
Naujenes Mūzikas un mākslas skola



Izglītības programmas

Pūšaminstrumentu spēle:
Klarnetes spēle
Saksofona spēle
Trompetes spēle
Eifonija spēle
Trombona spēle

Stīgu instrumentu spēle:
Vijoļspēle
Kontrabasa spēle

Taustiņinstrumentu spēle:
Akordeona spēle
Klavierspēle

Vizuāli plastiskā māksla



Audzēkņu sadalījums izglītības programmās 
2020./2021. m. g.

Kopā: 148 audzēkņi
(01.09.2020.)
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Audzēkņu sadalījums pēc faktiskās dzīvesvietas.

Skaitļos un procentos.

01.09.2020.

Atbilstoši Daugavpils novada domes uzdevumiem par profesionālās ievirzes izglītības

pieejamību novada iedzīvotājiem, Naujenes Mūzikas un mākslas skolā profesionālās

ievirzes izglītību iegūst izglītojamie no daudziem Daugavpils novada pašvaldības

pagastiem: Naujenes, Biķernieku, Maļinovas, Silenes, Salienas, Vecsalienas, Tabores,

Skrudalienas, Laucesas, Kalkūnes pagastiem, 1 audzēknis no Krāslavas novada, ka arī

bērni no Daugavpils pilsētas.

Naujenes pagasts: 62 – 42%

Citi Daugavpils novada pagasti: 50 – 34%

Daugavpils pilsēta: 35 – 23,6%

Krāslavas novads : 1 – 0,4%



Profesionālās ievirzes izglītības programma
Taustiņinstrumentu spēle:

Akordeona spēle:

Skolotāji: Tatjana Jukuma, 

Ņina Laškova, 

Giršs Kagans, 

Svetlana Vasiļjeva,

Jeļena Nitecka,

Sergejs Bratusevs





Profesionālās ievirzes izglītības programma 

Taustiņinstrumentu spēle:

Klavierspēle:

Skolotāji:               Valentīna Bagirjane, 

Enriko Gaļickis,

Margarita Livanoviča,

Gļebs Beļajevs





Profesionālās ievirzes izglītības programma 

Pūšaminstrumentu spēle:

Trompetes spēle, Eifonija spēle, 

Klarnetes spēle, Saksofona spēle, 

Trombona spēle

Skolotāji:  Aleksandrs Vanjagins, 

Ruslans Margevičs,

Andrejs Ivanovs,

Aleksejs Petrovs

Gints Ratnieks,

Oksana Šeršņova

Romāns Maskaļūns,

Jānis Grinberts, 





Profesionālās ievirzes izglītības programma

Stīgu instrumentu spēle

Vijoles spēle

Skolotājas:

Inga Zeile

Svetlana Blaževiča



Profesionālās ievirzes izglītības programma

Stīgu instrumentu spēle

Vijoles spēle,

Kontrabasa spēle

Skolotājs:

Nikolajs Sļusars



Mūzikas mācība

Solfedžo

Mūzikas literatūra

Skolotāja:

Svetlana Kļavinska

Teorētiskie priekšmeti



Profesionālās ievirzes izglītības programma 

Vizuāli plastiskā māksla

Skolotāji: 

Egons Kivkucāns

Anita Jasinska



Sadarbības līgumi

(spēkā esošie)

•Starp Naujenes Mūzikas un mākslas skolu un Seno mākslas skolu (Baltkrievija) – Nodomu protokols, 

04.04.2008.

•Starp Naujenes Mūzikas un mākslas skolu un Kupišķu Mūzikas skolu (Lietuva), 28.02.2014.

•Starp Naujenes Mūzikas un mākslas skolu un Vitolda Lutoslavska Zambrovas 1. pakāpes Mūzikas skolu 

(Polija), 01.04.2017.

•Starp Naujenes Mūzikas un mākslas skolu un Braslavas bērnu mākslas skolu (Baltkrievija), 11.12.2017. 

•Starp Naujenes Mūzikas un mākslas skolu  un Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolu (Latvija), 

08.01.2018.

•Starp Naujenes Mūzikas un mākslas skolu  un Stolbcu bērnu mākslas skolu (Baltkrievija), 15.01.2018.

•Starp Naujenes Mūzikas un mākslas skolu un J. Semeņako Bērnu mūzikas un  mākslas skolu Nr. 1 Grodno 

(Baltkrievija), 22.02.2018.

•Starp Naujenes Mūzikas un mākslas skolu un Molodečno bērnu mākslas skolu (Baltkrievijas Republika), 

27.02.2019.

•Starp Naujenes Mūzikas un mākslas skolu un Poreču bērnu mākslas skolu (Baltkrievijas Republika), 

27.02.2019.

•Starp Naujenes Mūzikas un mākslas skolu un Valsts izglītības iestādi “Viimsi mūzikas skola” (Igaunijas 

Republika), 02.11.2019.

• Starp Naujenes Mūzikas un mākslas skolu un 

Baltkrievijas Valsts izglītības iestādi «Ļepeļas bērnu mākslas skola» 

(Baltkrievijas Republika), 12.02.2020.



2015. gadā Naujenes Mūzikas un mākslas 

skola iestājās 

Starptautiskajā akordeonistu konfederācijā 

(CIA)



Akordeonistu orķestris 
vadītāja: Tatjana Jukuma



Pūšamo instrumentu orķestris
vadītājs: Jānis Grinberts



Instrumentālais ansamblis
vadītājs: Giršs Kagans



Naujenes Mūzikas 

un mākslas skolas 
radošās darbības rezultāti 

2020. gadā



NMMS dalība citu iestāžu 

organizētajos

pasākumos:

konkursos, valsts konkursos, 

koncertos, skatēs

2020.gads



Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības 

programmas Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle audzēkņu 

Valsts konkursa II kārta 

Daugavpils reģionā
22.-23.01.2020., Daugavpils

Piedalījās:  Izglītības programmas Akordeona spēle 

2.klases audzēknes: Evelīna Aļošina (skolotāja S. Vasiļjeva) – Diploms par iegūtu III vietu,

Arīna Mikulāne (skolotājs G. Kagans) - Diploms par iegūtu II vietu,

3.Klases audzēkne   Jana Kovaļevska (skolotāja A. Grigorjeva) - Atzinība par veiksmīgu 

piedalīšanos,

4.Klases audzēkne   Veronika Panovska (skolotāja T. Jukuma) – Atzinība par veiksmīgu 

piedalīšanos,

5.Klases audzēknis Eriks Lapkovskis (skolotāja T. Jukuma) - Pateicība par piedalīšanos,

6.Klases audzēkne   Elizabete Siņeviča (skolotāja T. Jukuma) - Diploms par iegūtu III vietu,

7.Klases audzēkne   Diāna Siņeviča (skolotāja T. Jukuma) - Diploms par iegūtu II vietu.

Arīna Mikulāne un Diāna Siņeviča

tika izvirzīti dalībai konkursa III kārtā Rīgā.

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pedagogi 

saņēma Atzinības rakstus par audzēkņu 

sagatavošanu konkursam.



Latvijas mūzikas skolu 

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss, 

veltīts Ludviga van Bethovena 250 gadu jubilejai

(23.-26.01.2020. Rīgā )

Piedalījās Naujenes MMS audzēkņi:

Nellija Zubova (4.klase, baritona saksofons) – III vieta, 84 punkti,

Ričards Kokins (6.klase, alta saksofons)–III vieta, 81 punkts

Konkursu rīkoja biedrība “Latvijas Jauniešu pūtēju orķestris”, un tajā piedalījās 186 mūziķi no 51 mūzikas skolas.

Paldies audzēkņu pedagogam Andrejam Ivanovam un koncertmeistaram Gļebam Beļajevam par ieguldīto darbu

audzēkņu sagatavošanā konkursam.



IV Starptautiskais bērnu daiļrades konkurss

«Pie saules» 2020

(Braslava, Baltkrievija, 24.01.2020.)

Piedalījās:

1. Instrumentālais ansamblis (Tatjanas Jukumas vadībā) – I kārtas Diploms

2. IP Pūšaminstrumentu spēle audzēkni:

Ričards Kokins (solists, alta saksofons) – GRAND Prix balva (sk. A.Ivanovs)

Nellija Zubova (soliste, baritona saksofons) – I kārtas Diploms (sk. A.Ivanovs)

Anastasija Nikitina (soliste, eifonijs) – Diploms par dalību konkursā (sk. A.Petrovs)

Vadims Matuļs (solists, eifonijs) - Diploms par dalību konkursā (sk. A.Petrovs)

3. IP Akordeona spēle audzēkne 

Arīna Mikulāne (soliste) – I kārtas Diploms



Netradicionālās modes skate-konkurss

«FLORA UN FAUNA»
(31.01.2020. Špoģu Mūzikas un mākslas skola)

Konkursā piedalījās skolas IP Vizuāli plastiskā māksla audzēkni, 

skolotāji Anita Jasinska un Egons Kivkucāns.

Audzēkņu veidotās kolekcijas «Puķes», 

«Paspīdēsim» un «Puķe starp kaktusiem» 

saņēma skates-konkursa 

Pateicības rakstus.



48.Starptautaiskais bērnu mākslas 

izstāde-konkurss «LIDICE 2020»

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 

IP Vizuāli plastiskā māksla audzēkne

Sintija Derjabo ( skolotāja Anita Jasinska) kļuva

par konkursa Latvijas kārtas laureāti 

Sintijas Derjabo darbs tika izvirzīts 

apbalvošanai konkursam «LIDICE 2020»

Čehijas republikā

10.02.2020.



Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas 

Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle 

audzēkņu valsts konkursa

FINĀLS
(12.02.2020., Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola)

Konkursa finālā piedalījās 

IP Akordeona spēle 2.klases audzēkne Arīna Mikulāne, 

skolotājs Giršs Kagans –

Diploms par iegūtu III vietu

Skolotājs Giršs Kagans saņēma Pateicības rakstu 

par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā  



Atklāts starptautiskais ansambļu kolektīvu konkurss

«Sozvučie»

(12.02.2020., Lepeļa pilsētā, Baltkrievijā) 

Piedalījās skolas Instrumentālais ansamblis 

Tatjanas Jukumas vadībā

- konkursa laureāts , Diploms par iegūtu I vietu     



III Starptautiskais instrumentālās 

kamermūzikas konkurss

«MUSICA BRILLANTE»

(23.02.2020. Viļņa, Lietuva)

Skolas Instrumentālais ansamblis( vad. T.Jukuma) piedalījās GALA koncertā III 

starptautiskā instrumentālā kamermūzikas konkursa ietvaros. 

Konkursa organizators ir Jaunā Viļņas Mūzikas skola, kuras audzēkņi vairākkārt piedalījušies

Naujenes Mūzikas skolas organizētos starptautiskos konkursos: jauno pūšaminstrumentu

izpildītāju konkursā “Naujene WIND” un solistu-akordeonistu konkursā “Naujene”.

Instrumentālā ansambļa dalībniekiem:

Ksenijas Panovskas, Artūra Kudeika,

Ievas Deiko, Veronikas Panovskas,

Elizabetes Siņevičas, Diānas Siņevičas,

Olgas Jukumas un Ričarda Kokina

sastāvā, ir izdevusies lieliska iespēja

gan noklausīt konkursa viesu, profesionālā

klavieres trio “FortVio” uzstāšanos,

gan paradīt savu izpildes meistarību Viļņas rāts zālē.



Koncerts «Bravo-bravissimo»
01.03.2020.Rīga

(noslēdzot XXV Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursu)

No Naujenes Mūzikas un māksla skolas 

svinīgajā konkursa noslēguma koncertā 

piedalījās izglītības programmas 

Saksofona spēle audzēknis 

Ričards Kokins ( alta saksofons),

kurš tika apbalvots ar Diplomu 

par konkursā iegūtu III vietu, 

kā arī, pārstāvēja Daugavpils novadu

un skolu, spēlējot kopējā 

konkursa dalībnieku laureātu ansamblī .



V Latgales jauno lociņinstrumentālistu

konkurss «Pavasara stīgas»
(04.03.2020., Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola)

Piedalījās 

Naujenes MMS audzēkņi:

1. soliste Sintija Derjabo (IP Vijoles spēle) –

Atzinība par veiksmīgu piedalīšanos konkursā

pedagogs Nikolajs Sļusars

2. soliste Margarita Laitāne (IP Kontrabasa spēle) –

Pateicība par piedalīšanos konkursā

pedagogs Nikolajs Sļusars

3. soliste Darja Ignatāne (IP Kontrabasa spēle) –

Pateicība par piedalīšanos konkursā

pedagogs Nikolajs Sļusars



V Latgales reģiona jauno pianistu festivāls
(11.03.2020. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola)

Festivālā no Naujenes Mūzikas un mākslas skolas piedalījās

1.klases audzēkne Elizabete Kurpniece, skolotāja Valentīna Bagirjane



Vizuālās mākslas darbu izstāde «Augšdaugava»
11.06.2020., Daugavpils

rīkotājs Daugavpils novada kultūras pārvalde

Maija sākumā Daugavpils novada mūzikas un mākslas skolu un citu izglītības iestāžu audzēkņi 

tika aicināti piedalīties brīvdabas plenērā un iemūžināt Augšdaugavas skatus kādā no mākslas 

darbiem. Atsaucība bija negaidīti liela. Plenērā aktīvi piedalījās arī Naujenes Mūzikas un mākslas 

skolas izglītības programmas «Vizuāli plastiskā māksla» audzēkņi:

Aleksandra Solima, Arīna Rudņeva, Alīna Boliņa, Austra Suseja, Katrīna Kuļikova, Milana 

Siņicina, Meldra Kokina, Timurs Lapkovskis, Sintija Derjabo. 

Visi plenēra dalībnieki saņēma pateicības rakstus par dalību izstādē, bet astoņu interesantāko 

darbu autori saņēma arī vērtīgas balvas, kas viņiem noderēs sava talanta pilnveidei.

skolotāja Anita Jasinska saņēma Pateicību par 

radošo ieguldījumu bērnu vizuālās mākslas spēju 

attīstībā un motivēšanu dalībai izstādē 

«AUGŠDAUGAVA» 



Zīmējumu konkurss «SIBIRIJAS BĒRNI 1941/1949»
2020.gada jūnijs, Rīga

rīkotājs - fonds «Sibīrijas bērni»

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību Latvijas vēsturei, 1941. gada 14. jūnija un

1949. gada 25. marta vardarbīgajām un nelikumīgajām piespiedu izsūtīšanām uz

Sibīriju, komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni”

jau vairākus gadus rīko zīmējumu konkursu skolēniem „Sibīrijas bērni

1941/1949”, aicinot tajā piedalīties Latvijas vispārizglītojošo un mākslas skolu

audzēkņus, kuri apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli

plastiskā māksla”. Konkursa kopējā tēma ir Latvijas vēsture – 1941. un 1949.

gada deportācijas.

Šogad jaunākajā vecuma grupā (6-10 gadi) trešo vietu izcīnīja Naujenes

Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Aleksandra Solima, kurai 14. jūnijā

Rīgas pilī godalgu pasniedza Valsts prezidents Egils Levits un konkursa žūrijas

pārstāve Regīna Deičmane.

Aleksandra ar melnu pildspalvu izveidojusi grafikas darbu, kurā atainots aizejošs

vilciena sastāvs un raudoši cilvēki. Aleksandrai uzreiz radās ideja, kāds varētu

būt viņas zīmējums. Meitene izvēlējās grafikas tehniku, ko apguvusi Naujenes

Mūzikas un mākslas skolā skolotājas Anitas Jasinskas vadībā. Zīmējumā meitene

attēlo, kā cilvēki tiek aizvesti projām, viņu emocijas. Zīmējums tapa karantīnas

laika, kad mācības skolā notika attālināti, Aleksandra zīmējot pavadīja ļoti daudz

laika.

Aleksandras vizuālās mākslas skolotāja Anita Jasinska meiteni raksturo kā vienu

no talantīgākajiem skolēniem, kuras darbi izceļas ar oriģinalitāti un izteiktu

individualitāti, Aleksandra lieliski prot izmantot mākslinieciskās izteiksmes

līdzekļus.



Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu 

valsts konkurss, 2020.gads II.kārta

Ik gadu Latvijas Nacionālais kultūras centrs rīko Valsts konkursu Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un

dizaina izglītības programmu audzēkņiem. 2019./2020.mācību gadā konkursa tēma bija „Tēls. Telpa.

Scenogrāfija.”

Atbilstoši vecuma posmam audzēkņi strādāja pie atšķirīgiem konkursa uzdevumiem. I grupas bērni vecumā no 7

– 10 gadiem iejutās tēmā “Iekšiņa un āriņa”. II grupas dalībnieki vecumā no 11 – 13 gadiem strādāja pie

scenogrāfijas uzdevuma “Emocijas un sajūtas”, bet III grupas jaunieši vecumā no 14 – 16 gadiem – pie tēmas

“Mūzika”. (I vieta:88-90punkti, II vieta:86-87 punkti, III vieta:84-85punkti, Atzinība: 82-83punkti).

Konkursa I un II kārtas dalībnieku darbi tika iesniegti scenogrāfijas maketu izstādei “Melnā kaste”, kurā skatāmi

350 maketi.

Izstādes darbus – II valsts konkursa kārtai izvirzītos darbus – izvērtēja scenogrāfijas profesionāļi Krista Dzudzilo

un Reinis Dzudzilo, kā arī jaunākās paaudzes scenogrāfs un mākslinieks Krišjānis Elviks.

Naujenes Mūzikas un mākslas skolu skolotājas Anitas Jasinskas vadībā pārstāvēja IP Vizuāli plastiskā māksla

audzēkņi: Erita Litvinska ( iegūti 57 punkti) un Solvita Bizņa (iegūti 62 punkti).



Starptautiskais Jauniešu Pūtēju Orķestris

«WERSALINKA»

2020.gada vasara , attālināti

“WERSALINKA” ir starptautiskais jauniešu pūtēju orķestris, kurš apvieno jaunus mūziķus no dažādām valstīm –

Polijas, Igaunijas, Baltkrievijas, Lietuvas un Latvijas.

Projekta organizators, koordinators un galvenais iedvesmotājs ir Tomašs Čarneckis no Polijas. 2019. gadā projekts

apvienoja gandrīz 800 dalībnieku no Polijas, Latvijas, Igaunijas un Baltkrievijas.

2020. gads projektam ir jubilejas gads, jo starptautiskais jauniešu pūtēju orķestris “WERSALINKA” svinēja savu 15

gadu jubileju, savukārt Naujenes MMS pūtēju orķestri piedalās projektā jau 3. gadu. Arī šogad organizatori atrada

iespēju īstenot projektu – tas notika attālināti.

Viens no Latvijas pārstāvjiem projektā bija 

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris. 

Skolas direktora Ruslana Margeviča vadībā 

pūtēju orķestris iestudēja visus skaņdarbus :

”All Stars”, autors Grebs Kemps;

”Pop.Medley” – Ar.MY (Polich traditional songs); 

”Zīlīte”, autors: Eriks Ķiģelis, Arr. Martiņš Bīriņš; 

”Let It be”, izpildītājs: The Beatles), 

iemūžinot videoierakstā skaņdarbu atskaņošanas brīdi.



Baltijas džeza festivāls «Škiuņa džezs»
25.-29.08.2020. Rēzeknes novads

Baltijas džeza festivāls jau otro reizi

notika Rēzeknes novada Lūznavas

muižā no 25. līdz 29.augustam.

Festivāla mērķis palicis nemainīgs –

veicināt interesi par džeza mūziku,

rosinot topošo un esošo džeza mūziķu

sadarbību, kā arī turpināt izdzīvot džeza

mūzikas prieku Latgalē.

28.augustā Naujenes Mūzikas un

mākslas skolas pūtēju orķestra bigbends

piedalījās festivālā, sniedzot koncerti

festivāla dalībniekiem un skatītājiem.



Subates domes ielas svētki

«SUBATEI - 450»
26.09.2020., Subate, Ilūkstes novads

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas Instrumentālā ansambļa dalība svētkos                             

«SUBATEI-450»



V Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un 
mākslas skolu vizuālās mākslas konkurss 

«Skani, mana tēvu zeme!»
20.11.2020, attālināti

Naujenes MMS pārstāvēja PIIP Vizuāli plastiskā māksla audzēkni:

A1 grupā (7-9 gadi)

Aleksandra Solima – Atzinības raksts (tehnika GRAFIKA)

Arina Simanoviča – Atzinības raksts ( tehnika – AUTORTEHNIKA)

Alise Aizbalte – II vieta (tehnika – AUTORTEHNIKA)

Arina Rudņeva – III vieta (tehnika – AUTORTEHNIKA)

B1 grupā (10-12 gadi)

Sintija Derjabo – I vieta (tehnika GRAFIKA)

Erita Litvinska – Atzinības raksts (tehnika GRAFIKA)

Martins Gaščuks - I vieta (tehnika GRAFIKA)

C1 grupā (13-15 gadi)

Meldra Kokina - Atzinības raksts (tehnika GRAFIKA)
PATEICĪBA 

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pedagogam 

ANITAI JASINSKAI

par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā konkursam



V Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas 

skolu vizuālās mākslas konkurss 

«Skani, mana tēvu zeme!»



Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes 

plakātu konkurss “Drošības aleja”.

2020.gada novembris

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Alise Aizbalte (7 gadi, skolotāja Anita Jasinska) 

uzvarējusi Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes rīkotajā plakātu konkursā “Drošības aleja”.

Plakātu konkursā tika iesniegti 73 darbi, no kuriem konkursa žūrija izvēlējās 36 darbus, kas tiks 

drukāti uz baneriem un ievietoti Daugavpils cietokšņa ēku logos.



Zīmējumu konkurss «Zoo pasaka»,
20.12.-29.12.2020., Daugavpils

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas IP Vizuāli plastiskā māksla audzēkņi piedalījās 

konkursā «Zoo pasaka», kur saņēma žūrijas atzinību par darbu kreatīvu ideju, 

talantīgo tehnisko izpildījumu un stilu!

Nominācijā par visilustratīvāko darbu un 

meistarisku tehniku saņēma 

audz. Erita Litvinska (sk. Egons Kivkucāns).

Nominācijā par 

vishumoristiskāko 

darbu 

saņēma 

audz. Alīna Boliņa 

(sk. Egons Kivkucāns)



Naujenes Mūzikas un 

mākslas skolas organizētie 

pasākumi

2020. gads



IV Starptautiskais 

pūšaminstrumentu spēles jauno 

izpildītāju konkurss 

“Naujene WIND” 

(Daugavpils Universitāte, 

27.-28.02.2020.)

27. februārī Daugavpils Universitātes koncertzālē nirisinājās IV Starptautiskais pūšaminstrumentu 

spēles jauno izpildītāju konkurss „Naujene WIND 2020”.

Konkursam bija pieteikušies 225 dalībnieki no 6 valstīm – Baltkrievijas, Krievijas, Igaunijas,

Polijas, Lietuvas un Latvijas. Latviju pārstāvēja 147 dalībnieki no daudzām Latvijas mūzikas un

mākslas skolām.

IV Starptautiskā pūšaminstrumentu spēles jauno 

izpildītāju konkursa „Naujene WIND 2020” rīkotāji

ir Naujenes Mūzikas un mākslas skola, sadarbībā ar 

Daugavpils novada domes Kultūras pārvaldi un 

Naujenes pagasta pārvaldi.



IV STARPTAUTISKAIS PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLĒS JAUNO 

IZPILDĪTĀJU KONKURSS «NAUJENE WIND 2020»
27.-28.02.2020., Daugavpils Universitāte

Dalībnieku sniegumu vērtēja profesionāla starptautiska žūrija: no Latvijas –

• Jānis Puriņš (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētais profesors, pedagogs, mūziķis

un Latvijas Universitātes pūtēju orķestra diriģents),

• Artis Sīmanis (Mūzikas akadēmijas saksofona klases profesors un pedagogs),

• docents Gatis Evelons (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektors),

• profesors Ēvalds Daugulis (muzikologs, diriģents, mūzikas pedagogs, folklorists, Daugavpils

Universitātes Mūzikas un mākslas fakultātes dekāns),

• Dainis Vuškāns (diriģents, pedagogs, aranžētājs, Latvijas Nacionālās Kultūras centra Pūtēju

orķestru mūzikas eksperts),

no citām valstīm:

• profesors Vladimirs Skorohodovs – akadēmiķis, pelnītais Baltkrievijas mākslu darbinieks,

filozofijas zinātņu kandidāts, kultūras zinātņu doktors, Minskas mūzikas akadēmijas pūtēju

instrumentu katedras vadītājs,

• profesors Rišards Žoledzievskis (Polija) – K.Lipinska Vroclavas Mūzikas akadēmijas pūtēju

instrumentu katedras vadītājs,

• Vladimirs Jacinovičs (Baltkrievija) – Molodečno pilsētas Bērnu mākslas skolas direktors,

simfoniskā orķestra diriģents,

• Jeļena Kuprijanova (Polija) – starptautisko konkursu laureāte, tautas instrumentu orķestra soliste,

• Pāvels Malicovskis (Polija) – K.Lipinska Vroclavas Mūzikas akadēmijas Trombona klases

pasniedzējs.



IV STARPTAUTISKAIS PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLĒS JAUNO 

IZPILDĪTĀJU KONKURSS “NAUJENE WIND 2020”
2020. gada 27. -28. februārī



Naujenes Mūzikas un mākslas skolas Pūtēju orķestra koncerts
IV STARPTAUTISKĀ PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLĒS JAUNO IZPILDĪTĀJU KONKURSA

«NAUJENE WIND 2020» ietvaros

27. februārī katram interesentam bija iespēja 

baudīt Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 

Pūtēju orķestra koncertu, kuru sagatavoja 

kopā ar orķestra dalībniekiem diriģents un 

mākslinieciskais vadītājs Jānis Grinberts.



Naujenes MMS Klavierspēles nodaļas koncerts

«Pirmais pavasara zieds»

09.03.2020., skolā

Koncertā uzstājās Klavierspēles nodaļas skolotāji kopā ar saviem

audzēkņiem. Gan pavisam jauni, gan jau pieredzējuši klavierspēles

izpildītāji iepriecināja klātesošo publiku – skolas audzēkņus,

vecākus, vecvecākus, ar dažādu pēc rakstura un

sarežģītības skaņdarbu izpildījumu.



2020 gada Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 

IZLAIDUMS
11.06.2020., Naujenes pagasta pārvaldes ēkā «Jauniešu centrs»

11.jūnijā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, tika nosvinēts Naujenes Mūzikas un 

mākslas skolas izlaidums. Šogad apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi saņēma 

13 skolas absolventi – 2 trombona spēlē, 2 saksofona spēlē, 3 akordeona spēlē, 4 klavieres spēlē 

un 2 vizuāli plastiskā mākslā.

Muzikāli krāsains izskanējies skolas izlaiduma audzēkņu koncerts. Tradicionāli tajā savu prasmi 

solo muzicēšanā demonstrēja izlaiduma klases audzēkņi.



Zinību dienai veltīts koncerts
01.09.2020., Naujenes pagasta pārvaldes ēkā «Jauniešu centrs»

1.septembrī – Zinību dienā Naujenes pagasta pārvaldes Jaunatnes centra zālē

pulcējās skolēni, pedagogi un skolēnu vecāki.

Zinību dienas svinīga koncerta apmeklētājus iepriecināja ar saviem radošiem

priekšnesumiem Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi.



Naujenes Mūzikas un mākslas skolas

Akordeonistu orķestra 

25 gadu jubilejas koncerts
25.09.2020., Daugavpils novada KC «Vārpa»

25. septembrī Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” izskanēja

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 

akordeonistu orķestra 25 gadu jubilejas koncerts. 

Skatītājiem orķestris piedāvāja ieklausīties, 

sadzirdēt un piedzīvot savu pārdomu lidojumu mūzikas varenībā, 

izpildot ievērojamu mūziķu skaņdarbus..



Naujenes Mūzikas un mākslas skolas

Akordeonistu orķestra 25 gadu jubilejas koncerts

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu orķestri

1995. gadā izveidoja Naujenes mūzikas skolas skolotāja Tatjana Jukuma,

kura visus šos gadus ir orķestra mākslinieciskā vadītāja un diriģente.

Pirms 25 gadiem orķestrī spēlēja vien 10 audzēkņi,

taču pašlaik orķestris izveidojies par ļoti spēcīgu un

profesionālu kolektīvu.

Koncerta īpašais viesis bija 

Sanktpēterburgas mūzikas akadēmijas 

soliste Anastasija Zubova, 

kura kopā ar orķestri izpildīja 

Jurija Peškova skaņdarbu 

“Black (Dark) Eyes”.



Naujenes Mūzikas un mākslas skolas

Akordeonistu orķestra 25 gadu jubilejas koncerts

Sveicot kolektīvu tā radošajā jubilējā, Daugavpils novada domes izpilddirektores vietniece Ināra

Natarova pasniedza Naujenes Mūzikas un mākslas skolas direktoram pašvaldības dāvanu – 300 eiro

mūzikas instrumentu iegādei. Kolektīvu svētkos sveica pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja

Ināra Mukāne, naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne un Daugavpils Universitātes

Mūzikas un mākslu fakultātes dekāns Ēvalds Daugulis, kā arī draugi, kolēģi un mūzikas cienītāji,

kas bija ieradušies noklausīties jubilejas koncertu.



Skolas dalība 

citu iestāžu 

aktivitātēs



Skolotāju diena - 2020

Sagaidot Skolotāju dienai veltītus pasākumus Daugavpils novadā un izvērtējot skolas pedagoģisko 

darbinieku ikdienas darbu un atbilstību iestādes prioritārajiem virzieniem,  Naujenes Mūzikas un 

mākslas skola izvirza divus pedagogus uz materiāla pabalsta piešķiršanu.

Uz Daugavpils novada pedagogu darba kvalitātes stimulēšanas materiāla pabalsta piešķiršanu tika 

izvirzīti:

✓ izglītības programmas «Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle» 

skolotāja Tatjana Jukuma un                                          izglītības programmas «Vizuāli plastiskā māksla» 

skolotāja Anita Jasinska.

PIIP Vizuāli plastiskā māksla kopumā mācās 

30 audzēkņi, dažādā vecumā un dažādām spējām 

un prasmēm. Skolotāja Anita Jasinska

organizē darbu tā, lai katram audzēknim 

būtu iespēja radoši izpausties. 

Vairāki audzēkņi skolotājas Anitas vadībā 

aktīvi piedalās un ieguva godalgotas vietas 

Valsts un starptautiskajos konkursos, piedalās

Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes

organizētos pasākumos.

Skolotāja Tatjana Jukuma ilgus gadus  

veiksmīgi vada Naujenes Mūzikas un mākslas skolas  

akordeonistu orķestru, kurš šogad svin 25 gadu jubileju.  

Tatjanas Jukumas vadībā orķestris vairakkārt  

kļuva par Daugavpils novada pašvaldības,  

valsts un starptautisko pasākumu un konkursu  

dalībniekiem un laureātiem.  

Skolotāja Tatjana, organizējot mācību procesu tā, 

 lai nodrošinātu atgriezenisko saiti  

gan ar izglītojamiem, gan ar izglītojamo vecākiem. 



Paldies par uzmanību!

Informāciju sagatavoja

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas

lietvedības sekretāre Jeļena Vasiļjeva, 

29805542, nmms@inbox.lv

mailto:nmms@inbox.lv

