātībā –
tajā bagātībā, kas spēj piepildīt manu dvēseli.
Lai Tavs klusums ienāk manī, līdz pat manas būtības dzīlēm,
un tad lai tas ceļas atpakaļ pie Tevis kā mīlestības atbilde.
/Žans Arāns/
Lai turpinātu skanēt ērģeļu bazūnes, pirmo reizi pēc ilgiem gadiem 26. martā Vērgales
evaņģēliski luteriskajā baznīcā izskanēja Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu mazais
ērģeļmūzikas koncerts “Klusās sestdienas noskaņā”.
Daudzi priecājas par ērģeļu orķestrālo skanējumu un nemaz nezina, cik grūts darbs
ir izvilināt no sarežģītā instrumenta precīzu un skaistu melodijas plūdumu. Ērģeles ir
pneimatisks taustiņinstruments, kas sastāv no daudzām dažāda izmēra stabulēm,
vadības pults ar roku klaviatūru (manuālu) un kāju klaviatūru (pedāļa). Vienāda tembra,
bet dažāda augstuma stabules, veido ērģeļu reģistru. Reģistrus kombinējot, tiek radīts
orķestrim līdzīgs skanējums.
Profesionāli mūziķi, tai skaitā arī ērģelnieki, mācās visu mūžu un regulāri koncertē
vai spēlē baznīcu draudžu dievkalpojumos, pārzinot dievkalpojuma kārtību un liturģiju.
Pāvilostas novada bērni un jaunieši ir atvērti jauniem izaicinājumiem un mērķiem.
Tāpēc varam cerēt, ka interese par ērģeļmūziku tikai pieaugs, lai pamazām veidotos
jauna ērģelnieku paaudze.
Anita Cera

Foto: I. Šnore
Koncerta dalībnieki (no kreisās) 1.rindā - Paula Loreta Brēdiķe, Viktorija
Vihmane, Arnita Aploka, 2. rinda - Rūta Klāsone, Sanija Monta Brēdiķe, Elīna Miltiņa,
skolotāja Anita Cera

KLAVIERU DUETU KONKURSS NĪCĀ
23. martā Nīcas kultūras nama Baltajā zālē notika Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu
audzēkņu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkurss – festivāls. Konkurss ir
liels pārbaudījums visiem šīs nozares speciālistiem, sevišķi mazo skolu pedagogiem.
Profesionālās ievirzes skolu pedagogi ir tie, kuri ieinteresē audzēkņus apgūt klavieru
spēli un liek pamatu katra audzēkņa spēju attīstībai un muzikālo iemaņu pilnveidošanai.
Konkursā piedalījās audzēkņi no Grobiņas, Ikšķiles, Nīcas, Durbes, Amatas, Engures,
Lielvārdes, Rojas, Baldones, Ķekavas, Salaspils un Pāvilostas Mūzikas skolām, kopā
16 klavieru dueti. Vēlot izdošanos un veiksmi, konkursantus uzrunāja Nīcas novada
domes priekšsēdētājs Agris Petermanis. Man ir liels prieks par mūsu skolas audzēkņu
sniegumiem – par Valta Entonija Drišļjuka un Petras Perellas Griškēvičas duetu, kuram
kompetentā žūrija piešķīra 2.vietu un par Sanijas Brēdiķes un Elīnas Miltiņas iegūto
3.vietu. Šo sasniegumu pamatā pedagoģes Anitas Ceras un mans - Ingas Šnores
neatlaidīgais, uz muzikālu izpildījumu virzītais ikdienas darbs un, protams, arī papildus
veiktais darbs.

Gribu pateikties audzēkņu ģimenēm par līdzatbildību un uzsvert, ka šie panākumi ir
audzēkņu, viņa vecāku un pedagogu kopējās sadarbības rezultāts.
Lai pēc konkursa atmiņā paliek piedalīšanās un sadraudzības prieks un vēlme atkal
piedalīties!
Inga Šnore
Foto: I. Šnore
Valts Entonijs Drišļjuks un Petra Perella Griškēviča spēlē klavieru duetu

Elīna Miltiņa, Sanija Brēdiķe ar skolotāju Anitu Ceru

Mūzikas skolas koncerts
„PAVASARA SKAŅĀS”
Par vienu no tradicionālajiem Pāvilostas Mūzikas skolas pasākumiem ir audzēkņu
atklātais mācību koncerts "Pavasara skaņās", kas notika gan Pāvilostā, gan Vērgalē.
Un tā, jaukā trešdienas, 9. marta, pēcpusdienā Mūzikas skolas zālē pulcējās skola
audzēkņi, skolotāji un vecāki, lai visiem klātesošajiem sniegtu pavasarīgu koncertu.

Koncertu iesāka paši mazākie 1. klases audzēkņi - Samanta ZVEJA, Markuss
LIELJUKSIS, Simona PADRĒVICA, Daniels ZUNDMANIS.
Turpinājumā uzstājās 2. klases audzēkņi Madara BRĒDIĶE un Petra Perella
GRIŠKĒVIČA. Klausītājus iepriecināja ar sacerētiem skaņdarbiem skolotājas Jeļenas
Doroņinas audzēkņi - Agate ŠTOKMANE nospēlēja savu dziesmiņu „Putna pavasara
dziesmas”, Ramona Tīna ROLMANE sadzirdētās skaņās ieraudzīja „Sniegpulkstenīti,”
bet Marta VĪTOLIŅA komponēja „Jautro melodiju”. Patrīsija Vanesa RUDZĪTE
atskaņoja kompozīciju „Zīlīte”, Paulas NIEDOLIŅAS izpildījumā klātesošie dzirdēja
kompozīciju „Beidzot brīvlaiks”, Antra NIEDOLIŅA rādīja savu varēšanu skaņdarbā
„Saulainā vasara”.
3. klases akordeona spēles audzēkņa Markusa LAZUKINA izpildījumā koncerta
klausītāji dzirdēja R. Rodžersa „Ēdelveiss”. Ar jaukām vijoles skaņām iepriecināja
Daces Bērznieces audzēkņi Gabriela VAGOTIŅA –VAGULE, Elīna
FREIDENFELDE, Alises Aleksandra GRIŠKĒVIČA.
Koncerta noslēgumā uzstājās vecākās klases ģitārspēles audzēkņi skolotāja Helmuta
Audara vadībā - Made Jete JANCE, Agneses ĢĒĢERE un Mihaēls DOROŅINS.
Savukārt nākamā dienā, 10.martā, Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu atklātais
mācību koncerts "Pavasara skaņās” notika arī Vērgales pamatskolas zālē. Tajā
piedalījās tie, kuri mūziku un spēlētprasmi apgūst skolotājas Anitas Ceras vadībā. Īsajā
koncertā piedalījās Viktorija VIHMANE (2.kl.), Rūta KLĀSĒNA (3.kl.), Elīna
MILTIŅA (5.kl.), Paula BRĒDIĶE (2.kl.), Arnita APLOKA (3.kl.), Sanija BRĒDIĶE
(5.kl.). Koncerta noslēgumā Sanija un Elīna izpildīja divus skaņdarbus, ar kuriem abas
drīzumā piedalīsies konkursā Nīcā. Katrs audzēknis no skolotājas A. Ceras saņēma
ziedus un pateicību vecākiem par bērnu atbalstīšanu muzikālajās gaitās. Savukārt
mūzikas skolas direktore pateicās par darbu audzēkņiem un skolotājai, sveicot viņu ar
ziediem.
Marita Kurčanova un Vita Braže
Foto: V. Braže, V. Ģēģere, I. Šnore
Koncerts Pāvilostā

Koncerts Vērgalē

Valsts konkursi mūzikā
Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolā 19. un 20. janvārī noslēgušies divi
otrās kārtas Latvijas profesionālās mūzikas izglītības Valsts konkursi- Ģitāras spēlē un
Akordeona spēles. Abos konkursos piedalījās arī Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņi.
Valsts konkursa Ģitāras spēlē II kārtā piedalījās Mihaēls Doroņins (skolotājs
Helmuts Audzrs) ieguva Pateicības rakstu.
Valsts konkursa Akordeona spēlē II kārtā piedalījās Markuss Lazukins (skolotāja
Antra Ķikute) ieguva Atzinības rakstu.
Direktore Inga Šnore
Mūzikas skolas audzēknis Mihaēls Doroņins

Mūzikas skolas audzēknis Markuss Lazukins

Mūzikas skolas audzēkņi sniedz koncertu
Nedēļu pēc Zvaigznes dienas, 15. janvārī, Vērgales bērnudārza “Kastanītis” mazie
audzēkņi pulcējās bērnudārza zālē uz koncertu, lai mācītos mūzikas klausīšanos un
apgūtu pirmās iemaņas ansambļa muzicēšanā. Koncertu sniedza jaunie talanti no
Vērgales pamatskolas, kuri mācās mūziku Pāvilostas Mūzikas skolā.
Audzēkņi uzstājās ar daudzveidīgu programmu- skaņdarbi vijolei solo, klavierēm un
skaņdarbi klavierēm četrrocīgi. Bet stāsts, kas vienoja mazo mākslinieku sniegumu,
bija visiem zināmā pasaka par alvas zaldātiņu un pārdzīvotie notikumi mazā kareivja
dzīvē.
Mazie
klausītāji,
sekojot
alvas
zaldātiņa
neticamajiem
piedzīvojumiem, klausījās nopietnu koncerta programmu, kurā izskanēja J.S.Baha,
V.A.Mocarta, G. Tjurka, V. Kalniņas, J. Lipšāna mūzika un latviešu tautas dziesmu

apdares. Koncerta izskaņā, ar rūpīgo audzinātāju un auklīšu palīdzību,
muzicēšanā iesaistījās arī mazie klausītāji - tika izmēģināti mūzikas instrumenti un
iepazīti mūzikas pamatžanri- dziesma, deja un maršs.
Koncertam beidzoties, jauno mākslinieku rokās iegūla izplaukušas pavasara puķesvirtuozi, audzinātāju veidoti, papīra meistardarbi. Tā bija jauka pateicība par
uzstāšanos un sniegumu, un dzirksts , un iedvesma nākamajiem koncertiem.
Anita Cera, Pāvilostas mūzikas skolas skolotāja
Foto: I. Šnore

Māsas Madara (vijole) un Sanija (klavieres) Brēdiķes.

Paula Brēdiķe izpilda “Rūķīšu valsi”

.
Arnita Aploka izpilda latviešu tautas dziesmu J.Lipšāna apdarē “Seši mazi
bundzenieki”

Koncertā uzstājas 2.klases audzēkne Viktorija Vihmane

Jaunie talanti muzicē Vērgales bērnudārza audzēkņiem: (no kreisās) Paula Brēdiķe,
Madara Brēdiķe, skolotāja Anita Cera, Rūta Klāsone, Sanija Brēdiķe, Viktorija
Vihmane un Elīna Miltiņa.

Ziemassvētku koncerts Sakaslejas baznīcā
2015.gada 20. decembra vēlā pēcpusdienā Sakaslejas baznīcā jau tradicionāli notika
Sakaslejas baznīcas ērģeļu un mūzikas attīstības fonda rīkotais Ziemassvētku koncerts,
kurā uzstājās Ziemassvētku koncerta idejas iniciators un fonda pārstāvis Uldis

Marhilēvičs, dziedātāja Ieva Akuratere, ērģelnieks Jānis Pelše, Sakaslejas draudzes
ansamblis un Pāvilostas Mūzikas skolas bērni un jaunieši.
Koncertu atklāja Sakaslejas baznīcas mācītājs Erlands Lazdāns, vēlot visiem mierīgus
un svētīgus Ziemassvētkus. Koncerta laikā saņemtie ziedojumi kā katru gadu tiks
izmantoti dievnama atjaunošanai.
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: M.Kurčanova

Mēģinājumā ar Uldi Marhilēviču, gatavojoties koncertam Sakaslejas baznīcā

foto: I.Šnore
Koncerts "Kopā Ziemassvētkos"
16.decembrī Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi aicināja uz koncertu
"Kopā Ziemassvētkos". Satraukums un prieks virmoja gaisā - bērni bija gatavojušies
šim pasākumam. Klausītājiem bija iespēja dzirdēt ne tikai klasisko un tradicionālo
ziemassvētku mūziku klavieru, vijoļu, akordeona un ģitāras skanējumā.
Šoreiz muzicēja arī ģimeņu ansambļi: māsiņas Brēdiķes - Sanija un Madara, kā arī
Niedoliņas - Antra un Paula, ceram ka nākotnē varēsim iesaistīt arī vecākus. Vokālais
ansamblis skolotājas J. Doroņinas vadībā izpildīja J. Nikoļskas dziesmu "Dzimis"
krievu valodā, bet noslēgumā Loreta krafta, Krista Ziemele, Marta Vītoliņa un Agate
Štokmane nodziedāja dziesmu „Vai tu esi dzirdējis”.
Direktore Inga Šnore

Foto: I. Šnore

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu
Ziemassvētku koncerts Vērgalē
15.decembrī Vērgales pamatskolas mūzikas klasē pulcējās Pāvilostas Mūzikas skolas
audzēkņi uz Ziemassvētku koncertu.
Koncertā piedalījās skolotājas Anitas Ceras audzēknes - Denija RUSIŅA (1.kl.),
Paula Loreta BRĒDIĶE (2.kl.), Viktorija Edija VIHMANE (2.kl.), Arnita APLOKA
(3.kl.), Rūta KLĀSĒNA (3.kl.), Sanija Monta BRĒDIĶE (5.kl.) un Elīna MILTIŅA
(5.kl.), izpildot dažādus skaņdarbus. Ar īpašu priekšnesumu četrrocīgi uzstājās 5.klases
audzēknes Sanija un Elīna. Pēc liecību saņemšanas skolotāja Anita Cera un Pāvilostas
Mūzikas skolas direktore Inga Šnore pateicās audzēkņiem un viņu vecākiem par
ieguldīto darbu un vēlēja priecīgus un gaišus Ziemassvētkus!
Vita Braže

foto: V.Braže

Sniedz koncertu
„Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem”
1.decembrī Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi sniedza koncertu „Palīdzēsim saviem
līdzcilvēkiem” Pāvilostas sociālās aprūpes centrā. Koncertā skanēja gan klavieres, gan
vijoles, gan akordeons un dziesmas. Ar mums kopā muzicēja arī akordeona spēles
meistari Haralds Lukševics un Aivars Kažis - paldies par skaistām melodijām!
Direktore Inga Šnore

Foto: G. Vagotiņa Vagule

Jaunais mācību gads Mūzikas skolās
Šogad Pāvilostas Mūzikas skolā jaunais mācību gads iesākās ar lielu rosību un kņadu,
jo neierasti daudz bērnu šogad izteikuši vēlmi apgūt kādu mūzikas instrumentu.
Pāvilostas Mūzikas skolā uz pirmo skolas dienu, kas bija 1.septembrī, pulcējās 47
audzēkņi. Kā ierasts skolas direktore Inga Šnore iepazīstināja audzēkņus un viņu
vecākus ar Mūzikas skolas skolotājiem, apgūstamajām programmām mūzikā un citām,
ar mācību procesu saistītām lietām. Bērni bija sagatavojuši rudenīgus ziedu pušķus, ko
pasniegt skolotājām un direktorei.
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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