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“Katrs bērns ir brīnišķīga, vērtību pilna būtne. Lūdzu, audziniet un 
rūpējieties par savu bērnu un atrodiet labākos veidus, kā to darīt.”

/ Šiniči Suzuki/
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Latvijas Suzuki Asociācijas 
pirmais žurnāls ir tavās 
rokās. Vēl karsts kā pīrāgs, 
tikko no cepeškrāsns 

izņemts, no savu veidotāju sirds 
enerģijas...

Šī žurnāla varoņi esam visi mēs - bērni, 
vecāki, skolotāji! Lai mūsu prieks un 
mīlestība piepilda ik lappusi!

Lai žurnāla izdošana kļūst mums par 
ikgadēju tradīciju. Lai tā ir iespēja vēlreiz 
domās pakavēties pagājušajā gadā 
piedzīvotajos Suzuki notikumos, atkal 
izjust prieku, sadzirdēt sevī mūziku, kas 
lika tirpām skriet pa kauliem, apjaust, 
kas manī ir mainījies šo notikumu 
kontekstā. Lai tā ir iespēja dalīties 
savos ieguvumos un iespēja iedvesmot 
citus! 

Lai jūs esat bagāti, lai jums pieder 
viss tas, kas ar jums būs noticis šajā 
mīlestības, cieņas, prieka un sapratnes 
pasaulē, ko mēs visi veidojam, kas 
izskan mūsu pirkstu galos, un, ko ikdienā 
pavisam īsi saucam par Suzuki.
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Suzuki metode ir Dzimtās 
valodas metode, ar kuras 
palīdzību visi bērni visā 
pasaulē var attīstīt savas 

spējas augstā līmenī. Kāpēc ikviens 
bērns pasaulē var attīstīt savas 
spējas tekoši runāt savā dzimtajā 
valodā? Šodien es jums izstāstīšu 
svarīgas atziņas par šo mācību meto-
di. Lietojot šo metodi ne tikai mūzikā, 
bet arī citās jomās, jūs neapšaubāmi 
izaudzināsiet savu bērnu par ļoti 
spējīgu cilvēku.

Pētot Dzimtās valodas metodi, es pirms 
48 gadiem atklāju, ka spējas nav iedzimtas 
- es atklāju Spēju Likumu. Es gribu jums 
pastāstīt, kāpēc bērni iegūst spēju tekoši 
runāt savā dzimtajā valodā. To ir ļoti viegli 
izskaidrot, jo:

1. Spēja runāt attīstās katru 
dienu dzirdot un klausoties valodā, 
2. Spēja runāt attīstās katru 
dienu vingrinoties runāt.

Tomēr, bieži vien izglītībā tiek mācītas 
nepareizas mācīšanās idejas. Piemēram, 
mūzikas izglītībā tiek uzskatīts, ka 
progresēt nozīmē pāriet no viena 
skaņdarba pie nākamā, un, ka nav 

nepieciešams vingrināties iepriekš apgūtos 
skaņdarbus. Turklāt tiek mācīts, ka pārejot 
pie nākamā skaņdarba, iepriekšējais tiek 
uzskatīts par pabeigtu. Kas notiktu, ja šo 
metodi lietotu mācoties dzimto valodu? 
Pieņemsim, ka bērnam interesē tikai jaunu 
vārdu apgūšana un viņš nevērīgi izturas 
pret vārdiem, kurus apguvis iepriekš. Viņš 
ne tikai nespēs apgūt dzimto valodu, viņam 
attīstīsies mācību traucējumi. Šī ačgārnā 
pieeja tiek lietota gan mūzikas izglītībā, 
gan arī vispārizglītojošo skolu mācību 
darbā. Esmu brīnījies, kāpēc Dzimtās 
valodas metode netiek izmantota spēju 
attīstībai - un tāpēc esmu vērsies pie 
sabiedrības. Bērni izrunā apgūtos vārdus 
katru dienu vairākkārt tos atkārtojot, un 
visi vārdi, ko bērni ir iemācījušies, attīstīta 
viņu spēju runāt. Pēc tam  viņi apgūst 
jaunus vārdus. Šī vingrināšanās viņiem 
palīdz katru nākamo vārdu apgūt aizvien 
ātrāk. Šī ir pati svarīgākā atziņa spēju 
attīstībā un tā ir Suzuki metode!
Mammas pienākums ir rūpēties, lai bērns 
katru dienu mājās klausītos skaņdarbu 
ierakstu un, lai mājās lietotu šādu metodi: 

1. Vingrināties spēlēt iepriekš 
apgūtos skaņdarbus kopā ar 
„Laimīgās lozes ierakstu”

2. Pēc iepriekš apgūto skaņdarbu 
vingrināšanas, mācīties spēlēt 
jauno skaņdarbu, kas ir bērnam 
uzdotais mājas darbs.

„Laimīgās lozes ierakstā” ir tie skaņdarbi, 
kurus bērns jau ir apguvis. Vingrināšanās 
kopā ar šo ierakstu ir nepieciešama 
katru dienu. Mācību stundā skolotājs 
iedod kastīti, kurā ielikti to skaņdarbu 
nosaukumi, kurus audzēknis jau ir apguvis. 
Bērnam lūdz izlozēt, piemēram, 2 lapiņas 
no kastītes un nospēlēt šos 2 skaņdarbus. 
Šis ir pārbaudījums, cik skaisti bērns 
spēj nospēlēt tos skaņdarbus, ko viņš 
ir apguvis iepriekš. Pēc tam audzēknis 
spēlē to skaņdarbu, pie kā viņš ir strādājis 
mājās. Japāņu bērniem ļoti patīk ikdienas 
vingrināšanās kopā ar „Laimīgās lozes 
ierakstu”. Man ir prieks, ka vingrināšanās 
kopā ar šo ierakstu ir palīdzējis attīstīt viņu 
spējas. 
Pilnībā apgūto skaņdarbu atkārtota 
vingrināšanās veicina jaunu spēju attīstību. 
Ja bērns lietos šādu pašu vingrināšanos 
mājās, viņam noteikti izveidosies spēja 
labi spēlēt un viņš progresēs apbrīnojami 
ātri. Šīs ir galvenās atziņas par bērna spēju 
attīstību lietojot Suzuki metodi.

IZGLĪTĪBAS METODE SPĒJU 
ATTĪSTĪBAI

Raksta autors: Šiniči Suzuki, uzruna pirmajam 
Eiropas Suzuki skolotāju žurnālam 1981.gadā
Tulkojums: Ilze Matise-VanHoutana, Suzuki vecāks

Pilnībā apgūto skaņdarbu atkārtota 
vingrināšanās veicina jaunu spēju attīstību. 
Ja bērns lietos šādu pašu vingrināšanos 
mājās, viņam noteikti izveidosies spēja labi 

spēlēt un viņš progresēs apbrīnojami ātri. Šīs 
ir galvenās atziņas par bērna spēju attīstību 

lietojot Suzuki metodi.

“



To make this movement successful and to keep the original 
dreams alive, we however need many, many, many more 
people: parents, children but also we do need hundredths more 
teacher to keep it a living organism and to remain a movement 
which is not stuck but which keeps searching for always better 
ways to teach, to search ways to implement this philosophy of 
teaching into the different cultures and societies and to keep 
high ethical standards especially amongst the teachers. 

The teacher training courses, which are the essence of getting 
a growing community of passionate Suzuki teachers, are in 
safe hands with the two very experienced teacher trainers 
Koen Rens (violin) and Mary McCarthy (piano). It is not only 
a great benefit for the teachers in their training courses, but 
their knowledge about the Suzuki method, their experience 
and their wisdom will have a huge impact on all students in 
Latvia for many years to come.

I am wishing everybody a great Suzuki year 2016 with lots of 
opportunities to meet other people and share music and good 
company with each other.
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APSVEIKUMS LvSA 
ŽURNĀLA PIRMAJAM IZDEVUMAM

CONGRATULATION TO THE FIRST EDITION OF 
THE LvSA NEWSLETTERK as par būtisku soli tiek sperts jaunākās Eiropas 

nacionālās Suzuki asociācijas attīstībā, publicējot 
tās pirmo žurnālu skolotājiem un vecākiem! Apsveicu 
katru, kurš tajā ir sniedzis savu ieguldījumu! 

W hat a step this is in the development for a 
younger Suzuki association to publish its 
first Newsletter for teachers and parents. 
Congratulations to everybody who has 

contributed to this. 

Jau no pašiem pirmsākumiem es ar lielu interesi sekoju 
Latvijas Suzuki asociācijas attīstībai. Pateicība asociācijas 
komandai, kura lieliski spēja sadarboties vēl pirms tās 
dibināšanas – ceļš uz šo mērķi ne pavisam nebija viegls. Šis ir 
lielisks piemērs - ja cilvēkiem piemīt redzējums un spēja ar to 
dalīties, tad pat atšķirīgas rīcības gadījumā, vīzija pati par sevi 
vienmēr ir stiprāka un spēj aizraut daudzus cilvēkus.

Latvijas Suzuki asociācijai ir tāds pats pirmsākuma ceļš kā 
laikā, kad pasaulē tikko aizsākās Suzuki kustība. Dr.Suzuki 
bija atklājis principus, kā bērni mācās dzimto valodu un 
ieviesa tos mūzikas instrumenta spēles apmācībā. Vispirms 
daudzi japāņu skolotāji mācījās pie Š.Suzuki un izplatīja viņa 
filozofiju visā Japānā. Līdzīgi notika 60-tajos gados, kad pirmie 
amerikāņu skolotāji devās uz Japānu, lai mācītos pie Dr.Suzuki 
un ieviesa šo izglītības filozofiju ASV. Tas pats notika 70-tajos 
un 80-tajos gados, kad uz Japānu devās pirmie Eiropas un 
Austrālijas skolotāji. Un tagad tieši tāpat notiek arī Latvijā 
- pirmie skolotāji mācījās ārzemēs, lai varētu atvest Suzuki 
filozofiju uz Latviju un dalītos tajā ar citiem.

Taču mums vajag arī krietni vairāk skolotāju, lai saglabātu 
Suzuki kustības dzīvotspēju – lai tā savā attīstībā nav 
iestrēgusi, bet atrodas nemitīgos meklējumos, kā labāk 
mācīt, kā iedzīvināt šo izglītības filozofiju dažādās kultūrās un 
sabiedrībās, un kā saglabāt augstus ētikas standartus, īpaši, 
starp skolotājiem.

I follow with great interest the development of the Suzuki 
association in Latvia since its beginning. Thanks to a team, 
who managed to collaborate since this association was 
founded – and the path to go through was not easy at all. It 
is an excellent example that if people have a vision and can 
share their vision with others – even if the procedure we would 
use are totally different – the vision as such is always stronger 
and therefore this vision will be carried by many people. 

This is how the Suzuki movement started after Dr. Suzuki has 
discovered the principals how children learn a language and 
transferred these principals to learning an instrument. First 
many Japanese teachers studied with him and carried out 
his philosophy throughout Japan. The same has happened 
in the 60’s where the first American teachers went to Japan 
and studied with Dr.Suzuki and brought this philosophy of 
teaching children to the United States. The same happened 
in the 70’s and 80’s when the first European and Australian 
teachers went to Japan – and now the same happens within 
Latvia where people studied outside their country to bring this 
philosophy to Latvia and share it with others.

Tulkojums: Evija Plone un Evija Medne, Suzuki vecāki

Author: Martin Rüttimann, Chairmen of the European Suzuki Association

Skolotāju mācības, kas kā organizācijas stūrakmens 
nodrošina aizvien pieaugošu aizrautīgu Suzuki skolotāju 
saimi, ir divu ļoti pieredzējušu Suzuki ekspertu – Kuna 
Rena (vijole) un Mērijas Makartijas (klavieres) - drošajās 
rokās. Viņu zināšanas par Suzuki metodi, pieredze un 
gudrība sniedz ne tikai lielu ieguvumu skolotājiem 
mācību laikā, bet arī atstās milzīgu iespaidu uz visiem 
Latvijas audzēkņiem daudzu gadu garumā.

Es jums visiem novēlu lielisku 2016. Suzuki gadu, pilnu 
ar daudz iespējām satikt interesantus cilvēkus, dalīties 
mūzikā un izbaudīt šo kopā pavadīto laiku!

Eiropas suzuki asociācijas prezidents

Mums vajag daudz, daudz, daudz vairāk 
cilvēku – vecāku un bērnu - lai šī kustība 

būtu veiksmīga un spētu saglabāt tās 
sākotnējās ieceres. 

Chairmen of the European Suzuki Association
Martins Rutimans Martin Rüttimann

“

The vision as such is always stronger and 
therefore this vision will be carried by many 

people
“
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A country with Suzuki communities 
,where children, parents and teachers 
and teachers’ husbands, wives, part-
ners, families, are all learning and work-
ing and growing and supporting each 
other together, in the spirit which he 
envisaged-that beautiful spirit of love, 
peace, acceptance, joy, patience, con-
tinuous development, in a step-by-step 
way.....for all....
A spirit which, through listening, observ-
ing others they know and admire, imi-
tation, and practice, young children are 
developing skills for the expression of, 
“Beautiful Sound,” each with their own, 
“Beautiful Sound”, Suzuki would say, 
“soul”.
“Tone is the Living Soul”, he writes.

A spirit which ensures that this, “Tone”, 
matures and ripens throughout child-
hood, by means of the Twinkle Variations 
and simple pieces, which have been 
known to the children since, possibly, 
they were two or three years old and 
continue to be developed....
I have experienced this myself now, in 
Latvia, over the last number of years.
A country with its own Suzuki 
Association, now, thanks to all the hard 
work of Tamara, Kristine and others 
who have helped them in this enormous 
step.....to become part of the European 
Suzuki Association, and , wider, the 
Suzuki Associations of the Americas, 
etc.

Šajā īpašajā Garā - klausoties, vērojot tos, kurus pazīst un 
apbrīno, atdarinot un vingrinot - mazi bērni attīsta spējas izpaust 
„Skaistu skaņu”, katrs caur savu iekšējo „Skaisto skaņu”; Suzuki 
teiktu: „Ar dvēseli”.
Viņš rakstīja: “Tonim piemīt Dzīva Dvēsele.”
Šajā īpašajā Garā, kas bērnībā nodrošina Dzīvās Dvēseles Toņa 
nobriešanu un nogatavošanos - caur „Zvaigznītes” variācijām un 
mazajiem skaņdarbiem, kas, iespējams, bērniem jau ir zināmi no 
divu, trīs gadu vecuma – un tā nepārtrauktu attīstību ...
Dažu pēdējo gadu laikā es to personīgi esmu piedzīvojusi šeit - 
Latvijā. Valstī, kurā tagad ir sava Suzuki Asociācija, pateicoties 
Tamāras un Kristīnes ieguldītajam darbam un visiem tiem, kas 
ir palīdzējuši viņām spert šo tik nozīmīgo soli – kļūt par daļu no 
Eiropas Suzuki Asociācijas un pat vēl plašāk ...
Valstī, kur daudz ģimeņu ļoti labi izprot Suzuki vīziju par labāku 
pasauli, tādējādi radot īstu līdzīgi domājošu ģimeņu kopu.
Valstī, kurā vairāki topošie Suzuki skolotāji, kas tikko 2015.gadā 
nokārtojuši savu pirmo Eiropas Suzuki Asociācijas eksāmenu, 
pievienojas pirmajiem četriem Suzuki skolotājiem-pionieriem, 
kuri savulaik devās mācīties uz Īriju un Skotiju, lai piedzīvotu 
mūzikas pasaules pozitīvismu, kur ikviens ir novērtēts, stiprināts 

pilnveidoties savā tempā un sajust kopā mācīšanās un izaugsmes 
spēku.
Valstī, kurā saprot „Suzuki Repertuāra Valodu”. Valstī, kurai 
Suzuki un viņa domubiedru rūpīgi izvēlētais „Vienotais Suzuki 
Repertuārs” nozīmē iespēju dalīties ar citām valstīm, kurās mājo 
Suzuki Gars un komunicēt vienā – Suzuki repertuāra valodā ... kas 
ir pakāpiens tālākai mūzikas pieredzei jau ārpus Suzuki pasaules.
Protams, ka šajā brīnišķajā pasaulē līdzīgi kā jebkurā laimīgā 
ģimenē, būs savas grūtības. Suzuki šādus brīžus piemin gan savās 
grāmatās, gan vairākos rakstos ... viņa dzīvē arī ir bijis jāpārvar ne 
mazums grūtību. Tas ir normāli.
Mums ir jāmācās pārvarēt grūtības ar pacietību un atvērtu prātu. 
Tā ir patiesi spēcinoša un iedvesmojoša pieredze ikvienam no 
mums - būt daļai no Suzuki Pasaules domubiedru kopas.
Ikvienam no mums piemīt potenciāls izdarīt tik daudz gan 
savā, gan cilvēces labā, kopīgā mīlestībā pret mūziku un mūsu 
iedvesmojošo Skolotāju ... Šiniči Suzuki.

Suzuki vīzija Latvijā ir iesakņojusies! Laiks svinēt!

A country with a number of Suzuki 
teacher trainees, many of whom, in 2015, 
passed the first level of the European 
Suzuki Association’s examinations and 
they now join our four pioneer teachers, 
who came to Ireland and Scotland to ex-
perience this positive welcoming musi-
cal world, where everyone is valued, and 
encouraged to learn at his/her own pace 
and all feel the energy of learning and 
growing together.
A country which understands, “The 
Language of the Suzuki Repertoire”.
A country where the shared, “Suzuki 
Musical Repertoire”, which Suzuki and 
others so carefully chose for us, means 
that this country, now can share in the 
language of all the other countries who 
share this Suzuki Spirit......the Language 
of Suzuki Repertoire.....which is a step-
ping-stone for every kind of musical ex-
perience out with Suzuki’s choices.
This beautiful world, of course, like any 
happy family, will have its struggles.
Suzuki mentions such times in both his 

books and also in many articles....so, 
his life also had many struggles. That is 
normal.
We have to learn to deal with the strug-
gles with patience and open-mindedness.
To be part of this World Community is 
a really empowering, energizing experi-
ence for everyone.
Each of us has the potential to do so 
much for ourselves and for humanity, 
through our shared love of music and our 
inspirational Sensei......Shinichi Suzuki.
Suzuki’s vision has taken root in Latvia.
Let’s celebrate!

A country with many families understanding much of 
Suzuki’s vision for a better world for all and thus creating 

real communities of like-minded families
“

L et’s Celebrate! Suzuki’s vision has taken root in Latvia! For a 
number of years now, I have been observing the growth of a new 
kind of world in a country and people, whom I have come to know 
and love.....

J au vairākus gadus es vēroju jaunu dzīves vērtību izaugsmi valstī un cilvēkos, kurus esmu iepazinusi un iemīlējusi 
... Šīs valsts Suzuki vidē – starp bērniem, vecākiem, skolotājiem, skolotāju dzīvesbiedriem un ģimenēm – īstenojas 
nepārtraukta mācīšanās, izaugsme un savstarpējs atbalsts tādā vienotā garā, kuru Šiniči Suzuki būtu uzlūkojis kā 
mīlestības, miera, pieņemšanas, prieka, pacietības un nepārtrauktās attīstības spēku un ceļu soli-pa-solim.. visiem.

LAIKS SVINĒT! SUZUKI VĪZIJA 
LATVIJĀ IR IESAKŅOJUSIES!

Tulkojums: Evija Plone, Suzuki vecāks un Kristīne 
Rāviņa, Suzuki klavierspēles skolotāja

Eiropas Suzuki Asociācijas klavierspēles eksperte

European Suzuki Association Piano 
Teacher Trainer

Mērija Makartija

Mary McCarthy
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Koncerts bija fantastisks. Lietuvas Suzuki audzēkņi bija ļoti labi 
sagatavojušies, sākot gatavoties nometnei jau vairākus mēnešus 
iepriekš un jau pilnībā iemantojuši vasaras nometnes īpašo 
auru. Ģimenes no citām, jau stiprām un pieredzējušām Suzuki 
programmām, arī piedalījās nometnē un atkal mums visiem atkal 
bija iespēja mācīties un strādāt kopā ar pasaules klases Suzuki 
viesskolotājiem ... Koncerta norise bija ļoti rūpīgi izplānota un 
bērni spēlēja no visas sirds. Ar katru nākamo solo priekšnesumu 
klausītāju sirdis aizvien vairāk pukstēja vienā ritmā un brīnums 
piepildīja koncerta telpu. Apburti viens no otra priekšnesumiem, 
saviļņoti un satraukti dalīties savā priekā un jūtīgumā, bērni 
viens pēc otra piedzīvoja mirkļa burvību uz skatuves un dalījās ar 
klausītājiem ar savu vispatiesāko būtību. Nometnes vide un aura, 
kuru mēs veidojām ar īpašu rūpību, darbojās nevainojami.

Sieviete stādījās priekšā kā pianiste no Latvijas un uzsāka sarunu 

ar mani arī savas kolēģes Kristīnes vārdā. Viņas abas izrādījās ne 
tikai lieliskas pianistes, bet arī apguvušas pilnu Suzuki skolotāju 
programmu un uzsākušas Suzuki klavierspēles prakses savā valstī.

Ļoti pārdomātā veidā viņas skaidri pauda savu vēlmi: mēs Latvijā 
vēlamies tieši šādu vidi – piepildītu ar Suzuki garu! Viņas vēlējās, 
lai Latvijā ir pieejama Suzuki vijoļspēle un jautāja, vai es varu tajā 
palīdzēt.

Lai arī es jutos aizkustināts klausoties viņu sajūsmā, es nedomāju, 
ka spētu uzņemties vadīt vēl vienu Suzuki skolotāju mācību pro-
grammu. Mana galvenā joma ir mani audzēkņi, tā ir mana prioritāte.

Taču šiem cilvēkiem bija ļoti skaidra vīzija. Viņas bija nolēmušas 
uzsākt Suzuki vijoļspēles skolotāju mācības un neparko neatkapās 
– pat, ja tas nozīmētu gaidīt vairāku gadu garumā, pat, ja tas 
nozīmētu sadarboties ar visnotaļ neparedzamiem Suzuki eksper- 
tiem, un pat, ja tas nozīmētu ieguldīt ļoti daudz darba un brīvā laika.

Galu galā mēs vienojāmies par laiku un vietu, lai organizētu 
Suzuki Iepazīšanās dienu Rīgā. Speciāli uz šo pasākumu 
atbrauca pieredzējusī Suzuki klavierspēles eksperte Mērija 
Makartija no Skotijas. Latvijas Suzuki klavierspēles audzēkņi 
un Beļģijas Suzuki 
vijoļspēles audzēkņi arī 
pievienojās skolotājiem 
un vecākiem Latvijas 
galvaspilsētā. Diena 
bija piepildīta ar 
lekcijām, nodarbībām 
un koncertu, un Latvijas 
skolotāji ļoti kuplā 
pulkā visas dienas 
garumā piedalījās 
demonstrācijas 
nodarbībās, Suzuki 
metodoloģijas un 
filozofijas lekcijās.

Tas vēl bija jautājums 
vai mūzikas skolotāji 
pieteiksies ilgtermiņa 
Suzuki skolotāju 
mācībām, kas prasa 
lielu finanšu līdzekļu ieguldījumu, un, kas iespējams izaicinās 
viņus gan kā mūziķus, gan skolotājus. Vēl pat vairāk – ikviens, 
kurš ir nolēmis un uzsācis ceļu, sekojot Dr.Suzuki dzīves ideāliem, 
tiek pastāvīgi izaicināts pilnveidot un attīstīt arī savas cilvēciskās 
vērtības – tādas kā, augstsirdība, labsirdība un pieticība.

Taču Suzuki vijoļspēles skolotāju mācībās pieteicās ļoti motivēta 
vijoļspēles skolotāju grupa un studijas varēja sākties. Viņas 
mācījās, vēroja, vingrinājās un sāka dalīties savā starpā. Viņām 
palīdzēja arī citi ESA vijoļspēles eksperti Verle van Gorp un Joko 
Hošino, un pēc pusotra gada studijām viņas visas saņēma stipen-
diju nedēļu garām studijām Beļģijā. Šīs nedēļās beigās pirmās pie-
cas Latvijas Suzuki vijoļskolotājas nokārtoja eksāmenu, saņemot 
ESA 1.līmeņa sertifikātu. Sertifikāts ir nozīmīgs pirmais solis, 
lai taptu par Suzuki skolotāju, un tas ir atzinums, ka skolotājs 
tagad tiešām ir sācis ceļu uz dzīvošanu ar Suzuki filozofiju un tās 
izprašanu. Lai arī priekšā vēl  ir četri mācību līmeņi, šo mēs varam 
uzskatīt par vēsturisku brīdi.

Daži no skolotājiem jau ir sākuši apgūt otro Suzuki mācību līmeni. 
Pēc intensīvā kursa Latvijas vasaras nometnē sekoja mācības 
novembrī, decembrī un janvārī. Regulāras tikšanās, nodarbības 
un diskusijas ir izveidojušas studiju grupu, kas padziļina izpratni, 
attīsta zināšanas un motivē cits citu. Suzuki skolotāju mācības 
paver durvis arī starptautiskiem kontaktiem un konferencēm.

Latvijas Suzuki kopiena soli pa solim turpina pilnveidoties: 
Asociācija noorganizēja pirmo Latvijas Suzuki meistarklasi skaistā 
piejūras ciemā – Engurē. Pianisti, vijolnieki un čellisti no Latvijas, 
Lietuvas, Krievijas, Francijas, Lielbritānijas, Islandes, Dānijas un 
Beļģijas pievienojās mācībām. Vienu dienu mums pat bija iespēja 
būt kopā ar „Rocky Mountain Strings” Suzuki vijolnieku grupu no 
Soltleiksitijas, ASV. Mēs vēlreiz piedzīvojam ka mūzikai ir spēks 
satuvināt cilvēkus.

Mūzikas apguve ir spēcīgs izglītības līdzeklis tiem, kuri vēlas 
audzināt bērnus ar labu sirdi, iejūtību un vienkāršību, cieņu, 

maigumu, neatlaidību un raksturu. Mācoties šo pieeju, gan  skolotāji, 
gan vecāki ir aicināti strādāt ar viņu pašu raksturu. Mēs tiekam 
aicināti pacelties pāri savam vecajam ego, lai tiešām sadzirdētu un 
saredzētu sevi pašu. Sākumā skolotāji (arī bērni un vecāki) pirmos 

skaņdarbus uzskatīs 
par ļoti viegliem. 
Nākamjā izpratnes 
līmenī mēs sākam 
apjaust, ka tajos ir 
vairāk kā sākotnēji 
mums likās. Vēl vēlāk 
(visdrīzāk jau pēc tam, 
kad apgūtas notis no 
pirmās grāmatas) mēs 
atklājam, ka, lai spēlētu 
vienkāršu skaņdarbu, 
mums pašiem jāspēj 
būt vienkāršiem, t.i. 
godīgiem un bez mas-
kas. Ir nepieciešams 
vērīgums un 
uzdrīkstēšanas, lai tā 
notiktu.

Šiniči Suzuki ir atkārtoti uzsvēris, ka viņa mērķis nav radīt 
profesionālus mūziķus. Protams, Suzuki metode ir vairākkārt 
pierādījusi, ka Suzuki studenti var veidot karjeru mūzikā. Ja 
mēs vien iedomājamies tādus vārdus kā Rejs Čens (Ray Chen), 
Džošua Bels (Joshua Bell) vai Džūlija Fišere (Julia Fisher), mēs 
redzam, ko ar Suzuki izglītību var sasniegt, raugoties no mūzikas 
profesionālisma skatu punkta. Taču augsta līmeņa mūzikālā 
meistarība ir līdzsvarotas un audzinošas izglītības blakus efekts.

Vecāki, pirmām kārtām, vēlas redzēt savus bērnus izaugam par 
laimīgiem un saturīgiem pieaugušajiem. Daudzas no cilvēka 
spējām, kas mums nepieciešamas dzīvei, tiek attīstītas un 
veicinātas studējot mūziku. Bērni apgūst  pieaugušo stratēģijas, lai 
spētu pārvarēt problēmas,  atrast  risinājumu, lai iegūtu apņēmību 
un nepadotos. Ikdienā apgūstot  mūziku, mēs  mācamies tik galā 
arī ar visdažādākajām emocijām. Dusmas un prieks, bēdas un 
samierināšanās ir daļa no pieredzes.

Ja mīlestība ir dziļa, daudz ko var paveikt!

T as notika vienā skaistā vakarā, īpašā brīdī: pēc viena no mūsu vakara koncertiem Lietuvas Suzuki 
vasaras nometnē, mani uzrunāja gara auguma gaišmataina sieviete. Viņas acīs dega uguntiņas un 
emociju asaras vēl nebija nožuvušas uz viņas vaigiem.

LATVIJAS SUZUKI VIJOĻSPĒLES STĀSTS

LvSA žurnāls |  9

Mēs visi kopā – vecāki, bērni un skolotāji 
– mēs varam īstenot pārmaiņas. Ikviens var 
izvēlēties strādāt un dzīvot ar prieku, cieņu un 
līdzjūtību, lai tuvinātu cilvēkus vienu otram. 
Tā ir ikdienas izvēle iedzīvināta darbībā: 

katru dienu pateikt labu vārdu, veidot skaistu 
skaņu, klausīties vēl nedaudz vairāk un labāk 

...

“

Kuns Rens
Eiropas suzuki asociācijas Suzuki vijoļspēles eksperts

Tulkojums: Kristīne Rāviņa, Suzuki klavierspēles skolotāja
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The concert had been fantastic. The Lithuanian Suzuki children 
came very well prepared, had worked for months preparing for 
this week and absorbed the summer camp environment fully.  
Many families from strong and experienced Suzuki programs 
had joined the course and once more we enjoyed the privilege 
of working with a world class Suzuki teaching faculty…  We 
had carefully planned the concert and the children played from 
the bottom of their hearts. With every next solo performance 
the souls in the hall got more united and before long magic 
filled the hall. Enchanted by each other’s performances, 
thrilled and excited to share their joy and sensitivity, child after 
child tapped in to the magic of the moment and the place and 
shared their very being with the audience. The environment we 
so carefully created had fully functioned.

The lady introduced herself as a Latvian pianist, also speaking 
on behalf of her colleague Kristine. Not only fine pianists, they 
also trained as Suzuki teachers and had started a piano Suzuki 
program at home.

In a very gentle way they put it very clearly: They wanted this 
type of atmosphere – what we call ‘Suzuki spirit’ – for Latvia. 
They wanted Suzuki violin and could I help them with that? 

Although I was moved by their enthusiasm, I could not imagine 
taking on another training program. My core business is my 
students, I always say, and that is where my priorities are. 

But these people had a clear vision. They wanted Suzuki violin 
training and they were going to have it. Even if that meant 
waiting for a couple more years, even if it meant teaming up 
with the most unpredictable of trainers and even if that meant 
a lot of work and time.

So we eventually found a date and a place to organize an 
introduction to Suzuki in Riga. Mary McCarthy, the generous 
and knowledgeable piano teacher trainer came over from 
Scotland for the occasion. Latvian Suzuki piano students and 
Belgian Suzuki violin students joined teachers and parents 
in the capital of Latvia. Concerts, lectures and group classes 
filled the whole day and a full audience of music teachers 
stayed the whole day for demonstration lessons, methodology 
and Suzuki philosophy. 

It still remained to be seen wether the music teachers would 
sign up for a costly long-term course that would challenge 
them both as players and as teachers. Moreover, whoever 
is studying following Dr Suzuki’s principles is constantly 
challenged to develop also as a human being and practice 
qualities as generosity, kindness and modesty. 

But then a very motivated group of violinists signed up for 
the course and lessons were started. They studied, observed, 

practiced, and started sharing. They got help from Veerle Van 
Gorp and Yoko Hoshino and after a year and a half of training 
got a scholarship to study for a week in Belgium. At the end 
of that week the first 5 violinists passed an exam obtaining 
a level 1 certificate from the European Suzuki Association. 
This certificate is an important first step towards becoming a 
Suzuki teacher and it is an assessment that the teacher has 
now really started on the journey towards understanding and 
living the Suzuki Philosophy. Although there are 4 more levels 
of study we may call it a historical moment! 

Some of those teachers already started their study of the 
second level of the Suzuki training. After an intense learning 
period during the Latvian Summer camp several training 
sessions took place in November, December and January. The 
regular encounters, lessons and discussions have created a 
study group that deepens the understanding, develops the 
knowledge and motivates all members. The training also 
opens doors towards international contacts en conferences.

The Latvian Suzuki community is growing step by step: The 
Association organized a Latvian Suzuki Summer camp in 
Engure, a beautiful little village close to the Baltic Sea. 
Pianists, violinists and cellist from Latvia, Lithuania, Russia, 
France, Great Britain, Iceland, Denmark and Belgium joined 
the course. For one day, we even enjoyed the company of the 
Rocky Mountain strings, a Suzuki violin group from Salt Lake 
City USA! Once more we experienced how music has the power 
to bring people together. 

When studying this approach, teachers and parents alike are 
invited to work on their own character. We are invited to get 
past our ego in order to really hear and see ourselves. In a 
typical learning curve, a starting teacher (or child or parent) 
will regard the first pieces as really easy. In a next stage, 
we start to realize that there is more to them than we first 

It was a beautiful evening, a very special setting: After one of our evening concerts in an early Lithuanian 
Suzuki Summer camp a tall women with beautiful and wild blond manes addressed me. Her warm eyes 
shining and a tear of emotion had not yet dried on her cheek. S uzuki Izlaiduma tradīcija aizsākās Japānā, kad Šiniči 

Suzuki pats personīgi noklausījās visas japāņu Suzuki 
audzēkņu izlaiduma kasetes un ieraksta beigās pievienoja 
savus komentārus par izpildījumu. 

Viņš arī katram audzēknim uz zīda uzgleznoja skaistu ūdenskrāsu zīmējumu. 
Pēc tam katrs izpildītājs tika uzaicināts piedalīties Izlaiduma koncertā. 
Suzuki Izlaiduma koncerts Japānā ir ļoti īpašs notikums. Piedzīvot brīdi būt 
uz skatuves kopā ar tūkstošiem citu Suzuki audzēkņu un muzicēt kopā – tas 
atstāj milzīgu iespaidu uz audzēkņu motivāciju un turpmāko gribas spēku! 

Suzuki repertuārā katrā instrumenta spēles programmā atsevišķi skaņdarbi ir 
noteikti kā izlaiduma skaņdarbi. Kad audzēknis ir sasniedzis noteiktā līmeņa 
skaņdarbu un turpina apgūt nākamos, tad līmenis ir pabeigts. Izlaiduma 
skaņdarbs tiek rūpīgi uzlabots un atskaņots koncertā. Izlaidums nav eksāmens, 
ikviens bērns to spēj! Skolotājs izvirza savu audzēkni izlaidumam tikai tad, 
kad ir drošs, ka priekšnesums ir labi sagatavots un muzikāls, un audzēknis 
jau ir pavirzījies repertuārā uz priekšu un turpina apgūt nākamos skaņdarbus. 
Pabeidzot katru noteikto līmeni, audzēknis ir sasniedzis pagrieziena punktu 
savā izaugsmē.

Apsveicam Suzuki audzēkņus, kas 2015.gadā ir sasnieguši savu 
izlaidumu:

Vincents VanHoutans 1.klavieru grāmata

Krišs VanHoutans 1.klavieru grāmata

Teodors Tolpežņikovs  1.klavieru grāmata

Anete Reinberga  1.klavieru grāmata

Mareks Svarinskis 1.klavieru grāmata

Dāvis Drukaļskis  1.klavieru grāmata

Elizabete Baltrušuna 1.klavieru grāmata

Elizabete Zandere  1.klavieru grāmata

Līvija Tolpežņikova  1.klavieru grāmata 

Evija Ruple  1.klavieru grāmata

Sendija Nagle  1.klavieru grāmata

Enija Berga  1.klavieru grāmata

Nikola Mazareviča 2.klavieru grāmata

Laipni aicināti uz pirmo Latvijas Suzuki Asociācijas Izlaiduma koncertu 

20.februārī plkst.13:00, Latviešu 
Biedrības nama Līgo zālē.

SUZUKI VIOLIN STORY IN LATVIA LvSA IZLAIDUMA 
KONCERTS
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The study of music can be a powerful 
tool in the education for those who want 

to raise children with beautiful hearts, with 
sensitivity and modesty, with respect, tenderness, 

perseverance and beautiful character.

“

thought. Still later (probably long after 
learning the notes for the first book) we 
discover that in order to play a simple 
piece, we need to be able to become 
simple, i.e. sincere and without mask. It 
takes insight and courage to allow this 
to happen. 

All together, parents, children and 
teachers, we can make a difference. 
Every one can choose to work and live 
the joy, respect and compassion that 
bring people together. It is a daily choice, 
driven by action: Every day a positive 
word, a beautiful tone, listening a little 
more and a little better.. 

Shin’ichi Suzuki repeatedly insisted that 
his goal was not to train professional 
musicians. Of course the Suzuki Method 
worldwide has proven time and again 
that many ‘Suzuki-students’ make a 
career in music. If we only think about 
Ray Chen, Joshua Bell or Julia Fisher 
we see what Suzuki education can lead 
to in terms of musical professionalism. 
But a high level of musical proficiency is 
a natural side effect of a balanced and 
nurturing education.  

Parents first and foremost want to 
see their children grow into happy and 
content adults. Many of the human 
skills we need for life will be developed 
and stimulated through the study of 
music. Children learn adult strategies to 
overcome difficulties, to find solutions, 
to persist and not to give up. Through the 
daily study of music we also learn to deal 
with very different emotions. Frustration 
and joy, sadness and consolation are all 
part of the experience. 

Where love is deep, much can be 
accomplished!

European Suzuki Association Violin 
Teacher Trainer

Koen Rens



12  |   LvSA žurnāls LvSA žurnāls |  13

S U Z U K I  I D E J A I  L A T V I J Ā  I R  T Ā D A  PA T I  S Ā K O T N E  K Ā  K A T R A M  P I L N B R I E D A  A U G A M  - 
V E S E L Ī G A  S Ē K L A ,  K A S  S Ē T A  A U G L Ī G Ā  A U G S N Ē .

Augsnes gatavošanās laikā satikās īstie cilvēki - katrs ar savu dzīves pieredzi un stāstu. Ikviena meklējumu ceļš un 
ieguldījums īstajā vietā un īstajā laikā radīja iespēju Suzuki idejai Latvijā būt sadzirdētai.

M ūzikas skolotāja Agnese, 
kas dzīvo un strādā Īrijā 
bija uzsākusi studijas 
Suzuki skolotāju mācībās 

Īrijā pie ESA klavierspēles ek-
spertes Mērijas Makartijas. Agneses 
sajūsminātos stāstus un ierosinājumu, 
ka Mērijai noteikti vajadzētu atbraukt 
pie Latvijas skolotājiem, sadzirdēja 
viņas akadēmijas klavierspēles profe-
sore Tamāra Bogdanova. 

Paralēli tajā pašā laikā Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības augstskolas 
(RPIVA) skolvadības maģistrantūras 
studijās satikāmies arī mēs - Tamāra 
un Kristīne. Interesanti, ka strādājot 
dažādās izglītības vidēs – (Tamāra 
Eksperimentālajā mūzikas studijā un 
Kristīne mūzikas skolā) jautājumu 
loks mums bija viens un tas pats: kas 
bērna personības attīstībai ilgtermiņā 
ir būtiskāks – labi rezultāti par katru 
cenu vai priekpilns, pozitīvs, aizraujošs 
un motivējošs mācību process? Mēs 
arī zinājām, ka neesam maģistrantūrā, 
lai apliecinātu savu zinātniskumu, bet 
gan ... lai saprastu, kā varam mainīt 
šo pasauli. Stundām ilgi diskutējām 
par to, kā un kādus jauninājumus un 
alternatīvas pieejas būtu nepieciešams 
ieviest Latvijas mūzikas izglītībā.

Latvijas Suzuki Asociācijā var iestāties jebkura 
fiziska persona, kura atbalsta Asociācijas mērķus, 
iesniedzot Valdei noteiktas formas rakstisku 
pieteikumu.

Lūdzam, aizpildīt pieteikšanās veidlapas šeit:
http://1drv.ms/1G7vuv0 - Skolotājam
http://1drv.ms/1xOtt46 - Suzuki ģimenei
http://1drv.ms/1yHxq5A - Pieaugušajam audzēknim
http://1drv.ms/1yHwZZc - citiem interesentiem

Asociācijas mērķis ir:

• izplatīt, ieviest un attīstīt Dr. Šiniči Suzuki filozofiju 
un izglītības metodi Latvijā;

• attīstīt ikviena cilvēka neierobežoto spēju potenciālu 
pašā iedīglī, veicinot Suzuki skolotāju izglītošanu un 
vecāku iekļaušanu, radot ģimenisku un iedvesmojošu 
izglītības vidi.

Asociācijā apvienojas skolotāji ar vecākiem un citiem 
interesentiem.

Jūsu dalība Asociācijā dod mums iespēju piedāvāt Suzuki 
izglītību ģimenēm un skolotājiem visā Latvijā, kā arī aizsargāt 
Suzuki pieejas kvalitāti valstī.

Pirmā iedvesmojošā saskare ar Suzuki 
metodi notika 2007. gada aprīlī RPIVA 
un prof.T.Bogdanovas organizētajā 
seminārā „Suzuki filozofija un metode”, 
kuru kā vieslektore vadīja ESA 
klavierspēles eksperte Mērija Makartija. 
Bet jau tajā pašā vasarā mēs 
laimīgas sagadīšanās dēļ nokļuvām 
Suzuki klavierspēles meistarklasē 
Skotijā. Ieraugot tik daudz laimīgu, 
aktīvu, priecīgu bērnu, kas kopā ar 
saviem mīlošajiem, gādīgajiem un 
atbalstošajiem vecākiem piedalās 
nodarbībās pie pasaules klases 
Suzuki viesskolotājiem, mēs tikpat 
kā piedzimām no jauna! Uz saviem 
jautājumiem bijām saņēmušas atbildes! 
Nevajadzēja ne dienas, ne nedēļas, ne 
mēnešus, lai pēkšņi un pilnīgi negaidīti 
izlemtu, ka vēlamies apgūt šo pieeju 
Suzuki skolotāju mācībās!
Tā 2007. gadā mēs uzsākām apgūt 
Suzuki metodi ESA Suzuki klavierspēles 
skolotāju mācībās vispirms Īrijā, vēlāk 
Skotijā. Mūsu skolotāja, protams, bija 
Mērija Makartija! Viņas mācību sesijās 
sajutām tādu cieņu, pretimnākšanu 
un sapratni, ka katru reizi varējām 
atvest uz Latviju mazumiņu gaismas 
un pozitīvisma, jo parasti mājās 
atgriezāmies ar spēka pieplūduma, 
iedvesmas un „metru virs zemes” 

Ģimeņu ieguvumi no dalības Asociācijā:

1. Mācības pie kvalificēta Suzuki skolotāja.
2. Jūsu skolotāja profesionālā pilnveide.
3. Iespēja regulāri piedalīties vietēja vai valsts mēroga 

Suzuki meistarklasēs pie Suzuki skolotājiem no 
Latvijas vai ārzemēm. Iespēja šādus pasākumus 
apmeklēt visai ģimenei.

4. Iespēja piedalīties starptautiskos Suzuki 
pasākumos – meistarklasēs, nometnēs, 
konvencijās.

5. Iespēja piedalīties Asociācijas organizētos 
koncertos.

6. Iespēja saņemt apliecinājumu par noteikta līmeņa 
apguvi Suzuki repertuārā un gūt gandarījumu 
un atzinību, piedaloties Asociācijas organizētā 
Izlaiduma koncertā.

7. Iespēja piedalīties Asociācijas organizētos vecāku 
izglītības pasākumos.

8. Iespēja izmantot Asociācijas bibliotēkas, fonotēkas 
un video krājumus.

9. Iespēja saņemt LvSA ikgadējo žurnālu.
10. Iespēja kļūt par daļu no vietējas un starptautiskas 

Suzuki ģimeņu un skolotāju kustības.

Skolotāju ieguvumi no dalības Asociācijā:

1. Priekšrocība piedalīties Suzuki skolotāju 
sagatavošanas programmā.

2. Priekšrocība tik iekļautam kvalificētu Suzuki 
skolotāju datu bāzē Latvijas Suzuki Asociācijas un 
Eiropas Suzuki Asociācijas mājas lapās.

3. Priekšrocība informācijas izvietošanai par savu 
Suzuki skolotāja praksi LvSA mājas lapā.

4. Iespēja regulāri piedalīties vietēja vai valsts mēroga 
Suzuki meistarklasēs pie Suzuki skolotājiem no 
Latvijas vai ārzemēm. 

5. Iespēja piedalīties starptautiskos Suzuki 
pasākumos Latvijā vai ārzemēs – meistarklasēs, 
nometnēs, konferencēs, konvencijās.

6. Iespēja pieteikt savus audzēkņus dalībai 
Asociācijas organizētos koncertos.

7. Iespēja piedalīties Asociācijas organizētos vecāku 
izglītības pasākumos.

8. Iespēja izmantot Asociācijas bibliotēkas, fonotēkas 
un video krājumus.

9. Iespēja saņemt LvSA ikgadējo žurnālu.
10. Iespēja kļūt par daļu no vietējas un starptautiskas 

Suzuki ģimeņu un skolotāju kustības.

lidojuma sajūtu. Suzuki skolotāju 
mācībās galvenais uzdevums ir ... 
vispirms spēt mainīties pašiem! Mērija 
mūs mudināja strādāt, lai izskaustu sevī 
kriticismu! Vietējās Suzuki audzēkņu 
ģimenes ne vien katrreiz nodrošināja 
mums sirsnīgu apmešanās vietu, bet 
arī sniedza iespēju „dabā” vērot, kā 
Suzuki pieeja kļuvusi par viņu dzīves 
sastāvdaļu.
2008. / 2009. mācību gadā mēs uzsākām 
īstenot Suzuki metodi praksē, sniedzot 
iespēju ģimenēm mācīties pēc Suzuki 
metodes gan Jelgavā, gan Rīgā.
2013. gada 22. februārī Suzuki 
skolotājiem un vecākiem apvienojoties, 
mēs dibinājām Latvijas Suzuki Asociāciju 
un tajā pašā gadā LvSA tika uzņemta 
Eiropas Suzuki Asociāciju pulkā.
Pateicoties tam mums ir iespēja Latvijā 
organizēt Suzuki skolotāju mācības, 
dodot iespēju skolotājiem, apgūt Suzuki 
pieeju pašiem savā valstī, ne tikai 
klavierspēlē, bet arī vijoļspēlē un tuvā 
nākotnē arī citās Suzuki instrumentu 
programmās. Tas savukārt dos vairāk 
mācību iespējas ģimenēm dažādās 
Latvijas pilsētās.
Lai mums visiem kopā pietiek mīlestības, 
pacietības, cieņas un iekšēja spēka, lai 
rūpētos par Dr.Suzuki sirds ziedu, kas 
jau iesakņojies Latvijas zemē! 

DALĪBA LATVIJAS SUZUKI 
ASOCIĀCIJĀ

Minētie ieguvumi, kā arī dalība citās LvSA norisēs ļauj ģimenēm 
kļūt par daļu no lielākās mūzikas sabiedrības, kas bagātina 
mūs pašus un mūsu dzīvi savstarpējas sapratnes, atbalsta un 
iedrošinājuma gaisotnē.

• Esošas Suzuki asociācijas visā pasaulē palīdz veidoties 
Suzuki asociācijām jaunās valstīs

• Kvalificēti Suzuki skolotāji palīdz sagatavot jaunus 
Suzuki skolotājus

• Suzuki ģimenes palīdz pēc iespējas vairāk bērniem iegūt 
Suzuki izglītību.

Mēs visi, un ikviens no mums ir Suzuki asociācija!“

SUZUKI SĀKOTNE LATVIJĀ
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Inese Zandere

Esmu priecīga Suzuki klavierspēles 
skolēniem radīt mājīgu, nepiespiestu 
un draudzīgu mācību vidi, kurā katrs 
skolēns var labi justies, rast draudzīgu 
atbalstu un muzicēt kopā ar draugiem. 
Mūzika ir daļa no mūsu dzīves. Tā 
bagātina mūsu dzīvi un ar to mēs 
varam iepriecināt paši sevi un mūsu 
draugus. 

Esmu 3.līmeņa Suzuki klavieru 
skolotāja, pašlaik mācos 4. līmenī. 
Pasniedzu stundas savā studijā pašā 
Rīgas centrā.

Māra Sirmā

Esmu klavierspēles skolotāja ar 35 
gadu stāžu. Strādāju Cēsu, Smiltenes 
un tagad Lielvārdes mūzikas skolā. 

J.Vītola Latvijas Valsts konservatorijas 
klavierspēles fakultātē, studijas 
Latvijas Universitātes Pedagoģijas 
un psiholoģijas fakultātē (Maģistra 
grāds pedagoģijas zinātnē) un mācības 
Eiropas Suzuki Asociācijas skolotāju 
mācībās Īrijā, Skotijā un Latvijā.

Iespēju iepazīt un apgūt Suzuki pieeju 
mūzikas mācīšanā es uztveru kā 
brīnišķīgu dāvanu savā personīgajā 
un profesionālajā dzīvē. Strādājot ar 
Suzuki metodi, darbs savijas ar dzīvi, 
tas ir kā kopīgs ceļš, kuru ejot gūstu 
cilvēcisku piepildījumu, gandarījumu 
un dzīves pieredzi. 

Tatjana Baidaļinova

Esmu rīdziniece. Manā ģimenē ir 
trīs pieauguši bērni, kuriem ir vidējā 
izglītība mūzikā.

Esmu ieguvusi augstāko izglītību 
klavierspēlē J.Vītola mūzikas 
akadēmijā A. Zandmaņa klasē, pēc 
tam 35 gadus strādājusi mūzikas skolā 
Rīgā, mācot klavierspēli bērniem.

Apgūstot Suzuki metodi un filozofiju, 
man ir iespēja mācīt klavierspēli 
bērniem jau pašā agrīnā vecumā. 
Tas man pavērš jaunas iespējas 
klavierspēles apmācībā un palīdz 
vecākiem atklāt viņu bērnu talantus.

Papildus šim darbam esmu vadījusi 
bērnu un dāmu vokālos ansambļus, 
darbojusies kā koncertmeistare.

Man patīk jauni izaicinājumi, patīk 
mācīties. Pēc pašas iniciatīvas esmu 
apguvusi ērģeļspēli un tagad darbojos 
kā ērģelniece Ķeguma un Lielvārdes 
evaņģēliski luteriskajās draudzēs.

Suzuki metode - jauns izaicinājums, kas 
uzrunāja ar dabiskumu, vienkāršumu, 
ģimeniskumu, kopības sajūtu, kopīgu 
muzicēšanu un filozofiju. Pēc šīs 
metodes klavierspēli var apgūt jebkurā 
vecumā. 

2015. gadā nokārtoju Suzuki 1. līmeņa 
eksāmenu un tagad turpinu mācības 2. 
līmenī.

Š.Suzuki ir teicis: “Ikvienam piemīt 
talanta dīglis. Šī dīgļa attīstīšana par 
brīnišķīgām spējām ir atkarīga no tā, 
kādā augsnē tas aug.”

Valda Garūta

Savā klavierspēles skolotājas 
mūžā esmu izgājusi cauri dažādiem 
periodiem, piedzīvojusi vairākas bērnu 
un vecāku paaudzes ar atšķirīgu 
attieksmi, prasībām, spējām un 
vajadzībām. Mūsu mūzikas skolu 
sistēmā pieaugot tendencei „ātrāk, 
augstāk, tālāk” notiek attālināšanās 

Kristīne Rāviņa

Priecājos iepazīties! Esmu rīdziniece – 
pilsētas meitene, taču dvēselē – īstens 
dabas bērns. Par skolotāju esmu 
kļuvusi, īstenojot savu bērnības sapni 
un iedvesmojoties no savas pirmās, ļoti 
mīļās klavieru skolotājas Leldes Paulas. 
Es ticu, ka mūsu katra izvēlētais ceļš 
nav nejaušu gadījumu virkne. Tāpēc 
jūtos pateicīga, ka savā dzīves ceļā 
esmu sastapusi Šiniči Suzuki atklāsmes 
un mūzikas mācību filozofiju. Tā kā pati 
esmu mamma, es ļoti izjūtu, ka pozitīva 
gaisotne apkārtējā vidē un priekpilna, 
aizraujoša un dabiska mācīšanās ir 

laimīgas dzīves stūrakmens. Tāpēc vēlos savā pieredzē dalīties arī ar citiem.
Pati esmu mācījusies Em.Dārziņa mūzikas skolā, vēlāk Rīgas Pedagoģijas un 
Izglītības vadības augstskolā, kā arī ieguvusi maģistra grādu skolvadībā. ESA 
Suzuki klavieru skolotāja izglītību esmu ieguvusi Īrijā un Skotijā. Taču jāatzīst, ka 
mani lielākie skolotāji ik katru mīļu dienu ir mani audzēkņi!

Tamāra Gžibovska

Es ticu, ka ideja, iedvesma spēj satvert 
cilvēku un nest pretī mērķim. Es ticu, ka 
augstākā skolotāja sūtība ir iedvesmot 
savu audzēkni. 

Kad 2007. gadā pirmo reizi sasatapos 
ar Suzuki metodi, es to atpazinu, jo ilgi 
biju to meklējusi... Mēs katrs spējam to 
atpazīt, jo Suzuki filozofijas un metodes 
principi mūsu dzīvē ir pastāvējuši gadu 
tūkstošiem, pirms kāds tos atklāja un 
nosauca vārdā. Dzimtās valodas metode. 
Es to iepazīstu vēl aizvien. Tā atklājas 
kārtu pēc kārtas, ieraugot aizvien jaunas 

paralēles un tiltus uz visu. Suzuki filozofijā apvienojas cilvēka, dzīves, mūzikas un... 
mīlestības jēga un diženums. Vai es varētu vēlēties ko vairāk?

Tāpēc es priecājos, ka neraugoties uz to, ka daudzi gadi ieguldīti Eiropas Suzuki 
Asociācijas Suzuki klavierspēles skolotāju mācībās Īrijā, pēc tam Skotijā, es vēl 
aizvien jūtos kā aizrautīgs pionieris, atklāsmju pilns Suzuki metodes jaunatklājējs 
mūsu valstī, un neizsakāmi laimīgs, ka vēl aizvien varu mācīties un dalīties apgūtajā 
ar saviem ceļabiedriem - Suzuki ģimenēm, bērniem, vecākiem, kolēģiem un ikvienu, 
kas vien gatavs sadzirdēt!

no dziļākajām mūzikas pamatvērtībām.

Vienmēr ar bijību esmu uzlūkojusi 
J.S.Baha ieguldījumu mūzikas druvā, 
arī pedagoģiskajā laukā. Gadiem ejot 
un pieredzei augot, es esamu sapratusi, 
ka vienam skolotājam kompleksi 
mācot visus mūzikas priekšmetus, tos 
var apgūt dziļāk un paliekošāk. 

Sastapšanās ar Š.Suzuki ir Dievjaušība 
manā meklējumu ceļā. Mani saista 
viņa filozofija, cilvēku attiecības Suzuki 
ģimenē visā plašajā pasaulē, bet pāri 
visam -brīnišķīga skaņas kvalitāte. 
Skaņa taču ir mūzikas pamatmateriāls! 
Suzuki pieeja audzina to, kas mūsdienu 
bērniem ļoti pietrūkst - uzmanību! 
Šī metode attīsta dzirdi, atmiņu, 
koncentrēšanos. Tās ir īpašības, kas 
noderīgas jebkurā profesijā. Suzuki 
mācībās virmo prieks un mīlestība, tā 
mums nevienam nav par daudz!

Ilze Štelmahere

Mana profesionālā pieredze aptver  37 
darba gadus klavierspēles pedagoģijā 
–Dobeles BMS, Jelgavas BMS, 
Rīgas 5.BMS, Rīgas P.Jurjāna MS, 
E.Dārziņa BMS, Rīgas Teātra skolā, 
Eksperimentālajā Mūzikas studijā 
Jelgavā. 
Man patīk mācīties, to daru visa mūža 
garumā: mācības klavierspēles nodaļā 
Jelgavas mūzikas vidusskolā, studijas 

Tamāra Gžibovska     •     Kristīne Rāviņa     •     Ilze Štelmahere     •     Inese Zandere     •     Tatjana Baidaļinova 
Ginta Stalidzāne     •     Māra Sirmā     •     Marina Kravčenko     •     Valda Garūta     •     Ilze Poķe
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SUZUKI SKOLOTĀJI LATVIJĀ LATVIJAS SUZUKI 
SKOLOTĀJU MĀCĪBAS 
UN PIRMAIS SUZUKI 
EKSĀMENS LATVIJĀ
KĻŪSTI TĀDS, KĀDU GRIBI IZAUDZINĀT 

BĒRNU!

Beata Zariņa – Blaščinska 

Esmu dzimusi, Rīgā, mācījusies 
J.Mediņa mūzikas vidusskolā, studējusi 
J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 
profesora Valda Zariņa vijoles klasē, 
ieguvusi bakalaura grāds vijoļspēles 
specialitātē un profesionālais maģistra 
grāds mūzikā.
Esmu strādājusi Liepājas Simfoniskajā 
orķestrī par mūziķi, vēlāk par orķestra 
koncertmeistara vietnieci, līdz šim 
brīdim strādāju E.Melngaiļa Liepājas 
mūzikas vidusskolā par vijoļspēles 
skolotāju un ilustratori kameransambļa 
un koncertmeistaru klasē, kā arī vadu 
EMMVS stīgu instrumentu ansambli. No 
2012. gada organizēju un vadu Liepājas 
reģiona apvienoto stīgu instrumentu 
orķestri ikgadējā festivāla „Mēs esam 
un būsim...” ietvaros. 
Paralēli darbam regulāri koncertēju 
Liepājas pilsētas un rajona koncertzālēs 
un baznīcās kopā ar vairākiem pianistiem 
un ērģelniekiem, kā arī dažādu sastāvu 
kameransambļos. 1999.gadā esmu 
dibinājusi Liepājas Trio kopā ar čellisti 
Ditu Baronu un pianisti Linu Andrējevu. 
Kameransamblis koncertē regulāri gan 
veidojot savas koncertprogrammas, gan 
piedaloties dažādos kopprojektos. Šajā 
sastāvā koncerti sniegti gan Kurzemes 
reģionā, gan citur Latvijā. Liepājas Trio 
repertuārs ir ļoti plašs – baroka, klasi-
cisma, romantisma un mūsdienu kom-
ponistu izvērstas formas skaņdarbi un 
miniatūras klavieru trio sastāvam, kā arī 

profesora J.Bulava.

2015.gadā nokārtojot eksāmenu, esmu 
ieguvusi Suzuki vijoļspēles skolotāja 
1.līmeni.

Bērnu audzināšana caur mūziku dod 
mums nākotnes cerību uz labāku 
pasauli.

Liene Golovacka

Mācu bērniem apgūt vijoles spēli jau 
20 gadus. Mana vēlēšanās vienmēr ir 
bijusi, lai bērni būtu laimīgi, lai patiesi 
izpaustos bērnu priecīgā daba, lai in-
strumenta apmācība nenomāktu viņos 
bērnišķīgumu un nesagrautu radošo 
garu, bet attīstītu patiesu un individuālu 
talantu. Suzuki izglītības sistēmā esmu 
atradusi iespēju realizēt savu vēlēšanos. 
Instrumenta spēles mācību pro-
cess balstās uz trim stūrakmeņiem 
– skolotāju, audzēkni un vecākiem. 
Skolotāja uzdevums ir mācīt kā spēlēt 
instrumentu un palīdzēt pārvarēt 
grūtības ar profesionālu padomu, 
audzēkņa uzdevums ir regulāri spēlēt 
instrumentu un pēc iespējas precīzāk 
izpildīt skolotāja norādījumus, savukārt, 
vecāku pienākums ir palīdzēt bērnam 
regulāri vingrināties radot pozitīvu 
motivāciju un  disciplinēt bērnu ikdi-
enas darbam mājās, izkopjot bērnā 
gribasspēku.
Kopīgā sadarbībā – ceļš uz instrumenta 
spēles apguvi būs viegls un priecīgs, 
piepildīts ar savstarpēju cieņu, sapratni, 
iejūtību un mīlestību, spēju klausīties 
un sadzirdēt. Un tā caur instrumenta 
spēles apguvi un mūziku šīs īpašības 
attīstīsies arī bērnā.

Raksta autore: Tamāra Gžibovska, Suzuki klavierspēles skolotāja

S uzuki pedagoģija sākas ar Suzuki skolotāju. Tāpēc katras 
nacionālās Suzuki asociācijas pirmais un svarīgākais 
uzdevums ir organizēt Suzuki skolotāju sagatavošanu 
savā valstī.

Arī Latvijas Suzuki Asociācija, dibināta 2013. gada sākumā, sakopoja visus 
savus spēkus, lai jau tā paša gada nogalē organizētu pirmo Ievadkursu 
nākamajiem Latvijas Suzuki klavierspēles un vijoļspēles skolotājiem. 2014. 
gada sākumā pirmās Suzuki skolotāju mācības tepat Latvijā varēja sākties. 

Kopš 2015. gada vasaras, kad Latvijā notika pirmais Suzuki kvalifikācijas 
eksāmens, un pirmie Latvijas Suzuki skolotāji nokārtoja savus 1.līmeņa 
kvalifikācijas eksāmenus, mums ir 5 jauni Suzuki vijoļspēles Suzuki skolotāji 
un 8 Suzuki klavierspēles skolotāji, kuri aicināti uzsākt savas prakses Rīgā, 
Liepājā, Siguldā, Babītē, Lielvārdē un Ķekavā. Kopā ņemot, Latvijā šobrīd 
jau ir 10 Suzuki klavieru skolotāji un 5 vijoles skolotāji!

Suzuki skolotāju mācībās skolotāji pilnveido savu prasmi novērot, pamanīt, 
sadzirdēt; studē Suzuki pedagoģisko repertuāru un mūzikas ierakstus; uzla-
bo sava instrumenta spēli, apgūst jaunas mācīšanas prasmes. Tas viss no-
tiek pieredzējuša  ESA Suzuki eksperta pārraudzībā. 

Mēs esam drīzāk kā mācekļi pie lieliskiem meistariem – Mērijas (Mary 
MacCarthy) un Kuna (Koen Rens), kuriem vairāk par visu rūp, lai katram 
bērnam būtu lielisks skolotājs.  Jo Suzuki pedagoģija sākas ar pašu 
skolotāju, ar viņa personību. Jo vecāki ved pie mums savu lielāko dārgumu.

dažādas transkripcijas un aranžējumi. 
Ar Š.Suzuki vijoļspēles metodiku pi-
rmo reizi iepazinos 2001.gadā, 2005.
gadā JVLMA izstrādāju diplomreferātu 
par tēmu „Šiniči Suzuki un viņa me-
tode vijoļspēles apmacībā”. 2015. gadā 
nokārtoju ESA 1. līmeņa skolotāja 
eksāmenu.

Liene Paukšēna

Vijoles spēli esmu mācījusies 
Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā, 
mūzikas bakalaura grādu iegu-
vusi tautas instrumentu spēles 
specialitātē Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijā, savukārt 2008. 
gadā Sociālo zinātņu maģistra grādu 
komunikācijas zinātnē Latvijas 
Universitātē.
Paralēli menedžera, producen-
ta un mārketinga speciālista 
pienākumiem, strādāju mūzikas 
skolā par vijoles spēles skolotāju. 
Darbs ar bērniem ir atbildīgs. Tāpēc, 
lai pilnveidotu savu komunikāciju 
ar audzēkņiem, 2013. gadā uzsāku 
Suzuki skolotāju mācības. 2015. gada 
jūnijā nokārtoju Suzuki vijoļspēles 
1.līmeņa eksāmenu Antverpenes 
Konservatorijā.
Lai mīlestība un prieks ir ar mums. 
Mūzika ir dvēseles valoda. Tāpēc 
– ieklausieties!

Daiga Rozentāle

Strādāt par vijoles skolotāju sapņoju no 
5 gadu vecuma, no tām pirmajām reizēm, 
kad sāku iet uz vijoles stundām. Mājās 
lāčiem un lellēm bija čakli jāmācās spēlēt. 
Bērnības sapni man ir sanācis piepildīt. 
Jau 20 gadus strādāju mūzikas skolā. 
Šķiet galvenais, ko cenšos iemācīt, ir mīlēt 
savu instrumentu un mūziku. Lepojos ar 
visiem saviem tagadējiem un bijušajiem 
audzēkņiem, viņi visi man ir palīdzējuši 
kļūt par labāku vijoles skolotāju, mācījuši 
bezgalīgu pacietību un spēju viņus visus 
mīlēt, tādus kādi viņi ir. Joprojām savu 
darbu daru ar lielu prieku un gandarījumu.

Nataļja Grigoroviča –  
Skarbinika

Esmu absolvējusi Latvijas J.Vītola 
mūzikas akadēmijas vijoles klasi pie 

/Mary MacCarthy/

“Suzuki skolotājs mācās ar “atvērtu prātu”- kā bērns, 
kurš apgūst maksimumu tikai pateicoties šim mācīšanās 

veidam.”
“

Daiga Rozentāle     •     Nataļja Grigoroviča-Skarbinika     •     Liene Golovacka     •     Liene Paukšēna
Beata Zariņa-Blaščinska
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MANS CEĻŠ
SUZUKI METODĒ

SKOLOTĀJU 
MĀCĪBAS - 
pieredzētais un 

pārdomasRaksta autore: Māra Sirmā, Suzuki 
klavierspēles skolotāja

Esmu klavierspēles skolotāja 
ar 35 gadu stāžu un, kā 
jau visiem skolotājiem 
pienākas, regulāri 

apmeklēju kvalifikācijas celšanas 
kursus. 

Tā, kādos kursos jau pagājušā gadsimta 
80-tajos gados pirmo reizi dzirdēju par 
Suzuki metodi. Tajā laikā tas likās kaut 
kas interesants, bet diezgan nesap-
rotams, jo pielietot to mūzikas skolas 
sistēmā nevarēja. Tā arī turpināju mācīt 
pēc tradicionālās metodes, jo tas, ko 
uzzināju par Suzuki metodi bija tikai 
teorija. 

2013. gadā Lielvārdes mūzikas skolā 
pienāca paziņojums, ka ir iespēja 
apmeklēt Suzuki metodes iepazīšanās 
kursu klavierspēlē un vijoļspēlē. Šo 
kursu vadīja Mērija Makartija un Kuns 
Rens. Piedalījās arī četras Latvijas 
klavierspēles Suzuki skolotājas, kuras 
šo metodi bija apguvušas ārzemēs. 
Katrs dalījās ar savu pieredzi, stāstīja 
par Suzuki filozofiju, tika demonstrēta 
šī metode praksē. Man īpaši patika 
darbs ar mazajiem bērniem. 

Pēc šī iepazīšanās kursa tika piedāvāta 
iespēja apgūt Suzuki metodi Latvijā. 
Sekoja ilgas pārdomas, vai turpināt 
mācības, apzinoties lielo noslogotību. 
Bet tomēr nolēmu uzsākt mācības.

pieredzi, un tīri praktiska palīdzība, kas 
vienmēr noder svešā valstī.
Mēs pabijām vairāku skolotāju mājas 
privātpraksēs – mājas studijās. Īpaši 
ciešas saites ir skolotājiem Skotijā, 
kur jau vairāk kā 20 gadu garumā 
viņi kopā ar Mēriju ir izveidojuši īstu 
skolotāju apvienību, kurā aktīvi dar-
bojas dažādās jomās. Viņi ar vecāku 
palīdzību izdod savu žurnālu, organizē 
skolotāju mācības, rīko koncertus, 
kopīgas grupu nodarbības un labi 
pavada brīvo laiku. Mūsu Skotijas 
kolēģiem piemīt Savstarpēja cieņa, 
pieņemšana, atbalsts un augsta 
līmeņa koleģialitāte.

Skolotājam pastāvīgi jāveic tāds kā 
pētniecisks darbs. Tas prasa lielu laika 
un koncentrēšanās ieguldījumu, bet 
tā veidojas viena no Suzuki skolotāja 
svarīgākajām profesionālajām iemaņām.
Nākamā svarīgā mācību joma ir darbs 
ar audzēkņiem. Mācoties ārzemēs bija 
liels izaicinājums strādāt ar bērniem 
un vecākiem angļu valodā! Šajā sakarā 
gribu pieminēt Edinburgas pieredzējušo 
skolotāju Māriju Bārtoni. Pateicoties 
viņai, es sāku izprast, kā notiek 
mācīšana Suzuki metodē, kā man 
pašai to organizēt mācību procesā ar 
audzēkni. 
Īpaša mierīga, labvēlīga un cieņpilna 
atmosfēra valda Suzuki kvalifikācijas 
eksāmenos, kurus pieņem trīs dažādu 
valstu eksperti. Pirmā līmeņa eksāmenā 

Viņu vidū ir viens īpašs cilvēks, mūsu 
draugs – krievu skolotāja Vera Borland 
no Kaļiņingradas, kuru mums bija iespēja 
iepazīt, dzīvojot viņas mājā, kopā ar 
viņas ģimeni. Tik daudz brīnišķīgu 
atmiņu saistās ar šiem mācību gadiem! 
Visi šie savstarpējie cilvēciskie kon-
takti un atmosfēra mācību nodarbībās 
atklāj skolotājam tās pamatvērtības, 
uz kā balstīta Suzuki metodes filozo-
fija. Metodes filozofija vislabāk redza-
ma reālajā dzīvē – mācību nodarbībās 
un savstarpējās attiecībās. Kopumā 
varu teikt, ka tā bija ļoti atbalstoša un 
pozitīvisma pilna mācību vide, kurā mēs 
guvām ne tikai zināšanas un iemaņas, 

man bija iespēja iepazīt Annu Tērneri no 
Anglijas, kura bija pirmā Suzuki skolotāja 
Anglijā, kas mācījusies pie Šinici Suzuki. 
Viņa man ieteica nesteigties mācībās, 
lai veidotos labāka izpratne par Suzuki 
pieeju. Otrā līmeņa eksāmenā es sa-
tiku izcilu Suzuki skolotāju no Peru 
Kerolainu Freizeri. Man palicis atmiņā 
viņas stāsts par to, kā Peru skolotājs ar 
laivu brauc uz salām, kur nav elektrības, 
nav instrumenta, un māca bērnus! 
Visās trīs reizēs eksāmena komisijā 
bija arī pieredzējušais skolotājs no 
Dānijas Pīters Hāgens-Meinke, ar kuru 
šogad vasarā bijām arī darbabiedri 
meistarklasēs. Eksāmena noslēgumā 
skolotājs saņem vērtējuma lapu, kur 
rakstiski izvērtēts viņa sniegums, 
piemēram, izpildījuma skaņas kvalitāte 

bet arī stiprinājumu, uzmundrinājumu 
un atzinību. 

Lai nodarbības noritētu lietderīgi, katram 
skolotājam mājās patstāvīgi jāiegulda 
liels darbs ar mācību repertuāra 
apgūšanu un mūzikas klausīšanos. 
Ir par maz vienkārši vingrināt pirks-
tus, atcerēties skaņdarbus no galvas 
un spēlēt ar atsevišķām rokām (arī 
no galvas). Ir nepieciešams detalizēti 
apgūt metodiku un izprast, kā to mācīt 
audzēknim, zināt, kuros skaņdarbos ir 
līdzīgi paņēmieni un kuri iepriekšējie 
skaņdarbi palīdzēs apgūt jauno 
skaņdarbu. >>

- tonis, muzikalitāte, Suzuki filozofijas 
izpratne u.c. Vērtējuma beigās ir ietei-
kumi, kam pievērst uzmanību turpmāk. 
Es savos garajos studiju gados Mūzikas 
Akadēmijā neko tādu nebiju piedzīvojusi! 
Ir prieks kārtot tādu eksāmenu! 
Suzuki skolotāja tapšana ir ilgtermiņa 
projekts. Viena gada laikā mēs varbūt 
varam apgūt vienu līmeni, tomēr tikai 
un vienīgi katra skolotāja paša satiktie 
audzēkņi, viņu vecāki un kopīgs darbs 
veido pieredzi, ko uzkrājot, mēs ar laiku 
varam sevi saukt par Suzuki skolotāju. 
Atskatoties uz pagājušajiem mācību ga-
diem, varu teikt, ka esmu ļoti gandarīta 
par pieredzēto. Tagad mēs esam daudz 
bagātāki ar idejām un zināšanām, ko 
varam nodot saviem audzēkņiem, viņu 
ģimenēm. ■

Viss sākās ar CD ierakstu klausīšanos, 
kur pēc dzirdes vajadzēja apgūt 
pirmās grāmatas skaņdarbus. Sākumā 
tas bija diezgan sarežģīti – lielākā 
daļa darbu do mažorā, melodijas 
ļoti līdzīgas, kreiso roku vispār ne-
var saprast - kurā oktāvā un kādu 
akordu spēlēt. Bet, jo vairāk klausies, 
jo vairāk saproti. Sākās nodarbības 
Mērijas vadībā. Daudz tika runāts par 
Suzuki filozofiju, skolotāja dalījās ar 
savu pieredzi, tika lasītas grāmatas. 
Mūs mācīja kā spēlēt vienkāršām, 
dabiskām kustībām, kas nemaz nebija 
tik viegli. Daudz arī vēroju nodarbības 
un tikai pēc ilgāka laika sapratu, kāda 
nozīme ir vērošanai un CD ierakstu 
klausīšanai. Tik daudz kā jauna! Īpaši 
uzrunāja mazo bērnu apmācība un gru-
pu nodarbības ar rotaļu elementiem 
un daudz, daudz izdomas. Pārsteidza 
tas, ka skolotāji nodarbībā strādā ti-
kai pie vienas lietas, kuru daudz reizes 
atkārto.

Pienāca brīdis, kad Suzuki skolotāju 
mācībās pašai vajadzēja sākt mācīt 
bērnus. Sākumā nevarēju saprast 
ko un kā darīt! Bet Mērija un pārējās 
skolotājas neliedza savu padomu un 
vienmēr atbalstīja. 

Pienāca 2015. gada vasara, kur pirmo 
reizi piedalījos Starptautiskā Suzuki 
nometnē Engurē. Nometnē piedalījās 
pasniedzēji, dalībnieki un viņu 
ģimenes no dažādām valstīm. Pirmo 
reizi vēroju nodarbības pie ārzemju 
Suzuki pasniedzējiem. Viņiem visiem 
ir kaut kas kopīgs – mīlestība pret 
bērniem, mūziku, katrs ar savu spilg-
tu personības starojumu un milzīgu 
labestību. Mani pārsteidza tas, ka visi 
bērni vēlas spēlēt. Pārsteidza skaists 
tonis. Esot šajā vidē, arī pati gribēju 
daudz spēlēt, vingrinājos katru brīvo 
brīdi. Īpašs pārdzīvojums, brīnišķīgie 
koncerti, kopības sajūta, labestība. 
Nometnes noslēgumā nokārtoju 
Suzuki metodes pirmā līmeņa 
eksāmenu. Tagad mācības turpinu 
nākamajā līmenī! ■

Raksta autore: Ilze Štelmahere, Suzuki 
klavierspēles skolotāja

P agājušajā vasarā, pirmās 
vasaras meistarklases 
ietvaros, klavierspēles 
skolotāji kārtoja pirmo 

Suzuki kvalifikācijas eksāmenu. Vēlos 
padalīties pieredzē un vērojumos, 
kā mēs veidojāmies par Suzuki 
skolotājiem. 

Mūsu - Latvijas pirmo Suzuki skolotāju 
mācības - notika Īrijā un Skotijā. Viss 
sākās ar regulāriem lidojumiem uz 
skolotāju mācībām, kuras vadīja mūsu 
visu cienītā, mīlētā skolotāja Mērija 
Makartija. Sākumā mēs veltījām ļoti 
daudz laika vērojot un klausoties kā 
Mērija strādā ar bērniem, vecākiem 
un citiem skolotājiem. Mums radās 
ļoti daudz jautājumu, jo viss bija nei-
erasti, pilnīgi citādi, kā to mēs darījām 
šeit Latvijā tradicionālajā mūzikas 
pedagoģijā. Gribu piebilst, ka toreiz 
Latvijā par alternatīvām mūzikas 
mācīšanas metodēm informācijas bija 
ļoti maz. Vai varat iedomāties, kāds 
apvērsums bija mūsu domāšanā, kad 
nāca jaunas idejas, jauni paņēmieni 
un jaunas iespējas! Tas bija aizraujoši, 
mūsu redzesloks jūtami paplašinājās.

Parasta skolotāja ikdiena paiet klasē 
ar audzēkņiem visas dienas garumā. 
Kolēģus mēs satiekam epizodiski, lēnām 
var veidoties norobežošanās un rutīna 
darbā, bet Suzuki skolotāju mācībās 
mēs satiekam daudzus skolotājus, ku-
riem ir līdzīgi profesionāli meklējumi, 
atrodam domubiedrus.

Īrijā un Skotijā pirmo reizi savā dar-
ba pieredzē mēs mācījāmies kopā ar 
skolotājiem no dažādām valstīm - Īrijas, 
Skotijas, Anglijas, Spānijas. Mums 
veidojās neformālie kontakti, valdīja 
draudzīga atmosfēra, dalīšanās ar 

Galvenais – mācot pēc šīs 
metodes nav valodas barjeras, 

ir jāzina tikai Suzuki 
mūzikas valoda.

“

“Izpratne par metodi sākumā 
veidojas diezgan lēni, jo tas 
ir kaut kas pavisam jauns. 

Tomēr šīs metodiskās 
nianses, loģiski sakārtotajos 
skaņdarbos, paver jaunas 
iespējas attīstīt audzēkņa 

spējas. 
No kreisās: Valda Garūta, Kristīne Rāviņa, Mērija Makartija, Māra Sirmā, Marina 
Kravčenko, Ilze Štelmahere, Tamāra Gžibovska, Inese Zandere, Tatjana Baidaļinova, 
Ilze Poķe, Ginta Stalidzāne. 
Priekšplānā: Mihails Bogdanovs Krievijas Suzuki Asociācijas pārstāvis ESA
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SUZUKI VIJOĻSPĒLES SKOLOTĀJU MĀCĪBAS 
UN BRAUCIENS UZ BEĻĢIJU

Raksta autores: Suzuki vijoļspēles 
skolotājas

2015.gada jūnijā - pašā skaistākajā 
un ziedošākajā gada laikā, pēc 
vairāk nekā gada cītīgām studijām 
mēs – piecas vijoļspēles skolotājas 
no Latvijas – bijām pietuvojušās 
vissvarīgākajam brīdim mūsu Suzuki 
vijoļspēles mācību programmā – ESA 
1. līmeņa eksāmenam. Mēs - Nataļja 
Grigoroviča - Skarbinika, Daiga 
Rozentāle, Beata Zariņa - Blaščinska, 
Liene Paukšēna un Liene Golovacka – 
dalāmies savos iespaidos par Suzuki 
vijoļspēles skolotāju mācībām un 
neaizmirstamo Beļģijas braucienu.

Kāds tad bija šis studiju laiks?

Daiga: Par laiku, kurš pavadīts Suzuki 
vijoļspēles skolotāju 1.līmeņa mācībās, 
varu teikt, ka katru reizi no 
mācībām atgriezos gudrāka 
un iedvesmas pilna. Mācības 
ne tikai mainīja manas 
zināšanas, kā nostādīt maza-
jam vijolniekam rokas un spert 
pirmos soļus vijoles spēlē, bet es 
katru reizi uzzināju daudz ko jaunu, arī 
labi zināmo veco atkārtoju skatoties no 
cita skatu punkta. Š.Suzuki sarakstījis 
grāmatu “Nurtured by Love”- audzināt 
mīlestībā, man šķiet mūsu pasniedzējs 
Kuns Rens ļoti uzskatāmi parādīja, 
kā audzināt jaunos Suzuki skolotājus 
mīlestībā mācīt vijoli. Neskatoties uz 
mūsu ne vienmēr laikā sagatavota-
jiem mājas darbiem, ne tik izcilo angļu 
valodu, mācībās vienmēr valdīja ļoti 
labvēlīga, radoša atmosfēra, mēs 
daudz smējāmies un arī ļoti daudz 
iemācījāmies. 

Brauciens uz Beļģiju

1.līmeņa mācību noslēgumā 
vijoļskolotāju grupai bija fantastiska 
iespēja doties uz Beļģiju, lai nedēļas 
garumā vērotu Kuna un viņa kolēģu 
nodarbības un gatavotos savam 
1.līmeņa eksāmenam.

Liene P: Tikšanās ar Kunu vienmēr ir 
iedvesmojoša, savukārt unikālā iespēja 
būt viņa dzīves un darba vietā ļāva mums 
redzēt, kā tiek audzināti Suzuki bērni, kā 
skolotājs ar saviem audzēkņiem strādā 
un kā rit skolas dzīve. Tā bija jauna, in-
teresanta un svarīga pieredze.

Liene G: Pirms eksāmena mēs 
pavadījām veselu brīnišķīgu, muzikālu 
nedēļu mūsu skolotāja Kuna mājā. 
Mūsu dienas režīms? – celties un 
spēlēt, nodarbību vērošana, mūzikas 
klausīšanās, Suzuki metodikas studi-
jas, atkal spēlēt, vijoļspēles stundu 
pasniegšana beļģu bērniem un atkal 
spēlēt. Un tā sešas dienas. Vai tas bija 
grūti? – jā, bet tie bija neaizmirstami, 
radoši mirkļi mūsu dzīvē, piesātināti ar 
mūziku, jaunām zināšanām un draudzīga 
atbalsta sajūtu.

Beata: Brauciens uz Beļģiju kursu 
noslēgumā bija nenovērtējama piere-
dze, tā bija iespēja redzēt šo metodi 
praksē, un vērot Kunu un arī citus 
Suzuki skolotājus praktiskā darbībā 
gan individuālās, gan grupu stundās. 
Zināju, ka viens no šīs metodikas 
stūrakmeņiem ir vecāku piedalīšanās. 
Tomēr biju ļoti pārsteigta par vecāku 
patieso ieinteresētību un līdzdalību 
mācību procesā. Nodarbības bija 
visdažādākos laikos, pat darbdienās 
pēc plkst. 21:00 un brīvdienās. Vecāki 
piedalījās arī 14-15-gadīgu vijolnieku 
stundās un visās grupu nodarbībās. 
Visiem vecākiem bija vai nu pierakstu 
blociņi, vai video kameras, lai rūpīgi 
fiksētu visu stundā notiekošo. Tāpat 
nodarbībās nereti piedalījās arī jaunākie 
brāļi un māsas, kas ļauj secināt, ka būt 
Suzuki vecākam ir dzīvesveids - un tas ir 
tiešām apbrīnojami.

Vēsturisks brīdis – pirmais ESA 
1.līmeņa eksāmens vijoļspēlē 
Latvijas skolotājām!

Liene G: Suzuki 1.līmeņa eksāmenu 
kārtojām Antverpenes konservatorijā, 
klātesot starptautiskai žūrijai. Mūsu 
eksaminatori – Anna Podhajska no 
Polijas, Hannele Lehto no Somijas un, 
protams, arī mūsu mīļais skolotājs Kuns 
Rens. Eksāmena programma - solo pro-
grammas atskaņošana, 30 minūšu gara 
mutiskā eksāmena daļa un 15 minūtes 
vijoļspēles pasniegšana audzēknim, 
kura vienīgā komunikācijas valoda bija 
beļģu valoda, tātad – mācījām vijoļspēli 
bez verbālās komunikācijas. Kad 
eksāmens bija beidzies, mēs visas kā 
viena sapratām – tas bija ļoti nopietni! 
Un mūs izglāba tas, ka mēs to nezinājām 
pirms uzsākām mācības. Iespējams, 
kāda no mums būtu vienkārši nobijusies 
un nenoticējusi saviem spēkiem.

Kad es iznācu no eksāmena telpas un 
gandrīz pusstundu gaidīju 
rezultātu, man bija laiks 

pārdomām. Un pēkšņi es 
sapratu, ka visas vijoļspēles 

apguves tehniskās un metodiskās 
lietas ir tikai tāds aizsegs kam 

daudz svarīgākam, daudz dziļākam 
un būtiskākam, daudz svarīgākam par 
vienkāršu instrumenta spēli – pilnīgi 
citai dzīves uztverei un filozofijai. Šī 
ir mācība par to, kā izaudzināt bērnā 
labu un cildenu sirdi, nevis tiek-
ties pēc personīgiem panākumiem, 
lai apmierinātu savu ego, bet vei-
dot vidi, kurā uzplaukst pasaule bez 

vardarbības, bez varas kāres un mantu 
kulta, pasauli, kurā valda mīlestība, 
līdzjūtība, spēja klausīties un sadzirdēt. 
Un kad mani skāra šī apjausma, es 
sapratu, ko īsti esmu izvēlējusies un 
manī atmodās milzīga atbildības sajūta 
par katru smalkāko domu, sīkāko lietu, 
ko daru un, ka mani gaida bezgalīgs 
pašizglītošanās un pašpilnveides ceļš 
visas dzīves garumā. Es sapratu, ka 
Šiniči Suzuki filozofija bija skārusi manu 
kluso dvēseles balsi. >>

Noslēgumā

Un tā - Latvijā ir pirmās piecas 
Suzuki vijoļspēles skolotājas, jo 
1.līmeņa eksāmenu nokārtojām mēs 
visas!

Liene P: Spēlēt instrumentu pēc Suzuki 
metodes – tas ir dzīvesveids. Esot 
Beļģijā, mēs šo dzīvesveidu izjutām 
un iepazinām īpaši spēcīgi. Man tā 
bija pozitīva pieredze, ko es atcerēšos 
un centīšos uzturēt savā turpmākajā 
skolotājas darbā.

Beata: Mans lielākais nākotnes sapnis 
ir sagaidīt vecākus skolā un līdz ar to 
spēt pilnvērtīgi pielietot Suzuki metodi 
skolā.

Daiga: Suzuki mācību laiks bija ļoti 
piepildīts un sniedza man gandarījumu 
un sapratni, ka vēlos strādāt ar Suzuki 
bērniem, turpināt izglītot sevi un sas-
niegt jaunus mērķus kopā ar kolēģiem. 
Paldies no sirds saku mūsu skolotājam 
Kunam un Latvijas Suzuki asociācijas 
skolotājām Tamārai un Kristīnei par at-
balstu un organizāciju šajā projektā.

Liene G: Kāda ir tava sirds, tāda ir tavas 
vijoles skaņa. Tā arī ir mūzikas dziļākā 
jēga - pacelt cilvēku sirdis! ■

Kāda ir tava sirds, tāda ir tavas vijoles skaņa. 
Tā arī ir mūzikas dziļākā jēga - pacelt 

cilvēku sirdis!

EIROPAS SUZUKI 
MĀCĪBU ATTĪSTĪBAS 

FONDS 
(EUROPEAN SUZUKI TEACHING 

DEVELOPMENT TRUST)

E iropas Suzuki mācību attīstības fonds ir labdarības organizācija. 
Tās vienīgie ieņēmumi ir ziedojumi.

Fonds atbalsta Eiropas Suzuki Asociācijas mērķi – veidot jaunas 
Suzuki skolotāju mācību programmas Eiropas valstīs, kurās šādu 

programmu nav un atbalstīt jaunizveidoto programmu turpmāku attīstību.

Ideja fonda dibināšanai radās 1990.gadā, kad Haukurs Hannessons (ESA Čella 
eksperts un toreizējais ESA Valdes loceklis) saņēma vēstuli no skolotājas, kas 

dzīvoja Igaunijas padomju republikā, lūdzot padomu, kā varētu iegūt finanšu 
atbalstu, lai brauktu mācīties Suzuki pieeju uz ārzemēm.  

Viņas vārdi bija: „... varbūt es būšu pirmā Suzuki skolotāja Padomju 
Savienībā.”

Tas bija pārmaiņu laiks pasaulē un saziņas logs ar Komunistiskām 
Austrumeiropas valstīm sāka vērties vaļā. ESA Valdes sapulcēs tika runāts 
par iespējamām pārmaiņām attiecībā uz Austrumeiropas valstīm, kā arī par 
to, kā rast iespējas palīdzēt mūzikas skolotājiem Austrumeiropā, lai viņiem 
būtu pieejamas Suzuki skolotāju mācības un, lai bērniem šajās valstīs būtu 

iespēja mācīties mūziku, lietojot Suzuki Dzimtās valodas pieeju.

Un tā 1994.gadā tika dibināts Eiropas Suzuki mācību attīstības fonds, kura 
vienīgais mērķis ir atbalstīt Suzuki pieejas attīstību valstīs, kur tā nav piee-

jama un kur cilvēkiem ir nepietiekami finanšu atbalsta līdzekļi.

Kopš 1994.gada fonds ir atbalstījis Suzuki pieejas attīstību daudzās Eiropas 
valstīs un Āfrikā, atbalstot Suzuki skolotāju mācības sadarbībā ar ESA kā 

organizāciju un lieliskiem, krietniem ESA Suzuki ekspertiem. Kopš 1994.gada 
līdz šim brīdim ir atbalstīti projekti vairāk nekā 90 000 GBP apjomā.

Pateicoties fonda atbalstam, Suzuki skolotāju mācības ir uzsākušās Polijā, 
Horvātijā, Ungārijā, Turcijā, Dienvidāfrikā, Igaunijā, Lietuvā, Krievijā un Latvijā. 

Suzuki skolotāji šajās valstīs ir uzsākuši praktizēt, kas ir devis iespēju 
bērniem šajās valstīs attīstīt savu talantu, lietojot Suzuki pieeju.

Igauņu mūzikas skolotāja, kas rakstīja vēstuli 1990.gadā nekļuva par pirmo 
Suzuki skolotāju Padomju Savienībā. Padomju Savienība sabruka pirms kāds 

Suzuki skolotājs sāka tur praktizēt.

Fonda iespējas atbalstīt skolotājus ir atkarīgas no ziedotāju dāsnuma, un mēs 
ceram, ka cēli cilvēki turpinās palīdzēt un atbalstīs fondu arī turpmāk. ■

Latvijas Suzuki Asociācijas saņemtais atbalsts 1.periodā 
klavierspēles un vijoļspēles skolotāju mācībās (2013-2015): 

5700 GBP (7600 EUR)



Ilze Štelmahere.

Bērnu vecākiem un skolotājiem, 
kuri vēroja nodarbības, bija iespēja 
ieklausīties Suzuki metodes meistaru 
pārdomās, atziņās un stāstos par to, 
kā veidojās viņu pieredze ar šo īpašo 
mūzikas mācīšanas metodi un filozofiju, 
kas balstās uz atziņu, ka katrs bērns 
var, un ikvienam piemīt neizsmeļams 
spēju un talanta potenciāls, kuru vien 
nepieciešams attīstīt.

Meistarklasi bagātināja izcilais Suzuki 
vijoļu grupas “Rocky Mountain Strings” 
no ASV koncerts un Ilgas Reiznieces 
vadītie prieka pilnie latviešu tautas 
danči un rotaļas skolas pagalmā. 

Meistarklases ietvaros norisinājās arī 
Eiropas Suzuki Asociācijas vijoļspēles 
un klavierspēles skolotāju kvalifikācijas 
eksāmeni.

Ilze Pētersone, Kristapa māmiņa:

“Es pirms nometnes biju satraukusies, 
ka ļoti aizņemtā dienas kārtība būs 
par nogurdinošu man un Kristapam, 
bet atklājās, ka tā nemaz nav. Savā 
ziņā nometne mums ar Kristapu 
“ietrāpījās” tādā kā krīzes momentā, 
kad apsvērām domu vai vispār tālāk 
turpināt spēlēt. Aizbraucot uz nometni, 
viss mainījās. Parādījās motivācija un 
prieks, nometnes dienas bija brīnišķīgas 
jau ar to vien, ka mūzika bija visapkārt. 
Noteikti ārkārtīgi pozitīvu pārsteigumu 
sagādāja orķestris, īpaši jau bērniem. Visi 
pasniedzēji bija lieliski, katrs atkal deva 
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LATVIJAS SUZUKI VASARAS 
MEISTARKLASE  

2 0 1 5

Raksta autore: Tamāra Gžibovska, 
Suzuki klavierspēles skolotāja

Arī valsts mēroga 
meistarklases oganizēšana 
ir viens no nacionālās Suzuki 
asociācijas svarīgākajiem 

uzdevumiem.

Kāpēc šāda meistarklase ir tik nozīmīga?

Tā ir iespēja pulcēties kopā visas 
valsts Suzuki ģimenēm, bērniem un 
skolotājiem, sadraudzēties, kopā 
muzicēt un mācīties pie izcilākajiem 
citu valstu Suzuki pasniedzējiem. Taču 
vissvarīgākais aspekts ir milzīgā prieka, 
iedvesmas un motivācijas deva, ko mēs 
visi saņēmām.

Meistarklase ir unikāla arī ar to, ka bērni 
šeit atrodas kopā ar saviem vecākiem, 
dažos gadījumos kopā ar visu ģimeni, 
kas stiprina un iedrošina. Mācīties var 
visi - bērni, mammas, tēti, vecmāmiņas 

un vectētiņi, jaunākie brālīši un māsiņas, 
jo meistarklases uzdevums ir veidot 
labestības, prieka, mūzikas pārpilnu vidi 
un būt vidē, kas māca un iedvesmo. Tāda 
ir Suzuki filozofija!

Pirmā Latvijas Suzuki vasaras 
meistarklase notika 2015. gada augustā 
Engurē.

Engures izvēli pasākumam noteica 
vairāki savstarpēji saistīti kritēriji. 
Engures Mūzikas un mākslas skola un 
Engures vidusskola - klavierspēles un 
vijoļspēles nodarbībām; vidusskolas 
internāts un “Villa Elizabete”- dalībnieku 
naktsmītnēm, un viss atrodas tuvu 
blakus viens otram. Engures svaigais 
gaiss, brīnišķīgā jūra un priežu mežs, kā 
arī bērniem drošā vide bija laba iespēja 
ģimenēm un skolotājiem skaistai 
atpūtai brīvajos brīžos.

Taču vissvarīgākais kritērijs izrādījās 
neizsmeļamā labestība un viesmīlība, 
ko izjutām ik uz soļa gan Engures 
Mūzikas un mākslas skolā, gan Engures 

vidusskolā, gan viesu namā “Villa 
Elizabete.”

Meistarklases dalībnieki saņēma 
bagātīgu un piesātinātu  programmu: 
individuālās, grupu, orķestra, 
improvizācijas, muzicēšanas, ritma 
nodarbības un iespēju uzstāties ar 
solo un grupu priekšnesumu septiņos 
koncertos.

Meistarklašu ietvaros bērni un jaunieši 
varēja mācīties pie pasaulē zināmiem 
Suzuki mūzikas mācīšanas metodes 
meistariem. Tie bija vijoles spēles 
skolotāji Koen Rens (Beļģija), Christophe 
Bossuat (Francija) Helen Brunner 
(Lielbritānija), Griet Wytynck (Beļģija); 
čella spēles skolotājs Valdas Povilaitis 
(Lietuva); klavierspēles pasniedzēji:  
Mary McCarthy (Lielbritānija), Peter 
Hagn - Meincke (Dānija), Daniel Fajardo 
Perez (Spānija).

Nodarbības vadīja arī trīs Latvijas 
Suzuki klavierspēles skolotājas: 
Kristīne Rāviņa, Tamāra Gžibovska un 

savu unikālo ieguldījumu. Mēs joprojām 
atceramies un atkārtojam Daniela ritma 
vingrinājumus. Ļoti iespaidoja Mērijas 
vadītās nodarbības ar nošu lasīšanu. 
Tā rezultātā Kristaps iemācījās spēlēt 
jaunu skaņdarbu “Little cat”. 

Kristaps ārkārtīgi nopietni uztvēra 
nodarbības īpaši individuālās 
nodarbības pie Peter. Vēl ilgi man mājās 
tika aizrādīts, ka Peter ir teicis tā…
Atklājums, ka Kristapam tomēr patīk 
arī ... džeza improvizācijas! Daniela 
iespaidā. Un nodarbībās Kristaps vairs 
nebija atturīgs, bet gāja spēlēt, mēģināt 
darīt to, ko agrāk aiz kautrības nebūtu 
darījis.

Man šķiet, ka nozīmīgākais ieguvums 
ir tas, ka Kristaps ir ieguvis lielāku 
pārliecību par saviem spēkiem, ka viņam 
izdodas un viņš var. Pats spēlē vairāk, ir 
iepatikušies Baha menueti. 

Man pašai - tiešām īstas kopā būšanas 
sajūta ar Suzuki ģimeni!”

Līga Brikmane, Evijas māmiņa:

“Pirmkārt, bija liels pārsteigums par 
to, cik milzīga apmēra un patiesi 
starptautiska bija šī nometne (par spīti 
tam, ka, kā noprotu, patiesībā tā bija 
Suzuki mērogiem maza). Saspringtajam 
nodarbību grafikam arī nebijām gatavi. 
Bet sajūsma par pasākumu, kā sākās 

ar pirmo koncertu, tā arī mūs pavadīja 
visu laiku. Jāsaka, skaidrs, ka mums 
ārkārtīgi paveicās, ka pirmajā gadā 
trāpījām uz tik fantastisku pasākumu 
tepat Latvijā! Tagad jau būs āķis lūpā un 
droši varēs braukt arī uz citām valstīm. 
Manuprāt, Engurē viss bija noorganizēts 
patiesi augstākajā līmenī un man bail 
iedomāties, kā Jums izdevās iekļauties 
prasītajā summā par šo nometni.

Runājot par nodarbībām, protams, Evija 
ļoti gribēja pie savas ierastās skolotājas 
Kristīnes, bet cik noderīgi bija iepazīties 
ar citiem skolotājiem! Jo katram taču ir 
savi mācīšanas paņēmieni un metodes, 
un paplašināt redzesloku bija ļoti 
interesanti un pamācoši, un to pēc tam 
varēja pilnā mērā izmantot ikdienā. 
Kā arī pēc šīm papildus nodarbībām 
labāk varēja izprast arī sava skolotāja 
mācīšanas metodes un tās izmantot 
pilnvērtīgāk. Piemēram, no Mērijas 
tieši es (tik ārkārtīgi un varbūt pat 
par daudz centīgā mamma) dabūju 
pamatīgu rājienu kopējā nodarbībā par 
to, ka es nepierakstu notiekošo (es taču 
visu atceros). Iesāku – nemaz nespēju 
iedomāties, kā tas palīdz! 

Koncertus diemžēl pārāk daudz 
nenoklausījāmies, bet redzētie ārkārtīgi 
patika! Paaugsies mazais bērns, un šādus 
pasākumus varēs izbaudīt pilnā apmērā 

“Ikviens, kurš piedalījās 
pasākumos, nodarbībās un 
tikšanās reizēs piedzīvoja 
spēcīgas un saviļņojošas 

emocijas, kas paliks katra 
atmiņās kā labs stimuls, lai 
pilnveidotu savu personību un 
turpinātu studēt un iemīlēt 

mūziku aizvien no jauna, un 
jauna.

Kristofs Busua (Christophe Bossuat) grupu nodarbībā

Koncerts 



Nenovērtējama bija iespēja klausīties 
citus instrumentus – interesanti, cik 
klavieru bērni pēc nometnes gribēja 
pamēģināt spēlēt arī vijoli? Manējā to 
pēkšņi pavisam noteikti sagribēja, kā 
arī parādījās interese klausīties Suzuki 
vijoļu repertuāra diskus. Šo interesi 
ikdienas steigā nav sanācis attīstīt, bet 
domāju, ka tā nekur jau nav zudusi.

Žēl arī, ka netiku ne uz vienu lekciju – tās 
ļoti labprāt būtu noklausījusies, tā arī ir 
nenovērtējama iespēja papildus visam 
pārējam dzirdēt ko jaunu un noderīgu.

Nometnē arī pirmo reizi izveidojās 
kontakts ar citiem vecākiem, Evijai – 
ar citiem bērniem. Tiešajās nodarbībās 
tam īsti nav laika. Un šī iespēja 
komunicēt, sadarboties, līdzdarboties ir 
nenovērtējama!

Faktiski laikam tieši nometnē arī bija 
brīdis, kad sāku beidzot apjaust, kas 
ir Suzuki mācība.Llīdz tam šķiet, to 
bija tikai tā no ārpuses apskatījusi, 
aptaustījusi, bet iekodusies vēl īsti nē.

Man pašā sākumā bija milzīgs šoks 
par to, kādā „rāmītī” esmu turējusi 
savu bērnu, jo pēkšņi to ļoti labi varēja 
redzēt. Vienmēr izturējos pret Eviju kā 
līdzvērtīgu, laikam arī nevilšus prasot 
atbilstošu domāšanu, nepieņemot tikai 
izjūtas sirds līmenī, un tas diemžēl ir 
arī uz viņu atsaucies, tomēr caur prāta 

prizmu bērnam vēl nav viss jāredz. Un 
tad nodarbībās bija neizmērojams prieks 
redzēt, kā skolotāji ar savu pārlaicīgo 
un milzīgo mīlestību spēj gan Eviju, 
gan pārējos bērnus atvērt. Protams, 
tas nenotika uzreiz, bet pamazām viss 
notika. Visspilgtāk tas izpaudās Daniela 
nodarbībās, kad viņš viens pats ar 
savu neko nevērtējošo beznosacījuma 
mīlestību piepildīja visu lielo telpu, kurā 
notika koncerti. 

Vēl noteikti jāpiemin, ar kādu dedzību 
Evija pasākuma laikā gribēja vingināties. 
Katru rītu pats galvenais bija uzreiz 
aizskriet un pierakstīties sarakstiņā, lai 
varētu paspēt maksimāli daudz brīvajā 
laikā. 

Nekādi pat niecīgākie mudinājumi nebija 
vajadzīgi, viss notika pats no sevis un 
pilnīgi dabīgi.

Kādas izmaiņas notikušas pēc 
nometnes?

Evija sāka improvizēt!, sākumā (tagad 
tas jau piemirsies) ritmiski dungoja, 
ar mazo māsu sarunājās Daniela 
nodarbībās ieviestajā “valodā”. Tās 
laikam būtu tieši nometnē notikušās 
pārmaiņas, bet, tā kā tas tiešām ir 
milzu solis, kas bija izkritis, tad efekts ir 
nenovērtējams.

Mūsu bērna un ģimenes ieguvumi 
no Suzuki vasaras meistarklases ir 
emocijas, iespaidi, atmosfēra, sen 
ilgotais mini-pasākums ar Ilgu Reiznieci, 
praktiski neierobežotas iespējas 
mācīties un apgūt, pašiem dalīties 
iespaidos. 

Tāpēc vēlreiz paldies - tas bija kaut kas 
Fantastisks!

Ilze Štelmahere, Suzuki skolotāja:

“Sajūtas, kas visvairāk uzrunāja…

Līdz sirds dziļumiem aizkustināja 
viesskolotāju un visu pedagogu darba 
augļi koncertā, sevišķi noslēguma 
koncertā, kad ārkārtīgi skaistai  mūzikai, 
kas bija izvēlēta, izpildītājos pamazām 
līdz koncerta beigām pievienojās klāt 
mazuļi. Visas paaudzes fantastiskā 
dvēseliskā atvērtībā un profesionāli 
pilnīgā atdevē muzicē kopā un dāvina 
mūziku ikvienai atvērtai sirdij!

Iespēja būt kopā ar tik daudziem 
cilvēkiem, kuriem Suzuki arī ir liela 
vērtība. Domubiedri! Daudz domubiedru! 
Pozitīva komunikācija.

Ģimenes, kuras satikām, - patika vērot, 
cik viņas ir saliedētas, ieinteresētas, 
aizrautīgas, aktīvas.

Ārzemju kolēģi no dažādām valstīm - 
iespēja iepazīt, uzzināt, būt tuvumā, 
klausīties, mācīties.

Draugi un kolēģi - iepazīt tuvāk, pabūt 
kopā, pārrunāt.

Personīga pirmā pieredze iespējai 
strādāt meistarklasē kā skolotājam, 
atbalstīt vecākus, palīdzēt uzlabot 
bērna prasmi.

Ļoti laba organizācija!”

Lāsmas Cunska, jaunā skolotāja: 

Par iespēju piedalīties Suzuki nometnē 
Engurē uzzināju savā darbavietā 
Alūksnes Mūzikas skolā. Līdz tam par 
Suzuki filozofiju un viņa radīto metodi 
zināju nedaudz, mācoties augstskolā. 
Impulss piedalīties vienmēr ir viens 
– uzzināt kaut ko jaunu, kas varētu 
noderēt un palīdzēt darbā ar bērniem. 

Pirmais, ko pamanīju Engurē, bija bērnu 
attieksme – atraisīta, brīva, atvērta, 
bez bailēm kļūdīties (par to neviens 
nerāj), vērīga līdzbiedru vērošana, kad 

muzicēšanā iesaistījās vairāki bērni. 
Bērniem ir ļoti nepieciešams vecāku 
drošais pamats un atbalsts (vismaz 
sākotnēji bērni mācās vecākiem par 
prieku), to viņi varēja saņemt jebkurā 
mirklī, jo mamma vai tētis vienmēr 
atradās turpat klasē. Vienota ideja un 
kopā pavadīts laiks tās īstenošanai 
apliecina, ka tas, ko darām ir svarīgi 
vispirms jau vecākiem. Jauki, ka vecāki 
tika iesaistīti nodarbību aktivitātēs, 
apgūstot to pašu, ko bērni. 

Otrkārt – skolotāju īpašā attieksme  pret 
bērnu.  Labvēlīga, saprotoša, atbalstoša, 
pieņemoša un motivējoša. Tie nav tikai 

skaļi vārdi, šādu attieksmi pauda ikkatrs 
skolotājs visās nodarbībās, kuras 
man izdevās vērot nedēļas garumā. 
Aizkustināja Beļģu vijoļspēles skolotāja 
Kuna izturēšanās koncertā - nometies 
ceļos uz skatuves, skolotājs iedrošināja 
katru jauno vijolnieku ar savu klātbūtni 
un skatienu, kas pauda –“ Tev sanāks, 

es ticu, viss ir kārtībā”. Patiess prieks 
par paveikto vismazāko pakāpienu 
instrumentu spēles apguvē tika pausts 
ar skaļiem aplausiem un uzslavu. 

Jau vairākus gadus klavierspēles 
skolotāji no dažādām Latvijas vietām, 
tiekoties meistarības pilnveides 
kursos, savstarpējās sarunās atklāja 
savus vērojumus, kas lika secināt, ka 
jāmaina līdzšinējās metodes, jo “citi 
laiki un citi bērni”. Mani vērojumi un 
pieredze lielā mērā sakrita ar kolēģu 
teikto un lika meklēt jaunus ceļus, kā 
šodienasbērniem palīdzēt iemācīties 
klavierspēli. 

Piedalīšanās Suzuki nometnē un iespēja 
vērot nodarbības rosināja pārdomas, kā 
rezultātā esmu piebiedrojusies Latvijas 
Suzuki Asociācijas biedru pulkam un 
uzsākusi mācības Suzuki klavierspēles 
1.līmeņa skolotāju mācībās. ■
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“Jau pēc dienas bija skaidrs, 
kuras klavieres ir mīļākas, 
kuras - ne tik foršas, un 

tad jau galvenais bija paspēt 
pierakstīties pie īstajām.

Klavierspēles nodarbībās patīkami pārsteidza dziedošais tonis, 
muzikālais skanējums un „nostādītās” rokas. 

Rocky Mountain Strings koncerts  Elizabete Zandere solo koncertā

 Latvju danči un rotaļas ar Ilgu Reiznieci



Raksta autore: Tamāra Gžibovska, Suzuki klavierspēles kolotāja

Davosas bērnu konvencijā ieradās 650 bērni no visas Eiropas, lai 
piedalītos vijoles, alta, čella kontrabasa, klavieru, flautas, ģitāras, 
vokāla un Suzuki agrīnā vecumposma izglītības meistarklasēs un kon-
certos. Konvencija pulcināja īpaši krāšņu  Suzuki pasniedzēju buķeti 

no Japānas, ASV, Kanādas, Austrālijas, Eiropas valstīm - Francijas, Šveices, 
Lielbritānijas, Zviedrijas, Vācijas, Dānijas, Beļģijas, Itālijas, Spānijas, Islandes, 
Polijas un ... Latvijas. 

Mūsu Latvijas Suzuki klavieru skolotāja Kristīne Rāviņa izturēja pirmās ugunskristības 
pleca pie pleca vadot grupu nodarbības uz 10 klavierēm kopā ar tādiem Suzuki 
klavierspēles lielmeistariem kā Bruss Andersons no ASV, Grants Mīds un Kasia 
Boroviaka no Lielbritānijas, Hesus Garsia Martinezs no Spānijas un Maržena Jasinska 
no Polijas. 

ESA prezidents Martins Rutimans, viens no 10. Eiropas bērnu konvencijas iniciatoriem 
un rīcības komitejas priekšsēdētājs, kā nozīmīgāko bērnu konvencijas pasākumu 
izcēla klavieru grupu uzstāšanos spēlējot uz 10 akustiskajām klavierēm:

“Visbeidzot mēs varam pievienot iztrūkstošo sastāvdaļu Suzuki klavieru programmās 
- unisona spēli grupās. Grupu stundas ir būtiska Suzuki pedagoģijas daļa, un tai 
jābūt iekļautai visu instrumentu apguvē. Spēle grupā, ko mēs visi esam piedzīvojuši, 
muzikāli attīsta smalkāku ritma izjūtu un dzirdi, smalkāku dinamisko un krāsu 
izjūtu, veido labu tempa izjūtu, attīsta spēku un izturību. Es no sirds ceru, ka daudzi 
Suzuki klavieru skolotāji Eiropā tagad ir iedvesmoti un jūtas pietiekami drosmīgi, lai 
organizētu regulāras multi-klavieru grupu nodarbības un koncertus.“

Nikolas mamma Kristīne:

Šādā pasākumā piedalījāmies pirmo reizi. Pasākumu Davosā apvienojām kopā ar 
atpūtas braucienu. Pasākums pārsteidza ar lielo dalībnieku skaitu, it īpaši vijoļu 
grupā. Šāda veida pasākumi ir vērtīgi gan audzēkņiem, gan to vecākiem, jo var 
iepazīties ar citu valstu skolotājiem, no kuriem var smelties jaunas atziņas. Mums 
bija fantastiska iespēja iepazīties ar Granta kungu no Lielbritānijas, un Brusa kungu 
no ASV. Pieredzes bagāti skolotāji. Pirmo reizi, piedaloties tādā pasākumā, protams, 
bija stress, kas notiks pirmajā nodarbībā. Bet skolotāji ir tik pozitīvi, pieredzes bagāti, 
ka bailes vienkārši izgaisa. 

Spēlēt vienlaicīgi uz 10 klavierēm ir fantastiska pieredze, neskatoties uz to, ka 
dalībnieki ir dažāda vecuma, vismaz no 7 dažādām valstīm, bet mūzikā visiem ir viena 
valoda. Patika, ka bija iespēja apmeklēt citu audzēkņu koncertus, kuri spēlē citus 
mūzikas instrumentus, kā arī tas, ka bija iespēja apmeklēt augstāka līmeņa audzēkņu 
nodarbības.

Mani personīgi uzrunāja iespēja satikt citu valstu skolotājus. Neskatoties uz to, ka 
visi skolotāji māca vienus un tos pašus skaņdarbus, tomēr katram skolotājam ir sava 
pieeja, savi atslēgvārdi. 

Nikolas iespaidi ir: neaizmirstama pieredze spēlēt kopā ar citu valstu dalībniekiem, 
kuri bija no daudzām valstīm. Labi, forši skolotāji, atmosfēra. Jauki vērot daudz 
dažādu citu instrumentu nodarbības, ne tikai klavieru. Ļoti labs pasākums. ■

kaseti, sūtīja Itsuko ģimenei savus 
komentārus par meitenes spēli. Itsuko 
stāstīja par tonalizāciju klavierspēles 
nodarbībās gados vecākiem audzēkņiem 
un rādīja interesantus nodarbību video.

Kristins Orns Kristinsons no Islandes 
stāstīja par tonalizāciju un iesaistīja 
arī konvencijas skolotājus praktiskās 
aktivitātēs.

Noslēgumā

Skolotāju konvencija otrās dienas 
vakarā nemanāmi pārauga Bērnu 
konvencijā, un bērnu konvencijas 
atklāšanas koncerts izskanēja kā 
intermēdija starp divām galvenajām 
tēmām. Un tas, manuprāt, Suzuki vidē ir 
visbrīnišķīgākais – Suzuki eksperti, kas 
dalās pieredzē, lasa lekcijas un darbojas 
dažādās komisijās, patiesībā ir aktīvi 
praktizējoši skolotāji, kas ikdienā strādā 
ar bērniem no pavisam agrīna vecuma 
līdz pat jauniešiem ārpusrepertuāra 
skaņdarbos. Skolotāji, kas piedalījās 
skolotāju konvencijā, palika vērot arī 
bērnu konvenciju, lai gūtu jaunas idejas 
un, atgriežoties mājās, iedvesmotu 
savas ģimenes. Tāpat arī šajā konvencijā 
iegūtie kontakti noteikti stiprinās 
Eiropas Suzuki klavieru skolotāju vidi 
un radīs augsni jauniem sadarbības 
projektiem. ■
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Raksta autore: Kristīne Rāviņa, Suzuki 
klavierspēles skolotāja

2015.gadā, iespējams pašā karstākajā 
nedēļā vasaras viducī, vienā no Eiropas 
skaistākajām oāzēm – Davosā, Šveicē 
– notika 10.Eiropas Suzuki konvencija. 
Tā sevī ietvēra divus lielus pasākumus 
– skolotāju konvenciju un bērnu 
konvenciju. Ja skolotāju konvencijas 
Eiropā pēdējā laikā jau notiek regulāri ar 
1-2 gadu intervālu, tad iepriekšējā bērnu 
konvencija Eiropā bija notikusi pirms 20 
gadiem.

Kas ir Suzuki skolotāju konvencija?

Suzuki skolotāju konvencija pulcē 
skolotājus pieredzes apmaiņas lekcijās 
un praktiskajās nodarbībās. Tā ikreiz 
ir fantastiska iespēja vienkopus 
satikt daudzus pieredzējušus Suzuki 
speciālistus no visas pasaules, tostarp 
arī tā sauktos Suzuki „pionierus” 
– skolotājus, kas 1960os, 70os un 
80os gados devās uz Matsumoto 
Japānā mācīties pie Šiniči Suzuki un 
viņa domubiedriem citu instrumentu 
specialitātēs.

Kas interesants notika Suzuki 
skolotāju konvencijā Davosā?

Skolotāju konvenciju ieskandināja 
Japāņu-Šveiciešu džeza mūziķis 
un skolotājs Dai Kimoto ar džeza 

grupu „Swing Kids”, kurā spēlēja 14 
bērni vecumā no 9-16 gadiem. Elpu 
aizraujošs piedzīvojums mūzikā un 
izcils pieteikums turpmākajām divām 
skolotāju kopā būšanas dienām.

Katra diena iesakās ar kopīgu lekciju 
visiem skolotājiem. Pirmajā dienā 
kopīgo lekciju „Suzuki skolotājs 
21.gadsimtā – kā radīt vidi, kas ļauj 
izaugt lieliskiem mūziķiem ar krietnām 
sirdīm” vadīja lieliskais vijoļspēles 
skolotājs Kuns Rens. Otrās dienas rītā 
četru reģionālo Asociāciju pārstāvji 
vadīja lekciju „Skolotāju mācības – 
līdzīgais un atšķirīgais reģionos”, kurā 
skolotāji varēja iepazīties ar Suzuki 
skolotāju mācību sistēmām Japānā, 
Amerikā, Āzijā un Eiropā.

Pārējā dienas daļā skolotāji dalījās 
grupās pa instrumentiem: vijole/čells/
klavieres/flauta/ģitāra/ kontrabass/
balss, lai klausītos lekcijas un piedalītos 
praktiskās nodarbībās. Papildus 
lekcijas par citām Suzuki disciplīnām 
un tēmām: Suzuki Trompete, Suzuki 
Klarnete, Mūzikas prāta spēles, 
Suzuki metode Latīņamerikā, Atmiņu 
stāsti par skolotāju pavadīto laiku 
Matsumoto, Par improvizāciju, 
Suzuki agrīnā vecumposma izglītība 
no instrumentspēles skolotāja 
perspektīvas, Dr.Suzuki video u.c.

Spilgtākie iespaidi par Suzuki 
klavieru lekcijām skolotāju 
konvencijā

Lekcijas klavieru skolotājiem vadīja 
lieliski Eiropas un pasaules Suzuki 
klavierspēles eksperti. Bruss Andersons 
no ASV – ārkārtīgi harismātiska 
personība, kas piesaistīja uzmanību gan 
ar interesantiem stāstiem, kaklasaiti 
ar skanošu klaviatūru, ar vienas 
konkrētas Baha kantātes klausīšanos 
CD atskaņotāja austiņās katru dienu 
sava Eiropas ceļojuma laikā, un, 
nenoliedzami, savu bagāto pieredzi 
Suzuki pieejā. Viņa pirmie vārdi, uzsākot 
lekciju bija: „Japānā neviens nerunāja 
angļu valodā! Taču, ja kāds tur palika 
pietiekami ilgi, viņš sāka saprast.”

Kasia Boroviaka poļu izcelsmes 
skolotāja no Lielbritānijas - skolotāja, 
kas darbojās Starptautiskajā Suzuki 
klavieru komitejā un ar savu ieguldījumu 
atbalstījusi jaunās Suzuki klavieru 
grāmatu redakcijas. Kasias lekcija 
bija par repertuāra izvēli un atlasi 
4.-7.Suzuki klavieru grāmatās un to 
mācīšanas metodiku.

Itsuko Bara - japāņu izcelsmes skolotāja 
no Austrālijas dalījās ar stāstiem 
par savu bērnību, kad Šiniči Suzuki, 
noklausījies viņas izlaiduma koncerta 

10. EIROPAS SUZUKI KONVENCIJA 
DAVOSĀ, ŠVEICĒ

Klavieru viesskolotāji no kreisās: Maržena Jasinska (Polija), Kristīne Rāviņa (Latvija), 
Bruss Andersons (ASV), Grants Mīds (Lielbritānija), Hesus Garsia Martinezs (Spānija), 
Kasia Boroviaka (Lielbritānija)

Raksta autore: Kristīne Rāviņa, Suzuki klavierspēles skolotāja



DAUDZ LAIMES DZIMŠANAS 
DIENĀ, ŠINIČI SUZUKI!

“VARBŪT TĀ BŪS MŪZIKA, KAS 
IZGLĀBS PASAULI”
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Raksta autore: Kristīne Rāviņa, Suzuki klavieru skolotāja

Jau otro gadu Latvijas Suzuki klavieru skolotāji un 
ģimenes atzīmē Šiniči Suzuki dzimšanas dienu, 
piedaloties „Š.Suzuki dzimšanas dienas klavieru gru-
pu meistarklasē”.

Tradīcija aizsākās 2014.gadā, kad klavieru skolotāji un ģimenes 
no Latvijas, Somijas un Igaunijas tikās un muzicēja kopā Pērnavā, 
Igaunijā.

2015.gadā stafeti pārņēma Latvijas Suzuki Asociācija, 17.oktobrī 
organizējot meistarklasi Rīgā un paplašinot dalībnieku pulku ar 
skolotājiem un ģimenēm arī no Lietuvas un Šveices.

Meistarklase notika Rīgā, Pāvula Jurjāna mūzikas skolā. Pasākums 
sākās no rīta ar atklāšanu skolas Lielajā zālē un nodarbībām 
līdz pat pusdienlaikam. Paralēli četrās klašu telpās katrā uz 
5 instrumentiem skolotāji vadīja grupu nodarbības. Katram 
audzēknim dienas pirmajā cēlienā bija iespēja piedalīties 2-3 grupu 
nodarbībās un spēlēt solo koncertā. Pēc pusdienām bērni pulcējās 
zālē uz koncerta mēģinājumu, bet vecākiem bija lieliska iespēja 
piedalīties vecāku sesijā. Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki un 
pasākuma klausītāji pulcējās skolas Lielajā zālē uz noslēguma 
koncertu. Zāle bija pavisam pilna! Koncertā grupu priekšnesumos 
uzstājās visi 48 dalībnieki un pasākuma viesi – Suzuki vijoļspēles 
audzēkņi Arpads un Maria no Igaunijas. Pārsteigumu bija sagādājuši 
arī meistarklases skolotāji, muzicējot kopā uz 10 klavierēm.

Milzīga pateicība meistarklases skolotājām – Mišelai, Nīnai, 
Marijai, Sirjei, Jannei, Sabīnei un Tamārai – par neizsīkstošo sirds 
degsmi un brīvprātīgo ieguldīšanos! 

Tagad Š.Suzuki dzimšanas dienas klavieru grupu meistarklases 
stafetes kociņš ir nodots Somijas skolotāju rokās. Uz tikšanos 
2016.gada rudenī Tamperē! 

Meistarklase bija atvērta vērotājiem. Suzuki skolotāji no Igaunijas, 
Lietuvas, Somijas un mūsu pašu mājām atsaucīgi izmantoja šo 
iespēju. Lūk, skolotāju – vērotāju atsauksmes:

Daiga Rozentāle, Suzuki vijoļspēles skolotāja

17. oktobrī vēroju Š.Suzuki dzimšanas dienai veltītās meistarklases 
un koncertu. Mani ļoti uzrunāja sirsnīgā attieksme. Meistarklasēs 
vēroju vairāku pasniedzēju stundas, bet bērnu smaidi, aizrautība un 

Raksta autore: Tamāra Gžibovska, Suzuki klavierspēles skolotāja

Bērns ierodas pasaulē ar milzīgu potenciālu paņemt visu, ko 
pasaule viņam dod - skaņu, gaismu, siltumu, mīlestību... Viņš to 
visu saņem, apgūst un... sniedz atpakaļ. Mēs redzam, cik dedzīgi 
bērni tiecas nekavējoties dalīties, parādīt, nospēlēt visu jaunāko, 
ko viņi tikko kā ir iemācījušies. 

Akcija “Dodiet bērnam skolotāju” (“Give a child a teacher”) šajā 
izpratnē nav nekas īpašs. Bērni turpina dalīties visā, ko jūs vecāki 
un mēs, skolotāji, esam viņiem iedevuši. Tikai mērogs ir cits. Caur 
šādu akciju bērni var dot daudz, daudz tālāk - pāri pār savas mājas, 
ģimenes, pilsētas, pat valsts robežām!

Kādi līdzīgi vārdi - “dalīties” un “piedalīties”... 

Latvijā jau pierasti ir Labdarības koncerti, ko rīko cilvēki, kas 
ziedo savu laiku, sirdi, spēku, līdzekļus, lai aicinātu mūs ziedot, lai 
klauvētu pie mūsu sirdīm, lai modinātu tās, sev neprasot neko. 

Šoreiz “mudinātāji” bija mūsu bērni, kas ieguldījās vingrinoties, 
uzstājoties koncertos un mācījās neprasīt neko par to sev. Akcijas 
laikā bērni savu ikdienas vingrināšanos, savus koncertus veltīja 
skolotājiem valstīs, kurās vēl nav vai ir maz Suzuki skolotāju. 
Naudiņa, kas tika piesaistīta caur šādu bērnu devumu, šoreiz veiks 
savu viscēlāko misiju - tā palīdzēs bērniem, kurus mēs nepazīstam, 
kļūt par krietniem cilvēkiem ar izcilām spējām. Jau ilgi pirms šīs 
akcijas, Vincents, kuram toreiz, škiet, bija tikai astoņi gadi, reiz 
pēc kādas nodarbības iesaucās: “Mums taču vajag vairāk Suzuki 
skolotāju, tad vairāk bērniem būs pieejams šis brīnišķīgais Suzuki!”

Labdarības akcija, kurā piedalās mūsu bērni, ir kas daudz, daudz 
vairāk, nekā mums, pieaugušajiem, dažkārt varētu šķist. Pievienotā 
vērtība šoreiz ir mūsu bērna sirds, kas jūt, kas dzird, kas piedalās.

Roberts Šūmanis ir teicis: “Labs mūziķis spēj lasīt ar ausīm un 
dzirdēt ar acīm.” Mēs varētu pārfrāzēt: “Labs cilvēks spēj dzirdēt ar 

pasniedzēju labvēlīgā attieksme klasēs bija nemainīga. Ļoti daudz 
rotaļu ar ritmu, dziedāšanu, vienam otra vērošanu, panāca stundas 
beigās ļoti pozitīvu rezultātu. Spēlēja dažāda vecuma bērni, parasti 
kopā vairāki, viņu spēja, māka vienam otrā ieklausīties veidoja labu 
ansambli, skaistu toni, vienotu izpildījumu. Pēc koncerta ēdām 
svētku kliņģeri, meistarklašu skolotāji dalīja konfektes, tā bija 
ļoti skaista dzimšanas diena! Lai tādi svētki bērniem, vecākiem un 
skolotājiem būtu vairāk!

Inese Zandere, Suzuki klavieru skolotāja

Šī bija jauka tikšanās Rīgas meistarklasēs. Neparasta un 
neikdienišķa bija katra stunda, kuru vadīja meistarklases 
skolotājas. Katra skolotāja, darbojoties ar bērniem, radīja savu 
vidi. Šis pasākums man deva iespēju sajust neparasti vieglo 
gaisotni un interesantus metodiskos paņēmienus. Šī bija lieliska 
iespēja mācīties vērojot. Šobrīd, atceroties pasākumu, jāsaka, ka 
ar nepacietību atkal gaidīšu nākamo meistarklasi, lai atkal pabūtu 
vidē, kas priecē, iedvesmo un motivē pilnveidoties.

Anete Gregersone, apgūst Suzuki klavierspēli

Tādā pasākumā kā Š.Suzuki dzimšanas dienas meistarklase es 
piedalījos pirmo reizi un man tas bija liels piedzīvojums, kā arī 
jauna pieredze, jo pirmo reizi mūžā man bija nodarbības pie citiem 
skolotājiem, kuri bija atbraukuši no citām valstīm un runāja citā 
valodā. Taču saprasties nebija grūti ne ar audzēkņiem no citām 
valstīm, ne ar skolotājiem. Ja es pat nesaprastu nevienu vārdu, 
tad tik un tā saprastu, ko skolotājs man vēlas pateikt, jo mēs 
sarunājāmies caur mūziku. Šī bija lieliska iespēja sadarboties 
ar citiem skolotājiem, iepazīt citus Suzuki audzēkņus, kā arī gūt 
jaunas prasmes.

Veldru ģimene

Pagājušā gada 17.oktobrī, Šiniči Suzuki dzimšanas dienai veltītā 
meistarklase, bija pirmā meistarklase mūsu ģimenei. Tā bija 
jauna pieredze gan mūsu dēlam Gustavam, gan man kā vecākam. 
Brīnišķīgi bija vērot un pieredzēt, ka neskatoties uz to, ka dalībnieki, 
tāpat kā Suzuki skolotāji bija no dažādām valstīm un, turklāt, 
nodarbības vadīja dažādi skolotāji, galarezultātā – bērni savā 
starpā spēja saspēlēties, un sniegums meistarklases koncertā bija 
lielisks. Neskatoties uz to, ka pagājis laiks kopš meistarklases – 
abi ar Gustavu atceramies, ka tā bija iedvesmas pilna diena mums 
abiem! Esam pateicīgi visiem Suzuki skolotājiem par ieguldījumu 
un arī Suzuki ģimenēm, kuras piedalījās, īpaši visiem, kuras mēroja 
garāku ceļu, lai mums būtu iespēja gūt šo vērtīgo pieredzi. ■

sirdi.” Tieši šādas spējas mēs vēlamies attīstīt mūsu bērnos.

Labdarības akcijas “Dodiet bērnam skolotāju” ietvaros 
Eiropas Suzuki Asociācijai ir saziedotas 4500 mārciņas, kas 
ir apmēram 6000 eiro.

Tas ir daudz vairāk, nekā tika gaidīts. Tik daudzi bērni būs pateicīgi, 
ka varēs iegūt Suzuki skolotāju pateicoties mācībām, kuras tagad 
var atbalstīt Eiropas Suzuki mācību attīstības fonds.

Latvijas Suzuki ģimenes Ziemassvētku koncertu un 
sponsorētās vingrināšanas laikā saziedoja 480 eiro!

Una un Toms Auškāpi, Petras vecāki:

“Par labdarības akciju “Give a Child a Teacher” uzzinājām no 
skolotājas Kristīnes Rāviņas kādā sestdienas rītā, norisinoties 
vecāku sesijai, kurā mēs dalījāmies katrs ar savu pieredzi, ko 
esam piedzīvojuši pēdējā pusgadā un kā motivējam savus bērnus 
mājās vingrināties. Kristīne mums visiem pastāstīja ideju par šo 
labdarības akciju, kā arī ierosināja piedalīties tajā ar „sponsorēto 
vingrināšanos” mājās.

 

Mūsu mājās šī akcija ieguva milzu popularitāti jau no pirmās 
dienas, kad 5 gadus vecajai meitai Petrai izstāstījām par akcijas 
mērķi. Viņai kā bērnam ar ļoti bagātu iztēli, tūlīt radās vēlme 
palīdzēt kādam citam bērnam tikt pie iespējas arī mācīties spēlēt 

Pablo Kazals /Pablo Casals/

EIROPAS SUZUKI ASOCIĀCIJAS LABDARĪBAS AKCIJA “DODIET 
BĒRNAM SKOLOTĀJU”

Suzuki pieejā dalīšanās ir viena no 
pievienotajām vērtībām, kas audzina mūsu 
bērnu raksturu. Spēja dalīties ir cilvēcības 

pamats, katra krietna cilvēka rakstura pamats. 
Bet neattīstīta, tā, tāpat kā visas citas mūsu 

neizmantotās potences, pazūd...

“

Petra atdod sakrāto naudiņu skolotājai Kristīnei



DRĪZUMĀ GAIDIET ...

SUZUKI 
KRUSTVĀRDU MĪKLA
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• LvSA Izlaiduma koncerts
20. februārī plkst.13:00 Latviešu Biedrības nama Līgo zālē. 
Uzstājas Suzuki audzēkņi, kas 2015.gadā ir apguvuši veselu 
Suzuki grāmatu un/vai, nospēlējuši grāmatas koncertu, tādējādi 
sasniedzot savu izlaidumu. Uz koncertu laipni aicināti visi LvSA 
skolotāji un ģimenes!

• Suzuki Lielkoncerts
27.martā Karaliskā Alberta zālē, Londonā, Lielbritānijā. 
Tuvāka informācija mājas lapā: http://www.britishsuzukigala.com/

• Suzuki skolotāju konvencija
15.-17.aprīlī Gdaņskā, Polijā. 
Konvencijas vadmotīvs: „Dzīve un darbs ar Dr.Suzuki filozofiju 
sirdī”

• Lekciju tēmas:
• Veiksmīga Suzuki skolas vadīšana
• Skaists tonis Suzuki metodē
• Atkārtošanas burvība
• Grupu nodarbības kā iedvesmas avots vecākiem un jebkura 

līmeņa/vecuma audzēkņiem
• Tonalizācija
• Cilvēcisko attiecību veicināšana kamermūzikā
• Suzuki metodes vērtība mūsdienās
• Mūzika papildina tehniku: kā repertuāra izvēle attīsta brīvas, 

balansētas tehnikas veidošanos
• Kā izaudzināt izcilu mūziķi
Lekcijas vada Suzuki eksperti no Beļģijas, Somijas, Francijas, 
Lielbritānijas, Islandes, Itālijas, Peru, Polijas, Spānijas, Zviedrijas. 
Šī ir lieliska iespēja satikt vienkopus Eiropas Suzuki pionierus, kas 
savulaik mācījušies Japānā pie Dr.Šiniči Suzuki.

kādu mūzikas instrumentu. Tūlīt arī kopīgi izdomājām, ka par katru 
vingrinātu dziesmu ziedosim 10 centus. Atradām skaistu Petras 
pašas apgleznotu krājkasīti, kur krāt naudiņu, un process varēja 
sākties!

Petru šī ideja sākotnēji tik ļoti aizrāva, ka, nospēlējot visu savu 
repertuāru (11 dziesmas), viņa, kaut nogurusi, tomēr azartiski 
prasīja atļauju spēlēt vēlreiz visu, ko viņa prot. Līdz ar to, 
mūsuprāt, Petra strauji progresēja, apgūstot jaunās melodijas. Šis 
progress bija papildus motivācija un prieks spēlēt vēl vairāk. Biežā 
vingrināšanās veicināja pašai pēc dzirdes atrast vēl neapgūtas 
melodijas.

Mūsmājās tika organizēti arī 2 nelieli koncerti – viens mūsu 
draugu ģimenei, otrs omei ar krustmāti. Arī tas palīdzēja sakrāt 
lielāku summu, jo koncertu apmeklējums bija par ziedojumiem. 
Arī šī aktivitāte bērnam ļoti patika – pati gatavoja biļetes, salika 
divās rindās krēslus, zālē tika ievērots absolūts klusums un Petra 
spēlēja savus pirmos solo koncertus!

Petru šī akcija tik ļoti ir iedvesmojusi, ka viņa atzīst, ka tagad 
klavieru spēlēšana viņai sagādā vēl lielāku prieku un jau šobrīd 
ir pārliecināta, ka nākamgad noteikti jāpiedalās līdzīgā akcijā no 
jauna!”

Žanna Krivuņeca, Aļinas māmiņa:

(Aļina akcijas laikā vēl nebija uzsākusi apmeklēt savas individuālās 
Suzuki klavierspēles nodarbības )

Mēs klausījāmies Suzuki repertuāru, dziedājām, spēlējam spēles 
no grupu stundām. Pateicoties šai akcijai, Suzuki nodarbības kļuva 
par neatņemamu daļu mūsu dienas ritumā. Bērns iemācījās visas 
dziesmas un grupu nodarbībās ļoti priecājās, ka jau no pirmjām 
skaņām spēj atpazīt visus 1. grāmatas skaņdarbiņus, kurus spēlē 
skolotāja, jo minēšanas spēle akcijas laikā bija mūsu iemīļotākā 
spēle.

Ilze Pētersone, Kārļa un Kristapa māmiņa:

“Droši vien es biju tā, kas, kas pamudināja bērnus piedalīties 
akcijā. Kāpēc?  Atceros, kā Tamāra ar Kristīni sāka savas mācības 
ārzemēs, viņu stāstus par mācībām, sadzīvi, uzņemšanu.  Un pats 
galvenais, cik brīnišķīgi, ka mums Latvijā ir Suzuki apmācība, tagad 
jau šķiet, ka nemaz nevarētu būt citādāk.

Tāpēc man ir ļoti svarīgi, ja mēs kādam citam skolotājam varam 

• Suzuki meistarklases kaimiņu valstīs
10.-14.augustā Noarootsi, Igaunijā. 
15.-20.augustā Birštonas, Lietuvā. 
8.oktobrī, Tamperē, Somijā. 
Tuvāku informāciju jautājiet savam skolotājam.

LvSA nākotnes idejas 2017.gadā
Suzuki Čella spēles skolotāju mācības. 
Kopš 2015.gada pavasara LvSA strādā kopā ar kolēģiem 
Igaunijas un Lietuvas Suzuki Asociācijās, lai atrastu vislabākos 
risinājumus Suzuki Čella skolotāju mācību organizēšanai 
Baltijā.

Suzuki agrīnā vecumposma mācības vecākiem ar bērniem 
vecumā no 0-3 g.v.

Nodarbības notiek grupās vecākiem kopā ar bērniem reizi 
nedēļā. Suzuki agrīnā vecumposma nodarbībām nav ievirzes 
uz kādu konkrētu mūzikas instrumentu. Nodarbības var vadīt 
Suzuki skolotājs, kurš ieguvis Suzuki agrīnā vecumposma 
izglītības skolotāja kvalifikāciju. Tuvāku informāciju par Suzuki 
agrīnā vecumposma izglītības skolotāju mācībām Eiropā 
jautājiet Kristīnei Rāviņai.

2. Latvijas Suzuki vasaras meistarklase

Aicinām atsaukties skolotājus un vecākus, kas ar priecīgu 
prātu pievienotos nometnes organizētāju komandai, lai 2017.
gada vasarā mēs varam atkal piedzīvot fantastisku, iedvesmas 
pilnu nedēļu.

palīdzēt uzsākt mācības un bērnam, ģimenēm piedzīvot Suzuki 
apmācību.

Kā tas notika? Būtībā ļoti vienkārši. Pastāstīju bērniem ideju (un 
Tamāra jau bija arī nodarbībās stāstījusi), paskaidroju, ka spēlēšana 
būs tāda pati kā, kad spēlējām "Klubiņā 15/30," tikai ar to atšķirību, 
ka vāksim naudiņu par katru spēlēšanas dienu un koncertiem, un 
Balva būs tā, ka mēs ar savu savākto naudiņu palīdzēsim kādam 
skolotājam citās zemēs uzsākt mācības, un savukārt pēc tam kāds 
cits bērns varēs spēlēt klavieres.

Spēlējām 20 dienas decembrī un arī Ziemassvētku, brīvdienu 
koncertos, ko klausījās Kristapa un Kārļa lielās māsas, brālis, 
māsu un brāļu draugi.

Kristapa pārdomas - viņš esot sapratis ideju, kāpēc viņiem jāspēlē 
pēc iespējas biežāk, bet kad sākta vākt naudiņa, tad sākumā 
piemirsies un licies, ka varētu iekrāto naudiņu izmantot savai 
krājkasītei.  (Bet to mēs vēlreiz izrunājām, un no puišu puses bija 
pilnīga izpratne)  Spēlēt esot tāpat kā citas dienas, tomēr koncertos 
bijis neliels uztraukums, jo gribējies nospēlēt pēc iespējas skaistāk, 
kā arī parādīt, cik daudz jaunā gada laikā ir iemācījies. 

Domāju, ka mūsu ģimenē itin bieži bērni dalās ar to ko māk, vienmēr, 
kad atbrauc lielās māsas un brālis, tad viņi paši nepamudināti 
spēlē, jo vēlās parādīt savus sasniegumus. Arī mani mājās 
pārbraucot kādreiz sagaida pārsteigums – piemēram, "Mammu, 
nāc paklausies, es beidzot menuetu iemācījos spēlēt"  vai arī kāda 
melodija, ko it īpaši Kārlis mēdz uzlasīt un spēlē. Puiši labrāt parāda 
arī vingrojumus, ko iemācījušies no jauna Capoiera nodarbības vai 
arī dažādas citas lietas, ko skolā vai kur citur iemācījušies, atraduši. 

Es priecājos, ka piedalījāmies akcijā, manuprāt, tieši akcijai 
noslēdzoties ir tās vislabākās sajūtas - ka kopējā ziedojumā ir arī 
mūsu artava.” ■

Piedalījāmies šajā akcijā, jo mums tas bija 
labs stimuls ikdienas steigā atrast laiku, lai 

vingrinātos un darītu to sistemātiski, jo ar savu 
vingrināšanos mēs varējām palīdzēt  arī citiem 

bērniem  tikt pie sava Suzuki skolotāja.

“

Kristaps un Kārlis ar savām krājkasītēm

Horizontāli 
4. Š.Suzuki skaņdarbs 1.grāmatā
7. Vieta,kur novietoti klavieru taustiņi
10. Pirmais Suzuki klavieru repertuāra 2. grāmatas skaņdarbi
12. Komponists, kurš sacerēja skaņdarbu "Jautrais zemnieks"
14. Goseka skaņdarbs Suzuki vijoles repertuāra 1.grāmatā
15. Līksme
16. Stīgu instruments
Vertikāli
1. Valsts, kurā dzimis Šiniči Suzuki
2. Vissiltākās jūtas
3. Tas, ar ko mēs uztveram skaņu
5. Taustiņu instruments
6. Eiropas Suzuki Asociācijas prezidenta vārds
8. Tas, ko mēs dzirdam
9. Skaļi
11. Vieta, kur 2015.gadā notika pirmā 
       Latvijas Suzuki vasaras nometne
13. Pēdējais Suzuki klavieru 
     1. grāmatas skaņdarbs
15. Klusi 
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Mērķis: izveidot LvSA emblēmu, kuru mēs turpmāk lieto-
sim savos logo un dokumentos. 

Dalībnieki: Latvijas Suzuki ģimenes, bērni un skolotāji

Konkursa darbu formāts: A4 zīmējums vai grafika ar 
skaidrām līnijām

Darbu iesniegšanas termiņš: darba oriģinālais 
zīmējums jāiesniedz savam Suzuki skolotājam līdz 2016. 
gada 31.martam

Ideju bankas noslēgumā mēs veidosim visu darbu izstādi.

Ideju bankas nosacījumi:

Emblēmā aicinām ietvert kādu no Suzuki filozofijas 
idejām:

• Katrs bērns var

• Ikvienam piemīt talanta dīglis. Šī dīgļa 
attīstīšanās par brīnišķīgām spējām ir atkarīga 
no tā, kādā augsnē tas aug.

• Ja pieaugušos var uzskatīt par pilnbrieda 
augiem, tad bērni ir dēsti. Ja par dēstiem labi 
nerūpējas, tad nevar gaidīt uzziedam brīnišķus 
ziedus.

• Bērnu liktenis ir vecāku rokās

• Skaists tonis, skaista sirds

• Mūzika ir sirds valoda bez vārdiem

• Jūsu brīvi izvēlēts redzējums par Suzuki filozo-
fiju, metodi, ideju

Emblēma- nosacīts, simbolisks attēls, kas simbolizē kādu 
organizāciju, iestādi, kvalitāti, jēdzienu, ideju u. tml. /
Svešvārdu vārdnīca/

Ar nepacietību gaidīsim jūsu darbus!

Vecāku sesijas laikā, daloties pieredzē par 
katras Suzuki ģimenes aktuālo tēmu - bērnu 
motivācija un ikdienas vingrināšanās, radās 
ideja par vietni, kur vecāki varētu dalīties ar 

savu pieredzi un aktuālo informāciju.

Tā pagājušā gada decembrī izveidoju Facebook grupu 
Suzuki ģimenes Latvijā, kur pašreiz ir 38 biedri. Grupā biedri 
dalās ar iespaidiem un bildēm, gan no apmeklētajiem 
Suzuki audzēkņu koncertiem, gan internetā pieejamajiem 
failiem un mūzikas ierakstiem, kuri iedvesmo un uzrunā, 
kā arī ar informāciju par Suzuki un citām interesējošām 
tēmām. Paldies vecākiem, kuri ir padalījušies ar saviem 
materiāliem, kurus izmanto viņu bērni vingrinoties spēlēt 
klavieres, un kuri noderēs visiem, kuri vēlas vingrināšanos 
padarīt aizraujošāku. Ceru, ka aktivitāte un biedru skaits šajā 
grupā pieaugs, un grupas biedriem būs arī iespēja redzēt 
informāciju par tuvākajā laikā plānotajiem koncertiem vai 
pasākumiem, kā arī citu Suzuki ģimenēm aktuālo informāciju. 
Egija Blaua (Tomasa un Lūcijas mamma)

LvSA BIBLIOTĒKAS JAUNUMI
LvSA katru gadu plāno iepirkt Suzuki grāmatas un citu 
ar Suzuki pieeju saistītu mācību literatūru. Grāmatas 
ir pieejamas visiem Asociācijas biedriem. Par grāmatu 
krājumiem rūpējas Evijas mamma Līga Brikmane.

Šobrīd pieejamās grāmatas:

Shinichi Suzuki „Nurtured by Love” (angliski un krieviski)

Shinichi Suzuki „Ability Development from Age Zero”

Shinichi Suzuki „His Speeches and Essays”

Shinichi Suzuki „Young Children’s Talent Education & Its 
Method”

Shinichi Suzuki „How to Teach Suzuki Piano”

Haruko Kataoka „Thoughts on the Suzuki Piano School: 
A Suzuki Method Symposium”

Izmantojiet iespēju un piesakieties lasītāju klubiņā:  
liga.brikmane@projekti.lv

NODERĪGAS ADRESES:
Starptautiskā Suzuki Asociācija: http://internationalsuzuki.org/
index.html

Eiropas Suzuki Asociācija: http://www.europeansuzuki.org/

Eiropas Suzuki mācību attīstības fonds: http://www.
suzukidevelopment.org/

LATVIJAS SUZUKI ASOCIĀCIJA AICINA

VEIDOSIM IDEJU 
BANKU

LvSA EMBLĒMAS 
RADĪŠANAI

LAIPNI AICINĀTI

FACEBOOK GRUPĀ:
SUZUKI ĢIMENES 

LATVIJĀ


