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Un nemaz nevajag gaidīt jaunu gadu, jaunu
darbu vai jaunu dzīvi. Šos nezināma autora
vārdus varu lasīt ikdienas, lai neiegrimtu
dzīves rutīnā un steigā, bet paskatītos pāri –
uz horizontu. Oktobrī ir Skolotāju diena, tādēļ
mans novēlējums visiem kolēģiem:
Aust saule. Sākas jauna gada pirmā diena.
Ko gan es varētu vēlēties no šīs dienas, no
šī gada? Neko tādu, kas padarītu pasauli vai
cilvēkus nabagākus, neko uz kāda cita rēķina.
Tikai tās dažāds lietas, kas atnākušas nepaliek
pie manis, bet tikai skar mani, lai uzkrātu
spēku un tūlīt pat paietu garām.
Dažus draugus, kas mani saprot un tomēr
paliek mani draugi.
Darbu, kuram ir reāla vērtība un bez kura
pasaule justos nabadzīgāka.

Atalgojumu par šādu darb
bu – pietiekami
mazu, lai pārmērīgi nenosslogotu nodokļu
maksātājus.
Prātu, kas nebaidītos ceļot, pat ja taka nav
skaidri iezīmēta.
Saprotošu sirdi.
Skatu uz mūžīgajiem pakalniem, nemierīgo
jūru kaut ko skaistu, ko radīju
usi cilvēka roka.
Humora izjūtu un iespēju sm
mieties.
Mazliet brīva laika, lai pavaļotos, neko nedarot.
Dažus brīžus, ko veltīt mierpilnai, klusai
meditācijai.
Dieva klātbūtnes sajūtu.
.....un pacietību, lai sagaidīttu visas šī lietas,
kā arī gudrību, lai saprastu, kaad tās atnākušas.
Ilze Dāve, redaktore

Dzejas dienas „Iesākums“
„Dzeja ir saule, kas visu dzīvu dara…,” ar
šī Raiņa aforismu svētību 16.septembrī
Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas
skolā noritēja Dzejas dienu pasākums
„Iesākums”. Un tiešām, zvaniņu skaņu
izdzirdis, pasākuma iesākumā atkāpās lietus
un ļāva Dzejas dienai notikt - kā iecerēts –
pie rudens greznotās skolas ieejas un uz
balkona.
„Iesākumā” muzicēja skolas flautas klases
audzēkņi: Anna Evelīna Ivanovska, Dārta
Justīne Kolāte, Arina Sevastjanova,
Voicehs Rafaels Ivanovskis, Anna Jupite,
e

(savas skolotājas - Daces Bičkovskas un
koncertmeisteres Madaras Kalniņas rosināti.) Flautas klases audzēkņu vidū
atradās arī pārsteigums visiem, mazā
dzejniece Dārta Justīne Kolāte, kura tik
pārliecinoši norunāja savu dzejoli par
rudens lapu čaboņu, ka klausītāji uzreiz
atzina- jā, dzejolis ir tieši par šo laiku!
Ar poētisku sveicienu no Raiņa „jaunu dienu
zemes” - Latgales, bija ieradušies Raiņa
bērnības mājas Berķeneles, Daugavpils
novada teātra studijas „Berķeneles
kamolītis” bērni un jaunieši. Viņi

Lai labi skan!
Lai tālu skan!
Lai vienmēr skan!
23.oktobrī sveicam direktoru

Valdi Lastovski
60 gadu jubilejā!

Jāzepa Mediņa Rīgas
1.mūzikas skolas kolektīvs

Foto- Ilze Vaidere
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Turpinājums fragmentam no 1944.gadā izdotās grāmatas ”Jāzeps Vītols.
Raksti par viņa dzīvi un darbu 80 gados.”
A u d z i n ā t ā j s . Vītola muzikāli
sabiedriskā darbība vēl ik dienas norit
publikas acu priekšā. Šī raksta nolūks
nav raksturot mākslinieku kā amata personu, ne arī visā plašumā kā cilvēku; ar
dažiem vārdiem gribu vēl viņu pieminēt
kā jaunās mūziķu saimes audzinātāju.
Jaunās — kaut daudziem Vītola
audzēkņiem jau sirmas galvas, kaut
daudzi dus zem smiltīm. No vecākajiem
viņa audzēkņiem, kas izkaisīti pa Latviju, Lietuvu, Igauniju, arī Vakareiropu, Krieviju, viens otrs varbūt kādreiz
pastāstīs savas atmiņas. Šeit varu teikt
tikai to, kam esmu bijis liecinieks Latvijas
konservatorijā.
Prof. Vītols vada speciālteorijas, tā saucamo kompozīcijas klasi. Nosaukums
sola daudz; profesors ne vienreiz vien
ir uzsvēris jaunajiem komponista slavas
tīkotājiem, ka komponēt nevar nedz
iemācīties, nedz iemācīt. Viss, ko skolotājs
var dot, ir tehniski norādījumi, zināmas
stila atziņas, ievads amata prasmē.
Nepieciešamas lietas komponistam, bet
tās var piesavināties arī gandrīz ikkurš
normāli attīstīts cilvēks, kas bez dāvanām
no augšienes paliks neauglīgs ,,skanošs
zvans un zvanošs zvārgulis”.
Konservatorija, gluži tāpat kā katra
vispārējā
i ā ējā obligātā
bli ātā skola,
k l kas
k māca
ā lasīt
l īt
un rakstīt, māca un var mācīt vienīgi
rakstīt un lasīt nošu zīmes; tā gan var
mācīt izteikties, dot ieročus, prasmi ar
tiem rīkoties, bet nevar iemācīt, kas
katram jāsaka, nevar iedvest spēku
krūtīs, pārvērst par karotāju to, kam
pašam šī spēka nav. Tā nu varētu šķist,
ka skolotājam, kas māca amatu, arī
jābūt tikai amatniekam. Tomēr ne tā.
Patiesībai par godu jāsaka, prof. Vītols
kā pedagogs ir ne vien sava amata
meistars šī vārda pilnīgā nozīmē, bet
pirmā kārtā arī mākslinieks. Viņa pieeja
tehniskām problēmām ir nevis dogmatiski teorētiska, bet dzīvi mākslinieciska.
Garu, gudru definīciju vietā viņš dod
spilgtu praktisku piemēru, nosoda
kļūdas ne uz,,likuma”, bet stila sajūtas un
dzirdes pamata. Arī audzēkņa darbā viņš
meklē domu, ne mehānisku uzdevuma
atrisinājumu, neapmierinoties ar veco
kontrapunktistu izteicienu:,,was ist richtig, ist gut”. Protams, kādu lielu fantāziju
var parādīt audzēknis pirmajos harmonijas uzdevumos? Profesors te ir ciets,
nelokāms, nepieļauj nekādu patvaļu.
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Audzēknim jāpierod pie
harmonijas disciplīnas,
apzinīgi jāierobežojas,
jāiegrožojas, lai pašā
sākumā
nenoskrietu
no ceļa. Līdz ko jaunais
kumeļš prot iet soļiem,
groži it kā atlaižas, viņš
jūt brīvību un zina, ka
pa cietu pamatu tiks
tālāk, nekā pa arumiem.
Kad sāk noskaidroties
iesācēja sejs, vienas
vispārējas
mērauklas
vietā meistaram ir katra audzēkņa vajadzība
sava. Tieksmes un spējas
ir tik dažādas, griezt visus pēc vienas liestes
nozīmē kropļot to, kas
nākamajā māksliniekā
ir
vissvarīgākais
—
īpatnību. Te prof. Vītols
ir
dziji
autoritatīvs
p a d o m d e v ē j s mākslinieks. Viņa bijušie
audzēkņi rnēdz runāt, ka
viņš pret vienu izturoties
ar lielāku simpātiju, kā
pret otru, vienam piedodot
d
d t kļūdas,
kļūd
ko
k otram
t
nepiedodot, simpātijas
ir nekontrolējamas, bet
ar kļūdām ir tā. Neviens nezina labāk
par prof. Vītolu, ka mūzikas teorijā
nav absolūtu likumu, kuru pārkāpēji
sodāmi ar māksliniecisku nāvi. Viņš
pats ir pārkāpis daudz biežāk klasiskos
baušļus, nekā parasti domā par „stingro
akadēmiķi”. Grēkojiet, ja patīk grēkot
(un šķiet, arī viņam kādreiz ir brīži, kur
liekas, ka taisni v a j a g a grēkot), pret
burtu, negrēkojiet pret garu, viņš it kā
saka. Bet vienam lemts mūžam palikt
pie burta — to tad viņš nepalaiž garām,
burta neizlabojis. Ir tādi, kam velti runāt
par stilu. Uz tiem krīt dusmu zibeņi, no
tiem aug Vītola opozicionāri. Bet cikiem
viņš nav atlaidis paralēlās kvintas un
citas ķecerības, cik reižu nav priecājies
pats kā jauneklis par spirgtu, jaunu
domu jauneklī! Cik reizes nav zēnam
gludinājis ceļu, gādājot materiālu atbalstu, privātstundas, vēlāk vietu! Nesavtīgi,
nereti pat paldies nesaņemot. Runā arī, ka
viņa audzēkņi visi esot mazi Vītoli, formā,
izteiksmē vienādi. Kas kopējs Zālītim un

Turpinājums no 2. lpp

Vītols kā sabiedrisks darbinieks nes
savus neskaitāmus pienākumus dažkārt
kā krustu ar ārkārtīgu, vienreizēju
pienākuma apziņu, bez mazākās
kurnēšanas, neiztrūkstot it nekad, ja
vien slimība viņu nepiekaļ pie gultas, ne
komisijās, ne sēdēs, ne apspriedēs, ne
koncertos, ne draudzīgos sarīkojumos,
neierodas nekur par vēlu un neaiziet
par agru, bet šai gandrīz nepārskatāmi
plašajā nodarbībā, kura prasa ļoti
daudz laika un fiziskas izturības,
nemēdz uzspiest savu personīgo gribu
un bieži vispārējas lietas labā ziedo
savas subjektīvās sajūtas. Kā administrators viņš labprāt ļauj rīkoties darbiniekiem, kam dāvājis savu uzticību,
ļoti patstāvīgi, un viņa tolerance
nereti gluži aizkustina. Bet muzikālās
sirdsapziņas jautājumos viņš nepazīst
kompromisa. Vēl no tikko divi gadi senas pagātnes nāk atmiņā ne viens vien
gadījums, kur nelīdzēja nekādas politiskas protekcijas, ar kuru palīdzību
dažs,,brīnumbērns” (jau dažkārt ar
ūsām) gribēja iekļūt konservatorijā.
Vītols savus muzikālos spriedumus, no
kuriem atkarājas jaunieša nākamā dzīve,
tādās reizēs izsaka bez mazākajiem aplinkiem, nemēģinādams ar laipnībām
un mīkstinājumiem aspirantu apzinīgi
vai neapzinīgi maldināt. Labāk lai

patmīlības, godkārības vai maldīgu iedomu radītā brūce pārsāp un nosūrst tūlīt,
nekā čūlā gadiem. Laika skrejā viņa skats
muzikālās audzināšanas jautājumos pret
tiem, kas nevar solīt nekādu izredžu, ir
kļuvis ass kā liesma, un viņa kategoriskā
stāja šādos brīžos iedveš apbrīnošanu.
Ja šie (droši vien daudzie) noraidītie
jaunieši spētu būt atklāti pret sevi,
viņiem būtu vēlāk jāsaka meistaram
paldies, ka tas pievērsis citām dzīves
nozarēm derīgus, bet novērsis mūzikai
nederīgus locekļus.
Tīri personīgā attieksme konservatorijā starp profesoru un audzēkņiem
tikai varbūt patiesa mākslinieciska
pārdzīvojuma brīžos spēj pa daļai
slēpt nepārejamo gadu, pieredzes un
kādas suverenas iekšējas valdonības
nepārejamo aizu. Pat ja audzēknis
nav ar skolotāju gluži vienis prātis par
jautājumu (un kā gan lai jaunie ģēniji
nedomātu, ka viņiem arī taisnība!),
nekur un nekad neesmu pieredzējis, ka
pret kādu cilvēku, skolotāju, priekšnieku,
pieklājība, disciplīna, padotības apziņa
sniegtos līdz tādai dziļai godbijībai, kā
Vītola audzēknim pret savu meistaru.
Un kad jauneklim mati jau sāk sirmot,
gadu starpība it kā izlīdzinās, kad jautrā
brīdī meistars ir kļuvis varbūt pat tudraugs, arī tad, un nekad, nekad neizzūd
sena konservatorista bijība. Droši, arī

tad, kad viņa rokas jau drebēs, viņš ar
lepnumu sacīs:,,Vītola audzēknis esmu!”,
un viņa sirds pukstēs citādi. Vai kāds
varēs teikt arī: Vītola draugs? Domāju,
ne. Šī distance paliks mūžam. Toreiz
konservatorijā mūs, jaunos, šokēja, kad
kāds profesors, Vītolam klasē ienākot,
viņu it kā demonstratīvi uzrunāja ar tu,
pasvītrodams savu draudzību ar meistaru. Nē, šķita mums, Vītola draugs ? —
Chļestakovs, kas uzsit uz pleca:,,Hy KAK,
6pam Пушкин?”
Tā gandrīz visi bijušie konservatoristi, kas vēlāk kļuvusi par profesoriem, kollēgām un tu-draugiem, šo
nepārejamo distanci sajūt kā augstāku
likumu. Un arī pēc gadu desmitiem
kollēgas, profesori akadēmiskajā sēdē
rektora vadība, krūtīs nav tāli no konservatoristiem, un ja rektors saka savu
vārdu (diezgan reti tas notiek, ja vien lieta negrozās ap viņam svētiem muzikālās
audzināšanas pamatprincipiem), tad tā
arī notiek.
Nekāds galavārds nenāk prātā šo
rindu autoram. Temats neizsmeļams, jo
vairāk tāpēc, ka jubilārs, kam tās veltītas,
pats nav teicis gala vārda. Pelēka ir visa
teorija, un mūžam zaļo tikai dzīvības
koks. Vītola dzīvības koks zaļo vēl zeltots
un augļus nes.
Jēkabs Poruks
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Ābelem, Graubiņam un J. Kalniņam, Barisonam un A. Skultem, izņemot tehnisko veiksmi? Nezinu neviena, kam Vītols
būtu uzspiedis komponēt tā, kā viņš
pats komponē. Mazapdāvinātiem tas tik
un tā nebūtu pa spēkam, personībām
ar savu individualitāti Vītols nav stājies
ceļā. Gan ir pretēji piemēri: skolotājs par
agri ir sajūsminājies par savu audzēkņu
spējām, gaidījis no tiem lielas lietas,
neatkarīgi no tā, vai viņš komponē moderni vai nemoderni — cerībās vīlies.
Vītola skola pastāv, to vieno meistara
iepotētā godbijība pret amatu, formas
skaidrību, līnijas noteiktību; ka kopā ar
vienādām muzikālām simpātijām un
antipātijām tā pastāv tikai pa daļai; ar
vienādām, nivelētām individualitātēm
— nemaz. Šīs skolas galva ir atstājis katram brīvas rokas darīt, ko katrs spēj un
grib. Nevienu nevar iemācīt komponēt
tā vai citādi; katram jākomponē, kā
viņš var. Šai atziņai, kas vada Vītolu
audzinātāju, redzam ne amatnieku, bet
mākslinieku.(....)

Pļaujas svētki, lai atcerētos!
Darba dienas... Tās bieži vien ir tik līdzīgas
viena otrai! Tik līdzīgas, ka mēs tās pat
nevaram atšķirt. Tieši šajās dienās mēs
daudz ko aizmirstam. Arī Mozus mums
atgādina: “Sargies, ka tu neaizmirsti to
Kungu, savu Dievu, bet turi Viņa baušļus, Viņa
tiesas un Viņa nolikumus, ko es tev šodien
pavēlu“ (5. Moz. 8:11).
6.
oktobrī,
Piltenes
evaņģēliski
luteriskajā baznīcā notika Pļaujas svētku
dievkalpojums, kur draudze pulcējās, lai
pateiktos Dievam par rudens ražu. Pēc
dievkalpojuma notika Piltenes mūzikas
skolas, skolotāju un audzēkņu veltīts
koncerts, kur gan ar ērģeļu, vijoles, ģitāras,
flautas skaņām, un skolotāju un audzēkņu
dziesmām pienestām pateicību Dievam
par Viņa klātesošo svētību un vadību mūsu
ikdienas darbam.
Kāpēc Dievs ielicis svētkus cilvēka dzīvē?
Varbūt viens no iemesliem ir, lai atcerētos?
Parasti gan pasaules ļaudis svin svētkus,
lai aizmirstos, lai nebūtu jādomā par to,

cik grūta dzīve. Bet Dieva ļaudīm svētki
vienmēr ir atskats uz viņu vēsturi, uz
notikumiem, kas iezīmējuši varenu Dieva
aktivitāti un varenus Dieva darbus. Es
domāju, arī mēs katrs varam liecināt par
to, kā Dievs ir veidojis mūsu dzīvi! Pļaujas
svētki ir nozīmīgs atskaites punkts mūsu
ikdienas skrējienam.
Mozus liek domāt par Dievu. Domāt
tad, kad esam paēduši. Pļaujas svētki arī
ir saistīti ar ēšanu, precīzāk, vai mums ir
izaudzis tik daudz, lai būtu ko ēst. Vai mums
pietiks ēdamā šajā rudenī un ziemā? Vai
varēsim iztikt?
Ko mēs darām tad, kad ēdam un esam
paēduši? Vai ēdot mums atliek laika domāt
par Dievu, kas devis ēdienu? Vai pirms
ēšanas saliekam rokas, lai pateiktos Dievam
par dotajām dāvanām?
Dieva Vārds mūs iedrošina savu
ikdienišķo maltīti kaut kādā veidā vienmēr
saistīt kopā ar Dievu. Dievs, kurš dod. Dievs,
kurš ļauj izaugt un nobriest. Kāpēc

parādīja savu improvizāciju - Imanta
Ziedoņa „Pasaku par Pogu”.
„Mūsu katra kā dzejas drauga iesākums
ir sācies ilgi pirms šodienas,” uzsvēra
pasākuma vadītāji Kristīne Preimane
un Viesturs Rencis, tāpēc klātesošie tika
aicināti norunāt savus sirdsdzejoļus, ko ar
mīlestību un azartu veica skolas direktore
Karmena Ziemele un „kamolīša” režisors
Ivars Brakovskis.
Rudens vitamīnu – ābolu, kā arī dzejas
vitamīnu - Raiņa aforismu - stiprināti,
Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi, skolotāji, vecāki, jaunie
aktieri un klātesošie dzejas mīļotāji, atklāja
jauno Dzejas gadu – iešūpojot nākošā gada
vēl neaprakstīto balto lappusi, un cerot, ka
tas būs idejām bagāts.
„Iesākums” beidzās ar jaunā dzejas gada
atklāšanu, pārgriežot lentu, pie kuras Dzejas
dienu dalībnieki bija piešuvuši pogas, tā
simbolizējot jaunās tradīcijas „piešūšanu”
šai vietai. Savukārt skolas direktore Karmena
Ziemele, novēlēja visiem radošumu un
mudināja dzejot pašiem, lai nākamruden
skanētu savējo - pašu skolas audzēkņu
dzeja, jo turpmāk Latgales priekšpilsētas
mūzikas un mākslas skolā Dzejas dienas
iecerēts rīkot katru septembri.
Informāciju sagatavoja: Viesturs Rencis
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to ir svarīgi apzināties?? Liekas, mūsu dzīvē
nemaz nav tik daudz šo brīžu, kad mēs
varam kaut nedaudz atbrīvoties no domām
par sevi. Tās ne vienmēr ir sliktas, bet mēs
nedrīkstam atņemt to laiku, kas pienākas
Dievam un lietot to savām personiskajām
vajadzībām. Jā, mums ir grūti to darīt, jo
mēs paši esam pietiekami lieli, lai aizsegtu
Dievu. Mums patīk pārlikt akcentus. Un tad
Dievs, kura lomu savā dzīvē mēs nekad
nenovērtēsim par augstu, paliek kaut kur
malā. Mūsu domas par Viņu kļūst arvien
seklākas un retākas. Un, lai cik interesanti,
tas viss par spīti tam, ka Viņš mums tik
daudz dod. Bet bez domām jau cilvēks nav
spējīgs izdzīvot. Jā, mēs domājam par sevi.
Mūsu sirds sāk lepoties. Ko tas nozīmē?
Tas ir tad, kad mēs kļūstam lepni, kad mēs
paceļamies augstāk kā mums vajadzētu
būt. Pretpols domāšanai par Dievu ir mūsu
domas par sevi. Cik kārdinoši ir domāt, ka
es jau pats to visu esmu dabūjis gatavu. Ar
savām rokām, prātu, pareizajām izvēlēm.
„Mans spēks un manu roku stiprums ir man
šo bagātību sagādājuši!“ (5. Moz.8:17).
Un tāpēc Mozus šajos Pļaujas svētkos
mums saka: “…Neaizmirsti To Kungu…“
(5. Moz.8:11). Atcerēšanās ir labākās zāles
pret aizmiršanu. Tāpēc atceries Dievu, kurš
allaž ir klāt mūsu ikdienas dzīves steigā un
darbos.
Tieši tāpēc Pļaujas svētki nekad nav svētki
tikai par maizi, kartupeļiem, kāpostiem un
āboliem. Tie ir svētki par Kristus klātbūtni
visā, ko darām. Tad, kad sējam un tad, kad
pļaujam.
Tāpēc ar Pļaujas svētkiem Dievs mums
dod spēku iemantot bagātību. Jo blakus
visiem ikdienas darbiem un steigai ir tas, ko
katrs cilvēks ilgojas savā dzīvē. Bagātība!…
Diemžēl, tā daudzreiz pati kļūst par dievu,
bet tas nav bijis Dievam padomā. Bagātība
ir Dieva spēka rezultāts. Vēl vairāk. Dievs
dod spēku kļūt bagātam, talantīgam,
veiksmīgam. Mums bieži ir sajūta, ka
bagātība iekrīt cilvēkam klēpī.
Tāpēc Pļaujas svētki mums ir doti, lai
mēs atcerētos par Dieva klātbūtni mūsu
ikdienas gājumā. Lai mūsu pleci būtu
tik stipri, lai nestu dienas nastu, lai lūgtu
ikdienas lūgšanu:” Dod man dienišķo maizi.”
Neatbrīvo, Dievs, mani no krusta, bet dod
spēku krustu nest! Tad ieraudzīsim, kā Dievs
izpaužas ne tikai neikdienišķajās lietās, bet
arī ikdienišķajās.
Mācītājs
Āris Kronbergs
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Sabiles Mūzikas skolas ceļojums Holandē

Veselu gadu gatavots un gaidīts, beidzot
augusta beigās notika mūsu ceļojums uz
Holandi. Gandrīz 20 gadu garumā turpinās
kādreiz aizsāktā draudzība starp Sabiles
pilsētiņu Latvijā un Heino ciematu Holandē.
Katru gadu notiek apmaiņas braucieni uz
dažādām iestādēm un cilvēkiem ir iespēja
iepazīt draugu valsti un dzīvi. Pati biju
Holandē pirms 17 gadiem, kad Sabiles
kultūras nama dziedošā grupa piedalījās
viņu tradicionālajos ūdens pumpja svētkos
Heino. Šoreiz uz svētkiem man bija iespēja
aizvest savus audzēkņus un kolēģus.
Sabiles Mūzikas skolas koncertējošās
grupas sastāvā bija 6 audzēkņi – Alise
Rancāne, Līva Pārupe, Beāte Cīrule,
Katrīna Začeste, Indriķis Ošenbergs un
Makss Andronovs un skolotājas Valentīna
Andronova un Zinta Ošenberga. Piecās
dienās sniedzām 5 koncertus. Koncertējam
veco ļaužu pansionātos, baznīcā un
svētkos īpaši ierīkotā teltī. Platības ziņā
Holande ir līdzīga Latvijai, tikai ar lielāku
iedzīvotāju blīvumu. Tādēļ cilvēku visos
pasākumos un koncertos bija daudz. Tā
kā Heino 4 dienu garumā no ceturtdienas
līdz svētdienai tika svinēti svētki, tad
cilvēki bija sabraukuši arī no apkārtējiem
ciemiem un pilsētām. Salīdzinoši ar mūsu
svētkiem maz dzirdējām dziesmas. Vairāk
bija pūtēju orķestru grupu nelieli koncerti
ar atraktīviem defilē izgājieniem. Pūtēji
gan soļoja, gan pietupās un visbeidzot pat
spēlēja guļot uz ielas. Daudz raibu tirdziņu,
daudz alus, atrakciju karuseļi. Salūts pirms
gadiem likās ļoti iespaidīgs. Tagad mūsu
novembra salūts Talsos vērtējams kā
emocionāli iespaidīgāks. Arī svētku balles,
kā pie mums parasti svētkos, nebija. Toties

daudz cilvēku svētdienas rītā pulcējās
brīvdabas ekumēniskajā dievkalpojumā.
Paveicās ar laika apstākļiem. Saule
pavadīja mūs visu ceļojuma laiku. Redzējām
daudz interesanta kaimiņu pilsētā Zvollē.
Tur uzkāpām tornī „Pipardoze” un modernās
mākslas un fotogrāfiju muzejā pēc
nelielas ekskursijas pa muzeju mums bija
noorganizēta radošā darbnīca. Pašiem tika
dota iespēja darboties praktiski mākslas
foto jomā. Sākumā nedroši, bet tad jau
mūsu talanti parādījās arī foto. Varējām katrs
vienu savu labāko bildi izprintēt piemiņai.
Vienu no pēcpusdienām pavadījām
Hellendornas atrakciju parkā. Tur mums
tika uzdāvinātas ieejas biļetes un varējām
pēc sirds patikas griezties karuseļos, braukt
amerikāņu kalniņos, vizināties laivās ūdens
atrakcijās, ienirt spoku pazemē. Atvadu
dienu pavadījām Amsterdamā. Izbraucām
ar kuģīti pa daudzo kanālu līkločiem,
izstaigājām vecpilsētu, ieelpojām „zālītes”
smaržu un laimīgi atlidojām mājās.
Mums tas bija skaists brauciens pirms
darba cēliena skolā. Arī pieredzes iegūšana
audzēkņiem koncertējot dažādos apstākļos,
pašiem iepazīt citas zemes dzīvi, tradīcijas,
cilvēkus.
Lielu PALDIES visu braucēju vārdā saku
fondam „Vīnoga”, kurš gadu garumā uztur
dzīvu šo Latvijas – Holandes draudzības
saiti. Paldies cilvēkiem Heino, kuri mūs
atbalsta ar dažāda veida ziedojumiem
mūzikas un mākslas skolā. Jutāmies tur
gaidīti un esam gandarīti par šo braucienu.
Sabiles Mūzikas un mākslas skolas
direktore Zinta Ošenberga

Kā mēs braucām Ziemeļmeitu / lasi –
Saldus Mūzikas un Mākslas skolu / lūkoties.
4. oktobra agrā rīta stundā Kokneses
Mūzikas skolas skolotāji devās pretī zelta
rudenim. Tā ir iesakņojusies tradīcija –
oktobra sākumā atvēlēt vienu dienu
kopīgam braucienam ciemos pie „ amata
brāļiem un māsām”. Šoreiz mūsu mērķis Kuldīgas un Saldus Mūzikas skolas.
Tukumā iegriezāmies Sinevillā. Redzētais
atstāja skumju iespaidu – nekoptā, kā Dieva
aizmirstā teritorija, pa kuru klīdām gidu vai
kādu pavadošo personu tā arī nesagaidījuši.
Bet kādreiz ir bijis skaisti… .
Kuldīgā mūs sirsnīgi sagaidīja gide
Ludmila Ullase. Divu stundu pastaiga pa
Kuldīgas skaistākajām vietām šīs atraktīvās
kundzes vadībā paskrēja kā viens mirklis.
Dzirdējām daudz interesantu faktu par
Kuldīgu, tās tapšanu, slavenākajiem un
turīgākajiem tās iemītniekiem senatnē un
par Kuldīgu mūsdienās. Paldies, Ludmila!
Tevis dēļ vien ir vērts Kuldīgā paviesoties
vēl kādreiz!
Kuldīgas Mūzikas skolā mūs sagaidīja
ilggadējā skolas direktore Maruta Rozīte.
Ar interesi noklausījāmies direktores
stāstījumu par skolas tradīcijām, par
vērienīgajiem projektiem, par skolas dzīvi,
sākot no parastas ikdienas līdz skolas
kora „Cantus” koncertbraucieniem uz
Ķīnu. Ar neslēptu lepnumu mums tika
rādīta datorklase, kurā visi skolas skolotāji
esot iemācījušies strādāt ar Sibeliusa
programmu. Jā, par to var sapņot ikviena

Latvijas Mūzikas skola!
Tālāk mūsu ceļš veda uz Saldu. Tā
bija brauciena lielākā intriga! Kāda būs
visjaunākā mūzikas un mākslas izglītības
celtne Latvijā?
Redzētais atstāja divējādu iespaidu –
prieku, sajūsmu, apbrīnu – plašums, lieliska
skaņas izolācija, autonomas telpas katram
kolektīvās muzicēšanas kolektīvam.
Otrs iespaids – mulsums, pretestība pret
vestibilu pelēko sienu dominēšanu bērnu
mācību iestādē. Arī lieliskā skaņu izolācija
radīja tādu kā nošķirtības un vientulības
sajūtu – pat radās jautājums skolas
direktoram Artūram Maculēvičam : „ Kā jūs
viens otru atrodat?” Lieliskā Saldus Mūzikas
un Mākslas skolas koncertzāle ir kā tāls un
nereāls sapnis daudzām mūzikas skolām, to
vidū arī Koknesei. Prombraucot novēlējām
– lai Saldū dzimst daudz bērnu, kuri varētu
šo lielisko skolu izmanot pilnībā, jo tajā ir
visas iespējas kārtīgai, tiešām profesionālai
mūzikas izglītības iegūšanai.
Diena jau sliecās uz vakara pusi, kad
devāmies mājup. Koknesē sācies Svecīšu
vakaru laiks vietējās kapsētās, un mūsu
mājupceļš pavisam negaidot sasaucās ar
šo pasākumu. Iegriezāmies Saldus Vācu
karavīru kapos, kuros pelēko krustu rindas,
šķiet, sniedzās līdz apvārsnim. 22 tūkstoši
kritušo – kāds satriecošs skaitlis!
Lestenē iegriezāmies Latvju leģionāru
atdusas vietā. Rāma, klusa saulrieta

apgaismotā memoriāla vāzēs smaržo baltas
lilijas, un arī šeit pieminēti tūkstoši… .
Skarbi, nežēlīgi un skumji. Paldies
Daugavas Vanagiem par ieguldījumu
piemiņas vietas veidošanā, paldies
vietējiem iedzīvotājiem par memoriāla
uzturēšanu nevainojamā kārtībā!
Atlikušais ceļa posms tika veltīts
pārrunām par redzēto. Jauka ir Kuldīgas
Mūzikas skola ar savām romantiskajām
krāsnīm, ar gaņģu gaņģīšiem, kur katrā
no tiem skan mūzika! Lai korim veicas
braucienā uz Vāciju! Sibeliusa programmu
vēlētos apgūt katrs no mums, tomēr lielu
lomu audzēkņu apmācībā datoram diez
vai gribētos atvēlēt. Vismaz mūziku gribas
pasargāt no datorizācijas.
Domājam, ka Saldus Mūzikas un Mākslas
skola ar laiku tiks apdzīvota un bērni ienesīs
tajā savu dzīvību, savu garu.
Tā bija lieliski pavadīta diena! Milzum
daudz vielas pārdomām, secinājumiem un
iecerēm mūsu skolas turpmākajam darba
cēlienam. Kuldīdzniekiem un saldēniešiem
sirsnīga pateicība par viesmīlību un
veiksmes vēlējumi darbā ar jauno paaudzi!
Tā mēs nosvinējām Skolotāju dienu. Bet
kā jūs?
Kokneses Mūzikas skolas
Flautas spēles skolotāja
Gundega Ermiča

Kā svinam savus svētkus – Skolotāju dienu? Rakstiski atbildēja
vien dažas skolas, jo pārējie bija aizņemti – vienkārši svinēja!
Sējas Mūzikas un mākslas skola:
Mūsu skolā sevišķas tradīcijas nav, jo
visi strādā vairākos darbos un nedzīvo uz
vietas. Līdz šim novada ietvaros par mums
gādā pašvaldības pārstāvji, organizējot
skolotāju ekskursiju, kādu koncertu ar
pārsteigumiem, bet dzīvākas tradīcijas,
kas darbojas nu jau daudzus gadus ir
skolas mācību gada sākums - visiem
izglītības darbiniekiem kopā. Tad arī svinam
savas profesijas svētkus! Skolas ietvaros
atzīmējam ar kādu kārumu. :)
šobrīd skolas darbība rit zināmās sliedēs spraigas mācības, gatavošanās ieskaitēm
utt. Rīt brauksim sadraudzības braucienā uz
Mazsalacas mākslas skolu, kurā strādā viens
no mūsu kolēģiem. Pašvaldība remontē

mākslas nodaļas telpas, tāpēc draudzīgi
esam saspie
edušies mūzikas skolas telpās.
Tas dara mū
ūsu dzīvi raibāku! :)
Birzgaless mūzikas skola:
Ķeguma novada pašvaldība skolotāju
darbu cenššas novērtēt arī mūsu pusē.
Atzīmējot Skolotāju dienu, par tradīciju ir
kļuvusi iespēja oktobra mēnesī apmaksātā
autobusā doties vienas dienas ekskursijā
pa Latviju. Tajā piedalās mūsu - Birzgales
pagasta izg
glītības iestāžu visi darbinieki.
Pagastā mē
ēs esam 3 izglītības iestādes:
pamatskola,, bērnudārzs un mūzikas skola.
Tad nu rindas kārtībā izvēlamies maršrutu
un labā kom
mpānijā apceļojam dzimto zemi.
Šogad kārta Limbažu pusei.
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INTERVIJA

NO VĒSTURES

Intervija ar Kandavas mākslas un mūzikas skolas direktori Marutu Balodi
Pavasarī, tiekoties ar Kandavas mākslas
un mūzikas skolas direktori Marutu
Balodi, lūdzu interviju. Maruta solīja
rudenī, kad būs pagājis gads, kopš veikta
skolas reorganizācija. Nu šis brīdis ir klāt!
Tavs dzīves sākums, mācību gaitas,
ģimene?
Esmu kurzemniece. Mācījos Stendes
pamatskolā un Talsu bērnu mūzikas
skolā akordeona spēli pie skolotāja Jura
Lasenberga. Sekoja mācības Ventspils
mūzikas vidusskolas teorijas nodaļā un jau
paralēli darbam Kandavā studijas Jāzepa
Vītola LVK mūzikas pedagoģijas fakultātē.
Ģimenē ar mūziku neviens nav saistīts.
Taču jau no bērnudārza laikiem mamma
atbalstīja ikvienu manu vēlmi darboties,
te nopērkot koklīti, te 12 basu akordeonu
un dažādus metalafonus. Un šis skanošais
arsenāls tika skandēts uz nebēdu. Visu ko
dziedāju vai platēs klausījos meklēju uz
saviem instrumentiem. Kad instrumenti
kļuva „par īsu”, jo nevarēja sameklēt visus
meldiņus, tad mamma aizveda mani uz
mūzikas skolu. Līdz šai dienai atceros kā, pie
spoguļa stāvot, gatavoju dziesmu mūzikas
skolā. Talsu mūzikas skolā direktores Pārslas
Mediņas kabinetā dziedāju Ģ.Ramaņa
dziesmu: Šo dziesmu skola dziedam mēs
par tevi, Ik vārds, ik zieds tev pateicībā vīts;
Šo spēku dzīvei, kuru tu mums devi, Mēs
paņemam uz visu mūžu līdz.” Esot skanējis
viss gaitenis. Bet dziesma gan laba...
Manām meitām citas intereses. Jaunākā
Līga gan pabeidza Ventspils mūzikas
vidusskolu, tālākā izglītība un darbs ar
mūziku nav saistīti. Mūzika paliek kā
pievienotā vērtība viņas intelektam un
gaumei. Vecākā meita Ilze ir mediķis.
Skolotāju nozīme profesijas izvēlē?
Mūzikas skolotājas darbu izsapņoju
jau Talsu mūzikas skolā solfedžo stundās
pie skolotājas Benitas Paegles. Skolotājas
darbu parasti novērtē tikai tad, kad skola
pabeigta, jo tad nāk apziņa, ko šis cilvēks
tev ir devis. Man ir ļoti laimējies sastapt
skolotājas ar lielo burtu: skolotāju Benitu
Paegli Talsos un Vaidu Salmiņu Ventspils
mūzikas vidusskolā. Viņas jau skolas laikā
bija mans skolotāja paraugs un virzītājs.
Tavas darba gaitas?
Manā biogrāfijā tikai viena darbavieta.
Pēc
Ventspils
Mūzikas
vidusskolas
beigšanas, sadalē mani nosūtīja darbā
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uz Kandavas mūzikas skolu. Jau 34.gadu
mācu solfedžo un mūzikas literatūru. Mana
motivācija ir prieks par iemācīto bērniem,
prieks par atgriezenisko saikni. Prieks, ka
varu būt noderīga, jo uzskatu – cilvēki ir
radīti cilvēkiem.
Par direktori Kandavas Mūzikas skolā
mani izvirzīja 1995.gada 1.aprīlī. Šajā amatā
esmu sasniegusi pilngadību. Kopš 2012.
gada 1.jūlija mana pārvaldāmā valstība ir
Kandavas Mākslas un mūzikas skola.
Kādi skolas sasniegumi, kādi Tavējie?
Skolas
sasniegumi
ir
kolektīva
sasniegumi. Šis ir akreditācijas gads,
tad arī skolas pašvērtējumā uzskaitīšu
sasniegumus.
1995.gadā, sākot pildīt direktores
pienākumus, viens no galvenajiem
mērķiem bija, lai mūzikas skolas namiņš
kļūtu mājīgāks, lai skola tiktu izremontēta,
košāk krāsota, silta, labi mēbelēta, iespēju
robežās apgādāta ar instrumentiem
un aprīkojumu, kur bērni justos labi un
skolotāji ar prieku nāktu uz darbu. Un
tagad, kad daudzi sākotnējie uzstādījumi
ir īstenoti, jauno mūziķu saime skaitliski
augusi un „vecais zābaciņš neciešami spiež”.
300 kvadrātmetrus ietilpīgais mūzikas
skolas namiņš kļuvis ļoti, ļoti šaurs priekš
130 cilvēciņiem.
Un šodien pie horizonta citas vīzijas...
Pie saviem sasniegumiem pieskaitu katru
veiksmīgi nosaimniekoto mācību gadu,
katru skolai piesaistīto latu, katru interesanti
noorganizētu pasākumu. Līdz šim 53 gadus
skolai nav bijusi sava zāle. Nu tā ir. Jūtos stipri
„līdzvainīga” arī pie tā, ka mūsu mazpilsētā
apvienoja mākslas un mūzikas skolas, jo
no pirmā pašvaldības piedāvājuma brīža
aktīvi atbalstīju apvienošanas ideju. Tikai
tā saskatīju risinājumu samilzušajai telpu
platības problēmai mūzikas skolai. Un nu
jau top skolas pārbūves tehniskais projekts.
Pārmaiņas, kuras ienāca reorganizējot
skolas, kas mainījies?
Pārmaiņas nebūt neienāca strauji. Uz
tām brieda sen. Jau pirms 22 gadiem, kad
Kandavā sāka domāt par mākslas skolas
dibināšanu, toreizējais jaunatnākušais
priekšsēdētājs aicināja mūzikas skolas
direktori uz pārrunām un apskatīt
potenciālo ēku, kurā vietas pietiktu gan
mākslai, gan mūzikai. Rezultātā lielajā ēkā

Sabiles ielā 12 darbu uzsāka Kandavas
mākslas skola un Kandavas pilsētas
bibliotēka. Pārējo platību izdalīja dzīvokļos.
Vēsture atkārtojās, kad 2009.gadā,
mainoties pilsētas vadībai, cits jaunais
priekšsēdētājs, ekonomisku apsvērumu
vadīts, atkal nāca ar uzstādījumu – abām
kultūrizglītības skolām jādzīvo vienviet.
Ar 2012.gada 1.jūliju Kandavas novada
dome pieņēma lēmumu par divu lielu
un stabilu skolu apvienošanu. Pārtrauca
atsevišķi darboties Kandavas Mūzikas skola
un Kandavas Mākslas skola, un turpina
darbu kā Kandavas Mākslas un mūzikas
skola. Fiziski vēl dzīvojam divās ēkās.
Gaidām tehnisko projektu un ticam, ka
pilsētas dome atradīs eiro tā īstenošanai.
Pārmaiņas nav viegla lieta, jo īpaši
mazpilsētā. Sabiedrībā klejoja divi viedokļi –
diskusijās cīnījās „par” ar „pret”. Bija
cilvēki, kas argumentus par pārmaiņu
nepieciešamību izprata, pieņēma un
atbalstīja, un, protams, bija ļaudis, kas
uzskatīja pārmaiņas par nevajadzīgām.
Būsim atklāti – nekad nevienas pārmaiņas
visiem nevar būt vienlīdz labas. Taču tā kā
akcents tiek likts uz bērnu vajadzībām,
kultūrizglītības attīstību un plašākas
pieejamības nodrošināšanu Kandavas
novadā, kā arī ekonomiskāku saimniecisko
pusi, tad paaudzei, kurai gadu desmitiem
tāpat ir labi, nākas vien iekļauties kopīgajā
straumē pretī vēl nezināmajam, vīzijās
izsapņotam.
Kas mainījies uz šodienu? Skolas
kolektīvs- 280 audzēkņi, 20 pedagogi un
5 tehniskie darbinieki, dzīvojot saticībā un
draudzībā gaidām savu izsapņoto nākotnes
skolu.
Tavas domas par izglītības sistēmu,
valsts pozīciju?
Īstenota laba lieta izglītības sistēmā - tā ir
Eiropas Struktūrfondu finansētā pedagogu
tālākizglītība.
Un
atrasts
vainīgais
daudzās izglītības jautājumu problēmās
– pašvaldības. Nepārtraukti tiek uzsvērts
– direktori, ejiet uz pašvaldībām, cīnieties!
Dažbrīd rodas sajūta, ka ministrijas neatbild
ne par ko. Pedagogi zināmā mērā ir
ķīlnieki dažādu jaunievedumu un reformu
realizācijā. Mēs esam maza valsts, lai pieļautu
lielas kļūdas. Saka jau, ka nekļūdās tas, kas
nestrādā. Taču man šķiet, ka mūsu valstī
jau neļauj nevienam izglītības un kultūras
ministram pastrādāt pienācīgu laiku,

Personības loma muzikālajā audzināšanā
lai izvestu līdz galam ieceres un iesākto. Un
vēl, mūsu inteliģencei, kas tagad piesaka
sevi kā deputāti un ministri, daudziem
ir zems inteliģences līmenis. Šādi ļaudis
mūsu valstī vada nozares, kuras paši tā īsti
nepārzina. Tā arī ir valsts pozīcija, kurai nav
profesionāla un stabila sistēmas vadība
un kura nenovērtē ne skolotāja profesijas
svarīgumu, ne kultūrizglītības nozīmi
Latvijas nākotnes sabiedrības veidošanā.
Mūsu valsts varas pārstāvji, neapzinoties
sekas, grauž esošo kultūrizglītības sistēmu
ar taupības inovācijām mūzikas skolu
mācību plānos un spiež skolotāju pie zemes
atalgojuma ziņā. Arī liela daļa sabiedrības tā
īsti nenojauš, kāda ir mūsdienu skolotāja
slodze. Skolotājam jāstrādā dubultā, lai
saņemtu pietiekoši. Vai jaunie skolotāji,
nevēlēdamies pēc studijām iet uz skolām
strādāt, šādā veidā nevēsta savu protestu
izglītības sistēmai?
Šodien paveicas vien tām skolām,
kurām kā glābšanas riņķis ir pašvaldība,
kas finansiāli spiedīgajos apstākļos prot
sabalansēt
budžetu
kultūrizglītības
atbalstam. Paldies varu teikt arī savai
pašvaldībai Kandavā, kura finansiāli atbalsta
20V programmu īstenošanu.
Kas dod dzīvē jēgu, bet kas kaitina?
Ja varu baudīt sava darba rezultātu.
Īpašās sajūtas izlaidumos, kad redzi savus
audzēkņus stāvam, apzinies – arī tu esi bijis
viens no tiem, kas viņu ir izveidojis.
Jūtos gandarīta, ja bijušie audzēkņi atved
pie mums savu bērnu. Tas liecina, ka darbs
nav bijis velts un Mūzikas un mākslas skolai
Kandavā ir nākotne.
Kaitina, ka, tiklīdz kāda pārmaiņu ideja
tiek izvirzīta, noliedzēji kā kraukļi metas
virsū. Un kaitina, ja cilvēks dara darbu tikai
tādēļ, ka viņam jāstrādā, ja trūkst azarta un
uguntiņas.
Novēlējums lasītājiem!
Lai skolotājs, saposies, paceltu galvu, ar
prieku un lepnumu ikkatru 1.septembri
varētu aiziet uz savu skolu! Lai viņu
nenomāc materiālas rūpes! Un nezaudēt
optimismu, jo nekas nav bēdīgāks kā
skolotājs pesimists.
Nevar audzināt citu, neaudzinot sevi!
Paldies. Novēlējums Marutai- nezaudēt
optimismu un no sava darba gūt
gandarījumu, kas piepilda sirdi!
Ilze Dāve, redaktore

Kādā tikšanās reizē Artis Kumsārs,
bijušais Madonas mūzikas skolas direktors, pastāstīja par Rūdolfu Krūmiņu.
Tas man šķita interesanti, tādēļ nododu
to arī jums, lasītāji, vērtēšanai. Vispirms
informācija par to, kas tad bija Rūdolfs
Krūmiņš, bet tad – viņa lekcijas. Tās
A.Kumsārs ierakstīja magnetafona lentā,
kas nemaz nebija tik vienkārši. Atļāvos
mazliet parediģēt tekstus, nemainot to
saturu. Lai arī lekcija lasīta pirms 40 gadiem un nu jau viss sen jau zināms vai
varbūt jau novecojis, es konstatēju, ka
tēma joprojām aktuāla un man daudzas lietas tagad šķiet saprotamas, jo
ir pamatoti izskaidrotas. Lekcijas ir
vienkāršā valodā un nav piebārstītas ar
svešvārdiem vai nesaprotamām frāzēm,
tādēļ to ir viegli saprast un uztvert.
RŪDOLFS KRŪMIŅŠ - ĀRSTS, PSIHOLOGS
UN LEKTORS
Latviešu tautas izcilo personību vidū
ir cilvēks, kura dzīve veidojusies gan visai savdabīgi, gan līdzīgi daudziem citiem
mūsu gara darbinieku dzīvesstāstiem. Šis
cilvēks ir ārsts-psihologs, docents Rūdolfs
Krūmiņš (1904.3. II – 1982. 11. VIII).
Mācījies Rīgas pils. 4. ģimnāzijā. Taču jau
jaunekļa gados būdams ideālists, cīnījies
pret jebkādu netaisnību un par streiku
organizēšanu izslēgts no tās. Tādējādi vidējo
izglītību bijis spiests iegūt kā eksterns,
teicami nokārtojot visus eksāmenus pie
Izglītības ministrijas. 1939. gadā R. Krūmiņš
ļoti sekmīgi beidzis Latvijas Universitātes
medicīnas fakultāti, iegūstot ārsta grādu. Apguvis arī farmācijas specialitāti. Jau būdams
students, R. Krūmiņš nopietni pievērsies
zinātniskajam darbam ievērojamu profesoru vadībā. Par ģenētiskiem pētījumiem, lai
dotu iespēju studēt ārzemēs, viņam 1939.
gadā piešķīra Rokfellera fonda stipendiju.
Taču Otrais pasaules karš šos nodomus izjauca.
1940./41. gadā viņš ir LVU Medicīnas
fakultātes docenta v.i. un Psihiatrijas klīnikas
direktors. Karam sākoties evakuējies uz
Čeboksāriem un veic ārsta konsultanta darbu. No 1942. – 1944. g. ir 43. gvardes latviešu
strēlnieku divīzijas sanatorijas direktors un
galvenais ārsts. No 1944. g. ir Veselības tautas komisāra vietnieks, vienlaicīgi vada arī
LVU Medicīnas fakultātes Psihiatrijas katedru un Rīgas psihiatrisko slimnīcu.
Taču R. Krūmiņa karjera, tik spoža un
augšupejoša kopš 1945. – 47. gadiem, tiek
traucēta. Kas tam par iemeslu? Rūdolfs

Krūmiņš bija spēcīga personība, kura nīda
melus, liekulību, netaisnību, totalitārismu
un muļķību. Viņam, cilvēkam, kurš skaidru, tīru ideālu vārdā piedalījās padomju
varas Latvijā nodibināšanā, pašam nebija
iespējams pakļauties šīs sistēmas radītajiem
žņaugiem. Izbaudījis tos visā pilnībā un
redzēdams, ka godīgi strādāt nav iespējams,
R. Krūmiņš atsakās vai arī intrigu veidā tiek
atlaists no visiem vadošajiem amatiem.
Turpmākajā dzīvē tad arī vairs nebija
iespējams iekārtoties noteiktā pastāvīgā
darba vietā. Taču, jaunībā sācis nodarboties psihiatrijā un psiholoģijā, viņš arī
visu turpmāko dzīvi velta zinātniskās
psiholoģijas problēmām. Bet, izņemot
grāmatu „Tiesu psihiatrija”, neviens no darbiem līdz šim nav publicēts. Psiholoģijas
mācību grāmata un tās oriģinālā skaidrojošā
vārdnīca ir uzrakstīta jau 1971. gadā, bet
vēl joprojām nav laista klajā. To izmantot ir iespējams tikai dažiem Docenta
audzēkņiem. Nav izdoti darbi rakstura,
personības, mākslas psiholoģijā, dažādu
klasiķu darbu psiholoģiskās analīzes u.c.
Viņš dziļi izprata un rakstīja par priekšstatu
psiholoģiju un tās nozīmi cilvēces attīstībā.
R. Krūmiņš bija arī lielisks pedagogs. Viņš
lasīja psiholoģijas, psihiatrijas lekcijas studentiem LVU, Latvijas mūzikas akadēmijā
(Konservatorijā), Liepājas pedagoģiskajā
institūtā, Republikāniskajā Zinību namā,
Izglītības,
Lauksaimniecības,
Kultūras,
Veselības aizsardzības un bijušās Augstākās
un vidējās speciālās izglītības ministrijas
pedagogu kvalifikācijas celšanas kursos un
semināros, kā arī citās kultūras un izglītības
iestādēs.
R. Krūmiņš bija ārkārtīgi daudzpusīgi
apdāvināts cilvēks. Viņš ļoti mīlēja mūziku,
labi to zināja, izprata, pats spēlēja vijoli,
bija skanīgas balss īpašnieks. Viņš labi
zīmēja un gleznoja dabu, ziedus. Visi darbi
diemžēl kara gados zuduši. Docents prata
angļu, vācu, franču, krievu, latīņu un grieķu
valodas. Viņam bija pamatīgas zināšanas
gan pasaules literatūrā, gan filozofijā, gan
vēsturē. Viņš dziļi izprata Raini un uzskatīja
viņu par lielāko latviešu tautas ģēniju; kā psihologs ļoti augstu vērtēja latviešu folkloru.
Taču R. Krūmiņš tāpat labi zināja arī ķīmiju,
fiziku, matemātiku, orientējās mūsdienu
modernajās zinātnēs.
Rūdolfs Krūmiņš visu mūžu ir mācījies un
sevi pilnveidojis. Viņš mīlēja un atcerējās
savu skolotāju J. Mežsētu, profesorus
C. Amsleru, J. Miķelsonu, J. Prīmani,
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H. Buduli. Viņš bija interesants sarunu
biedrs; viņa erudīcija, zināšanas psiholoģijā
ļoti saistīja cilvēkus, tādēļ viņa paziņu loks
bija ārkārtīgi plašs. Neskaitāmi cilvēki atceras viņa sniegto medicīnisko palīdzību.
Sagatavoja K. Krūmiņa un I. Krūmiņa
Doc. R. Krūmiņš 8. lekciju cikls
“Dziedāšanas skolotāju kursi” Lekcija Nr. 1
PERSONĪBAS LOMA MUZIKĀLAJĀ
AUDZINĀŠANĀ
Lekcija ierakstīta magnetafona lentā
1973. gada 9. oktobrī
Tā nu ir iznācis, ka divas mākslas – zinātne
un māksla, kuras diezgan ilgi ir strīdējušās
viena ar otru, ir harmoniski sapratušās
un pašreiz cenšas savas atziņas apvienot kopējā nolūkā veidot cilvēku, veidot cilvēka raksturu, veidot cilvēka
personību. Kādu laiku zinātne un māksla
gāja katra savus ceļus. Zinātne skaitījās
eksakta – kura pēta tikai absolūti reālas
parādības un tāpēc mākslai izlikās, ka viņai
nav pa ceļam ar zinātni. Un nav pa ceļam arī
ar tādu zinātni, kura pēta cilvēka personību,
t.i. psiholoģiju. Un diezgan ilgi psiholoģijai
nebija nekādas nozīmes, nekādas ietekmes
uz mākslu. Zinātne – psiholoģija pētīja tikai mākslas procesu norises cilvēka dzīvē,
bet tagad ir pilnīgi mainījušies šie situācijas
stāvokļi un nu vajadzētu arī mums parunāt
par šīm kopējām problēmām.
Kamdēļ tad tieši zinātne jaucas
mākslā? Tādēļ, ka spriedumi par mākslu
ir tik ārkārtīgi dažādi. Šie vērtējumi ir tik
īpatnēji, savdabīgi un daudzreiz absolūti
pretrunīgi, ka mākslinieki paši par sevi
runājot par mākslas radīšanas procesu, par
pārdzīvojumu, par emocijām – estētiskām
emocijām utt., daudz reizes spriež pilnīgi
vulgāri psiholoģiski. Īstenībā māksla
nekad nav iztikusi bez savas psiholoģijas.
Un kā tad viņa arī varētu iztikt, ja mākslas
uzdevums ir radīt tādu situāciju, lai šis
pārdzīvojums būtu tas, kas ietekmē
cilvēka personību.
Kādā veidā, lai māksla ietekmē cilvēka
personību? Cilvēka personību māksla
var ietekmēt, izraisot cilvēkā estētisku
pārdzīvojumu. Tik daudz mēs esam runājuši
par estētiku, par saturu, mākslu. Ko tad
mēs īstenībā saprotam zem estētiska
pārdzīvojuma, vai par to sauc noteiktā
zinātniskā terminā, vienalga, kāds būtu šis
pārdzīvojums? Mēs zinām, ka ir dažādas
gaumes, dažādi ieskati, dažādas intereses. Vienam interesē tāds komponists,
otram tāds, citam tuvs ir tāds stils citam
pavisam pretējs stils. Un šeit mākslas
arēnā notiek bezgala lieli strīdi un disputi.
Bet vai tad visos gadījumos var runāt par
estētisku pārdzīvojumu, vai visos cilvēkos
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šis estētiskais pārdzīvojums ir vienāds un
vai tas ir noskaidrojams jautājums? Sākumā
likās, ka tas ir tikai gaumes jautājums.
Taču lieli mākslinieki saka, ka tas ir
audzināšanas jautājums.
Kādā virzienā veido cilvēka estētisko
gaumi un kādā veidā viņš sasniedz
estētisko pārdzīvojumu, tas atkarīgs
no tā, ko mēs saucam par muzikālo
audzināšanu.
Tādas domas aptuveni ir izteicis arī komponists Stravinskis. Stravinskis, kurš ir
patiesībā visu stilu meistars. Viņam nav
absolūti nekas svešs. Gan tas, ko mēs saucam par jauno mākslu, gan tas, ko saucam par klasisko mākslu. Šī mākslinieka
kompozīcijās viss ir atrodams - visi stili,
paņēmieni, līdzekļi un mūzikas izteiksmes
veidi.
Un lūk, arī Stravinskis pats it kā meklēdams
šo pārdzīvojumu bezgala lielo dažādību, ir
šādu tēzi izvirzījis, ka viss atkarīgs ir tikai
no audzināšanas.
Ja mēs audzinām cilvēku izjust un saprast,
pārdzīvot tikai klasisko mūziku, lielo mūziku,
svēto mūziku, kā nu katrs viņu sauc (šie
apzīmējumi liecina par iemīlēšanos šinī
stilā), tad rezultāts būs atkarīgs tikai no
audzināšanas.
Stravinskis savās atmiņās, savās piezīmēs,
kuras ir ārkārtīgi interesantas un ārkārtīgi
bagātas arī psiholoģiskā ziņā un psiholoģiskā
nozīmē, saka, ka tas atkarīgs tikai no tā un
ne no kā cita - kā pakāpeniski mēs bērnos
veidojam gaumi - muzikālo gaumi. Vai
Stravinskim ir taisnība? Es gribētu teikt,
ka – jā.
Cilvēks patiesībā ir tas, ko viņš ir
fiksējis savās smadzenēs, ko viņš ir
saistījis pie savas smadzeņu garozas. Un
tātad, galvenā substrāta atrašanās vieta –
audzināšanas pielikšanas vieta – nav nekas
cits kā cilvēka smadzenes. Tātad viss tas,
kas ir ierakstīts cilvēka smadzenēs, ir tas,
kas beigās ir pārvērties arī mākslas pasaulē
par tā saucamo estētisko pārdzīvojumu.
Bērnu audzinot mēs varam izveidot
viņā dažādas gaumes. Mūsu bērni iegūst
galvenokārt milzīgu informācijas masu,
kura fiksējas. Šo informācijas muzikālo masu
iegūst pa lielākai daļai tikai kā estrādes
mākslas fiksāciju pie smadzeņu garozas. Visas šīs ritmu un citas izjūtas, kas bērniem ir
ārkārtīgi īpatnējas un savdabīgas un gandrīz
vai bioloģiskas un ir atkarīgas no cilvēka
ķermeņa ritma, no temperamenta un citām
parādībām, tās bērns uztver ļoti viegli.
Ja mums nāktos sacensties diviem pedagogiem,- vienam, kas dievina tikai estrādes
mūziku un otram, kas dievina klasisko
mūziku, tad šinī sacensībā paspēlētu tas

pedagogs, kas iemīlējis un kas gribētu izveidot bērnos tikai klasiskās mūzikas atziņas lielās, svētās mūzikas atziņas. Kādēļ? Redziet,
es pirmā satikšanās brīdī uzstādu šo mums
tik ārkārtīgi svarīgo kardinālo jautājumu, jo
tas ir un paliek no cilvēku pētnieku atziņām
kā vērtējums, ka viss atkarīgs no tā, kas
tiek ierakstīts bērna smadzenēs. Bet kāpēc
šinī sacensībā uzvarētu vieglās mūzikas
pārstāvis – estrādes mūzikas pārstāvis?
To jau pierāda koncertu apmeklēšanas
statistika. Šo statistiku jūs varat iegūt un
izpētīt, viņa katrā ziņā pārspēs - tūkstoškārt
pārspēs klasisko mūziku un pierādīs, ka
patreiz dominē vieglā – estrādes mūzika,
kuru mēs psihologi beidzamā laikā sākam
saukt pa trokšņu mūziku. Redziet, zinātne
nu ir tāda lieta, kura pieiet pie jautājumiem
absolūti objektīvi un grib noskaidrot
jautājumus tā, kādi viņi ir, neizejot no
personības intereses, no personības gaumes. Un arī tas zinātnieks, kas savā personīgā
dzīvē nebūt nav piekritējs estrādes mūzikai
jeb trokšņu mūzikai, tomēr būs spiests atzīt,
ka šinī sacensībā uzvarēs trokšņu mūzika.
Man gribējās šo jautājumu pacelt mūsu
tikšanās sākumā, jo īstenībā jūs redzat es izvirzu ārkārtīgi svarīgas un nozīmīgas
parādības, zinātniskas atziņas:
Viss, kas iet cauri caur bērna
smadzenēm, veido viņa personību. Bet
kāpēc šī informācija ir spēcīgāka, kāpēc
estrādes un vieglās mūzikas informācija
ir spēcīgāka? Lūk, redzat, arī mums ir
jāatbild uz šo jautājumu. Un es jums gribētu
tūlīt pašā sākumā teikt, lai jums šī tēze paliktu atmiņā.
Kāds ir patreizējais zinātnes atzinums?
Kamdēļ šinī sacensībā uzvarēs katrā
ziņā vieglā mūzika, estrādes mūzikas,
trokšņu mūzika kā mēs to sakām. Un
tūlīt es gribētu savu klausītājus mazliet
brīdināt, - nedomājiet, ka šis apzīmējums
„trokšņu mūzika” ir domāts nonicināšanai.
Nebūt tas nav nonicināšanas termins. Tas
ir īsts zinātnisks termins. Kā tad tā? Vai tad
tas neizklausās pēc zobošanās – Trokšņu
mūzika. Vai tad troksnis var radīt mūziku?
Un vai tā maz ir mūzika? Varētu tā domāt.
Bet par to dažus vārdus vēlāk. Sākumā
par to, kādēļ mums tāds apzīmējums
ir radies – trokšņu mūzika. Izrādās, ka
mūsu dzirdes centrs vai dzirdes zona
smadzenēs ieņem ārkārtīgi lielu vietu.
Šī dzirdes zona atrodas temporālā jeb
deniņu daļā un sevī viņa varētu uztvert
miljonu pat miljardu informāciju vienību.
Es atkal minēšu jums jaunu zinātnisku
terminu – Bitu. Tā ir informācijas vienība
– zinātniskā informācijas vienība, ko mēs
lietojam pašreiz zinātnē – kibernētikā

kā vispusīgu apzīmējumu. Visu informāciju,
kas ienāk caur mūsu maņu orgāniem - vai
tā būs redzes, dzirdes, taustes, ožas un cita
informācija, tā nokļūst smadzenēs un saistās
pie smadzeņu sieniņām. Šis dzirdes centrs ir
tik liels, ka viņš sevī var uzņemt miljardiem
bitu – miljardiem informāciju.
Patiesībā šis smadzeņu garozas
ārkārtīgi lielais potenciālais uztveršanas
iespēju stāvoklis it tāds, ka katrs cilvēks
varētu fiksēt pie savām smadzenēm visas
pasaules mūzikas kompozīcijas – ikviens
cilvēks.
Tātad zinātne atzinusi, ka šī kapacitāte,
kur saista dzirdes sajūtas, ir tik milzīgi
liela, ka var novietoties visa mūzikas
kultūra katrā cilvēka smadzeņu garozā.
Tas ir ārkārtīgi svarīgs atzinums, kurš var
pat palīdzēt konkrēti runāt par lietām un
parādībām, par kurām mēs bieži runājam
garām ejot – it kā tie būtu ieskati, uzskati, bet šeit ir konkrēts fakts, uz kuru mēs
varam balstīties. Šeit mēs varam tūlīt izdarīt
noteiktu slēdzienu, ka atšķirīgā piesaiste
smadzenēm starp klasisko ( īsto mūziku,
kā dažreiz to sauc) un trokšņu mūziku, nav
izskaidrojama ar to, ka smadzeņu garozā
nebūtu vietas abiem mūzikas stiliem, kuri
cīnās savā starpā par zināmu priekšrocību.
Fiksējas tomēr labāk trokšņu mūzika. Kāpēc
viņa uzvar? Lūk, redzat, - klasiskā mūzika –
lielā mūzika ir pakāpeniski veidojusies
neatlaidīgā pakāpeniskā evolūcijas gaitā no
trokšņiem. Un pamazām visus šos trokšņus
cilvēki ir analizējuši, pētījuši, rafinējuši –
attīrījuši un izveidojuši tādu un citādu
mācību par harmoniju, par toņu atsevišķu
saskanēšanu. Mēs zinātnieki to saucam
vienā vārdā par toņu arhitektoniku. Tātad
mūzika ir ņēmusi savus elementus no
trokšņiem un pakāpeniski veidojusi visu to
ārkārtīgi lielo pētījumu un darbu virkni, kuru
mēs saucam par mūziku vārda visplašākā
nozīmē.
Tātad visas šīs mūzikas zinātnes, kādas jūs
zināt varbūt labāk kā es, ir radītas tāpēc, lai
no tiem trokšņiem, kuri atrodas dabā veidotu šo apbrīnojamo mākslas veidu – mūziku
(dabā galvenokārt ir tikai trokšņi, muzikālo
toņu tikpat kā nav, to jūs jau paši labi ziniet), kad izejat ārā dabā un vērtējat dabas
trokšņu un skaņu parādības. Tā saucamās
muzikālās skaņas dabā tikpat kā nav. Es
gribu to atgādināt tāpēc, ka mūziķu starpā
valda tāds ieskats, ka mūzika jau ir atrodama
dabā.
Nē! Mūzika ir mākslas radījums. Patiesībā
paša cilvēka veidots, radīts mākslas veids.
Tas ir vienīgais mākslas veids, kurā neatrod
absolūti nekādu atskaņu dabā. No dabas
īstenībā mūziku nevar norakstīt. Pa priekšu

visus šos trokšņus, kurus mēs atrodam dabā,
mākslinieks personificē, pārvērš tos par tādu
vai citādu cilvēka pārdzīvojuma īpatnību.
Bet būsim precīzi un noteikti, es gribētu, lai
mani klausītāji labi nopietni padomātu par
šiem jautājumiem, paklausās un konstatē
paši, ka vispār dabā ir ļoti maz tīri muzikālo
toņu. Daudzreiz atsaucas uz tādu piemēru kā
uz putnu dziedāšanu. Putnu dziedāšana pēc
būtības no zinātniskā viedokļa nav nekāda
muzikālo skaņu veidošana. Mēs sakām, ka
vienam putnam ir lielākā vai mazākā mērā
muzikālās skaņas, otram ir mazāk muzikālas.
Jūs redzēsiet, ka šīs tā saucamās muzikālās
skaņas, kuras ir gluži nejauši radušās no
tādas vai citādas balss konstrukcijas, no
balss aparāta konstrukcijas, tikai aptuveni
tuvojas un līdzinās mūzikas skaņām. Šīs „putnu mūzikas skaņas” ir ļoti nabadzīgas, ļoti
trūcīgas, un viņas jūs varētu fiksēt uz dažām
lapaspusēm, ja jūs dabu pētītu no muzikālā
viedokļa un gribētu atrast mūzikas skaņas
dabā. Tātad, ja jūs gribētu uzņemt inventāru
no tā saucamajām mūzikas skaņām dabā,
tad jūs to varētu panākt ļoti īsā laikā. Ees
taisni gribētu, lai mani klausītāji, izejot dabā
pārbaudītu, cik mūsu zinātnieku slēdzieni
šinī ziņā ir precīzi, ka mēs nepārspīlējām, kad
apgalvojām, ka dabā gandrīz nav muzikālo
skaņu – tikpat kā nav, bet daba ir pilna
trokšņiem. Un šo trokšņu ir milzīgi daudz.
Šo trokšņu ir tik daudz, ka mums nekad
neizdosies uzņemt muzikālu inventāru no
šīs trokšņu milzīgās masas. Nav iespējams
apgūt šo milzīgo masu. Lūk, tāpēc zinātne
pašlaik sāk pētīt, -kāpēc pastāv tāda milzīga
trokšņu masa. Kam viņa ir domāta, kam viņa
ir veidota, kam viņa ir vajadzīga? Redziet,
zinātne arvien jautā pēc tā – kāpēc? Viņa
nekad neapmierinās ar konstatējumu, ka
tas ir tieši tā dabā konstatējams. Viņa grib arī
izpētīt – kāpēc? kādēļ? Un tieši pētot, kādēļ
un kāpēc daudzreiz atklājas ārkārtīgi dziļas
atziņas.
Izrādās, ka šie trokšņi mums signalizē
par
pasaules
parādībām.
Signalizē
dzīvniekiem. Signalizēja arī tam cilvēkam,
kas kādreiz dzīvoja bez mūzikas tikai dabā
un kurš ir bijis lielā mērā bioloģisks radījums,
ne sociāls, kā pašreiz. Šie signāli ir ārkārtīgi
svarīgi bioloģikā ziņā – šie trokšņu signāli.
Šie signāli dod vissmalkākās informācijas
par to, kas notiek apkārtējā pasaulē. Trokšņi
cilvēkam signalizē par ļoti simpātiskām
un, viņam ļoti vajadzīgām pārdzīvojuma
grupām, bet trokšņi signalizē arī briesmas –
arī tās briesmas, kas draud dzīvībai. Atcerieties šos faktus, ka dzīvībai draud arī
ārkārtīgi daudz parādības, kas ir saistītas ar
trokšņiem. Jūs paši atceraties – vienkāršs,
spēcīgs troksnis, kuru jūs nejauši dzirdat, liek

jums salēkties – kamdēļ? Mēs sakām – tā ir
nervozitāte? Nē! Ne katrreiz tā ir nervozitāte.
Arvien liels troksnis ir saistīts ar tādu vai
citādu dzīvību apdraudētāju faktoru. Tātad,
ja šis troksnis spēcīgāks un lielāks, jo acīm
redzot man, draud lielākas briesmas.
Un novērojat jau bērnu. Ja es, piemēram,
būtu paņēmis šodien līdzi revolveri un
izšāvis gaisā, jūs visas salēktos, ja es nejauši
izšautu; tur nekādu šaubu nav, jo mums
trokšņi ir saistīti ar ārkārtīgi daudziem
pārdzīvojumiem.
Šie trokšņi ir tā fiksējušies mūsu smadzeņu
garozā, ka vissīkākās trokšņu nianses ļauj
atšķirt mums dažādas parādības. Un šīs
dažādās parādības – trokšņu parādības –
cilvēks izprot un analizē uztverot. Tātad
trokšņiem ir ārkārtīgi liela bioloģiska
nozīme. Tie ļauj cilvēkam izvairīties no
bīstamām parādībām, un pazīt viņam
simpātiskās parādības. Arī tādi trokšņi,
kuri ir saistīti ar cilvēkiem ļoti tuvām
un simpātiskām pārdzīvojumu grupām
mums ir zināmi, pazīstami. Atcerieties šo
tēzi, ka trokšņiem ir milzīga, liela loma
visā cilvēka dzīvē, sākot jau no cilvēces
attīstības pirmsākumiem. Uz trokšņiem ir
dibināta uzmanība un vērtējums, kādā
situācijā cilvēks zināmā brīdī atrodas.
Un šī trokšņu parādība tad nu pašā sākumā
cilvēkiem attīstoties – primitīvākā attīstības
stadijā, tad tika izmantota pretējā nozīmē,
lai mākslīgi reizēm radītu uzbudinājuma
stāvokli. Ja jūs papētīsiet dažus muzikālos
ritma jautājumus, piemēram, „tam - tama”
attīstības procesu, šis ritms un trokšņi, kara
trokšņi, kas saistītas ar milzīgu, vētrainu
trokšņu mūziku, dara pretējo iespaidu –
mākslīgi rada cilvēkā pārdzīvojumu. Viņam
šie pārdzīvojumi ir pazīstami un zināmi,
jo viņš no dabas ir saņēmis šo milzīgo
trokšņu masu. Un, ja grib pie sevis panākt
emocionālu afektu, afekta stāvokli, tad rada
to mākslīgi. Afekts – tas ir tāds emocionāls
pārdzīvojums, kurš ir ļoti spēcīgs un
satriecošs pārdzīvojums. Tāpēc atkal ar
šo trokšņu paņēmienu varam radīt tādu
vai citādu emocionālu situāciju – trokšņu
pārdzīvojumu.
Ārkārtīgi daudz kopēju elementu šiem
trokšņu principiem vai trokšņiem dabā ir
ar tā saucamo estrādes mūziku jeb trokšņu
mūziku. Tad jūs saprotat, kāpēc mēs to
saucam par trokšņu mūziku - nevis tāpēc,
lai apvainotu. Estrādes mūzikai ir cits uzdevums, – radīt pēc iespējas ļoti primitīvus afektus. Šodien es gribētu tikai uzskicēt, ka visi
tie jautājumi, kurus jūs diskutējat, par kuriem jūs runājat un domājat, nav atrisināmi
diskutu ceļā. Te jānāk palīgā zinātnei – tai
zinātnei, kas interesējas, kas notiek
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cilvēka smadzenēs, attiecīgi trokšņus un
muzikālas skaņas pārdzīvojot, un tad mēs
noskaidrojām šos jautājumus.
Miljoniem gadu pagātne – cilvēces
pagātne, bija vajadzīga, lai cilvēks attīstītos
par tādu, kāds viņš pakāpeniski ir kļuvis.
Un, lūk, te nu mēs esam nonākuši pie ļoti
savdabīgiem atzinumiem. Tā saucamā – lielā
mūzika – tā no šiem trokšņiem ir rafinējusi –
iztīrījusi, atlasījusi atsevišķus muzikālus
toņus, ar tiem pakāpeniski operējot un pat
izveidojot instrumentus, kuri dod tādas
muzikālas skaņas, kādas dabā nav nekur
sastopamas. Tāda skaņa kā vijolei, klavierēm
un visiem mūsu pūšamiem instrumentiem
dabā nav sastopama, tie ir tikai cilvēku
veidoti instrumenti. Un pakāpeniski viņi
ir atlasīti. No šī milzīgā trokšņu haosa ir
pakāpeniski veidojusies tā mūzikas daļa, ko
mēs saucam par klasisko mūziku.
Tagad tā saucamā trokšņu mūzika iet
pretējā virzienā – viņa no šiem instrumentiem, kuri radīti īstu muzikālu toņu iegūšanai
iet pretējā virzienā,rada trokšņus. Un lūk
šie trokšņi atrod dabīgu atbalstu mūsu
smadzenēs – rezonansi, izsauc atbilstošu
pārdzīvojumu.
Būtu vērts mums visiem eksperimentāli
pastrādāt, papētīt, pajautāt bērniem, kas
viņiem tās ir par sajūtām, ko viņiem izraisa
trokšņu mūzika. Tā ir trokšņu bauda. Kas tas
ir par ārkārtīgi savdabīgu, primitīvu procesu?
Jūs atradīsiet, ka viņi trokšņu mūzikā saskata
daudzreiz to pašu, ko viņi rada pagalmos –
viens atrod vecu pannu, otrs – kādu dzelzs
gabalu un arī rada zināmu trokšņu baudu.
Jūs jau zināt, ka bērniem ārkārtīgi patīk
trokšņot. Un nevis tāpēc vien patīk trokšņot,
lai kaitinātu mūs, bet viņiem tas rada prieku –
primitīvu prieku. Padomājiet – viņi skrien un
kliedz pilnā balsī. Kamdēļ? Nu pamēģiniet
tad analoģiski saskatīt, kā trompete kliedz
(pilnā balsī) visā kaklā kādu drausmīgu toni.
Ļoti interesanti ir pastaigāties sestdienas
vakaros gar dažām skolām, kur spēlē džeza
mūziku un kur ir logi atvērti. Lūk, klausoties šinī šausmīgā troksnī, mēs varam arī
pārdzīvot zināmu aktivitāti – pacilātību. Un
daudzreiz tā arī mums atbild cilvēki - „Mūsu
smadzenes ir tik ārkārtīgi pārpūlētas, šī
smadzeņu garoza ir tik ārkārtīgi pārpūlēta,
mēs esam tiktāl pārpūlēti, ka mēs vairs nevaram klausīties nopietnu mūziku, mums
gribas mazliet izklaidēties”. Tas gandrīz
vienīgais attaisnojums, kas attaisno tā saucamo trokšņu mūziku. Tātad jūs redzat primitīvs, bioloģisks faktors, kas ir attīstījies
miljoniem gadu un kuram ir milzīgi liela
loma cilvēka bioloģiskajā attīstībā un savas
dzīvības saglabāšanā, tiek izmantots, lai
radītu atkal šīs savdabīgās primitīvās sajūtas.
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Jūs jau zināt, ka šīs trokšņu kombinācijas
var panākt ārkārtīgi dažādus efektus. Ar tā
saucamo trokšņu mūziku var (man jau tas
nav noslēpums un arī jums) panākt tādu afekta sakāpinājumu, ka cilvēki jau pārvēršas
zināmos pusapzinīgos radījumos. Jūs jau
zināt, ka daudzreiz tā saucamā trokšņu
mūzika dažādos veidos un paveidos panāk
to, ka klausītāji lec zālē augšā, sāk dauzīt
krēslus, paši krīt zemē, vārtās, kliedz. Tas ir
viņu galējais afekts, šīs trokšņu „mūzikas”
galējais panākums. Tātad atcerēsimies, ka ar
trokšņu mūziku un ar trokšņiem ir saistīta ne
tikai cilvēka smadzeņu garozas darbība, bet
saistīta galvenokārt zemgarozas darbība.
Un man ir atkal tūliņ jāpaskaidro, ka mēs
izšķiram tā saucamo:
1. bioloģisko informāciju,
2. sociāli – pedagoģiski – psiholoģisko
informāciju.
Bioloģiskā informācija – cilvēkam
ir fiksēta smadzenēs jau piedzimstot,
turpretī sociāli – pedagoģiski –
psiholoģiskā informācija ir tā, ko viņš
iegūst savā dzīves laikā. Tas, ko mēs saucam par instinktiem un dziņām – bioloģiski
primitīvām tendencēm - ar tām mēs
piedzimstam un nu notiek interesants process: šī trokšņu mūzika, nonākot smadzeņu
garozā, nokļūst zemgarozas rajonos un šajos
zemgarozas rajonos izsauc aktivitāti un šī
aktivitāte izraisa dažādas dziņas, tendences
un primitīvas emocijas. Primitīvus afektus,
kurus reizēm var saukt par – primitīva prieka
afektiem, pacilātību, kuru var saukt arī par
baiļu afektiem, tur arī atrodas seksuālie
afekti un mēs noteikti zinām, ka zināma
džeza ritma mūzika izsauc arī tieši seksuālas
dziņas – šī ritma mūžīgā atkārtošanās. Jums
zinātniski tas būs skaidrs, kāpēc tas tā ir, ka
primitīvā bioloģiskā informācija – bioloģiskā
informācija, kura atrodas zemgarozas rajonā
un no garozas iet ar zemgarozas impulsu uz
zemgarozas attiecīgiem centriem un izraisa
emocijas. Šīs emocijas ir ārkārtīgi dažādas.
Un lūk, pašreiz zinātne viņas ir pētījusi,
nedomājiet, ka tas ir izgudrots tikai tāpat.
Tas ir eksperimentos noskaidrots. Piemēram,
beidzamā psihologu starptautiskā kongresā
kāds ievērojams amerikāņu psihologs un
fiziologs bija ieaudzinājis vērsim divas elektrodes šinī smadzeņu zemgarozas rajonā,
kurā atrodas afekti, emocijas, primitīvās
bioloģiskās jūtas un šie elektrodi tika
ieaudzināti atsevišķos centros. Viens centrs
izrādījās tas, kas izsauc bailes, uztraukumu,
uzbrukšanas tendenci. Turpretī otra elektrode tikai iemontēta tajos zemgarozas
rajonos, kuru mēs saucam par hipotalāma
rajonu, kurā atrodas primitīvās bioloģiskās
jūtas, viņu morfoloģiskais substrāts.

Zinātnieks nodemonstrēja arī filmu, ka raidot elektrodu strāvu caur to elektrodi vērsim,
kas izsauc uzbudinājumu, uzbrukšanas kāri
un, lūk, šis satracinātais vērsis metas pilnā
gaitā virsū profesoram, un šinī sekundē
viņš ieslēdz otru elektrodi un šis vērsis 1m
attālumā apstājas un paliek jēra stāvoklī.
Šis profesors vienkārši pieiet vērsim klāt, un
viņš ir nomierināts, viņš ir absolūti mierīgs.
Izrādās, ka šīs ir primitīvās bioloģiskās
jūtas. Šīs primitīvās jūtas ir fiksētas zināmos
smadzeņu rajonos, un viņas var kairināt
dažādi - profesors kairināja ar elektrostrāvu,
bet šos zemgarozas rajonus var kairināt
arī caur dzirdes centru. Lūk, tagad jūs saprotat, ka šī primitīvā mūzika ir katram
saprotama, viņai ir bioloģisks pamatojums. Ideālā mūzika – klasiskā mūzika ir
mākslīgs cilvēka veidojums, viņš ir meklējis
savdabīgu, īpatnēju toņu sakārtojumu, līdz
šis toņu sakārtojums izraisa citādu jūtu
gammu, ne šo primitīvo jūtu gammu. Un jūs
jau zināt, ka īsta lielā mūzika izsauc absolūti
visus
pārdzīvojumus,
vissarežģītākos
pārdzīvojumus, kādus tik cilvēks spēj
pārdzīvot, sākot no vissarežģītākajiem
intelektuāliem, beidzot ar vissmalkākiem
estētiskiem pārdzīvojumiem. Bet turpretī šī
trokšņu mūzika nedod šos pārdzīvojumus.
Es Jūs gribēju iepazīstināt ar šiem faktiem tāpēc, lai būtu skaidra priekšstatu
līnija, ka ir veltīgi strīdēties ar dažādas
gaumes pārstāvjiem, nav nekādas jēgas
un nav nekādas nozīmes šiem tukšiem
nevajadzīgiem strīdiem, kas tik daudz jau
ir notikuši un kuriem nav nekāda pamatojuma un viņu vienīgais arguments: „man
patīk”, „man rada prieku”, taču citu argumentu viņi nevar atrast. Tātad mums ir jāizšķir
divas mūzikas līnijas, kurām nav nekā
kopēja vienai ar otru. Ja cilvēkiem vajag šo
primitīvo pārdzīvojumu, viņi ilgojas tāpēc,
ka viņi it kā ir pārguruši, tas ir cits jautājums,
bet es gribēju savu auditoriju informēt,
ka tam visam ir savs noteikts zinātnisks
bioloģisks pamatojums. Šeit tā saucamie
diskuti dažādu mūzikas pārstāvju vidū ir absurds. Tam nav vispār nekādas jēgas, ne arī
nozīmes, te ir vienkārši tīksmes vai netīksmes
problēma. Tātad jūs redzat, ka zinātne, iejaucoties šinīs sarežģītās parādībās, kuras
notiek smadzenēs, sāk analizēt, izpētīt,
eksperimentēt, izprast šīs parādības. Un, ja
nu cilvēks izprot šīs parādības, kāda nozīme
tad ir cilvēkiem, tā sakot, otram krist matos,
kam patīk estrādes mūzika, vai ar pilnīgi
sausu rīkli grib pārliecināt to estrādnieku, ka
tā nav nekāda mūzika, ka klasiskai mūzikai
ir tikai vērtības utt. Tātad katrai lietai ir sava
vieta.
Turpinājums nākamajā numurā

Pārdomas
Kopš direktoru sapulces mani neliek mieru
tēma par kvalitātes iespējamo vērtēšanu
pēc piedalīšanās valsts Konkursos,
ko aktualizēja Č.Batņas kungs: ,,Tagad
skatīsimies, kā piedalāties valsts konkursos
un ņemsim to vērā naudiņu sadalē. “( Lai
gan mums ir laba klaviernodaļa, bet mēs
pagājuša gada valsts Klavierkonkursā
nepiedalījāmies dažādu iemeslu pēc, ko
nebūt nenožēlojam.) No vienas puses,
pagaidām mazās naudas dēļ par to nebūtu
jāuztraucas, no otras puses ir daudz
problēmu. Senos laikos šie konkursi tā bija
vienīgā iespēja savus audzēkņus,,piedalināt’’
konkursos. Šobrīd situācija ir mainījusies:
Gandrīz katra nozīmīgāka skola jau ikgadēji
rīko dzīvotspējīgus, kvalitatīvus konkursus,
kuros pedagogi un bērni ar prieku piedalās,
bet ko nevarētu teikt par valsts Konkursu
rīkošanu. Arī Partitā skolotāji bija izteikuši
savu sašutumu. Arī es savus audzēkņus

valsts konkursa daļai vairs nepiesaku, jo tie
nav iedvesmojoši, bet pašcieņu graujoši.
Varbūt tur vainojams Nolikums, kur katra
mūzikas skola ir kādā reģionā pie Mūzikas
vidusskolas un dalībnieku skaits sanāk
milzīgs vai, piemēram, pianistiem garās
minūtes vai kas cits. Manuprāt, kvalitātes
kritēriju godīga izsludināšana ir ļoti slidena
lieta.
Statistika tā ir viena lieta: - no tik un tik
audzēkņiem tik un tik piedalās vispār
konkursos, - tik un tik no uzņemtajiem
beidz (pie mums daudzi nebeidz arī dzīves
vieta maiņas dēļ, arī uz ārzemēm), - tik un tik
mācās tālāk u.c., bet kvalitātes izvērtēšana
pavisam cita.
Esmu runājusi ar kolēģiem par mūsdienu
situāciju, kad vecāki, izmantojot mūsdienu
piedāvājumu, savus bērnus sūta mūzikas
skolā, vēl nopietnā deju studijā vai sportā
un pieķer klāt arī kādu svešvalodu. Lai arī

cik organizēts būtu bērns, instrumenta
spēlei nekad nepietiks vajadzīgā laika. No
vienas puses pedagogs ir ieinteresēts savu
darbaspējīgo un apdāvināto audzēkni
paturēt cik ilgi vien var, tā spodrinot savas
spalvas. Mazākā skolā, vai šodien arī pilsētas
skolās, kur viņam nav ikdienas konkurence,
audzēknis tomēr nevar pilnvērtīgi sevi
attīstīt. Skolotājam nebūtu jākaunas
viņu,,pārvirzīt”, piemēram, uz Dārziņiem.
(Paliek gan mūžīgais jautājums:,,Kā būs ar
darba nodrošinājumu pēc milzīgā darba
ieguldījuma. Vai esmu tiesīgs ko tādu
vecākiem piedāvāt.”) Un kurai skolai tad
būtu tiesības talantu saukt par savējo?
Kvalitātes kritēriji caur statistiku mūzikas
lauciņā, manuprāt, nav pielietojami.

III Starptautiskā Lūcijas Garūtas jauno
pianistu konkurss notiks 2014. gada 19.,
20. martā Siguldas Mākslu skolā “Baltais
Flīģelis”, Šveices ielā 19.
• Konkursu rīko Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis” sadarbībā ar L.Garūtas fondu
un Siguldas novada Domi.
• Konkursā var piedalīties jaunie mūziķi
līdz 16 gadiem ieskaitot (uzstāšanās brīdī),
kuri sagatavo konkursā paredzēto programmu.
• Skaņdarbu
nošu
materiālu
pēc
pieprasījuma ir iespējams izsūtīt pa e-pastu
(informācija - muzika@baltaisfligelis.lv)
Kontaktinformācija
Tālrunis: 26534240
E-pasts: muzika@baltaisfligelis.lv
Mājas lapa: www.baltaisfligelis.lv
g

VIII Jēkaba Graubiņa jauno pianistu
konkurss notiks Jēkaba Graubiņa Līvānu
mūzikas skolā 2014. gada 12. aprīlī plkst.
11:00.
• Konkursā var piedalīties Latvijas mūzikas
skolu profesionālās ievirzes izglītības
programmas Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle audzēkņi un Latvijas mūzikas
vidusskolu 1.-4. kursa klavieru specialitātes
audzēkņ.i
• Pieteikumu iesūtīšanas termiņš – 2014.
gada 14. marts.
Kontaktinformācija: Skolas direktors
Gunārs Luriņš, Tālr.: 653 44096; 29257750
e - pasts: mms@livani.lv; fakss 653 44502.

Līga Paukšte,
Birzgales mūzikas skola

Konkursi
KONKURSU PILNI NOLIKUMI
PIEEJAMI MĀJAS LAPĀ
www.lmiia.lv
XIX Latvijas mūzikas skolu
pūšaminstrumentu un
sitaminstrumentu izpildītāju konkurss
notiks no 2014. gada 24. līdz 26.janvārim
Rīgā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē, K. Barona ielā 1.
• Konkursā var piedalīties visi mūzikas skolu
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu
nodaļu audzēkņi līdz 7. klasei (ieskaitot) un
līdz 18 gadiem (ieskaitot), kuri apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu
(kods 20 V) un sagatavo konkursā paredzētos skaņdarbus.
• Pieteikuma anketas jāiesūta elektroniski
konkursa direktorei Astrīdai Ķēniņai – astrida.kenina@gmail.com
@g
līdz 2014. gada
10.janvārim, klāt pievienojot dalības naudas maksātāja rekvizītus rēķina izrakstīšanai
un izsūtīšanai.
• Konkursa dalībnieku apbalvošana un
Laureātu koncerts Bravo – bravissimo notiks Latvijas Universitātes Lielajā Aulā 2014.
gada februārī.
Kontaktinformācija
Konkursa direktore Astrīda Ķēniņa, tālrunis
29453043, astrida.kenina@gmail.com
@g

Jaunu latviešu klaviermūzikas konkursu
rīko Lienes Circenes kultūrizglītojošā
biedrība 2014.gada 13.aprīlī Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas LMT kamerzālē
Dalībnieki: ikviens interesents bez vecuma
ierobežojumiem.
Pieteikšanās beigu termiņš: 2014. gada 13.
marts.
Plašāka
informācija
par
Latviešu
klaviermūzikas konkursu: http://latviesukp
laviermuzikaskonkurss.com// un http://kriic.
p
lv/kat/konkursi/muzika

IV Brāļu Mediņu
jauno pianistu konkurss
notiks 2014.gada 15. martā Jāzepa Mediņa
Rīgas 1. mūzikas skolā Rīgā, Kronvalda
bulvārī 8. Konkursā var piedalīties jaunie
pianisti vecumā līdz 18 gadiem.
Kontaktpersona: Klavierspēles metodiskās
komisijas vadītāja Antra Vīksne, tālr.
29628521
Informācija par konkursa norisi tiks ievietota mājas lapā www.jmr1ms.lv
j
izvēlnē Brāļu
Mediņu konkurss un izsūtīta pa e- pastu.
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X
akordeonistu
festivāls
Labam
garastāvoklim notiks Ogres mūzikas
skolā 2014. gada 15. martā. Festivālā
piedalās Latvijas mūzikas skolu programmas Akordeona spēle izglītojamie un
festivāla viesi.
Kontaktinformācija: Mob.tālr.: 26520926
(Natālija Čuriļina) natacapriccioso@apollo.lv
LATVIJAS MŪZIKAS SKOLOTĀJU
FESTIVĀLS
Mārupes Mūzikas un mākslas skola rīko Latvijas Mūzikas skolotāju festivālu.
Festivāls notiks 2014. gadā no 29. janvāra
līdz 1. februārim Mārupes Mūzikas un
mākslas skolā, Siguldas Mākslu skolā „Baltais flīģelis”, Daugavpils Mūzikas vidusskolā
un Ventspils Mūzikas vidusskolā. Festivālā
aicināti piedalīties Latvijas Mūzikas
un mākslas skolu pedagogi ar solo un
ansambļu priekšnesumiem.
Festivāla programmā nav atskaņojamās
Festivāla
programmas
ierobežojumu.
organizatori iesaka savās programmās

iekļaut vienu vai divus skaņdarbus. Ieteikums nepārsniegt priekšnesuma kopējo
hronometrāžu - 10 minūtes. Pedagogu
iesūtītās programmas izvērtēs un koncertu
programmas sastādīs festivāla organizatori
no Mārupes Mūzikas un mākslas skolas.
Koncertu laikā katram festivāla dalībniekam
būs iespēja izvēlēties interesantāko koncerta priekšnesumu un atraktīvāko izpildījumu.
Šo priekšnesumu dalībnieki tiks aicināti
uz noslēguma koncertu Mārupes Mūzikas
un mākslas skolā, kur viņi saņems publikas atzinības balvas. Pedagogi saņems
apliecību par profesionālās kvalitātes pilnveidi 6 stundu apjomā.
Par festivāla koncertiem būs iespējams
uzzināt Mārupes Mūzikas un mākslas
skolas mājas lapā: www.muzikamakslamarupe.edu.lv
p
un festivāla dalībnieku
e-pastos.
Programmas
lūdzam
iesūtīt līdz 15. decembrim elektroniski
e-pastā:
muzikamarupe@inbox.lv
p @
Festivāla koordinatore: Silvija Notte
(tālr.26660287)

23. Starptautiskais Ziemas mūzikas
festivāls Valmierā,
2014.gada 9., 10., 11., 12. janvārī
Repertuārā:
1) senā mūzika
2) J.S.Bahs, G.F.Hendelis, V.A.Mocarts,
J.Haidns
3) Nakts koncerts - džeza mūzika
Lūdzam pieteikties līdz š.g. 10.decembrim Valmierā - tālrunis +371 642-81149
+371 642-81148
mobilais tālrunis +371 26529213
fakss +371 642-81147
E - pasts muzikas.skola@valmiera.edu.lv
@
;
aivars.cepitis@valmiera.lv
p @
vai rakstīt Valmieras Mūzikas skola
Pilskalna ielā 3
Valmiera, LV 4201
Aicinām visus mūziķus, mūzikas mīļotājus
bez vecuma ierobežojuma izmantot iespēju
satikties un muzicēt!
Gaidīsim Jūs Valmierā

Nothing Special...
Nu tā mēs dzīvojam
1. Ekziperī komplekss: Mēs esam
atbildīgi par tiem, kurus laicīgi
neesam pasūtījuši.
2. Nodarbošanās darbavietā ar
muļķībām attīsta sānu redzi, dzirdi
un modrību kopumā.
3. Ja Tev spļauj uz muguras,
priecājies – tu esi priekšā.
4. Neatliec uz rītu to, ko var
neizdarīt šodien.
5. Dāvinātai naudai ūdenszīmēs
neskatās!
6. Lai tavi darbi neatšķirtos no
vārdiem, klusē un neko nedari.
7. Izpildot ienākuma deklarāciju,
neaizmirsti ailē „APGĀDĀJAMIE”
ierakstīt „VALSTS”.
8. Valdība problēmas
viņa tās finansē.

nerisina,

9. Saudzējiet
dzimteni
atpūtieties ārzemēs!

–

10. Absurds – tā ir subjektīvās
loģikas adekvāta attieksme pret
objektīvās pasaules neadekvātajām
parādībām.
11. Būtu tik nauda, pantu vienmēr
atradīs...
12. Valsts ieņēmumu dienests: Tas, ka jums ir nauda, nav jūsu
nopelns, bet mūsu nolaidība.

19. Viena galva – labi, divas –
nesmuki.
20. Cilvēki izdomāja spoguli, lai nav
jāmetas četrrāpus pie peļķes katru
reizi, kad gribas saķemmēt matus.
21. Ja jums ilgi nezvana radinieki
vai draugi, tas nozīmē, ka viņiem iet
labi.

13. Sekundes simtdaļa – tas ir
laiks starp luksofora zaļā signāla
iedegšanos un automašīnas signālu
aizmugurē.

22. Ticējums: Ja jums notiek
autoavārija,
izkāpiet
un
apskatieties: Ja sasists priekšējais
bampers, uz nelaimi. Ja pakaļējais –
uz naudas iegūšanu!

14. Nezodz!
konkurentus!

23. Vakariņas ar svecēm, brokastis
ar ugunsdzēšamajiem aparātiem...

Valdība

nemīl

15. Ko sēsi, to kaimiņš pievāks...
16. Smadzeņu šūnas dzimst un
atmirst, bet tauku šūnas dzīvo
mūžīgi.
17. Tur, kur beidzas neveiksmju
svītra, sākas kapu teritorija.
18. Kurš putniņš agri ceļas, agri
visus izbesī!!!

24. Ja Jūs domājat, ka visiem viss
vienalga, pamēģiniet pāris reizes
kaut kur nesamaksāt.
25. Pīpēt kaitīgi, dzert – pretīgi,
bet nomirt veselam arī kaut kā
žēl...
26. Dzīve ir kā sēdēšana pie
interneta – jēgas nav, bet aiziet arī
negribas.

Izdevējs: Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija. Redaktore: Ilze Dāve
Izdevums elektroniski pieejams www.lmiia.lv
Sagatavots un iespiests: SIA Ulma
Redakcija par ievietoto rakstu saturu neatbild.
Materiālus iesūtīt līdz katra mēneša 10. datumam elektroniskā formātā
uz e–pasta adresi: ilze.dave@gmail.com
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