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K opš žurnāla 1. izdevuma 
ir pagājis mazliet vairāk 
laika, kā bija iecerēts. 
Turpmāk tiksimies reizi 

gadā.

Latvijas 100-gadē svinējām Suzuki 10-gadus 
Latvijā – tieši tik ilgi Suzuki izglītība ir 
pieejama Latvijas ģimenēm. Par to arī šī 
izdevuma centrālais raksts – 10 stāstos 
vēlreiz piedzīvojām būtiskāko, lai dalītos ar 
jums.
Aizkustinoši līdz sirds dziļumiem – tā varētu 
nosaukt divus ļoti īpašus jaunumus! Pagājušā 
pavasarī Rasas vecāki Daiga un Ojārs mūs 
pārsteidza ar jaunu Suzuki Asociācijas mājas 
lapu - tagad atliek piepildīt to ar noderīgu 
un bagātu saturu. Otru pārsteigumu rudenī 
sarūpēja Petras un Mares vecāki Una un 
Toms – šogad savu ceļu pie Latvijas lasītāja 
uzsāks latviešu valodā tulkotā Šiniči Suzuki 
grāmata „Audzināti ar mīlestību”.
Domājot par to, kā veidot žurnālu ģimenēm 
un skolotājiem praktiski noderīgāku, 2. 
izdevumā esam iekļāvuši gan Šiniči Suzuki 
raksta tulkojumu, gan praktiskus ieteikumus 
Suzuki vecākiem. Dažreiz neiedomājamies, 
ka līdzcilvēkiem var palīdzēt ar vienkāršu 
padomu vai atklājot savu pieredzi līdzīgā 
situācijā. 
Novēlu patīkamu lasīšanu un mums visiem 
būt aktīvākiem iesaistoties, jo žurnālu 
veidojam mēs paši - mums pašiem. Šiniči 
Suzuki vārdiem sakot: „Ja mīlestība ir dziļa, 
tad visu var paveikt!”
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No sirds - Kristīne

Vecāki gan Japānā, gan 
daudzviet citur pasaulē 
mēdz kļūdaini uzskatīt, 
ka viss ir iedzimts. Vecāki 

atstāj novārtā savu bērnu spējas, 
kuras ir jāattīsta, lai tās uzplauk-
tu. Tā vietā viņi visu izskaidro ar 
aizbildinājumu „viņš nav tik gudrs”. 
Šī ir bijusi cilvēces lielākā kļūda un tā 
pastāv vēl šodien.

Manī vēl joprojām apbrīnu rada neticamais 
fakts, ka visi japāņu bērni runā japāņu valodā. 
Tomēr, izņemot prasmi runāt japāņu valodā 
un mācīšanos skolā, viņi ar to nevar neko citu 
iesākt. Tas ir tāpēc, ka viņos nav ieaudzināta 
vēlme. Vecāki tikai atkārto un atkārto vienu 
un to pašu: „Dari to! Dari šo!” un cenšas 
piespiest nepakļāvīgos bērnus veikt savus 
pienākumus. Kas gan notiktu, ja valodas 
mācīšanās laikā vecāki šādi komandētu: 
„Runā! Runā!”? Bērns visticamāk stostītos 
un raustītu valodu, un nespētu pienācīgi 
runāt.

Tātad vispirms mums ir jārada vēlme. Kāpēc 
gan nepaļauties uz dabisko dzīvības spēku, 
kas uzsūc sevī pilnīgi visu? Bērna dabiskais 
dzīvības spēks veido bērna spējas. Kā tas 
notiek?

Kā jau jūs zināt, ikreiz, kad mēs vēlamies 
kaut ko pateikt savā dzimtajā valodā, mūsu 
smadzenes automātiski izveido vārdus. 
Taču, ja vēlamies pateikt kaut ko angliski, 
tad lielākajai daļai no mums vispirms 
teikums galvā ir jāizdomā, un tikai tad 
varam to pateikt. Tās nav „spējas”. Mēs 

neesam iemantojuši angļu valodu! – mums 
ir jādomā, pirms varam izteikties. Ja mēs 
patiesi būtu to apguvuši, tad spētu domāt 
un runāt vienlaicīgi. Pieredze ir ļoti svarīga, jo 
pieredze veido spējas. Taču tas nedarbosies, 
ja gribēsim piespiest nepakļāvīgu bērnu iegūt 
pieredzi šādā veidā. Tā ir nožēlojama metode. 
Bērns iegūst pieredzi, ja sirds dziļumos patiesi 
vēlas mācīties. Tikai tā var iemantot spējas.

Es nesen pārtraucu lietot vārdu „mācīšanās” 
un aizvietoju to ar „pieredzi”. Protams, 
mācīšanās arī ir svarīga, tomēr tā pati 
par sevi neattīsta spējas. Jaunu iemaņu 
apgūšanas grūtības izzūd tikai pieredzes 
rezultātā, un tikai tad noteikts prasmju 
līmenis ir sasniegts. Kad tas padodas tikpat 
viegli, kā ikdienas saruna dzimtajā valodā, 
tikai tad šī jaunapgūtā prasme ir iemantota 
kā spēja, kuru var lietot kad un kā vien cilvēks 
pats to vēlas.

Gluži tāpat kā intensīvi vingrinoties bērns 
apgūst jaunus vārdus, viņš savā attīstībā 
uzsūc pilnīgi visu. Tik spēcīga ir bērna dzīvības 
spēka enerģija! Bērni bez piepūles uzsūc 
visu, gan labo, gan slikto, un iemanto to. 
Attiecībā uz mūzikas iemantošanu, mazulis 
iegūs vislabāko aizsākumu laimīgai dzīvei, 
ja viņa tuvumā vienmēr skanēs skaistākā 
mūzika. Turklāt, mūzika nav zināšanas, tā ir 
pati dzīve. Mūzika sazinās ar bērna dzīvības 
spēku universālā valodā, pacilājot un šķīstot 
mazuli, tādējādi dāvājot viņam prieku un 
aizkustinājumu.

Nav grūti atskaņot mazulim labas kvalitātes 
mūziku. Daudzi pasaulslaveni mūziķi, tādi 
kā Kreislers, ir ieskaņojuši Mocarta un 
Bēthovena meistardarbus. Tādējādi, mēs 
varam ievest savus bērnus brīnišķīgas 
mūzikas pasaulē.

Mākslas esence ir pats cilvēks, un māksla 
pati par sevi ir tikai papildinājums. Lai 
attīstītu smalku mūzikas izjūtu, cilvēka 
dvēsele ir jāpiepilda ar pasaules skaistāko 
mūziku. Eto Tošija un Tojoda Kodži, kas 
uzstājas starptautiskā vidē un demonstrē 
savas lieliskās spējas, ir kļuvuši par tādiem 
mūziķiem, jo ir uzauguši augstvērtīgas 
mūzikas vidē. 

Un tieši pretēji, ja man būtu uzticētas rūpes 
par mazo Mocartu ar dotu norādījumu, lai 
„lācis uzkāpj uz viņa ausīm”, es to būtu varējis 
viegli paveikt. Ģēnijs ir tikai nosaukums, 
ko cilvēki uzliek kā zīmogu pēc kāda laika. 
Šāds vērtējums tiek veikts pamatojoties uz 
noteiktiem rezultātiem, tomēr cilvēks nav 
nekas vairāk kā vienkārši cilvēks.

Mēs visi pārāk viegli aizmirstam, ka ikviens 
bērns ir spējīgs attīstīt izcilas spējas. Mums ir 
jāpārdomā vai esam spējuši izaudzināt savus 
bērnus tā, lai viņi būtu labāki nekā mēs paši. 
Neviena bērna izaugsmei nevajadzētu tikt 
bremzētai šodienas standartu dēļ. Mums 
tūlīt pat ir jāmaina mūsu izglītības metodes. 
Japānā bērni mācas rakstīt pēc hiragana 
(fonētiskās) programmas, jo mēs sakām, ka 
tā ir vieglāk. Mēs arī sakām, ka angļu valoda 
ir sarežģīta. Taču Anglijā, pirmais, ko bērni 
apgūst, ir šī grūtā angļu valoda. Mēs sakām, 
ka kaut kas ir „grūti”, bet vai patiesībā nav 
tā, ka šis „kaut kas” nav bijis bērna dabiskajā 
vidē? Tas, ko bērns ir dzirdējis un redzējis 
kopš mazotnes, kļūst par daļu no paša bērna!

Ja es spēlētu atskaņojušos mūzikas ierakstu 
katru reizi, kad mazais Mocarts ieraudas, 
viņš kļūtu priecīgs un sāktu to uzmanīgi 
klausīties. Un tad vienā jaukā dienā atklātos, 
ka Mocartam ir tonāli netīra dzirde.

KAD IZMAINĀS VECĀKI, 
MAINĀS ARĪ BĒRNI

Raksta autors: Dr. Šiniči Suzuki
Tulkojums: Ilze Matise-VanHoutana

Ģēnijs ir tikai nosaukums, ko 
cilvēki uzliek kā zīmogu pēc 
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Dažas māmiņas saka „Manam bērnam ir 
lācis uz ausīm uzkāpis”. Taču, ja tā ir noticis, 
tad iemesls tam ir vecmāmiņas vai māmiņas 
„tonāli netīri” dziedātās šūpuļdziesmas katru 
dienu. Tāda lieta, kā „dzimis ar tonāli netīru 
dzirdi”, nepastāv. Patiesībā, tieši tāpēc, ka 
bērnam ir ārkārtīgi smalkas dzirdes spējas, 
viņš iemanto „tonāli netīru dzirdi”.

Ikviens noteikti piekritīs – ja Bēthovens būtu 
uzaudzis ģimenē Osakā, tad viņš noteiktu 
runātu sarežģītajā Osakas dialektā, nevis 
vāciski. Bērns, kuram augot, vidē skan 
Osakas dialekts, bez grūtībām apgūs šī 
dialekta sarežģītās nianses. Šis fakts norāda 
ikviena bērna potenciālu iemantot tonāli 
netīru dzirdi, vai pilnīgi pretēji – attīstīt 
smalku mūzikas izjūtu. Tāpēc es lūdzu visām 
māmiņām gādāt, lai mājās viņu mazuļiem 
un maziem bērniem katru dienu skanētu 
skaista mūzika, lai caur mūzikas radīto saiti 
ar spēcīgo garu, kas ir katrā bērnā, veidotu 
viņos iekšējo spēku.

Talantu Audzināšanas sistēmā mēs bērniem 
atkal un atkal atskaņojam ierakstus, un 
liekam vingrināties vijoles spēlē. Kad es 
lūdzu, vai bērni var „spēlēt nedaudz labāk 
nekā ierakstā”, visi mazākie audzēkņi saka 
„jā gan!” un spēlē ar nodomu darīt tieši tā. 
Beigās viņi patiešām spēlē mazliet labāk 
nekā ierakstā. Tā kā ierakstā viņi klausās 
manu vijoļspēli, tad viņiem nav lielu grūtību 
spēlēt labāk par mani. Turklāt, viens no 
principiem manā klasē ir tāds, ka skolēniem 
ir jākļūst labākiem par skolotāju. Bērni, kas ir 
mani apsteiguši, tiek saukti par „audzēkņiem” 
un bērni, kas to vēl nav paveikuši, tiek saukti 
par „audzēkņiem –mācekļiem”.

Ja audzēknis nepārspēj savu skolotāju, 
un pats kļūst par skolotāju, kura audzēkņi 
nekļūst labāki par viņu, tas galu galā novedīs 
mūs pie Akmens laikmeta. Mēs nevaram 
cerēt uz uzlabojumiem un progresu mūsu 

kultūrā, ja vien audzēkņu sasniegumi nav 
lielāki nekā viņu skolotāju sasniegumi. 
Ja audzēknis ir mazāk spējīgs nekā viņa 
skolotājs, tad mācību metode ir nepareiza. 
Lielākā daļa manu audzēkņu spēlē labāk 
nekā es, un tikai neliela daļa ir audzēkņi-
mācekļi. Es esmu pārliecināts, ka šie mazie 
mācekļi arī vingrināsies uzcītīgi un drīzumā 
pārspēs mani.

Jūs varat radīt milzīgas izmaiņas bērnos, 
mainot tikai vienu aspektu viņu audzināšanā. 
Radiet bērnam labu vidi un radiet viņā vēlmi 
mācīties. Tie bērni, kuri pieliek pūles un 
uzcītīgi vingrinās, attīsta brīnišķīgas spējas, 
taču man ir jābrīdina māmiņas par viņu 
attieksmi un prasībām pret bērnu. Lai gan tā 
ir taisnība - jo vairāk bērni vingrinās, jo vairāk 
spējas viņi attīsta, taču, lūdzu neaizmirstiet, 
ka ar nemitīgu bāršanos un kliegšanu 
piespiežot bērnu vingrināties uzcītīgi, 
panāktais rezultāts būs pavisam atšķirīgs no 
tā, kādu rezultātu iegūtu, radot patiesu vēlmi 
mācīties.

Nesteidzieties un nepadodieties!

Ļaujiet man atgriezties pie domas, ka 
Mocarts būtu izaudzināts ar „tonāli netīru 
dzirdi”. Jautājums paliek atklāts - kā pareizi 
ievirzīt Mocarta „tonāli netīrās dzirdes” 
attīstību?

Tonāli netīra dzirde attīstās, jo bērns ar 
savām smalkajām dzirdes spējām precīzi 
ir iemācījies uztvert tonāli netīrus skaņu 
augstumus. Reiz pie manis mācīties atveda 
sešus gadus vecu bērnu ar tonāli netīru 
dzirdi. Viņa māmiņa vai vecmāmiņa bija 
dziedājusi viņam dziesmas (un tādā veidā 
attīstījusi viņa dzirdi) kādas 5000 reizes. 
Tā kā nav iespējams izdzēst šādu pagātni, 
tad es nepūlējos katru reizi izlabot šī bērna 
nepareizi spēlētās notis. Tā vietā, es viņam 
liku klausīties 20 un 30 tūkstoš reizes to, kas 
tagad viņam bija pilnīgi jauna toņkārta.

Tā rezultātā, viņā sāka attīstīties pareiza 
skaņu augstumu izjūta. Tas varbūt prasīja 
ilgu laiku, bet tā kā viņa dzirde jau pašos 
pirmsākumos bija lieliska, tad pareizās 
skaņas, kas aizstāja nepareizās, kļuva par 
viņa „pieredzi”. Pēc šī sasnieguma bērns sāka 
ātri progresēt un meistarīgi varēja nospēlēt 
Brāmsa un Bēthovena vijoļkoncertus. Šis 
bērns, kas pirms kāda laika tika „norakstīts” 
dēļ tonāli netīras dzirdes, un ja jūs man 
jautājat – arī būdams bērns ar audzināšanas 
traumām, tagad viņš ir aktīvs skatuves 
mākslinieks Kanādā un pat uzstājas ar solo 
koncertiem.

Mums ir jātiek vaļā no „veselā saprāta”, kas 
mums saka, ka bērnam ar tonāli netīru dzirdi 
ir sliktas dzirdes spējas vai arī, ka bērns ar 
sliktām atzīmēm un sliktu raksturu vienkārši 
ir piedzimis tāds. Mums ir jātiecas mainīt 
savu, acij neredzamo, attieksmi un savu 
pieeju. Lai iemiesotu mūsu bērnos lieliskas 
spējas un raksturu, nav nepieciešams viņiem 
dot konkrētas instrukcijas.

Vissvarīgākā īpašība šajā pasaulē ir laipnība 
un laba vēlēšana citiem cilvēkiem. Bērnam ir 
jābūt laipnam pret savu tēvu, savu māti un 
saviem draugiem. Viņam ir jābūt priecīgam 
par cilvēkiem visapkārt un labam pret 
ikvienu. Kad viņš izaugs, viņš būs mīlēts un 
izstaros laimi, jo pats būs audzināts ieskauts 
mīlestībā.

Lielākais vecāku uzdevums ir, cik vien 
iespējams, izkopt un audzināt šāda veida 
spējas savos bērnos. Lai tas izdotos, vecākiem 
pašiem ir jābūt laipniem un augstsirdīgiem 
un jārīkojas laipnības vadītiem. Arī skolām, 
deviņu gadu ilgās obligātās izglītības 
laikā kaut kādā veidā ir jāpanāk, lai bērnos 
iemiesotos spēja būt laipniem pret visiem 
cilvēkiem. Ja vien izdotos šo sasniegt, tad 
visa cilvēce sasniegtu tādu laimi, kāda agrāk 
nav pieredzēta.

Šī ēra ir piedzīvojusi Zināšanu Apgūšanas 
kulmināciju. Ikviens no mums zina, cik liela 
vērtība ir būt laipnam pret citiem cilvēkiem, 
bet kad pienāk brīdis darīt kaut ko konkrētu, 
tad mēs neesam pārliecināti, ko darīt. Tā 
iznāk, ka līdz ar koledžas beigšanu, mēs 
esam kļuvuši par perfekti izveidotiem 
egoistiem.

Varbūt koledžas beidzējs ir ļoti spējīgs 
akadēmiskā ziņā, bet cilvēks, kas ir 
egoistisks un auksts, un kurš nav iemācījies, 
ko nozīmē darīt labu, var vienīgi padarīt sevi 
nelaimīgu. Sabiedrība, kuru veido šādi cilvēki, 
būtu patiešām nožēlojama. Mēs pavadām 
savas dzīves meklējot laimi, tomēr mūsu 
pašreizējais stāvoklis ir tāds, ka mums trūkst 
audzināšanas, kas spētu mūs pašus padarīt 
laimīgus. Es piedāvāju izmēģināt vienkāršu 
principu, kas palīdzēs izveidot šo brīnišķīgo 
spēju. Tā ir „Dzimtās valodas metode”, ko 
mēs izmantojam Talantu Audzināšanā.

Bērna pirmie vārdi ir „Mma, mma”. Cik daudz 
mēģinājumu un vingrināšanās viņam bija 
vajadzīgi, lai to pateiktu? Taču kaut kādā 
veidā, pēc daudziem mēģinājumiem, mazulis 
izveido šos vārdus, un spēja ir dzimusi! 
Parasti mazulis turpina mācīties vārdus 
„Te-te” un „Ma-ma”. Tagad bērns jau zina 3 
vārdus un atkārto tos visu laiku. Tad seko 
ceturtais vārds, varbūt vārds „Labrīt”. Šādā 
veidā, jaunu vārdu pievienošana esošajiem, 
kļūst par spēju bāzi. Vingrinoties spējas 
turpina attīstīties un sasniedz varenākus 
augstumus, ļaujot mums apgūt mūsu dzimto 
valodu.

Līdzīgi arī Talantu Audzināšanā, mūsu 
pieeja ir turpināt vingrināt visu, ko esam 
apguvuši līdz šim, līdz tas kļūst par mūsu 
otro dabu, tāpat kā, piemēram, elpošana un 
runāšana. Šādā veidā mēs būvējam pamatu 
no jau iemantotajām spējām un lietojam 
tās kā mācību materiālus, lai arvien vairāk 
pilnveidotu savas spējas. No šī izriet mans 
brīdinājums visām māmiņām pasaulē:

 Es lūdzu, lai tad, kad jūs vingrināties ar 
savu bērnu, nekad nedomājat „Viņš vienkārši 
nesaprot, lai arī cik reizes mēs to atkārtojam!” 
vai arī „Šim bērnam vienkārši nav nekādu 
spēju!”. Lūdzu, nepadodieties! Nebariet savu 
bērnu, bet vienkārši lieciet viņam vingrināties 
vienu lietu, atkal un atkal. Galu galā viņš to 
uzsūks sevī un tam sekos neticams spēju 
uzplaukums.

Š iniči Suzuki Japānā ieviesa Izlaiduma līmeņu sistēmu, lai 
uzteiktu bērnus par labi padarītu darbu. Skolotājs izlemj, 
kad bērns ir gatavs pabeigt savu līmeni, un tad, strādā kopā 
ar bērnu un viņa vecāku, lai veiktu Izlaiduma skaņdarba 

ierakstu. 

Agrāk Japānā Šiniči Suzuki cēlās plkst. 3:00 no rīta, lai noklausītos visas 
japāņu bērnu Izlaiduma kasetes, un pievienoja beigās savus komentārus par 
izpildījumu.

Arī šodien visā pasaulē tiek turpināta Izlaiduma skaņdarba ierakstīšanas 
sistēma. Vienīgā atšķirība, ka komentāri par izpildījumu tiek lūgti pieredzējušiem 
Suzuki skolotājiem.

Izlaiduma skaņdarba ierakstīšana ir lieliska uzstāšanās prakse. Tā ir iespēja 
bērniem uzstāties pozitīvā un atbrīvotā vidē, pašam noklausīties savu 
priekšnesumu un censties nospēlēt to vēl labāk. Jūs varat ierakstīt skaņdarbu 
kaut 100 reizes un izvelēties to vienu – īpašāko un labāko no visām reizēm.

Apsveicam Suzuki audzēkņus, kas 2018.
gadā ir sasnieguši savu izlaidumu:

Adrians Veldre  1.klavieru grāmata
Emmija Zandere  1.klavieru grāmata
Luīze Plone 1.klavieru grāmata
Aļina Krivuņeca  1.klavieru grāmata
Kārlis Pētersons 1.klavieru grāmata
Dārta Anna Stabiņģe 1.klavieru grāmata
Marta Mežale 1.klavieru grāmata
Elīza Koškina 1.klavieru grāmata
Emīlija Zelča 1.klavieru grāmata
Roberts Serovs 1.klavieru grāmata
Tomass Blaus 1.klavieru grāmata
Anete Reinberga 1.vijoles grāmata
Odrija Jubalte 1.čella grāmata
Matīss Kļaviņš 1.čella grāmata
Beāte Balode  2.klavieru grāmata
Kristaps Pētersons 2.klavieru grāmata
Krišs VanHoutans 2.klavieru grāmata
Sendija Buša 2.klavieru grāmata
Izolde Helma Gūtmane 2.klavieru grāmata
Madara Inita Drukaļska 2.klavieru grāmata
Anna Strakša 2.čella grāmata
Ēriks Grandbergs 2.čella grāmata
Matīss Kaltigins 3.klavieru grāmata
Madara Inita Drukaļska 3.klavieru grāmata

LvSA IZLAIDUMA 
KONCERTS

Dr. Šiniči Suzuki

Laipni aicināti uz Latvijas Suzuki Asociācijas Izlaiduma 
koncertu 

23. februārī plkst.12:00
Latviešu Biedrības nama Līgo zālē

Ja vēlaties izlasīt par Izlaiduma koncerta tradīciju paša 
Šiniči Suzuki vārdiem, tad sazinieties ar Evijas mammu Līgu  
(liga.brikmane@projekti.lv), kura rūpējas par LvSA bibliotēku, un meklējiet 
grāmatu Shinichi Suzuki: His Speaches and Essays. Grāmata pieejama 
angļu valodā.
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Īpaši saviļņojoši tas bija Latvijas Suzuki „krustmātēm” Kristīnei 
Rāviņai un Tamārai Gžibovskai – darbojoties tandēmā, viņas viena 
otru ir papildinājušas, atbalstījušas un iedvesmojušas aizvien 
jaunu traku ideju realizēšanai. Pateicoties viņu gribasspēkam un 
neatlaidīgam darbam, Suzuki metode Latvijā ir iesakņojusies! 
Tamāra un Kristīne savas spilgtākās atmiņas par šiem 10 gadiem 
ir aprakstījušas 10 mazos stāstiņos. 

Viņas atklāj: „Abas nosūtījām viena otrai katra savu ideju par 10 
stāstiem, interesanti, ka 7 stāsti mums sakrita pilnībā, atlika ti-
kai vienoties par pārējiem trim. Izrunājām sajūtu un idejas katram 
stāstam, tad- viena no mums „stāstīja” (lasi- rakstīja) stāstu 
un nosūtīja otrai. Otra ierosināja labojumus (ja tādi bija), par ko 
kopīgi vienojāmies, līdz stāsts bija gatavs! Šāda kopā strādāšana 
un kopā radīšana visus šos gadus ir bijis mūsu "rokraksts"”.

10 - gades stāsti. 1. stāstu stāsta Kristīne.

Viss sākās ar satikšanos. 
Mēs satikāmies 
skolvadības maģistrantūras 
studijās 2005. gadā.  

Starp 40 maģistrantiem bija kādi 10 
mūziķi - Tamāra, ar pirkstu velkot 
studentu sarakstā, tos visus at-
rada, izlasīja plānotās maģistra darba 
tēmas, un uzrunāja.  Var teikt, ka mūs 
abas „savilka kopā” kāds neredzams 
magnēts! Reizēm tas „magnēts” mūs 
pielipināja pie ēdnīcas galda visas 
studiju dienas garumā un, šķiet, ka mēs 
sarunu dēļ ziedojām vairākas lekcijas. 
Stundām ilgi diskutējām par Latvijas 
mūzikas izglītības sistēmu. Interesanti, 
ka strādājot dažādās izglītības vidēs 
– Tamāra 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? 2007.gadā pirmo reizi 

klātienē dzirdējām 
par Suzuki pieeju – 
Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības 
vadības akadēmijas 
seminārā. Mērija 
Makartija stāstīja 
par Suzuki filozofiju 
un metodi, skotu 
Suzuki bērni un 
vecāki demonstrēja 
Suzuki mācīšanos. 
Tā Suzuki metode 
iekļuva arī mūsu 
sarunās.
Semināra organizētāja, prof. 
T.Bogdanova, saņēma uzaicinājumu 
doties uz Suzuki meistarklasi Skotijā 
un viņa to piedāvāja ... Tamārai, kura 
seminārā uzdeva Mērijai tūkstoš 
jautājumu. 
Nokļūstot Suzuki vidē un ieraugot 
meistarklasē tik daudz laimīgu, priecīgu 
bērnu kopā ar saviem mīlošajiem 
un atbalstošajiem vecākiem un 

 Piedzīvotais virzīja un veidoja mūsu izpratni, ka 
Suzuki mācības, vienalga – skolotājam vai ģimenei, ir 
ne tikai instrumenta spēles vai metodikas apgūšana, bet 

visupirms – cilvēcības skola.

“

Š   is mācību  gads visiem Latvijas Suzuki skolotājiem, skolēniem un vecākiem iesākās ar kādu īpašu notikumu – rudenī 
mēs svinējām 10 gadu dzimšanas dienu Suzuki metodei Latvijā. Tās bija pāris skaistas, iedvesmojošas dienas, kurās 
gan bērni ar vecākiem, gan skolotāji iemācījās daudz jauna meistarklasēs, kā arī visi kopā baudīja skaistu jubilejas kon-
certu Jelgavas mūzikas vidusskolā, kura nobeigumā visa lielā Latvijas Suzuki saime griezās vienotā dancī Iļģu spēlētās 

mūzikas pavadījumā.

SUZUKI METODEI LATVIJĀ 10 GADI!

KAD JAUTĀJUMI IR UZDOTI

2. stāstu stāsta Kristīne.

Pirmos trīs gadus mēs mācījāmies Suzuki 
skolotāju mācībās Lokrejā, Īrijas rietumu 
krastā. Mācības, protams, bija angļu 
valodā, kuru neviena no mums neprata. 
Cik spējām, centāmies sadzirdēt katru 
mums pazīstamo vārdu, lai saprastu 
notiekošo. Kad prāts „pārkarsa”, un tas 
notika visai drīz, nācās mācības uzsūkt 
ar citām maņām. 

Dažreiz, burtiski, atslīgām dīvānā, 
aizvērām acis un uzsūcām ar ādu. Šodien 
par to domājot, prātā nāk Mērijas un citu 
skolotāju stāsti par to, kā viņi savulaik 
apguva Suzuki metodi Japānā. Lieki 
piebilst, ka neviens no viņiem nerunāja 
japāniski ... viņi teica: „Sākumā tu nesap-
roti neko, bet ja esi tur pavadījis pietieka-
mi ilgu laiku, tu pamazām sāc saprast.” 
Mēs apguvām Suzuki metodi līdzīgi, kā 
bērni dzimto valodu – caur sajūtām. Arī 
mācības prom no mājām nozīmēja to, ka, 
no brīža, kad izlidojām no Rīgas lidos-
tas, līdz brīdim, kad atgriezāmies, mūsu 
dzīvēs nebija parastās ikdienības, mājas 
dzīves rūpes – nekā, kas atrautu vai 
iztraucētu mūs no tā brīža paša galvenā 
– Suzuki mācībām. Tā kā ļoti daudz laika 
nācās pavadīt ceļā – 3,5h lidmašīnā Rīga 
- Dublina un 3,5h autobusā Dublina – 
Lokreja, plus tikpat laika atpakaļceļā, un 
tā 8-9 reizes gadā, šķiet, satuvinājāmies 
līdz līmenim „Ģimene”. Tāpat ceļā (ja 
vien tā nebija nakts) izmantojām vi-
sas iespējamās mācīšanās metodes 
bez instrumenta – mēs to saucām par 
„sauso treniņu” – spēlējām uz atvāžamā 
galdiņa viena otrai 1.grāmatu, minējām 
skaņdarbus un labojām pirkstus. Jau 
krietni vēlāk, kad ar Mēriju runājām par 
mūsu mācībām, viņa teiks: „Meitenes, 
jūs bijāt iegremdējušās!”

Varētu domāt, ka Suzuki skolotāju mācībās mēs visvairāk 
mācījāmies Suzuki metodi. Jā, protams, neapšaubāmi, taču mēs 
to piedzīvojām no cilvēciskās puses visupirms. Tā kā mācību 
izdevumi bija lieli, vietējās ģimenes un skolotāji palīdzēja mums, 

dodot pajumti savās mājās un uzņemot mūs savās ģimenēs.

 Dažās mājās mēs „dzīvojām” pat divus gadus. Kāda īru skolotāja kādā brīdī 
pasauca mūs maliņā un teica: „Man nesen nomira brālis, viņš bija priesteris. Viņš 
novēlēja man daļu savas naudas, lai es atbalstītu tos cilvēkus, kas dara labus 
darbus un kam tas ir patiesi nepieciešams. Es vēlos jūs atbalstīt, lai jūs varētu 
aizbraukt uz meistarklasi Kinkardīnē.” Bija arī citas līdzīgas situācijas... bez 
vārdiem ... tās aizkustināja līdz sirds dziļumiem... 
Ar ko gan mēs būtu varējušas to atdarīt? Mēs devām to, kas mums bija – 
sarunas, aizrautību, mūzikas mīlestību, muzicēšanu. Ko gan nozīmē „atdarīt” 
devējam? Vai tas vispār ir iespējams? Mērija mēdza teikt: „Naudai nevajadzētu 
būt par šķērsli, lai mācītos.” Mūsuprāt, „atdarīt” nozīmē vairot labo, turpināt dot 
un darīt labu tālāk. Tas bija stūrakmens, uz kā būvējām savas Suzuki prakses 
Latvijā.

IEGREMDĒŠANĀS

3. stāstu stāsta Kristīne.

MUMS DEVA, MĒS DODAM

skolotājiem, mēs tikpat kā piedzimām 
no jauna! Uz saviem jautājumiem bijām 
saņēmušas atbildes! Tas bija īpašs 
mirklis - nevajadzēja ne dienas, ne 
nedēļas, ne mēnešus, lai, stāvot uz 
Kinkardīnes pils balkoniņa, pēkšņi un 
pilnīgi negaidīti izlemtu, ka vēlamies 
apgūt šo pieeju Suzuki skolotāju 
mācībās!
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Uzsākot mācīt pēc Suzuki pieejas, 
mēs atklājām, ka Suzuki nodarbībās 
notiek pavisam citādi procesi kā 
parastajās klavieru nodarbībās. 

Visvairāk to jutām enerģijas ziņā – lai arī 
Suzuki dienas beigās skolotājs, neapšaubāmi, 
ir fiziski noguris, tomēr tādu emocionālu 
enerģijas pacēlumu dienas beigās mēs nebijām 
piedzīvojušas.
 Parastajās nodarbībās, ja skolotājs ir uzdevis mājas 
darbu, tad ideālā gadījumā – uz nākamo reizi tas 
ir izpildīts. Taču Suzuki nodarbībās mūs pārsteidza 
bērni, kas viens pēc otra nodarbībās teica: „Es atkal 
atradu jaunu dziesmiņu!” 

Kad grupu nodarbībās jautājām: „Kurš vēlas pirmais 
spēlēt koncertā?” bērni cits caur citu sauca: „Es, es, 
es!” Tā kā Suzuki nodarbībās vērošana ir ikdienišķa 
parādība un bērni ir pieraduši, ka viņus vēro citi bērni, 
vecāki vai skolotāji, nokļūstot uz koncerta skatuves, 
viņi lielākoties jūtas tikpat dabiski. Arī tas bija milzīgs 
pārsteigums gan mums pašām, gan citiem skolotājiem, 
ar kuriem dalījāmies par šo pieeju. Pusgadu pēc 
prakses uzsākšanas noorganizējām Suzuki semināru, 
kur uzaicinājām visus savus kolēģus un domubiedrus. 
Piedalījās visas mūsu pirmās 18 Suzuki ģimenes. 
Izveidojām improvizētu „Suzuki klasi” un „skatuvi”, kur 
Mērijas vadībā notika individuālās un grupu nodarbības, 
koncerti un vecāku sesija. Bērni jutās tikpat dabiski kā 
ikdienas nodarbībās, pat 80 cilvēku klātbūtnē.

Bija vecāki, kas teica: „Nodarbību dienas ir mūsu 
laimīgākās dienas! Lai arī reizēm vakaros esam 
saguruši, tomēr pēc Suzuki nodarbībām mājās dodamies 
iedvesmoti!”

No skolotāju mācībām Īrijā atgriezāmies 
jaunu sajūtu pārpilnas, uzsūkušas no Suzuki 
vides tur - gan bezgalīgo labvēlību, gan jau-
nas zināšanas un atklāsmes. Likās, varam 

ar saviem sajūsmas spārniem atlidot uz Latviju bez 
lidmašīnas. Bet lidmašīna nolaidās uz reālās zemes, 
un mēs sapratām, ka mūsu spārni neko stipri vēl nav… 

Man trešdienās bija mazāk nodarbību, un es varēju gandrīz 
katru trešdienu doties pie Kristīnes uz mūzikas skolu Rīgā, 
lai darba dienas beigās kopā mācītos, spēlētu, diskutētu, 
dalītos pieredzē par pirmajiem Suzuki mācīšanas 
mēģinājumiem, meklētu atbildes uz jautājumiem... Kādi 
bija jautājumi?

“Kā tu māci pirmās trīs skaņas „Medusbitei?”; “Kā īsti 
jāmāca “liftu” „Mērijā?”; “Vai “Ardievas ziemai” beigās arī 
ir “kū-ko,” “Arābu dziesmai” takts vidū arī?”; “Kā angļu 
valodā izrunā “quaver” (latv.v.- astotdaļnots)?”;  “Kū-
ko” arī ir “lifts??””; “Kā tur īsti bija, kādi pirmie trīs soļi, 
saliekot rokas kopā 1. taktī “Londonas tiltiem?”.

Mūsu mazais divu domubiedru duets stiprinājās, atbalstot 
vienai otru un daloties ar to, kas katrai sanāk vai nesanāk 
(to mēs vēl joprojām darām). Ar laiku pamanījām, ka mūsu 
iekšējais spēks un ticība pieaug, un dzīves ikdienai arī šeit, 
mājās, aizvien mazāk izdodas starp mācību sesijām mūs 
“novilkt lejā” no šī pārliecības un iedvesmas viļņa. Un, 
protams, mēs nenogurstoši stāstījām saviem draugiem un 
kolēģiem par to, ka arī mūzikas izglītībā, izrādās, pastāv 
brīnišķīga alternatīva pieeja! Uz dziļāku interesi mums 
tagad bija gatava atbilde: lūdzu, nāc pie mums, skaties, 
pats izmēģini, spēlē, piedzīvo, vēro. 

Tā, mums drīzumā pievienojās jauna skolotāja- Ilze. Un 
pēc iknedēļas vērošanas teju gada garumā, - skolotāja 
Inese. Nu rīkojām kopīgas Suzuki „diskusijas” gan Dobelē 
pie Ilzes, gan Rīgā pie Kristīnes un Ineses, gan Jelgavā pie 
Tamāras. Tā veidojās mūsu pirmā Latvijas Suzuki skolotāju 
kompānija. Mērija vēlāk teiks, Compania, no senās latīņu 
valodas, nozīmē: kāds ar kuru kopā tu dali maizi…

4.stāstu stāsta Tamāra.

6.stāstu stāsta Kristīne.COMPANIA

SUZUKI „PĀRSTEIGUMI”

5. stāstu stāsta Kristīne.

ZAĻĀ GAISMA UN 
UGUNSKRISTĪBAS

Pēc pirmā Suzuki skolotāju mācību gada 
jutām sevī gatavību uzsākt savu Suzuki 
praksi. Mērija deva mums „zaļo gaismu” 
un vērtīgus padomus ceļa maizei, savas 

prakses uzsākot – viņa teica: „Neatkārtojiet tās 
kļūdas, kuras es esmu pieļāvusi.”
Suzuki prakses uzsākšana Kristīnei prasīja nopietnas 
pārmaiņas darba dzīvē – lēmumu atstāt vietu mūzikas 
skolas vadībā. Labi atceros brīdi un pat vietu, kur tas 
notika. 
Kristīne: „Vai tu ņemsi mani pie sevis darbā studijā?” 
Tamāra: „Jā, protams! Cik audzēkņus tev vajadzētu, 
lai tu brauktu uz Jelgavu?” Kristīne: „Trīs!” Tamāra: 
„Sarunāts!”
Izvietojām reklāmrakstus lielākajās Jelgavas 
avīzēs, interneta portālos, katram Jelgavas sko-
las skolēnam 1. septembrī uz galda stūrīša stāvēja 
bukletiņš ar ārpusskolas piedāvājumu, t. sk. arī 
par Suzuki nodarbībām. 2008. gada 5. septembrī 
bija pirmā vecāku tikšanās. Jaunā Suzuki klase vēl 
smaržoja pēc grīdas krāsas, zaļais paklājs bija tikko 
kā iegādāts. Mēs gatavojāmies pirmajai sarunai – 
pirmajām ugunskristībām. Atceros, ka tajā rītā tulkoju 
fragmentus no Suzuki grāmatas un ik pa brīdim, 
aizkustinājuma guldzienos no izlasītā, zvanīju un 
stāstīju Tamārai.
Vakarā Suzuki klase sanāca pilna ar vecākiem. 
Stāstījām gan viena, gan otra, gan papildinot viena 
otru – tā mums vēl joprojām sanāk vislabāk. Suzuki 
mācībām pieteicās 18 ģimenes! Starp mūsu „pirma-
jiem” bija arī Kristapa un Kārļa ģimene, kas mācās pie 
Tamāras un Madaras un Dāvja ģimene, kas mācās pie 
Kristīnes – mēs esam kopā vēl joprojām!
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Mēs bijām uzzinājušas, ka Lietuvā un Igaunijā 
Suzuki metode bija ieviesta jau pirms 10-
15 gadiem. Gribējām uzzināt viņu stāstu un 
pieredzi, kā arī pastāstīt, ka arī Latvijā jau ir 

pirmie Suzuki skolotāji un pirmās Suzuki ģimenes. 

2010.  gadā Lietuvā, Daugai notika Suzuki vasaras 
meistarklase. Mēs sameklējām 
kontaktus un sazinājāmies ar viņu 
prezidenti. Izrādījās, ka Lietuvas 
Suzuki meistarklasi organizē 
vecāki, un turpmāk par visu mums 
bija jākontaktē ar kāda čella spēles 
audzēkņa vecākiem.

Brauciens izvērtās ļoti auglīgs. 
Tas, ar ko mēs atgriezāmies 
mājās, nebija specifiski ieguvumi no 
klavieru meistarklases, kā varētu 
domāt. Šajā nometnē mēs pirmo reizi 
sastapām skolotājus, ar kuriem vēlāk 
izveidojušās ļoti sirsnīgas attiecības – 
Kuns Rens (beļģu vijoļskolotājs, tobrīd Eiropas Suzuki 
Asociācijas prezidents), Kristofs Bossua (franču vijoļskolotājs, 

Suzuki pionieris Eiropā), Ruth Miura (japāņu izcelsmes 
amerikāņu klavieru skolotāja, kura vairāku gadu garumā bija 
pavadījusi Š.Suzuki viņa ārzemju braucienos kā tulks), un citi. 

Klauvējām visās durvīs, un mums tās atvērās, lūdzām 
lietuviešu kolēģiem mums izstāstīt savu Suzuki stāstu, 
vērojām visu instrumentu meistarklases, koncertus, lekcijas. 
Mēs gājām klāt pie visiem, ko tik sastapām, uzdevām 

simtiem jautājumu... Sarunājāmies krieviski 
un savā toreiz vēl pavisam nedrošajā 
angļu valodā, un priecājāmies, ka mums 
vismaz tāda ir,- kur gan bija palikusi mūsu 
latviskā kautrība? 

Vērtīgākais, ar ko mēs atgriezāmies 
mājās, bija uzsūktais Suzuki gars, 
prieks, sajūsma, jauni draugi, spēks un 
stiprinājums neapstāties un turpināt 
iesākto ceļu!

Tagad bija kārta Igaunijai. 2012. 
gadā vasarā nolēmām doties uz 
Igaunijas Suzuki meistarklasi. Bija 

daudz neskaidrību, bet mēs tik un tā nolēmām 
braukt, kaut vai uz tasi kafijas. Tikšanās ar igauņu Suzuki 
kolēģiem mūs ļoti iedvesmoja - pamanījām saliedēto skolotāju 
komandas garu un aktīvo līdzdalību nometnes organizēšanā, 

Mēs no visas sirds 
vēlējāmies, lai arī mūsu 
valstī pēc iespējas vairāk 
bērniem būtu izdevība 

mācīties un attīstīties ar Suzuki 
pieeju. Tādēļ būtu nepieciešams 
izplatīt Suzuki vēsti Latvijā, 
iepazīstināt ar to vecākus un apmācīt 
vairāk Suzuki skolotāju!

2009. gada pavasarī jau tika 
noorganizēts Suzuki seminārs visiem 
interesentiem, 2010. gadā novadīta 
lekcija Jelgavas vecākiem un 2011. 
gadā- pedagogu tālākizglītības kursi 

Daugavpilī, Liepājā un Rīgā. Vairāk 
mēs nespējām, jo mūsu prioritāte 
bija un palika mūsu Suzuki ģimenes 
un bērni, mūsu prakses. 

Mācīties uz Skotiju mēs jau bijām 
sākušas braukt četratā…, izmantot 
vēl lielāku viesmīlību nu likās 
nepieņemami. Bija skaidrs - Suzuki 
skolotāju mācības jāorganizē 
Latvijā!

Suzuki pasaulē jau darbojās sistēma, 
ka Nacionālā Suzuki asociācija, 
kas apvieno visus valsts Suzuki 
skolotājus un Suzuki ģimenes, 
rūpējas par Suzuki metodes 
izplatību un organizē Suzuki 
skolotāju mācības savā valstī.

Mēs ar savām Suzuki ģimenēm jau 
esam vienība, un mums šķita, ka 
vēl jāveic vien dažas vienkāršas 
formalitātes, lai nodibinātu Latvijas 
Suzuki Asociāciju... Bet, kā izrādījās, 
tas ne tuvu nebija tik vienkārši. 

Mēs savācām pirmo grupu ar Suzuki 
skolotājiem un vecākiem, tulkojām 
no angļu uz latviešu valodu un 
izstudējām vairāku valstu Suzuki 
asociāciju statūtus un uzrakstījām 
pirmo versiju latviešu valodā. Pēc 
tam atdevām to iztulkot tulkošanas 
birojam uz angļu valodu, (jo statūti 
bija jānosūta uz Eiropas Suzuki 
Asociāciju akceptēšanai) un... 
angliski vairs neredzējām nevienu 
pazīstamu vārdu - viss bija vēss un 
formāls!

Šī pirmā neizdošanās ar aukstajiem, 
neveiksmīgajiem statūtiem 
bija apstādinājusi 
mūs uz kādu 
laiku...

Nezinājām, kā 
tālāk rīkoties, 
līdz nolēmām 
vēlreiz ķerties 
klāt Statūtiem, 
un šos nākamos 
rakstīt dzīvā 
sirds valodā, 
nepieļaujot nevienu 
formālu teikumu 
mums tik nozīmīgajā 
un dzīvajā Suzuki lietā, 
un tad doties uz juridisko 
konsultāciju uz Latvijas NVO 
centru.

Konsultante, izlasot mūsu statūtus, 

sāka gardi smieties: “ Meitenes, es 
saprotu jūsu degsmi, bet statūtus 
tādā valodā neviens neraksta!” 

Bet mūsu uzstādījums bija - mēs 
nepadosimies. Mēs darīsim visu 
iespējamo, lai tas tomēr nebūtu 
formāls papīrs ar tukšām, neko 
neizsakošām frāzēm. 

Tie būs mūsu sirds statūti! 

Mēs, protams, ievērosim likuma 
prasības, bet neatteiksimies ne no 
vienas mums dārgas domas, un arī 
ne no vārdiem, kas dega mūsu sirdīs.

Mums izdevās sastapt neparastu 
cilvēku, Rīgas Latviešu biedrības 
nama juristi un  profesionālu mūziķi 
vienā personā, kura mūs saprata 
no pusvārda....Ar Rīgas Latviešu 
biedrības namu mums kopš tā laika 
izvērtusies sirsnīga sadarbība.

Pēc vairākiem gadiem viņa vēlreiz 
apliecinās: „Man ir spilgti palikušas 
prātā mūsu tikšanās un darbs pie 
LvSA Statūtiem, jo manā praksē 
nav bijis neviena cita gadījuma, kad 
statūti tiktu izstrādāti saskaņā ar 
tik augstiem ētikas standartiem, 
iedziļinoties katrā biedrības, biedra 
un biedrošanās detaļā.”

Mūsu Latvijas Suzuki Asociācijas 
Statūti joprojām lasāmi dzīvā valodā, 
apliecinot, ka mēs esam dzīvi cilvēki 
ar dzīvām sirdīm: “Asociācija ir biedru 
kopa, kur ikviena cilvēka spējām un 
ideāliem ir īpaša vieta un vērtība. Mēs 
visi un ikviens no mums ir Asociācija.”

7.stāstu stāsta Tamāra.

8. stāstu stāsta Tamāra

LABDIEN – LABAS – TERE

SIRDS STATŪTI

draudzību un viesmīlību.

Pavisam negaidīti, igauņu meistarklasē 
iepazināmies ar Martinu Rutimanu 
(šveiciešu vijoļskolotāju un, neticēsiet 
– tobrīd Eiropas Suzuki Asociācijas 
prezidentu)! Nodibinājām kontaktus, 
kas, kā redzēsim vēlāk, nospēlēs 
izšķirošu lomu, palīdzot turpināt un 
pabeigt darbu pie Latvijas Suzuki 
Asociācijas dibināšanas. 

Mēs atgriezāmies Igaunijā vēl arī 
2013. un 2014. gada vasarās, jau kā 
viesskolotājas, ar ideju dalīties pieredzē 
par spēlēšanu unisonā Suzuki klavieru 
grupu nodarbībās, līdzi pirmo reizi uz 
nometni ārzemēs atvedot savas Suzuki 
ģimenes no Latvijas.

Draudzība un sadarbība bija 
sākusies. Ar igauņu klavierskolotājām 
notika draudzīga plānu kalšanas 
satikšanās Pērnavā- pusceļā starp Rīgu 
un Tallinu, kur peldoties SPA baseinā 
un karsējoties saunā, dzima ideja par 
Š. Suzuki dzimšanas dienas klavieru 
meistarklasi. 

Pēc šīs tikšanās vairāku gadu garumā 
sadarbojāmies Š. Suzuki dzimšanas 
dienas meistarklasēs Pērnavā, Rīgā, 
Tamperē, Viļņā - ar Igaunijas, Lietuvas, 
Somijas un Šveices Suzuki ģimeņu un 
skolotāju piedalīšanos. 

Mēs turpinām ciemoties viens pie otra 
un varam jebkurā brīdī piezvanīt kādam 
no mūsu igauņu vai lietuviešu “brāļiem” 
vai “māsām,” un zinām, ka klausulē 
atskanēs prieka pārpilna balss: “Hello, 
Kristine!” vai “Hi, Tamara!” Iesāktā 
draudzība turpinās.
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Ir pagājuši 10 gadi, kopš uzsākts 
mūsu Suzuki ceļš. Tas ir bijis 
līkumots un skaists. Tas vijies 
pāri daudzu valstu robežām un 

savedis ar neskaitāmiem cilvēkiem 
Suzuki pasaulē. 

Šajā ceļā mēs esam satapušas un 
iemīlējušas brīnišķīgus cilvēkus, kuri ir 
kļuvuši par uzticamiem draugiem, mēs 
esam saņēmušas mīlestību, cieņu un 
atzinību. Mēs esam jutušās drošumā, 
esot tālu no mājām - svešās valstīs un 
namos, kuri kļuvuši par mūsu otrajām 
mājām. Un mūsu vēlēšanās vienmēr 
ir bijusi spēt izveidot tādu mīlestības 
pilnu vidi Latvijā.

Ir pagājuši 10 gadi, un mums ir prieks 
uzlūkot mūsu pirmos bērnus, kas nu jau 
ir pusaudži un jaunieši ar atsaucīgām 
sirdīm un smalkjūtīgu raksturu. Mums 
ir prieks par mūsu mazākajiem bērniem 
un mazuļiem, kuriem mūsu nodarbībās 
mirdz acis. Mums ir prieks par ģimenēm, 
kurās mīl mūziku un pieskaita to 
savām lielākajām vērtībām. Mēs 
esam satikušies, jo mīlam mūziku un 
cilvēkus. Visi jūs esat mūsu lielākie 
skolotāji, mēs pastāvīgi domājam par 

katru no jums, visiem jums kopā un 
katram atsevišķi ir vieta mūsu sirdī.

Kādā Suzuki skolotāju mācību sesijā 
Mērija izteicās: 

Tas, ko mēs darām viens otram kā 
mīloši cilvēki, - piedāvājam drošas 
attiecības, kurās mēs viens otram 
esam svarīgi. Vienīgi mīlestība ir 
pilnvarota nosaukt mani par to, kas es 
patiešām esmu. Mīlestības pilnā vidē 
mēs jūtamies pasargāti, nebaidāmies 
kļūdīties, dodam sev un citiem otro 
iespēju, smeļamies ticību un mācamies 
nepadoties.

Ja mēs jūtamies mīlēti, ja jūtamies 
drošībā un mums ir pašcieņa, mēs 
vienkārši turpinām augt un pacelties 
pāri savām robežām! 

Maģistra darba 
priekšaizstāvēšanā 
mums izvērtās 
diskusija ar kādu no 

pasniedzējiem. Cita starpā, viņš 
pateica vārdus, kas mūsos izraisīja 
sašutumu: “Meitenes, jums nevajag 
pārtaisīt pasauli, jums vajag tikai 
uzrakstīt un aizstāvēt zinātnisku 
darbu.” 

“Kā? Un kāpēc tad mēs te nācām 
mācīties?!” Mēs joprojām atceramies 
šo sarunu...

Kādā lekcijā mūs uzrunāja doma: 
“Nevajag cīnīties ar esošo sistēmu, 
bet radīt jaunu.”

Kādā citā vēl “šerpāk”: „Mainīt 
izglītības sistēmu ir tas pats, kas 
pārvietot kapsētu. Ne tikai mirušie 
jāpārrok, bet arī ar visiem dzīvajiem 
jāsaskaņo”. 

Studenti pavairoja un izplatīja 
humoristisku Dakotas indiāņu 
gudrības vēsti: “Ja tu atklāj, ka jāj uz 
beigta zirga, kāp nost...”

Šis laiks bija pagrieziena punkts, kad 
sākām apzināties savu turpmāko ceļu 
un misiju mūzikas izglītībā. Vēlāk jau, 
kad Īrijas Suzuki skolotāju mācību 
laikā grāmatā lasījām Suzuki vārdus: 
„Vai Tu gribi pa īstam, vai tikai pa 
pusei,” tas lika noelsties sajūsmā.

Šiniči Suzuki pats dedzīgi izmantoja 
katru izdevību, lai vērstu valstsvīru, 
skolotāju un vecāku uzmanību uz to, 
lai izglītība mainītos no vienkāršas 
apmācības uz izglītību šī vārda 
visdziļākajā nozīmē - lai ikviena 
bērna spēju potenciāls tiktu pienācīgi 
attīstīts un visi pasaules bērni kļūtu 
par krietniem un laimīgiem cilvēkiem 
ar izcilām spējām. 

Pat vēl vairāk - Suzuki audzēkņu 
muzicēšanas iedvesmots 
pasaulslavenais čellists Pablo Kazāls 
teica: “ Varbūt tā būs mūzika, kas 
izglābs pasauli!”

9. stāstu stāsta Tamāra. 10.stāstu stāsta Tamāra.

IZMAINĪT PASAULI VAI MĪLESTĪBAI IR ROBEŽAS?

”Ja jūs gribat būt īsti 
skolotāji, jums būs svarīgs 
ne tikai bērns, bet arī viņa 

kāmītis…” 

“

10 
JAUTĀJUMI 

UN

20 
ATBILDES

Kristīne Rāviņa un Tamāra Gžibovska 
ir tās divas klavierspēles skolotājas, 
kurām mēs varam peteikties par 
iespēju apgūt Latvijā dažādus 
insturmentus - klavieres, vijoli vai 
čellu Suzuki metodes ietvaros. 
Kopš 2008. gada, kad tika uzsāktas 
mācības ar pirmajiem skolēniem gan 
Rīgā, gan Jelgavā ir pagājuši 10  gadi, 
bet viņām abām joprojām acis mirdz, 
runājot par Suzuki metodi un to, kā 
viņas to izjūt ik dienu strādājot ar 
saviem skolēniem. 

Protams Suzuki skola nav visa 
viņu dzīve, tāpēc šoreiz mēģināsim 
uzzināt nedaudz vairāk par abām 
šīm skolotājām – par viņu bērnību, 
jaunību, sapņiem un nākotnes 
redzējumu...

Šoreiz 10 vienādi jautājumi abām 
skolotājām. 

Kāda bija tava pirmā 
saskarsme ar mūziku?

Droši vien, ka kopš atrašanās māmiņas 
vēderā. Man ir 12 gadus vecāka māsa, 
kura manā dzimšanas brīdī mācījās 
jau 6.klasē Em. Dārziņa mūzikas skolā 
un mājās katru dienu skanēja klavieru 
mūzika.

Kāda ir bijusi tavu vecāku 
loma tavā ceļā uz mūziku?
Mans tētis ļoti mīl mūziku, tiesa, te nav 
runa par klasisko mūziku. Mums mājās 
skanēja Engelberts Hamperdinks, 
Boney M, Džo Dasēns – skaņu plates un 
magnetafona lentes. Mani vecāki, paši 
nebūdami mūziķi, toreiz, tajos gados, 
nopirka jaunas Weinbach klavieres! Es 
varu tikai iztēloties, cik tās maksāja 
.... Tas savā veidā atklāj viņu vērtības. 
Iespējams, ka manu vecāku ceļš maz 
pazīstamajā mūzikas pasaulē nebija 
viegls, jo mamma šaubījās, vai vest 
mani uz iestājeksāmeniem mūzikas 
skolā, bet vecmāmiņa teica: „Tā tu 
nedrīksti. Ja devi iespēju vienai meitai, 
tā jādod arī otrai!” Gan toreiz, gan 
šobrīd es turpinu uzskatīt, ka manā 
ģimenē bija īpaši apstākļi, jo tētis 
strādāja vairākos darbos, lai mamma 
varētu būt kopā ar bērniem. Mamma 
regulāri piedalījās manās klavieru 
nodarbībās, visu pierakstīja un katru 
dienu mājās palīdzēja vingrināties. 
Tā tas turpinājās līdz 5., 6.klasei, 

pēc tam viņa sekoja tikai manam 
mājas darbam – vairāk vingrināšanās 
ilguma izteiksmē, godīgi sakot, līdz 
pat vidusskolas beigšanai. Dažādos 
vecuma posmos bērni sastopas ar 
atšķirīgiem izaicinājumiem, šķiet, mani 
vecāki to zināja.

Par ko tu gribēji kļūt bērnībā? 
Vai tu varēji iedomāties, ka tu 
būsi mūzikas skolotāja?

Pirmsskolas laikā gribēju kļūt par avīžu 
kioska pārdevēju, nesapratu, kāpēc 
pieaugušos tas tik ļoti uzjautrināja? 
Bet, jā, kopš sāku mācīties mūzikas 
skolā, jau ļoti agri sapratu, ka gribu 
kļūt par klavieru skolotāju. Tas bija, 
pateicoties manai pirmajai un skolas 
laikā vienīgajai klavieru skolotājai 

KRISTĪNE RĀVIŅA 
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Leldei Paulai. Viņa man bija 
daudz kas vairāk, nekā vienkārši 
skolotāja, es viņu izjutu kā savu 
otru mammu – tik tuva viņa 
bija. Viņai patiesi rūpēja, par 
kādu cilvēku es veidojos. Vēlāk 
atsevišķos brīžos esmu, protams, 
arī šaubījusies, bet dzīve visu ir 
sakārtojusi tā, kā tam jābūt.

Kādu mūziku tu klausījies 
bērnībā, jaunībā?

Bērnībā manas mīļākās 
skaņuplates bija muzikālā luga 
„Sniegbaltīte un 7 rūķīši” un 
Romualda Kalsona Dziesmas 
bērniem – tā bija mana mūzika, 
kuru klausījos atkal un atkal 
tā, ka zināju visas dziesmas 
un teksta dialogus no galvas. 
Pusaudžu gados man uzdāvināja 
kasešu magnetafonu, klausījos 
latviešu pop-mūziku – visvairāk 
„Jumpravas” dziesmas. Vēlāk 
klasiskā mūzika ņēma virsroku.

Kad tu sāki spēlēt 
klavieres?

Sāku mācīties spēlēt klavieres 
5 gadu vecumā. Divus gadus 
mācījos mūzikas skolas 
sagatavošanas klasē. Neko 
īsti no tā laika neatceros, bet 
iestājeksāmenu atceros pilnībā! 
Spēlēju Čimarozas Sonatīni Em. 
Dārziņa mūzikas skolas 18. telpā, 
kura bija pilna ar skolotājiem. To 
skaņdarbu atceros vēl šodien, 
tiešām dīvaini, ka neatceros, kā 
nokļuvu līdz tam.

Kuru instrumentu tu vēl 
gribētu prast spēlēt?

Godīgi sakot, nekad neesmu 
iedomājusies, ka varētu nopietni 
spēlēt vēl kādu instrumentu. 
Jaunākajās klasēs gribēju spēlēt 
vijoli, bet tikai tāpēc, ka gribēju 
nest vijoles kasti. To es īstenoju, 

Kāda bija tava pirmā 
saskarsme ar mūziku?  Kāda 
ir bijusi tavu vecāku loma 
tavā ceļā uz mūziku?

Mani vecāki ļoti mīlēja mūziku. 
Mammai bija skaista balss, un viņai ļoti 
patika dziedāt. Viņa blakus jaunāko 
klašu skolotājas darbam skolā vadīja 
jaunāko klašu kori, kurā es dziedāju. Arī 
pati dziedāja jauktajā korī, un dažreiz 
ņēma mani  līdzi uz mēģinājumiem, 
man varēja būt 5-6 gadi. Sēdēju 
kultūras nama zālē un klausījos. Man 
ļoti patika Jāzepa Vītola “Karaļmeita” 
un “Gaismas pils.” Šīs dziesmas es 
uztvēru kā pasakas, protams,mūzika 
bija pastiprinājusi iespaidu!
Vecākais brālis spēlēja vairākus 
instrumentus - klavieres, ģitāru, 
klarneti, redzēju un dzirdēju, kā viņš 
vingrinās. Es ļoti lepojos ar viņu. Brālis 
mani ievadīja savā “repertuārā,”kad 
es mācījos, šķiet, otrajā vai trešajā 
mūzikas skolas klasē. Man bija 
jāspēlē pavadījumi, viņš dziedāja 
un spēlēja ģitāru. Tās bija džeza un 
estrādes melodijas. Viņš man ierādīja 
harmonijas, pavadījuma faktūru, 
mācīja bosa novas ritmu. Spēlējām pēc 
dzirdes vai meklējām paši pavadījumu 
pēc burtiem. Ar apgūto repertuāru 
parasti uzstājāmies ģimenes svinībās. 

Par ko tu gribēji kļūt bērnībā? 
Vai tu varēji iedomāties, ka tu 
būsi mūzikas skolotāja?

Atceros, ka pieaugušie pastāvīgi man 
uzdeva jautājumu: “Par ko tu gribi kļūt, 
kad izaugsi liela?” Es, nezinu kāpēc, 
atbildēju: “Par ārsti.” Tad viņi parasti 
nopriecājās un lika man mieru.
Es nedomāju, ka kļūšu par skolotāju, bet 
tagad nāk prātā epizodes, kas liecina, ka 
uz to viss gāja. 
Bērnībā viena no mīļākajām spēlēm bija 
“skola”.
Atceros, kā mācīju pagalma bērniem 
dziedāt, un mēs braši un sajūsmināti 
soļojām pa tuvākājām ieliņām, 
dziedādami kādu dziesmu no kinofilmas 
“Kapteiņa Granta bērni.” 
Pēc tam jau skolā, kādā septītajā klasē, 
nodibinājām dziedāšanas ansambli, 
un es apņēmos to vadīt un sagatavot 
koncertam, pati spēlēju pavadījumus, 
un mēs “uz savu galvu” atprasījāmies no 
stundām mēģināt, par ko vēlāk dabūjām 
brāzienu. 
Mūzikas vidusskolā gandrīz visi pianisti 
strādājām par koncertmeistariem, 
ļoti patika. Tā bija iespēja vērot  
visdažādākos skolotājus  un izvērtēt 
viņu mācīšanas stilus...
Mēs tajā laikā aizrāvāmies ar 
pašaudzināšanas idejām, un dienas 
kārtībā bija  “uzdrīkstēšanās un 
uzņēmība.” Tā lūk, otrajā kursā, 
klavierspēles metodikas priekšmeta 
iedvesmotas, mēs ar draudzeni 
“izperinājām” pārdrošu ideju – palūgt 

direktoram, lai iedod mums kādu 
mūzikas skolas bērniņu pamācīt. Mums  
arī iedeva! Liels bija mūsu pārsteigums, 
ka vēl arī algu par to sāka maksāt. Toreiz 
vēl nezinājām, ka tūlīt (trešajā kursā) 
mums sāksies pedagoģiskās prakses 
priekšmets un mēs tik un tā tiksim pie 
mācīšanas.

Kādu mūziku tu klausījies 
bērnībā, jaunībā?

Mums nebija tik daudz mūzikas 
klausīšanās iespēju kā šobrīd. Mājās 
bija plašu atskaņotājs, dažādas plates- 
manu vecāku mīļākas dziesmas un 
skaņdarbi. Arī vecmāmiņas mājās 
bija Latvijas laika patafons un plates. 
Protams, mēs to visu neskaitāmas 
reizes klausījāmies un zinājām no 
galvas. 
Mūzikas skolā mūzikas literatūra priekš 
man  bija mācību priekšmets, kurā bija 
jāiemācās stāstīt par skaņdarbiem, 
kurus mēs... nemaz nebijām dzirdējuši... 
Mēs mīlējām savu skolotāju tādēļ, ka 
viņa mums likās ļoti skaista un eleganta. 
Mani mīļākie komponisti šajā 
romantiskājā dzīves periodā bija 
Rahmaņinovs, Grīgs, Pulenks, Debisī, 

Šopēns. Šo komponistu skaņdarbus 
daudz klausījos un spēlēju arī  klavieru, 
kā mēs saucām, specialitātes klasē, 
koncertmeistaru un kameransambļa 
(trio) klasē. Mūsu skolotāji vienmēr 
izvēlējās repertuāru saskaņā ar mūsu 
velmēm! 
Tajā laikā mums mājās jau bija arī 
magnetofons. Brālis mani iepazīstināja 
ar rokmūzikas klasikas ierakstiem. 
Bītlu, Loida Vēbera operas “Jēzus 
Kristus - Superzvaigzne” melodijas un 
harmonijas tika meklētas un spēlētas 
pēc dzirdes. Naktīs klausījāmies 
Luksemburgas radio...

Kad tu sāki spēlēt klavieres?

Sešu gadu vecumā iestājos bērnu 
mūzikas skolas klavieru sagatavošanas 
klasē. Man šķiet, ka visu manas 
mammas tuvāko kolēģu bērni mācījās 
mūzikas skolā, mēs visi bijām savējie, 
mūsu vecāki bija draugi, ciemojās viens 
pie otra, un vienmēr tad daudz dziedāja 
un dejoja. Tāpēc mūzikas skola uzreiz 
kļuva par daļu no mūsu, bērnu, kopējās 
dzīves. 
Nekad neesmu izjutusi spiedienu vai 
negācijas mūzikas skolā. Mana sirmā, 

nesot klases biedrenes vijoli visu 
ceļu līdz mājām (mēs dzīvojām 
kaimiņos). 
Vidusskolā trīs gadus mācījos 
spēlēt ērģeles – apgūt pedāļu 
klaviatūru bija gluži kā atklāt 
jaunu pasauli.

Kādi ir tavi vaļasprieki 
bez klavieru spēlēšanas?

Esmu diezgan aizrautīga, man 
patīk un interesē ļoti daudz lietas. 
Pēdējos gados esmu nopietni 
aizrāvusies ar dārzkopību, 
man ir mazdārziņš pusstundas 
brauciena attālumā no Rīgas. 
Patīk dziļas sarunas par dažādām 
tēmām, patīk būt pie dabas, 
vērot un ieelpot tās skaistumu, 
patīk sēņot, kādu laiku agrāk arī 
fotografēju. Patīk veidot frizūras, 
īpaši, matu pīnes. Spēlēju bridžu, 
tā mums ir ģimenes spēle. 
Patīk ceļot, izplānojot ceļojuma 
maršrutu pašai, patīk kino.. Šo 
sarakstu varētu vēl turpināt.

Kuru valsti tu noteikti 
vēlētos apmeklēt? Kāpēc?

Nevaru nosaukt valsti, bet vēlētos 
nokļūt aiz polārā loka vasarā un 
ziemā. Vasarā vēlos piedzīvot, kā 
tas ir, kad saule nekad nenoriet 
un redzēt lielos zilos vaļus. Ziemā 
vēlos pārnakšņot ledus viesnīcā 
un redzēt ziemeļblāzmu.

Ja tev būtu laika mašīna, 
kurā gadā (gs.) tu gribētu 
nokļūt? Kāpēc? Ko tu 
gribētu paņemt līdzi no šī 
laika uz mūsdienām?

Atbildēšu mazliet savādāk – 
gribētu nokļūt pagātnē, lai redzētu 
savus vecākus un vecvecākus 
jaunībā, vēl agrāku paaudžu 
senčus viņu dzīvēs, vēsturisko 
valsti, cilvēku sadzīvi un viņu 
savstarpējās attiecības, viņu 
paradumus un dzīves vērtības.

Tavs novēlējums visai 
Latvijas Suzuki saimei?

Atskārst Suzuki pieejas 
dabiskumu un vienkāršību, un 
apzināties to pašiem sevī.

TAMĀRA GŽIBOVSKA 

”Mani vienmēr ir apbūris 
čella skanējums, tas īpašais 

kamenes tonis.” 
“ ”Kad pirmo reizi mūzikas vidusskolā dzirdēju Mocarta 

sol minora simfoniju,  iemīlēju to uz visu mūžu jau no pirmās 
reizes! ” 
“
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inteliģentā klavieru skolotāja no 
mūziķu dzimtas pret mums izturējās 
ar cieņu arī tad, kad nebijām kaut ko 
pienācīgi iemācījušies.Tad viņa vispār 
nelika atzīmi... Tiesa, viņa reizēm 
nelika atzīmes, arī kad bijām labi 
sagatavojušies...

Kuru instrumentu tu vēl 
gribētu prast spēlēt?

Esmu mēģinājusi... 
Brālis ļāva pamēģināt spēlēt viņa ģitāru, 
un mazliet arī pamācīja...
Vidusskolā mēs ar draudzeni gājām 
spēlēt ērģeles uz Rēzeknes katedrāli. 
Spēlējām visus Baha skaņdarbus, ko 
zinājām. Tā bija neaprakstāma sajūta, 
kad dzirdējām, kā ērģeļu skaņas vareni 
atbalsojās visās baznīcas velvēs! 
Arī Jāzepa Vītola konservatorijā 
(tagadējā Mūzikas akadēmija red.) 
pirmajā kursā uzreiz pieteicos uz ērģeļu 
klasi un vēl dziedāt diriģentu korī, un 
strādāt par koncertmeistari, un uz 
basketbola treniņiem... Protams, drīz 
vien nācās “nolaisties uz zemes,” un no 
basketbola un ērģelēm nācās atteikties. 
Bet sajūta, ko es tā  pusgada laikā 
ieguvu pie profesora Nikolaja Vanadziņa, 
mūsu leģendārā ērģelnieka, joprojām 
dzīva manī...
Vienmēr esmu dziedājusi koros, 
tai skaitā, astoņi gadi sieviešu korī  
“Dzintars” ar diriģentiem Ausmu 
Darkēvicu un Imanti Cepīti.

Kādi ir tavi vaļasprieki bez 
klavieru spēlēšanas?

Mans brālēns kādreiz mums abiem ar 
vīru teica: “Jūs esat laimīgi cilvēki, jums 
hobijs un darbs ir viens un tas pats!“  
Varbūt tāpēc es  vairāk esmu ideju nevis 
vaļasprieku cilvēks. 
Ir bijis periods dzīvē, kad tika daudz 
kas izmēģināts - neprātīgs brauciens ar 
airu laivu pāri Rāznas ezeram, dzejoļu 
rakstīšana, Kaukāza kalni... Sveša nav 
arī  adīšana, šūšana (pati esmu sev 
uzšuvusi augstskolas izlaiduma kleitu 
un kāzu kleitu), toršu cepšana - tās visas 
bija idejas, kuras man likās interesanti 
piedzīvot un īstenot!
Vienmēr esmu daudz lasījusi. Man 
ļoti patīk ļauties domām, piedzīvot 
atklāsmes. Tāpēc labprāt nodarbojos ar 

skriešanu, vingrošanu, braucu ar riteni, 
slēpoju, ceļoju. Tas viss atbrīvo galvu 
domām.
Kuru valsti tu noteikti vēlētos 
apmeklēt? Kāpēc?

Man vienmēr bija sapnis pabūt Londonā, 
Edinbugā. Lielbritānija likās kā aizjūras 
pasaku zeme. Nu esmu tur bijusi 
neskaitāmas reizes sakarā ar Suzuki 
mācībām, nekur citur tik daudzreiz 
neesmu bijusi. 
Pagājušajā vasarā mēs ar ģimeni bijām 
Austrijā - Bregencā, Zalcburgā.  Es - 
pirmo reizi. Mani sajūsmināja tiroliešu 
humora izjūta, arī Mocarta māte esot 
bijusi dzīvespriecīga un jautra, kas 
daudz ko izskaidro... Labprāt vēlreiz turp 
dotos, arī uz kādu koncertu...
Vēl Grieķija, Spānija, vēlreiz Portugāle... 
Kāpēc? Daba, jūra, kalni...
Un daudzi Latvijas stūrīši, kur vēl nav 
būts...

Ja tev būtu laika mašīna, 
kurā gadā (gs.)tu gribētu 
nokļūt? Kāpēc? Ko tu gribētu 
paņemt līdzi no šī laika uz 
mūsdienām?

Grāmatās, filmās mani saista gan 
pagātnes, gan nākotnes vai fantāziju 
pasaules. Tā jau mums ir savdabīga 
“laika mašīna”. 
Bet es esmu laimīga dzīvot šajā man 
atvēlētajā laikā un vietā.
Šis laiks ir bijis pārmaiņām pārbagāts 
gan mūsu valstī, gan manā dzīvē, ir tik 
daudz iespēju!  Viss vēl turpinās, un es 
gribu to piedzīvot! 
Mūsdienām es labrāt pievienotu 
izglītotās inteliģences slāni no 19. gs. 
un 20. gs. sākuma. Man tuvi tā laika 
latviešu un krievu inteliģences ideāli un 
vērtības. 

Tavs novēlējums visai Latvijas 
Suzuki saimei?

Mans novēlējums - nekad nepagurt ceļā 
uz sevi labāku, nepagurt ieguldīties 
sevī, savos bērnos un cilvēkos..., ticēt, 
ka pasauli varam darīt labāku!

Tas brīdis ir pienācis – šogad savu ceļu pie lasītāja 
uzsāks latviešu valodā tulkotā Šiniči Suzuki grāmta „Ar 
mīlestību audzināti”. Šobrīd grāmata vēl ir tulkošanas 

procesā, bet jau pavisam drīz to savos grāmatu plauktos 
varēs novietot ikviens interesents, kas vēlēsies uzzināt 

ko vairāk par Suzuki filozofiju.

Grāmatu no angļu valodas tulko Latvijā atzīts tulkotājs, 
pasniedzējs, dramaturgs un Operas kluba vadītājs  

Raimonds Auškāps. Šo grāmatu viņš bez atlīdzības 
uzņēmās tulkot, jo viņa mazeitas Petra un Mare Auškāpas 

apgūst klavierspēli pie Suzuki skolotājas Kristīnes Rāviņas un 
arī pašam visu mūžu ir bijusi dziļa saikne gan ar pedagoģiju, 

gan ar mūzikas pasauli – spēlējot, dziedot, dejojot vai 
vienkārši klausoties mūziku. Šī pieredze ļauj viņam kā 

tulkotājam precīzāk un niansētāk uztvert Š. Suzuki domas un 
atklāsmes , ar kurām autors dalās savā grāmatā.

AR MĪLESTĪBU 
AUDZINĀTI

BEIDZOT Š. SUZUKI GRĀMATA 

BŪS PIEEJAMA ARĪ  
LATVIEŠU VALODĀ.
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Fragments no grāmatas „Ar mīlestību audzināti”: 
„Vai mans zēns kaut ko sasniegs?”
Kāda mana skolnieka māte reiz atnāca apjautāties par savu 
dēlu.  Šim skolniekam bija laba muzikālā izjūta, viņš ļoti labi 
vingrinājās un bija pārāks bērns.

„Sensei (profesor), vai mans zēns kaut ko sasniegs?” viņa 
tieši tā pajautāja.

Es smiedamies atbildēju: „Nē. Viņš nekļūs par „kaut ko”.”

Šķiet, ka mūsu laikos vecākiem ir nosliece lolot šāda veida 
cerības. Tā ir neslēpti auksta un aprēķina pilna attieksme 
pret izglītību. Kad es kaut ko tādu dzirdu, man ir vēlēšanās 
atbildēt jokojot. Bet māti mana atbilde satrauca un 
pārsteidza.

Tāpēc es turpināju: „Ar 
savu vijoļspēli viņš kļūs 
par cildenu cilvēku. Vai tas 
nav diezgan labi? Jums 
vajadzētu pārstāt vēlēties, 
lai jūsu bērns kļūst par 
profesionāli, par labu 
naudas pelnītāju. Šī doma 
slēpjas jūsu jautājumā, un 
tā ir aizvainojoša. Cilvēks 
ar smalku un skaidru 
sirdi atradīs laimi. Vecāku 
vienīgajām rūpēm vajadzētu 
būt audzināt savus bērnus 
kā cēlas būtnes. Ar to 
pietiek. Ja tā nav viņu lielākā 
cerība, galu galā bērns var 
izraudzīties ceļu, kas ir 
pretējs viņu cerībām. Jūsu 

dēls labi spēlē vijoli. Mums jāmēģina padarīt viņu lielisku arī 
prātā un sirdī.”

”Ar savu vijoļspēli viņš kļūs par cildenu cilvēku. Vai tas nav diezgan labi? Jums vajadzētu 
pārstāt vēlēties, lai jūsu bērns kļūst par profesionāli, par labu naudas pelnītāju” “

„Pēc ilgāka laika esmu saņēmis tekstu tulkošanai: Siniči 
Suzuki darbu "Ar mīlestību audzināti", kas tulkots angļu 

valodā. (Oriģinālā japāņu valodā tas man nebūtu pieejams.)  
Grāmata par to, kā audzināt talantus, mūziķus ar mīlestību.

Tas, ko savā tulkotāja mūžā esmu iemācījies, ir kaut kas 
vienkāršs un reizēm ne tik vienkāršs: iztulkot var tikai to, ko 
saprot. Valoda, vārdi - tas ir vienkāršākais līmenis. Jāsaprot 

ar sirdi, ar visu savu būtību. Kā ir šajā gadījumā? 

Jāsaprot mīlestība. To esmu mācījies ilgi un vēl turpinu 
mācīties; un te es nedomāju tikai ģimeni, bērnus, bet arī 

savus audzēkņus, studentus.

Jāsaprot audzināšana, un te man ir bijusi pieredze ne tikai 
praksē, visu darba mūžu strādājot par pasniedzēju, bet arī 
teorētiski, mācoties pedagoģijas 

aspirantūrā.

Jāsaprot mūzika. Tā man bijusi 
visapkārt kopš bērnībā dziedātām 

tautasdziesmām, redzētiem un 
dzirdētiem baletiem, operām, 

koncertiem līdz pat šodienai, nemaz 
nerunājot par dažādiem mūzikas 

ieskaņojumiem. Praktiskā izpratne 
nākusi no tautas deju dejošanas, 

dziedāšanas korī un klavierspēles 
apgūšanas sava skolotāja vadībā. Ar 

lepnumu varu teikt, ka pašdarbības 
konkursā kā Svešvalodu fakultātes 

1. kursa students esmu spēlējis 
Universitātes Lielajā Aulā.

Visgrūtāk ir saprast japānisko 
domāšanas veidu, tā pamatīgumu. 

Ne vienmēr spēju tā iejusties, 
lai darbs ritētu raiti (no japāņu valodas tulkoto romānu 

lasīšana nepalīdz). Te vēl viena atziņa: katrs tulkojums ir 
neatkārtojama pieredze. Bet arī tas, kurš iet lēnām, tomēr iet 

uz priekšu!”

1. Tici sava bērna spējām. 
Šī ticība var ļoti motivēt un uzlabot mūsu rīcību, mūsu 
emocijas un komunikāciju ar bērnu. Tā palīdz brīžos, kad no-
spraustie mērķi netiek sasniegti iedomātajos termiņos – tas 
liek saprast, ka bērns vēl ir ceļā uz šo mērķi nevis – bērnam 
tas nav pa spēkam. Ticība bērna spējām veicina attīstību 
un laimes sajūtu. Ja vecāki tic bērna spējām, arī bērns tam 
noticēs!

2. Sadarbojieties ar Suzuki skolotāju kā 
partneri. 
Ar cieņu runājiet par un ar skolotājiem. Pildiet skolotāju 
uzdotos uzdevumus, centieties apmeklēt visus pasākumus, 
kurus skolotājs tik rupīgi plāno, vērsieties pie skolotāja, kad 
ir kādi jautājumi vai bažas par sava bērna skološanu. Ja jūtat, 
ka skolotājam būtu jāzina, kaut kas būtisks par jūsu bērna 
dzīvi vai vajadzībām, par kurām skolotājs nenojauš, runājiet 
par to ar skolotāju. Esiet aktīvs partneris skolotājam, audzi-
not un skolojot bērnu ar mīlestību. 

3. Katra izvēle ir svarīga. 
Mums jāatceras, ka katrai izvēlei ir savas sekas. Iespējams 
Jūs bieži par to runājat ar saviem bērniem, piemēram, ka, 
ejot vēlu gulēt, no rīta būs grūti piecelties. Vecākiem ir ļoti 
svarīgi apzināties šīs sekas jau pašā sākumā, lai vēlāk tiktu 
sasniegts vēlamais mērķis. Ja mēs ļaujamies dusmām vai 
neiecietībai brīdī, kad bērns apgūst mūziku, ir jābūt gatavam, 
ka bērns turpmāk nelabprāt spēlēs mūzikas instrumentu. 
Šī negatīvā pieredze radīs sekas turpmākajai dzīvei. Ja 
izvēlaties bērnu iesaistīt ļoti daudzās aktivitātēs un pulciņos 
– ne tikai Suzuki mūzikas skolas apmeklēšana, tas ir viens 
veids kā bērnu attīstīt, bet tad Jums ir jābūt gatavam, ka 
kādu dienu redzēsiet milzīgu atšķirību starp Jūsu bērnu un to 
bērnu, kas mūzikas apgūšanu ir izvēlējies kā vienīgo prioritāti. 
Vecāku uzdevums ir atbildīgi izturēties, pieņemot izvēles, un 
nedusmoties, ka kādam citam ir labāki rezultāti, jo tas kāds 
cits visdrīzāk ir laicīgi pieņēmis citu izvēli.  

Iepazīstinot bērnu ar mūzikas pasauli, vecāki dažkārt 
sastopas ar negaidītiem šķēršļiem. Tie var būt gan vecāku 
un bērna laika trūkums, gan bērna pastāvīgas intereses  
noturēšana, kā arī nereti vecākiem piemīt neticība sava 
bērna spējām un nezināšana, kā šādā situācijā rīkoties. 
Bieži vien, lai pārvarētu šķēršļus, ir nepieciešama līdzcilvēku 
palīdzība. Palīdzēt var arī ar padomu vai atklājot savu 
pieredzi līdzīgā situācijā.  Mūsdienās šo padomu vai cita 
pieredzi mēs uzzinām gan reālajā dzīvē – no citiem vecākiem, 
skolotājiem un skolēniem, kā arī grāmatās un Internetā ir 
pieejama visdažādākā informācija. Viena no aktīvākajām un 
informācijas bagātākajām vietnēm Internetā ir ASV Suzuki 
Asociācijas mājaslapa suzukiassociation.org.

Šajā mājaslapā ir ļoti daudz rakstu un forumu par 
visdažādākajām tēmām, kas skar Suzuki skolēnus, vecākus 
un skolotājus. Manu uzmanību piesaistīja kāds neliels 
rakstiņš, kurā Suzuki čella skolotāja Britānija Gardnere 
apraksta savu pieredzi gan kā Suzuki skolniece, gan kā 
skolotāja un šobrīd viņa jau 4 gadus ir arī Suzuki skolēna 
mamma. Kā viņa pati saka, viņa ir bijusi visos trijos Suzuki 
trijstūra stūros – skolēns, skolotājs un vecāks. 

Savā rakstā B. Gardnere dalās ar 8 ieteikumiem, kas domāti 
Suzuki vecākiem. Bet pirms viņa dod šos būtiskos padomus, 
viņa vēlas pievērst uzmanību vēl kādai atklāsmei, pie kuras 
viņa nonāca tikai pēc tam, kad viņa pati kļuva par Suzuki 
vecāku. Viņa ieraudzīja to milzīgo atšķirību, kā bērnu uzt-
ver mūzikas skolotājs un bērna vecāki. Kad skolēns ienāk 
pie skolotāja klasē, lai mācītos, viss, ko skolotājs redz, ir 
iespēja – iespēja augt un attīstīties. Skolotājs nezina bērna 
problēmas ģimenē vai nesaskaņas ar draugiem, viņš nezina, 
ar ko bērns šobrīd „cīnās”, kas ir tās lietas vai šķēršļi (ja tādi 
ir), kas viņam ik dienu jāpārvar. Tāpēc viņa kā skolotāja sas-
kata katrā bērnā potenciālu.

TULKOTĀJA RAIMONDA AUŠKĀPA PĀRDOMAS:

8IETEIKUMI 
SUZUKI VECĀKIEM

Rakstu ssagatavoja un tulkoja: Una Raumane
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Manuprāt, vizuālizācija bija iedarbīga un lika bērniem pavērot 
sevi no malas un saprast kāda konkrēta elementa  - stājas, 
elpošanas, kreščendo jēgu.

Pašus mazākos skolotājs instrumenta spēles azartā aizrāva 
ar rotaļām. Piemēram, kurš pirmais aizlēks līdz mērķim, ja 
par katru pareizi sadzirdētu stīgu bērnam pienākas lēciens 
uz priekšu. Lielākiem bērniem sajūsmu izsauca spēles, 
piemēram, “Sameklē mazo Mocartu!”.  Vijoles ansambļa 
atskaņotais piano norāda, ka Mocarta meklētājs ir tālu no 
slēptuves, bet forte liecina par to, ka mazais Mocarts ir 
paslēpts pavisam netālu. 

Viens no paņēmieniem, lai tiktu galā ar uzstāšanās lampu 
drudzi, ir palīdzēt sajust uzstāšanās prieku. Pavisam mazo 
vijolnieku skolotājs uzceļ uz galda, lai modinātu koncerta 
svinīguma apziņu. Lielāks vijolnieks cenšas koncertā izspēlēt 
ar nometnes skolotāju trenētos knifiņus.

Piecas dienas nometnē būtiski nemainīs mazā mākslinieka 
prasmes, bet šīs piecas dienas būtiski maina mazā 
mākslienieka motivāciju. Un motivācija ir viens no 
svarīgākajiem uzmanības noturības iekšējiem dzinuļiem. 
Paldies Suzuki 2018.gada vasaras nometnes organizatoriem 
par siltām, vasarīgām un jautrām atmiņām.

“Katru dienu izspēlēt ar koncertmeistaru, jo tad koncertā 
vieglāk, mācīties pie jautra skolotāja, kurš uz lapas man 
sazīmēja banānus un apelsīnus, lai es nejaucu tēmas 
melodijā, dzīvot skaistā pilsētā un varēt sarunāties ar visiem 
– lai viņi būtu no Lietuvas, Argentīnas, Beļģijas vai Spānijas.” 
Tās ir dažas no manas meitas spilgtākajām atmiņām par 
2018. gada vasaras Suzuki nometni Birštonā, Lietuvā.

Mani kā vecāku visvairāk iepriecināja bērna iekšējās 
motivācijas treniņš, darbs ar uzmanības noturēšanu.

Viens no mācīšanas paņēmieniem Suzuki nometnē ir spilgta 
vizualizācija. Piemēram, vijoles lociņš ir lidmašīna. Lociņam ir 
uzmanīgi un precīzi jāpiezemējas uz stīgām nevis jāavarē ar 
griezīgu skaņu. Cits piemērs skolotājam skaidrojot kreščendo 
jeb pakāpenisku skaļuma palielināšanos. Skolotājs jautā: 
“Kas vajadzīgs, lai varētu kāpt augstāk un augstāk kalnā?” 
Bērni atbild: “Spēks, virves, izturība”. Skolotājs skaidro, ka 
vispirms ir nepieciešams būt kalna pakājē, pašā lejā, jo no vir-
sotnes augstāk vairs uzkāpt nevar. Un visubeidzot nometnes 
vadītāja Kuna Rena komsikie, bet ļoti trāpīgi kariķētie mūziķu 
tipāži – garlaikots vijolnieks, kura acis vēro apkārt notiekošo, 
kamēr rokas kaut ko spēlē vai nemierīgais vijlonieks, kura 
kājas dīdās, kamēr rokas cenšas atskaņot skaņdarbu. 

4. Bērniem, mācoties Suzuki 
skolā, ir svarīgi būt kopā ar 

vienaudžiem. 
Šīs draudzības, kas rodas Suzuki grupu 

nodarbībās, dažādos pasākumos vai 
nometnēs, var pāraugt par draudzībām, 

kas ilgst visu mūžu. Bērnam augot un 
attīstoties, dzīves laikā rodas dažādas 
situācijas, kad ir grūti turpināt iesākto 

izglītības ceļu – īpaši pusaudžu gados, 
kad jaunietim liekas, ka viņa dzīve ir pilna 

ar dažādiem dramatiskiem notikumiem 
un pārmaiņām. Šādos mirkļos daudziem 

pusaudžiem ir vilinājums pamest mūzikas 
skolu, bet, tam pusaudzim, kam ir izveido-
jusies cieša draudzība ar kādu citu Suzuki 

skolēnu, ir vieglāk pārvarēt šo krīzi un 
turpināt mācības arī šajā vecumā. Jaunieši 
zina, ja viņi pametīs mūzikas skolu, viņiem 

visdrīzāk pārtrūks draudzība arī ar skolā 

iegūtajiem draugiem. Draudzība var būt kā 
līdzeklis, ar kuru pieveikt šo krīzi. Grupu 
nodarbības ir būtiskas arī vecākiem, jo, 
apmeklējot nodarbības kopā ar bērnu, 

arī vecāki iepazīst citas ģimenes, kurām 
ir līdzīgi mērķi un iespējams arī līdzīgas 

problēmas. Tas ir veids, kā vecāki var veidot 
savstarpējas attiecības, kurās viens otru 
iedvesmo, atbalsta, uzklausa un motivē.

5. Labākā vingrināšanās ir 
regulāra vingrināšanās. 

Tas ir kā tīrīt zobus vai ēst dārzeņus 
– tas vienkārši ir jādara katru dienu un 

punkts. Nav citu variantu.  Tikai regulāri 
vingrinoties var augt, skaisti spēlēt un 
kļūt izcils. Ja vēlies būt izcils tajā, ko 

dari, tev ir jāvingrinās. Nav citu ceļu. Var 
izvēlēties konkrētu  laiku, kurā vingrināties 

katru dienu. Tā ir vieglāk sevi disciplinēt. 
B. Gardnere ar savu vecāko meitu ir 

vienojušās, ka vingrināšanos var sadalīt 
trijās daļās un katrai daļai tika izveidotas 
konkrētas krāsas kartītes. Zaļās kartītes 

meita izspēlē no rīta pirms skolas. Pēc 
skolas viņa izspēlē rozā kartītes un ir arī 
dzeltenās kartītes, kuras viņa var lietot, 

kad vien vēlas. Zaļās un rozā kartītes 
mamma ar meitu izspēlē kopā, taču 

dzeltenās kartītes meita spēlē tad, kad 
viņa pati to vēlas. Tas savukārt veicina 

viņas neatkarības sajūtu un ļauj pašai 
pieņemt lēmumu par savu izaugsmi un par 

patstāvīgu vingrināšanos.

6. Vienmēr atcerieties, cik 
būtiska ir bērna pieredze. 

Pieaugušajiem bieži diena ir saplānota 
pa minūtēm un dienas laikā ir jāveic 

visdažādākie pienākumi. Bet citreiz ir jāļauj 
saviem plāniem mainīties, ja to vietā ir 

iespēja būt kopā ar bērnu. Un, esot kopā ar 
bērnu, atcerieties, ka bērns mācās darot. Un 
arī caur kļūdām. Bērns mācās fantazējot un 

radoši darbojoties. Sviniet un priecājieties 
par bērna panākumiem. Tas bērnu 

iedrošinās spert nākamos soļus attīstībā.

7. Vingrināšanās veicina izaugs-
mi, bet izaugsme rodas no cīņas. 

Ja kāds cīnās, tas nozīmē, ka viņš aug. 

Tas nenozīmē, ka vienmēr būs šis grūtais 
ceļš ejams, bet tas nozīmē, ka tieši šajā 

mirklī notiek izaugsme. Kad bērns apgūst 
ko jaunu, viņš izjūt šo cīņu, kuru uzvarēt 

var palīdzēt vecāki kopā ar skolotāju. 
Vecākiem ir svarīgi ticēt šim izaugsmes 

procesam – neuztraukties, būt pacietīgiem 
un konsekventiem. 

8. Bērnam augot, vecākiem 
ir jāspēj pielāgoties jauniem 

apstākļiem. 
Patiesības un vērtības, kurām vecāki tic, 

visbiežāk nemainās. Bet mainās veids, kā 
vecāki, atbilstoši savām vērtībām, attiecas 
pret bērnu dažādos bērna vecuma posmos. 

Piemēram, nākamgad bērns vingrināsies 
citādāk nekā viņš to dara šobrīd, jo bērns 

būs audzis. Vecāku loma mainās – ja 
sākotnēji vecākiem ir 100% līdzdalība bērna 

mūzikas apguvē, tad vēlāk šāda kopīga 
mācīšanās kļūst aizvien retāka. Ar katru 

gadu bērns kļūst nobriedušāks, viņa pras-
mes uzlabojas un viņš alkst pēc lielākas 

neatkarības.

Suzuki metode ir īpaša ar to, ka tā 
koncentrējas ne tikai uz vispārīgu bērna 

izaugsmi, bet arī uz sirds skaistumu. Un nav 
šaubu, ja vecāki sekos šiem 8 ieteikumiem 
un audzinās bērnu mīlestībā, pacietībā un 
labestībā, arī vecāku sirdis taps gaišākas, 

gudrākas un mīlestības pilnākas.

”Bērns mācās fantazējot un radoši darbojoties. Sviniet un 
priecājieties par bērna panākumiem. ” “

ATCEROTIES SUZUKI NOMETNI BIRŠTONĀ
2 0 1 8 .  G A D A  V A S A R Ā

Raksta autore: Ievas un Laimas mamma Gita Timofejeva
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NO SPONTĀNAS DOMAS LĪDZ CEĻOJUMAM UZ SPĀNIJU:
MŪSU ĢIMENES PIEREDZE SUZUKI MEISTARKLASĒ SPĀNIJĀ

Sākums
Daniels un Mērija. Skolotāji, kuri visiem klavieru bērniem un 
viņu vecākiem ir tuvi un par kuriem daudz nav jāstāsta. Viņi 
bija tie, kas mūsu Engures nometnes izskaņā 2017. gadā 
aicināja mūs uz Suzuki nometni Spānijā 2018. gada vasarā. Tas 
izklausījās neticami un eksotiski – kā sapnis.  Bet kad daudz 
par sapni domā un runā un tic, tad tas arī piepildās.  Nometne 
Spānijā kļuva par mudinājumu Krišam un Vincentam ātrāk 
pietuvoties 2. klavieru grāmatas nobeigumam.  Sarunājām – 
ja būs gatava 2. grāmata, tad būs arī nometne Spānijā.  Tā 
teikt desiņa deguna galā.  
Daudzkārtaina kūka
Brīdī, kad sapratām, ka uz Spāniju brauksim ar mašīnu, nevis 
lidmašīnu, Suzuki meistarklase Spānijā kļuva par vēl lielāku 
vasaras piedzīvojumu. 3500km cauri Eiropai ... 5 dienas turp, 
5 dienas uz vietas – Botragio del Lazoya, 5 dienas atpakaļ.  
Protams nedaudz bažīgi – kā tad būs visiem kopā cieši un 
ilgi sēžot mašīnā? Un vai kaut ko no Eiropas, izņemot tās 
ceļus un ceļa malas, dabūsim izbaudīt? Bet ceļojums izdevās 
brīnišķīgs – kā tāda garda kūka: ceļš zem kājām 5 dienas ar 
atsevišķām odziņām, tad Suzuki mūzika un Suzuki atmosfēra 
pa vidu un 5 dienu atpakaļceļš. Turpceļā izvēlējāmies ceļu 
caur Briseli Beļģijā, Bourges Francijā un kalnu ciematiņu ar 

skolotājiem. Man it īpaši patika ritma nodarbības – tā bija gan 
kopīga izkustēšanās, gan koncentrēšanās, gan koordinācija, 
gan arī komunikācija ar citiem nodarbības dalībniekiem. 
Tās vadītājs panāca apbrīnojami mierīgu un prieka pilnu 
atmosfēru, kas iedvesa labu garastāvokli visai dienai. 
Grupu nodarbības pie Kristīnes un Nancy atklāja to, ka 
mūsu bērni lieliski spēlē grupās. Grupa bija liela un raiba – 
ar bērniem, kas iespējams nekad nebija spēlējuši grupā un 
ar bērniem, kas grupās bija spēlējuši 
katru nedēļu. Mani kārtējo reizi 
izbrīnīja skolotāju meistarība spējot 
iekļaut visus un panākot skaistu skaņu 
un kopīgu muzicēšanu.
Improvizācijas nodarbībās pie Daniela 
bija daudz kas atpazīstams no Daniela 
vadītajām nodarbībām mūsu nometnēs 
un meistarklasēs. Manos pierakstos 
ir saglabājušās atsevišķas odziņas 
no Daniela nodarbībām. Viena ir par 
to, ka mūzika, ko radām, ir skaista tikai tad, kad ir saskaņa 
starp prātu, sirdi un ķermeni. Mums kā vecākiem ir jātiecas, 
lai šo patiesumu un veselumu koptu un atbalstītu savos 
bērnos. Otra odziņa ir par repertuāru.  Daniels uzsvēra, ka 
improvizāciju nodarbībās un klausīšanās repertuārā ir svarīgi 
iekļaut visas grāmatas no 1.-7., jo, pirmkārt, tā ir skaista 
mūzika; otrkārt tas veicina motivāciju spēlēt un, treškārt un 
galvenokārt, tas rāda to, ka skolotājam un vecākam ir pilnīga 

kazām un aitām Spānijas Pireneju ziemeļos.  Atpakaļceļš – 
caur Barselonu, gar Vidusjūru, Nimzu un Lionu Francijā un 
Drēzdeni Vācijā.  
Mūzika Spānijā
Nometnē iejusties bija viegli, laikam jau tāpēc, ka Suzuki 
filozofija pievelk līdzīgi domājošas ģimenes it visur. Sākotnēji 
biju apmulsusi no tā, ka visas organizatoriskās lietas bija 
spāniski, taču vēlāk parādījās informācija arī angliski un pie 
tam gan grupu, gan individuālās nodarbības bija gan angliski, 
gan spāniski. Patiesībā mūzika, kā zinām, ir valoda pati par 
sevi un tajā saprasties ir viegli. Viegli bija arī tāpēc, ka zināmā 
mērā nometne Spānijā bija līdzīga mūsu nometnei Engurē ar 
individuālām un grupu nodarbībām (lielākām un mazākām), 
ritma nodarbībām un koncertiem.  Noteikti varu teikt, ka mūsu 
bērni bija gatavi un bija ļoti labi sagatavoti, lai iekļautos un 
sadarbotos.  
Dienas iesākās ar perkusijas vai ritma nodarbībām, kurās 
kopā ar bērniem piedalījās arī vecāki. Pēc tam sekoja 
spēlēšana lielās grupās, ko vadīja mūsu pašu Kristīne Rāviņa 
kopā ar skolotāju no Skotijas – Nancy Birse. Vēlāk dienā – 
improvizācijas pie Daniela un individuālās nodarbības pie 
Mērijas.  Dienas beigās – koncerti, uz kuriem bērni paši 
pieteicās un varēja sagatavot grupu priekšnesumus.
Nedaudz par katru no nodarbībām pastāstīšu smalkāk. 
Ritms un perkusija – lielisks dienas iesākums pie 2 dažādiem 

pārliecība, ka katrs bērns ir spējīgs sasniegt 7. grāmatu.
Individuālās nodarbības pie Mērijas, kā jau ierasts, bija 
enerģiskas un aizraujošas. Pēc otrās dienas nodarbības 
Mērija teica Krišam un Vincentam, ka viņa vēlas viņus ievadīt 
3. grāmatā un lūdza sagatavot nelielus fragmentus no 3. 
grāmatas skaņdarbiem – cik iespējams uz nākošās dienas 
nodarbību. Ne Krišs, ne Vincents vēl šos skaņdarbus nebija 
spēlējuši, jo bija piestrādājuši pie 2. grāmatas pabeigšanas. 

Bija lieliski redzēt aizrautību un 
entuziasmu, ar kuru Krišs un Vincents 
metās iekšā 3. grāmatā! Nometne 
tiešām bija kā atspere, lai turpinātu 
klavierspēli Suzuki programmā ar 
prieku un enerģiju! Mērija nebeidza 
slavēt mūsu lielisko skolotāju Tamāru, 
kas ielikusi Krišam un Vincentam 
lieliskus pamatus – tehniku, mūzikas 
izjūtu, klausīšanās nozīmi!
Spāņu mentalitāte 

Vērot spāņu ģimenes bija aizraujoši. Liela daļa no tām bija 
lielas un ieradušās pilnā sastāvā – ar vairākiem bērniem, 
mammu un tēti. Pamanīju, ka viņi ir priecīgi, atvērti un 
nebaidās no fiziskiem mīlestības apliecinājumiem – 
apskāvieniem, bučām, pieskārieniem. Piefiksēju, ka tas 
mani pārsteidz. Laikam jau tāpēc, ka pati esmu no tiem 
atturīgajiem ziemeļniekiem. Atceroties spāņu ģimenes 
un taustāmo mīlestību viņu starpā, mani pārņem prieks.  

Raksta autore: Ilze Matīse-VanHoutana

”Mani kārtējo reizi izbrīnīja 
skolotāju meistarība, spējot iekļaut 
visus un panākot skaistu skaņu un 

kopīgu muzicēšanu.” 

“
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Un sajūta, ka viņi ļoti patiesi iemieso 
Suzuki garu – loloti mīlestībā. Man šķiet, 

ka bija vērts braukt uz Spānijas Suzuki 
nometni, lai noķertu šo spānisko sajūtu.

Nometnes organizācija – Latvijā ir 
tikpat labi un labāk nekā Spānijā!

Nometnes organizācija bija laba, bet man 
gribētos teikt, ka Latvijas nometnes ir 
tikpat labas un vēl labāk organizētas. 
Man liekas, ka komunikācija no mūsu 

nometņu rīkotājiem ir labāka, nekā bija no 
spāņu puses – pieteikšanās laikā saņēmu 
e-pastus, bet tie visi bija spāniski, tāpēc 

vajadzēja iztikt ar Google translate, 

lai izzinātu par nometnes detaļām 
un smalkumiem. Protams, Spānijas 

nometnei bija cits vēriens, jo piedāvātais 
instrumentu klāsts bija daudz plašāks  
un dalībnieku skaits lielāks, bet mūsu 

nometne tiešām var lepoties ar skolotāju 
kvalitāti un nometnes pārdomāto 

programmu, t. sk., vakara lekcijām un 
pasākumiem.  Spānijas nometnē vakari 
bija piepildīti ar koncertiem, uz kuriem 

brīvprātīgi pieteicās bērni un kuros 
bija daudzi brīnišķīgi kopdarbi.  Bija arī 

viena lekcija vecākiem, ko vadīja zviedru 
vijoļskolotājs Svens Sjogrens un tā bija 
lieliska.  Lai gan Spānijas nometnē bija 

dažādu vecumu bērni, tomēr pietrūka tas 
vienotais lielo bērnu gars, kas ir valdījis 

Engures nometnēs, kur beļģu lielie 
bērni - vijolnieki (tie, kuri jau labu laiku ir 
pabeiguši visas Suzuki grāmatas) sanāk 

kopā ar mūsējiem lielajiem, lai kopīgi 
vakarā spēlētu spēles vai pavadītu laiku 

jūras malā.  
Biežāk uzdotie jautājumi

Iedomājos, ka ikvienam uz mēles ir 2 
jautājumi – cik tas maksāja un vai nebija 

karsti. Uz nometnes izmaksām var 

raudzīties kā uz jautājumu – cik izmaksāja 
5 dienas „pilna pansija” plus skaista mūzika 
plus laiks kopā ar bērniem Spānijā? Man 
pašai pirmā atbilde, kas nāk prātā, ir tā, ko 
sen atpakaļ redzēju kādā reklāmā Amerikā..... 
Atbilde ir „priceless” – tātad naudas ziņā 
neizmērāmi. Bet tā pragmatiski atbildot - 
dalība meistarklasēs katram bērnam bija 200 
EUR; dzīvošana uz vietas kopmītnē, koledžas 
teritorijā plus ēšana – katram 200 EUR. Tātad 
kopā mums kā ģimenei nometnes izmaksas 
bija 1200 EUR. Uz „galviņu” dienā rēķinot: 
1200:4:5 = 60 EUR. Pavisam neekstravaganti!
Par karstumu. Nometnes laika karstums 
prātā nav atstājis gandrīz nekādus 
nospiedumus, lai gan Krišs to atceras 
pavisam skaidri. Naktis bija pat vēsas. 
Secinājām, ka tajā pašā laikā Latvijā naktis 
ir bijušas karstākas! Dienas karstumam 
pielāgojāmies – gājām rīta pastaigās pa 
pilsētu, kad rīts vēl bija svaigs un vēss, bet 
pa dienas vidu slēpāmies ēnā un telpās. 
Dzīvīgums atgriezās pēc vakariņām, kad 
nometnes dalībnieki – gan bērni, gan 
pieaugušie pulcējās laukumā blakus ēdnīcai. 

Tad tur bija futbols, sarunas, spēles pēc 
patikas.
Noteikti brauciet!
Noteikti gribu iedrošināt ikvienu ģimeni, 
kam ienāktu prātā doties uz Suzuki mūzikas 
nometni Spānijā vai citviet Eiropā – esat droši 
– būs labi! Jūs būsiet gaidīti un Jūsu bērni 
būs labi sagatavoti, lai nometnē saņemtu 
atspērienu turpināt mūzikas apmācību Suzuki 
garā. Un kur nu vēl ne ar ko neizmērojamā 
vērtība laikam, ko pavadīsiet kopā ar saviem 
bērniem un citiem brīnišķīgiem cilvēkiem 
skaistā mūzikā!

LAPPUSITE BERNIEM- -
Ieraksti instrumentus, kurus var mācīties lietojot suzuki metodi!

Klavieres

Ērģeles
Agrīnā vecumposma 

izglītībaArfa

Mandolīna

Ģitāra

Flauta Trompete Balss

Blokflauta

Kontrabass Čells

Alts Vijole
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SUZUKI KLAVIERU, VIJOLES UN ČELLA AUDZĒKŅI, VECĀKI UN SKOLOTĀJI! 
Reizi divos gados, vasarā, augustā, Engures pilsēta ir burtiski pieskandināta ar mūziku. Vairāk nekā 200 

Suzuki bērni, vecāki un skolotāji vienkopus ir būtisks īpatsvars, salīdzinot ar nelielās pilsētiņas iedzīvotāju 
un atpūtnieku skaitu. Mūzika plūst ne tikai no mācību klasēm nodarbību laikā, bet no agra rīta līdz vēlam 

vakaram tā skan arī pagalmos, istabās un pludmalē. Sajūta ir gluži kā atrodoties uz citas planētas! 

Gribat satikties ar saviem draugiem un pavadīt nedēļu kopā? Gribat iepazīties ar Suzuki ģimenēm no citām 
valstīm? Gribat satikt fantastiskus Suzuki viesskolotājus no Lielbritānijas, Beļģijas, Islandes, Polijas u.c. 

valstīm?

Radīsim Suzuki vidi visi kopā! Piesakieties! Mēs jūs gaidām!
Pieteikšanās elektroniski no 15.februāra. Vietu skaits ierobežots. Pārbaudiet, vai esat Latvijas Suzuki 

Asociācijas biedrs, jo biedriem ir dalības maksas atlaide.

Meistarklase 
5 . - 1 0 .  A U G U S T S   |   2 0 1 9

3. L AT VIJAS SUZUKI VASARAS
Šajā koncertā uzstāsies Suzuki skolēni – flautisti, 
pianisti, vijolnieki, čellisti no visas pasaules, kuri 
šobrīd ir sasnieguši vismaz Suzuki 2. grāmatas 

līmeni. 

Šis būs jau otrais Suzuki Galā koncerts 
Karaliskajā Alberta zālē . Pirmajā koncertā 
2015. gadā piedalījās 1300 jauni mūziķi, kas 

uzstājās 5000 cilvēku lielai auditorijai. Skolēni 
un skolotāji bija ieradušies no tādām valstīm kā 
Austrālijas, Beļģijas, Kanādas, Čehijas, Dānijas, 

Igaunijas, Fēru salām, Somijas, Francijas, 
Vācijas, Islandes, Indijas, Īrijas, Itālijas, Japānas, 

Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Norvēģijas, 
Polijas, Krievijas, Spānijas, Zviedrijas, Šveices, 
Apvienotās Karalistes, ASV un Zimbabves. Tas 

bija iespaidīgs un neaizmirstams notikums. 

Skolēni runāja 22 dažādās valodās un daudzi 
no viņiem vispār neprata angļu valodu.  Visiem 

zināmais Š. Suzuki sastādītais repertuārs 
brīnišķīgi pierādīja, ka mūzika spēj vienot 

un ļauj komunicēt mūziķiem pat tad, ja nav 
nevienas citas kopīgas valodas, kurās mūziķi 

prastu sazināties. Spēcīgā Suzuki filozofija bija 
acīmredzama. Mēģinājumi un koncerts noritēja 

bez vārdiem. Mūzika runāja pati par sevi.

Skolotāji un skolēni jau šobrīd ir rezervējuši sev 
šo datumu un gaida š. g. maiju, kad tiks atklāta 

reģistrēšanās šim pasākumam. 

Ja ir vēlēšanās noskatīties 2015. gada Galā 
koncertu, DVD formātā tas ir pieejams LvSA 

bibliotēkā pie Suzuki skolnieces Evijas mammas 
Līgas: liga.brikmane@projekti.lv.

Lielbritānijas Suzuki Institūts ir publicējis 
paziņojumu, ka 2020. gada Lieldienās 
(svētdienā, 12. aprīlī) ir rezervēta 
Karaliskā Alberta zāle nākamajam 

Lielbritānijas Suzuki Galā koncertam.Koncerts 12. aprīlis  |  2020

Lielbritānijas  

Suzuki Galā

Tulkoja Una Raumane

Karaliskā Alberta zāle
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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.

Latvijas Suzuki asociācijā var iestāties jebkura fiziska 
persona, kura atbalsta Asociācijas mērķus, iesniedzot 

Valdei noteiktas formas rakstisku pieteikumu. 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.

Grupas pirmsākums 2015. gadā bija Tomasa, Lūcijas un 
Lūkasa mammas Egijas ideja par vietni, kur vecāki varētu 
dalīties ar savu pieredzi un aktuālo informāciju. Grupa vēl 

joprojām ir aktīva! Tajā esam dalījušies gan ar rakstiem 
un video par izglītību un mūziku, gan koncertu afišām 

Latvijas mūzikas vidē un mūsu pašu Suzuki vidē, vērtīgiem 
domu graudiem, fotogrāfijām no pasākumiem, muzikāliem 
jociņiem un citu interesantu informāciju. Šī grupa ir slēgtā 

grupa – tikai tās biedriem ir pieejama šī informācija. Grupai 
ir administratori, taču tas nenozīmē, ka tikai administratori 

drīkst ievietot vai dalīties ar informāciju. Aprunājoties ar 
kolēģiem un vecākiem, tika atklāts, ka lielākā daļa neprot 

ievietot grupā informāciju. 

Tāpēc, ceram, ka šis mums visiem noderēs!

ĪSA PAMĀCĪBA, KĀ DALĪTIES AR 
INFORMĀCIJU FB GRUPĀ:

1. Ja vēlaties dalīties ar informāciju, ko esat atraduši FB 
vietnē, tad

- spiediet Share (dalīties)
- piedāvātajā izvēlnē spiediet Share in a group 
(dalīties grupā)
- lauciņā, kur jau nepacietīgi gaida kursors, ierakstiet 
grupas nosaukumu - Suzuki ģimenes Latvijā
- spiediet Post (publicēt)

2. Ja vēlaties dalīties ar Suzuki koncerta afišu (pievienotais 
dokuments vienalga kādā formātā), tad

- atrodiet grupas lapas augšpusē lodziņu Say 
something about this (pastāsti kaut ko)
- pārvietojiet kursoru uz More (vairāk) un piedāvātajā 
izvēlnē spiediet uz Add File (pievienot dokumentu)
- spiediet Choose File (izvēlēties dokumentu)
- izvēlieties dokumentu, ko vēlaties pievienot no 
mapēm savā datorā
- spiediet Post (puclicēt)

Starptautiskā Suzuki Asociācija (ISA): 
internationalsuzuki.org/

Eiropas Suzuki Asociācija (ESA): 
europeansuzuki.org/

Eiropas Suzuki mācību attīstības fonds (ESTDT): 
suzukidevelopment.org/

ESA Suzuki skolotāju mācību un eksāmenu 
rokasgrāmata: 

digital-e-brochures.com/EuropeanSuzuki/TTraining2018/
Latvijas Suzuki Asociācija (LvSA): 

suzukimetode.lv

VECĀKU UN SKOLOTĀJU DALĪBA
 LATVIJAS SUZUKI ASOCIĀCIJĀ

NODERĪGI MATERIĀLI

FB GRUPA  
„SUZUKI ĢIMENES LATVIJĀ”
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