
Iepazīstam Auces Mūzikas skolas audzēkņus un pūšaminstrumentus ! 

 

26.martā Garkalnes MVV zālē skolēniem bija 

iespēja ieklausīties dažādu pūšaminstrumentu skaņās, jo 

skolā viesojās Auces Mūzikas skolas pūšaminstrumentu 

nodaļas audzēkņi. Mūsu skolēni un zāle vēl neko tādu 

nebija piedzīvojusi – no klusām, liegām un maigām 

flautas skaņām līdz zemajam tubas un skaļajam trompetes 

skanējumam.  

Auces Mūzikas skolas audzēkņi mūs iepazīstināja ar eifonijas, saksofona, tubas un flautas 

skanējumu, izpildot J.S.Baha, E.Dārziņa, S.Bolotina, A.Grečaninova, J.Donjona, I.Dubovska, E.Mateja 

un I.Dubovska skaņdarbus.  Mūsu skolas skolēniem, kuri paši apmeklē mūzikas skolu un apgūst kāda 

instrumenta spēli, likās interesanti vērot Auces mūziķu sniegumu, jo uz skatuves kāpa 2., 3., 5. un 

6.klases audzēkņi. Viens no mūsu skolēniem ieinteresēti jautāja: „ Skolotāj, bet tubai ir tikai 3 taustiņi, kā 

var dabūt ārā tik dažādas skaņas?” Bet cits lepojās, ka varēs pastāstīt savam tētim par koncertu un tajā  

redzēto, jo viņa tētis orķestrī spēlē tubu, un tētim būs prieks, ka dēls apmeklējis šādu koncertu.   

Vislielāko sajūsmu un aplausus izpelnījās Auces Mūzikas skolas pūtēju ansamblis, izpildot James 

Rea aranžēto „Down by the Riverside”. Viņi iekustināja klausītājus – dažs ritmiski sita līdzi knipjus, cits 

plaukstas-, vienaldzīgo nebija!  

Koncerta beigās klausītājus gaidīja pārsteigums, un tas lika paskatīties uz mūsu skolas mūzikas 

literatūras un solfedžo skolotāju Kārli Krapauski pavisam citām acīm, jo, klausoties Kārļa un Kaspara 

muzicēšanā, bērni lielāku uzmanību pievērsa savam skolotājam, nevis instrumentam! Kārlis lieliski 

pārvaldīja tubas spēli, un, to dzirdot,  kāds no Kārļa skolēniem secināja: „Pirmo reizi skolotājs mani 

pārsteidza, kad ieraudzīju viņu Latvijas armijas formas tērpā, bet otro reizi – muzicējot šodienas 

koncertā! Agrāk man likās, ka armija un mūzika nav savienojami jēdzieni, bet šodien sapratu, ka jābūt 

fiziski spēcīgam un muzikālam, lai spēlētu šo pūšaminstrumentu!”     

 

Paldies Auces Mūzikas skolas audzēkņiem - Mārcim Salmiņam, Danutei Klovai, Natālijai 

Vasiļūnai, Tomam Eglītim, Amandai Lejniecei, Oskaram Aleksandrovičam, Kristianai Patrīcijai 

Valukēvičai, Kristeram Stavro par muzicēšanas prieku, kurā viņi dalījās ar mūsu skolas skolēniem!  

Paldies Auces Mūzikas skolas skolotājam Andrim Egīlam Āboliņam un koncertmeistaram Uģim 

Muzikantam! 

Paldies mūsu skolas skolotājam, Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestra eifonistam Kārlim 

Krapauskim un viņa kolēģim, Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestra tubas virtuozam Kasparam 

Orehovam! 

Paldies Ilzei Krūmiņai, kura noorganizēja šo jauko pasākumu, domājot par skolas turpmāko 

attīstību!  

Skolas administrācijas vārdā- Inga Pelcmane  


