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Ieskats mazo mūzikas kolektīvu darbībā
Mūzikai jāuzšķiļ uguns cilvēku sirdīs.
L.van Bēthovens
Dziedāšana mūsu sirdīs, mūsu prātus attur no ļauna un skubina uz labām,
krietnām domām; jauka dziedāšana der cilvēkiem par dzīva prieka avotu.
Kronvalds

Mūzika apgaro visu pasauli, dod dvēselei spārnus, veicina iztēles lidojumu;
mūzika atdzīvina un iepriecina visu eksistējošo... .
To var nosaukt par visa skaistā un cildenā iemiesojumu.
Platons

Mūzika ir viena no svarīgākajām cilvēka dzīves sastāvdaļām – tā uzrunā dvēseliskā
līmenī, spēj uzmundrināt vai nomierināt. Šis laiks visā pasaulē ir ienesis cilvēkos lielu
tiekšanos pēc garīgām vērtībām, tāpēc mūzika noteikti ir viens no svarīgākajiem
starpniekiem ceļā uz tām.
Bērnu un jauniešu iesaistīšanās interešu izglītības programmās un valsts nozīmes
pasākumos veicina viņu radošo un intelektuālo spēju, pašizteiksmes un talantu
izkopšanu un pašattīstību.
Lielākais notikums bērnu un jauniešu mūzikas dzīvē, protams, ir Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētki. Mūsu visu pienākums un uzdevums ir saglabāt un
uzturēt dzīvu to darbīgumu un garīgo enerģiju, kas šajā lielo svētku gatavošanas un
norišu laikā nāca reizē ar jauniem atklājumiem, pārsteigumiem un uzdrīkstēšanos darīt
labus darbus sev un citiem, lepoties par sevi un citiem, palīdzēt sev un citiem.
Pēc svētkiem turpinās ikdiena ar priekiem un rūpēm, ar sasniegumiem un grūtībām, ar
jauniem darbiem un izaicinājumiem. Par spīti dažādiem globāliem pasaules, valsts un
vietējo ekonomisko un sociālo apstākļu satricinājumiem ir nepieciešams saglabāt
tradīcijas, neļauties pagurumam un kopīgiem spēkiem paveikt iecerēto.
Bērnu un jauniešu muzicēšana mazajos mūzikas kolektīvos (vokālie, instrumentālie,
vokāli instrumentālie ansambļi, popgrupas, lauku kapelas, folkloras kopas) ir populārs
brīvā laika pavadīšanas veids. Dziedāšana un muzicēšana rada prieku, atraisa emocijas,
tas ir labākais veids, kā attīstīt un izteikt sevi, kā iepriecināt citus.
2010./2011.mācību gadā iespēju muzicēt mazajos mūzikas kolektīvos izmantoja vairāk
nekā 15 000 bērnu un jauniešu.

Izvērtējot Valsts izglītības satura centra (VISC) darbu saistībā ar mazajiem mūzikas
kolektīviem, ir gandarījums un prieks par dziedāt, muzicēt un darboties gribošiem un
varošiem bērniem un jauniešiem. Sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības
pārvaldēm, vispārējās un interešu izglītības iestādēm tiek organizēti un īstenoti tādi
pasākumi mazajiem mūzikas kolektīviem kā vokālās mūzikas konkurss „Balsis” un
vokāli instrumentālo un instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss, kuru mērķi ir
attīstīt un pilnveidot mazo mūzikas kolektīvu un solistu muzicēšanas tradīcijas,
popularizēt vokāli instrumentālo ansambļu (VIA) un instrumentālās mūzikas žanru un
veicināt pedagogu darba pieredzes apmaiņu.
Veicinot bērnu un jauniešu interesi dziedāt vokālajos ansambļos, duetos, trio un solo,
no 2007.gada notiek vokālās mūzikas konkurss „Balsis”, pulcējot Latvijas bērnus un
jauniešus ar skanīgākajām balsīm novados un pilsētās, un no 2008.gada – konkurss
vokāli instrumentālajiem un instrumentālajiem ansambļiem Rīgā.
Vienmēr tiek meklētas jaunas idejas konkursus padarīt bērniem un jauniešiem
saistošus. Popularizējot latviešu tautas dziesmu, kas ir viena no latviešu kultūras
vērtībām un zīmoliem, ar kuru lepojamies, bet ikdienā aizmirstam, obligāts nosacījums
vokālās mūzikas konkursā „Balsis” ir dziedāt latviešu tautas dziesmu a cappella. Šajā
mācību gadā akcents tiks likts uz radošu pieeju sava kultūrvēsturiskā novada tautas
dziesmu mantojuma apzināšanā. Vokālie ansambļi konkursā uzstājas akustiskā veidā,
neizmantojot skaņu pastiprinošas iekārtas un pavadījumam izmantojot jebkuru
akustisko mūzikas instrumentu.
2011./2012.mācību gadā tradicionāli notiks VISC Interešu izglītības un audzināšanas
darba nodaļas rīkotais vokālās mūzikas konkurss „Balsis” un pašiem skanīgākajiem
balsu īpašniekiem tiks dota iespēja piedalīties IV Mākslas un mūzikas festivālā „Toņi
un pustoņi” Mazsalacā, 2012.gada 7., 8. vai 9.jūnijā. Festivālam izvirzītais vokālais
ansamblis sagatavo 15 – 20 minūšu garu koncerta programmu.
2012.gada februārī jau piekto reizi notiks arī Latvijas izglītības iestāžu popgrupu,
instrumentālo ansambļu un vokāli instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss.
Paldies visiem mūzikas kolektīvu dalībniekiem, vecākiem un pedagogiem par
ieguldījumu muzikālajā izaugsmē!

