Siguldas novada “Gada balvu izglītībā 2020” kategorijā “Gada veiksmīgākā debija”
ieguvusi Mūsdienu ritma mūzikas nodaļa.
Jauniešu pūtēju orķestris “Sudrabskaņa” attālināti piedalījās XXIV internacionālajā pūtēju
orķestru un bigbendu festivālā-konkursā Polijā, iegūstot 2.vietu.
LTV raidījuma “Muziķene” vadītāja Rebeka Pūce ir mūsu skolas pirmās klavieru klases
audzēkne. Oktobrī klarneti demonstrēja un aizrautīgi spēlēja 5. klases audzēknis Jēkabs
Ģirnis, viņam sagatavoties palīdzēja skolotājs Mārcis Kūlis.
Kora klases audzēkņi piedalījās meistarklasē pedagoģes Kristīnes Žogotas vadībā.
Septembrī ikviens varēja aplūkot Mākslas nodaļas 2020. gada absolventu noslēguma darbu
izstādi Mākslu skolas 1. stāva gaitenī.
Esam lepni par Mākslas nodaļas audzēkņu augstajiem rezultātiem, piedaloties Jāņa Simsona
Madonas Mākslas skolas rīkotajā radošo darbu konkursā "Gaismas rādiusā" un ceturtajā
startautiskajā gleznošanas konkursā "Vilnis Lielupē", kuru rīkoja Salgales mūzikas un
mākslas skola. Paldies skolotājai Dacei Andersonei!
No oktobra ikkatram siguldietim un viesim apskatāmi Mākslas nodaļas audzēkņu plenēra
laikā tur radītie darbi izstādē “Zaļās Villas krāsainie stāsti”. Izbaudot jauko laiku, viņi
zīmēja un gleznoja tupus, rāpus, sēžot un guļus.
Atzīmējot Skolotāju dienu, oktobrī izskanēja jauks Mūzikas nodaļas pedagogu koncerts un
tika atklāta plaša un daudzveidīga Mākslas nodaļas skolotāju un darbinieku mākslas darbu
izstāde. Te bija pārstāvētas visdažādākās darbu veidošanas tehnikas grafikā, gleznās,
tekstīlijās, stiklā, porcelānā, un nekad iepriekš neredzēts puzurs bija iemitinājies uz ēkas
jumta (autore Ārija Bērze).
Vairākas nozīmīgas Mākslas nodaļas skolotāju darbu izstādes notikušas ne tikai skolas izstāžu
zālē, bet arī citur novadā. Septembrī “Baltā flīģeļa” izstāžu telpā bija skatāma mākslinieces un
skolotājas Agitas Zālītes mākslas studijas izstāde “Gleznotprieks”. Izstādītajos darbos tika
pārstāvētas dažādas tehnikas spilgtos un savdabīgos mākslas darbos.
Vairākas plašākai sabiedrībai pamanāmas izstādes radījusi Kristīne Kligina. Izstādi “Ārpus
laika” varēja skatīt ikviens Siguldas novada bibliotēkas jauno telpu apmeklētājs,
personālizstāde “Starpnieki” tajā pat laikā bija skatāma Lielstraupes pilī, kur iemitinājās
vesela saime viņas veidoto lāču. Kristīne Kligina izveidojusi savdabīgu lāci pie Siguldas
vagoniņa Krimuldas pusē, kas joprojām aplūkojams gan sēžam kokā, gan internetā daudz
skatītā video.
Allažu pagasta Tautas namā novembrī apmeklētājiem bija iespēja apskatīt mākslinieces
Lauras Rostokas stikla darbu pirmo personālizstādi. Mākslu skolas stikla mākslas un
gleznošanas skolotājas Lauras iedvesma ir Latvijas daba, arī izstādē redzama viņas vēlme
iedot jaunu dzīvi stiklam, darbos izmantojot stikla atgriezumus un izstrādājumus, tā radot
neparastus darbus.
Novembrī pie mums viesojās psihoterapeits Artūrs Miksons ar interesantu lekciju
pedagogiem.
Gaidot Latvijas Valsts svētkus, tika atklātas Mākslas nodaļas skolotāju attālināti radīto darbu
izstādes: Raita Tikuma 7. klases audzēkņu gleznošanas nobeiguma darbu retrospektīva
izstāde 1. stāva gaitenī un Ivetas Bamberes 5.–7. klases audzēkņu datorgrafikas darbu izstāde
“Spītējot Covid-19” 2. stāvā ar četriem blokiem: Krāsainie vārdi, Sejas, Maskas un Putni.
Skolotāja raksturo datorgrafikas darbus: “Izstādē aplūkojama daļa no šī gada pavasara un
rudens darbiem datorgrafikā, kas tapuši zem “Paliec mājās!” zīmes. …Māksla ir parastas
lietas pasniegt neparasti! …Palikt mājās nav tik grūti, ja galva pilna idejām!”
Izstāžu telpā novembrī bija skatāma mākslinieka Ulda Rubeža darbu izstāde “Nekurienes
vidū”.
Par jauku tradīciju kļuvušais Pirmā koncerta un izstādes pasākums šogad nevarēja notikt,
tomēr Siguldas novada bibliotēkas gaišajās telpās joprojām skatāma “Mana pirmā izstāde”,
ko veidojuši skolotājas Daces Andersones talantīgie audzēkņi.

