
Jauniešu saskarsmes pilnveides ieteikumi spēlējot bigbenda vai orķestra 

kolektīvā. 

 

 

Svarīgākais nav tas, cik lielu zināšanas devu cilvēks iegūst, bet tas, vai izdevies jauno 

cilvēku veidot par pašapzinīgu personību. Bez šis pašapziņas viņš nekad īsti neuzzinās, ko īsti grib, 

bet vienmēr paliks atkarībā un tikai atdarinās, sev liekoties neatzīts un nospiests. 

Muzikālā darbība ir uzskatāma kā mākslinieciskās darbības veids, kura mākslinieciskais 

tēls, kurš veidojas mūziķa uztverē un priekšstatos, realizējas skaņā. (Znutiņš, 2004). 

Autors savā darbā izstrādāja ieteikumus un uzdevumus ar mērķi uzlabot saskarsmi, lai 

nodrošinātu augstu māksliniecisko sniegumu gan mēģinājumos, gan koncertos. Ar šo paņēmienu 

skolēni spēj labāk saprasties savā starpā un izteikti uzlabojas improvizācijas spējas, verbālā 

komunikācija un attīstās muzikālā valoda.  

1.ieteikums  

 

Lai uzlabotu saskarsmi grupās, autors izstrādāja sekojošo paņēmienu. 

Mēģinājuma sākumā bigbenda kolektīvs tiek sadalīts piecās grupās pa četriem mūziķiem katrā 

grupā. Katrai grupai tiek izdalīta teātra lugas lomas un sižets. Vadoties pēc uzveduma sižeta, ar 

mūzikas instrumentu palīdzību ir jāizspēlē savas lomas. Mūzikas instrumenti ir unikāli ar sava 

skanējuma daudzveidību un intonācijas iespējām.  

Ar mūzikas instrumenta palīdzību ir iespējams panākt satraukumu, dusmas, mieru, agresiju, sāpes, 

harmoniju u.c. Var attēlot dažādas dzīvnieku un putnu skaņas. Spēlējot savas lomas, audzēkņi 

neapzināti saliedējas un attīsta katrs sevī improvizācijas spējas. Spēlējot lomas, audzēkņi aizmirst 

par savstarpējām nesaskaņām un strīdiem. Mūzikas instrumenti skolēniem ir līdzvērtīgi 

sarunvalodai un saskarsmei, kuru pielieto ikdienā ar vecākiem, brāļiem, māsām, tuviniekiem un 

draugiem. Teātra lugas var būt dažādas, sākot ar bērnu lugām līdz pat improvizācijas teātra lugām. 

2.ieteikums  

 

Ieteikumu autors izstrādāja, lai uzlabotu saskarsmi kolektīvā. 

Reizi mēnesī kopīgi kolektīvs ar vadītāju nodarbības laikā izdomā atslēgas frāzi. Kā piemēru vēlos 

minēt frāzes “pasaules dzīvnieki”, “futbola spēle”, “ģimenes sapulce”, “zooloģiskais dārzs”, 

“bērna prieki smilšu kastē”, “dabas stihijas”.   

Sadala skolēnus grupās vai individuāli, izmantojot mūzikas instrumentus, audzēkņi attēlo konkrēto 

frāzi pēc iespējas tuvāk realitātei. Izmantojot frāzi “zooloģiskais dārzs”, skolēni atskaņo dažādu 

dzīvnieku un putnu skaņas, kas sastopamas Latvijas zooloģiskajos dārzos.  



Pabeidzot uzdevumu, mūziķiem ir jāpastāsta par dzīvniekiem un putniem kurus atdarināja un kurā 

zooloģiskajā dārzā viņi ir sastopami. Paralēli improvizācijai tiek iegūta informācija par Latvijas 

zooloģiskajiem dārziem un to iemītniekiem.  

Desmitiem gadu ilgi izglītības pētījumi rāda, ka mazāk mācot un vairāk sniedzot atgriezenisko 

saiti, ir iespējams panākt labāku mācīšanos (Hattie, 2008). 

Šī nodarbība rada ļoti pozitīvu gaisotni un rosina jauniešus koncentrēties uz noteikto uzdevumu, 

kā arī uzlabo saskarsmi kolektīva iekšienē. 

3.ieteikums  

 

 Ja tiek manītas verbālās saskarsmes problēmas, tad efektīgi strādā saruna. Paņēmiens var 

tikt pielietots jebkurā bigbenda mēģinājuma brīdī. Saruna ir efektīgākais līdzeklis nesaskaņu 

risināšanai.  

Šoreiz skolēniem ir jāizmanto neverbālā saskarsmes forma. Saruna notiek iesaistot mūzikas 

instrumentus. Autors liek pastāstīt par problēmu izmantojot mūzikas instrumenta skaņu, 

intonāciju, skaņas dinamiku un skaņas augstumus.  

Pēc problēmas izklāstīšanas seko problēmas risinājums un izlīgums starp mūziķiem. Problēmas 

risinājumā tiek izmantota verbālā saskarsmes forma. Tiek noskaidrots nesaskaņu iemesls un 

atrisināta problēma. Muzikālā paņēmiena izskaidrošanās rada pamatīgu humora devu pārējiem 

bigbenda dalībniekiem un protams arī problēmas iniciatoriem. 

4.ieteikums  

 

Nākamo ieteikumu esmu nosaucis par papagaiļa metodi. Ieteikums izstrādāts kā 

iesildīšanās pirms mēģinājuma.  

Tiek izdalīts kāds no Olafa Gūtmaņa dzejoļu krājumiem. Dzeja un dzejoļi var būt no jebkura 

Liepājas dzejnieka, Mirdzas Ķempes, Klāva Ukstiņa, Jēkaba Janovskia, Jāņa Miķelsona, Zentas 

Mauriņas, Jāņa Petera u.c. daiļrades.  

Katrs skolēns izvēlas sev tīkamāko dzejoli un izvēlas sev pretī mūziķi kurš atkārtos to pašu dzejoli 

ar mūzikas instrumentu. Atkārtojot dzejoli, tiek izmantotas visas iespējamās instrumenta skaņas 

un intonācijas. Pārējam kolektīvam ir uzmanīgi jāklausās, lai spētu atminēt vārdus no dzejoļa.  

Vidēji vienam skolēnam šis uzdevums aizņem trīs minūtes. 

 Ar šo ieteikumu, jaunieši apgūst Liepājas rakstnieku un dzejnieka daiļradi. Atkārtošana ir viens 

no efektīgākajiem mācību veidiem. Atkārtošana ir zināšanu māte. 

Improvizācija ir neatņemama džeza mūzikas sastāvdaļa. Pielietot improvizāciju mūziķi var visās 

dzīves situācijās. Improvizācija ļauj izpildīt visu, ko mūziķis ir iecerējis. Ļauj saklausīt apkārtējos, 

kas ir tikpat svarīgi kā improvizēt. 

 



5.ieteikums  

 

Ieteikumu autors pielieto apvienojot skolēnu fantāziju un iztēli.  

Virtuāli skolēni tiek nosūtīti uz dažādām pasaules valstīm. Katram ļaujot izmantot viedierīces, lai  

apskatītu muzikālās ievirzes konkrētajā valstī.  

Apdomāšanās laiks savam muzikālajam priekšnesumam ir 10 minūtes kuru laikā ir jāatrod 

mūzikas stils, ritma atšķirības un īpatnības kas atšķir šo valsti no Latvijas. Tādas valstis kā Turcija, 

Gruzija, Krievija, ASV, Skotija, Čehija, Francija, Vācija u.c., ar savām mūzikas tradīcijām, ir 

spilgts piemērs mūzikas daudzveidībai un stilistikai.  

Līdz ko skolēni ir sagatavojušies, sākas katra norādītās valsts prezentēšana. Nedrīkst aizmirst par 

niansēm ritmā, intonācijās un mūzikas stilos. Katrs stils prasa konkrētu izpildīšanas veidu un stilu.  

Audzēkņiem apgūstot šo ieteikumu, nostiprina mūzikas literatūras un kultūras vēstures zināšanas. 

Pēc prezentēšanas notiek kopīgās debates par to, kas atbilst vai neatbilst patiesībai.  

Par cik pasauli var brīvi apceļot un iepazīt, vairāki no skolēniem jau ir guvuši muzikālu 

pieredzi dažādās valstīs un ar lielu prieku dalās savā pieredzē. 

6.ieteikums  

 

Nākamo ieteikumu autors ir nosaucis par lomu maiņu. Ieteikums izstrādāts, lai ļautu 

skolēniem iejusties bigbenda vadītāja lomā. Latviešu tautai ir izveidojies teiciens “No malas 

vienmēr viss labāk redzams”. 

Katra bigbenda mēģinājuma vidus daļā, skolēns izvēles kārtībā tiek samainīts pret vadītāju. Tas 

nozīmē, ka skolēnam ir jāpilda vadītāja pienākumi. Vadītājam ir jāapsēžas skolēna darba vietā un 

jāklausa jaunā vadītāja norādījumi. Apzināti vadītājs cenšas traucēt blakus sēdošos audzēkņus un 

ignorēt vadītāja norādījumus. Svarīgākais šajā uzdevumā nav tas, kā jaunais vadītājs diriģēs un 

ierādīs vietas kur jāspēlē, bet kā reaģēs uz notiekošo provokāciju mēģinājuma procesā. 

Atvēlētais laiks uzdevumam, jeb ieteikuma īstenošanai ir 5 minūtes. 

Svarīgākais uzdevumā ir pielietot  verbālo saskarsmi (monologu vai dialogu), nomierināt 

dumpinieku kolektīvā un atjaunot harmoniju bigbenda mēģinājumā. Mācību metode ļauj izprast 

skolēniem bigbenda vadītāja atbildību un rūpes par visu kolektīvu. 

Pēc uzdevuma veikšanas notiek neliela analīze par ieteikuma efektivitāti. 

Rezultāts ir veiksmīgs, ja skolēns atdzīst verbālās saskarsmes nozīmīgumu un novērtē vadītāja 

atbildību pret kolektīvu kopumā.  

7.ieteikums  

 

Nākamo ieteikumu autors izstrādāja ar mērķi parādīt skolēniem skaļas mūzikas jeb 

trokšņošanas ietekmi uz CNS jeb centrālo nervu sistēmu. Svarīga ir cieņas neaizskaršana metodes 

izpildes laikā. 



Troksnis ir bioloģisks kairinātājs, kas iedarbojas uz visiem orgāniem un orgānu sistēmām, 

galvenokārt caur dzirdes analizatoru uz CNS. (Medicine, 2012).  

Skaļākie instrumenti bigbendā ir: bungu komplekts, solo ģitāra, basa ģitāra, trompetes un 

tromboni. Parasti šie instrumenti atrodas pēdējās rindās. Parasti aiz viņiem neviens mūziķis nesēž. 

Izkārtojums ir klasisks džeza orķestrī vai bigbendā, lai varētu spēlēt koncertu akustiski (bez 

papildus apskaņošanas). Klusākie instrumenti: saksofoni, klarnetes un flautas atrodas pirmajās 

rindās, lai viņus varētu klausītājs labāk saklausīt. 

Parasti mēģinājuma procesā instrumenti no pēdējām rindām spēlē pārspīlēti skaļi, lai pierādītu 

visiem to, ka labi pārzin nošu tekstu. Spēlējot skolēni neaizdomājas par to, ka ar savu skaļo spēli, 

viņi rada troksni. Skaļā instrumentu spēle apgrūtina pirmo rindu muzikālo uztveri un apgrūtina 

spēles procesu. 

Troksnis ir nevēlama skaņa, kas cilvēkam ir kaitinoša, traucējoša un var izraisīt dzirdes 

traucējumus. Skaņa tiek definēta kā jebkura spiediena starpība, kuru spēj uztvert cilvēka dzirdes 

orgāni. (Vadlīnijas trokšņa radīto veselības traucējumu agrīnai identifikācijai un 

diagnosticēšanai, 2005, 17.lpp.). 

Lai novērstu trokšņu ietekmi uz skolēnu veselības stāvokli, skolēni samainās ar vietām. Pirmās 

rindas pāriet uz aizmugures rindām. Mēģinājuma procesa gaitā, skolēni apjūk pie neierastā 

skanējuma kolektīvā. Ātri cenšas pielāgoties telpas akustikai un bigbenda vadītāja norādījumiem. 

Skolēni atdzīst, ka iepriekš radot troksni, ir aizskāruši priekšā sēdošo pašcieņu, nerespektējot viņu 

iebildumus par skaļu spēles manieri.  

Uzdevums sevi attaisno, ja skolēni pēc mēģinājuma procesa nesūdzas par galvas, ausu sāpēm un 

trokšņa radīto nogurumu. Uzlabojas saskarsme mēģinājuma procesā. Noturēt šo līdzsvaru jeb 

skaņas balansu, ir bigbenda vadītāja uzdevums. 

8.ieteikums  

 

Lai veidotos labāka saskarsme starp skolēniem, kā arī uzlabotos vizuālais kontakts, 

nākamais ieteikums ir saistīts ar mēģinājuma telpas izkārtojumu. Mācību telpas izkārtojums 

būtiski var ietekmēt saskarsmi skolēnu vidū. Katram skolēnam svarīga ir personīgā telpa jeb 

saskarsmes distance. Uzskatāmi var lasīt teoriju par saskarsmes distanci jeb attālumu grāmatā 

Saskarsme audzēkņiem.  

“Par personīgo telpu sauc telpu, kas apņem cilvēka ķermeni, apmēram, izstieptas rokas 

attālumā”. Mācību līdzeklis Saskarsme audzēkņiem. – Rīga: Jumava, 1999. 45 lpp. Ir vairāki saskarsmes 

attāluma veidi, no kuriem autors vēlas uzsvērt vienu. Personiskais saskarsmes attālums ir  

visvairāk pielīdzināms bigbenda mēģinājuma telpas izkārtojuma specifikai. “personiskais 

attālums (0,5 – 1,5 m). Šajā attālumā kontaktējas:  

• darba kolēģi, 



• radi, 

• paziņas.  

(Mācību līdzeklis, 1999, 45.lpp.). 

Lai skolēni mēģinājuma laikā spētu sadzirdēt blakus sēdošo mūziķi no kreisās un no labās puses, 

kā arī no priekšas un aizmugures, mūziķi ir spiesti atrasties personiskajā saskarsmes attālumā viens 

no otra. Katrai telpai ir sava akustika, kura atspoguļo skaņu dažādi. Katrā telpas stūrī skaņa ir 

atšķirīga. Telpu mēs nevaram mainīt, bet mūziķu atrašanās vietas mēģinājumā varam pakārtot 

telpas specifikai. Svarīgi skolēniem ir telpā atrast vietu, lai spētu sadzirdēt viens otru un iekļauties 

kolektīvā. Vadītājam neatkarīgi no skolēnu izkārtojuma vajadzētu atrasties telpas centrā, kur viņš 

spētu kontrolēt skanējumu un uzvedību mēģinājumā. 

Jaunais ieteikums dod iespēju skolēniem iekārtot mēģinājuma telpu pēc saviem ieskatiem, 

neaizmirstot par balansa attiecībām starp instrumentu grupām.  

Iespējamās formācijas ir: 

• taisnstūris ar vadītāju centrā, kur skolēni sēž apkārt, 

• Kvadrāts ar vadītāju centrā, kur skolēni sēž simetriski apkārt, 

• Aplis ar vadītāju centrā, kur skolēni sēž apkārt. 

Pēc autora domām, jaunās formācijas  ļauj skolēniem justies brīvāk mēģinājuma laikā un veidot 

pozitīvāku saskarsmi kolektīvā. Šādas formācijas ļauj vadītājam ērti komunicēt un novērst 

problēmas kas saistītas ar saskarsmes procesiem. 

9.ieteikums 

Šīs ieteikuma jeb nodarbības mērķis ir diskusiju veidā atrisināt iepriekš radušās 

problēmas, kas negatīvi ietekmē saskarsmes procesus mēģinājumos un koncertos.  

Visiem skolēniem ir jāatceras kāda konflikta situācija, kas notikusi mēģinājumā, ārpus 

mēģinājuma nodarbībās, koncertos vai ārpusskolas pasākumos. Konfliktā vainīgos nedrīkst 

pieminēt vārdā, uzvārdā. Vārda vietā ir jāizmanto skolēns X, vainīgais X vai iesaistītais X. 

Skolēnu uzdevums ir sagatavot nelielu stāstu par neveiksmīgo saskarsmes situāciju. 

Sagatavošanās laiks uzdevumam ir 5 minūtes. Uzdevumā ir iesaistīti visi skolēni, liekot 

koncentrēties uz uzdevuma izpildi. Pēc sagatavošanās laika, izvēles kārtībā bigbenda vadītājs 

izvēlas skolēnu un liek viņam izstāstīt savu saskarsmes problēmu kolektīvā.  

Kaut arī daļai no skolēniem problēma liekas niecīga un nav diskusijas vērta, tomēr ir 

nepieciešams pārrunāt to kolektīva iekšienē lai novērstu negatīvas saskarsmes sekas. 

 

Ar ieteikumu palīdzību ir iespējams uzlabot gan verbālo gan neverbālo saskarsmi 

kolektīvā, lai uzlabotu māksliniecisko sniegumu un mēģinājuma procesu. 

 


