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Agrita Blumberga

«Svarīgi ir ne tikai tas, lai 
students cienītu pasniedzēju, 
bet arī lai pasniedzējs cienī-
tu studentu,» ir pārliecināta 
Rūta Zeltiņa. Viņu dzīves līk-
loči no dzimtās Laucienes ir 
aizveduši uz Jelgavu. Šogad 
jauniete Latvijas Lauksaim-
niecības universitātē (LLU)ie-
guva inženierzinātņu maģistra 
grādu informācijas tehnoloģi-
jās un jau studiju laikā turpi-
nāja izglītot jaunos studentus, 
strādājot par pasniedzēju.

«Bērnību aizvadīju savās lau-
ku mājās Laucienē. Man vien-
mēr apkārt ir bijuši dzīvnieki, un 
jau kopš mazotnes man gribējās 
tiem palīdzēt, tāpēc kādu brīdi 
biju stingri nolēmusi, ka mācīšos 
par veterinārārsti, bet pieaugot 
šī vēlme pārgāja,» atceras Rūta. 
Paralēli mācībām meitene ap-
meklēja arī Talsu mākslas skolu, 
kurā iegūtās zināšanas šobrīd 
noder tādās jomās kā datorgra-
fika un datordizains.
Līdz vidusskolas beigām
jauniete svārstījās starp studijām 
dažādās LLU fakultātēs. Aizbrau-
cot uz atvērtajām durvju dienām, 
viņa iepazinās ar piedāvātajām 
programmām, un galu galā lēma 
par labu datorvadībai un dator-
zinātnēm. «Piesakoties studijām, 
dokumentus pieņēma jauna sie-
viete, kura nesen bija absolvējusi 
LLU Informācijas tehnoloģiju 
(IT) fakultāti. Viņa sāka stāstīt par 
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Talsenieks Matīss Cinis par 
neatņemamu dzīves sastāv-
daļu sauc mūziku, kurā viņš 
ir ielicis savu sirdi. Šobrīd 
jaunietis studē Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā, 
regulāri vingrinās klavierspē-

Matīss (no labās) kopā ar komponistu 
Mārtiņu Braunu Ventspils vīru kora drau-
dzības koncertā.                       Albuma foto

šo fakultāti, un tas mani pārlieci-
nāja vēl vairāk,» atzīst Rūta. Pēc 
bakalaura grāda iegūšanas jaunie-
te turpināja pilnveidoties maģistra 
studiju programmā, un šobrīd, at-
skatoties uz aizvadītajiem gadiem, 
viņu pārņem nostalģija. «Spilgtā-
kos un jautrākos mirkļus labprāt 
izdzīvotu vēlreiz. Studējot nešķiet, 
ka laiks skrien vēja spārniem, bet 
nu, kad studiju gaitas esmu bei-
gusi, saprotu, ka tas ir paskrējis 
nemanot. Visdārgākais, ko ieguvu, 
neapšaubāmi ir jauni draugi un zi-
nāšanas,» bilst jauniete.

Domājams, ka izdzīvotie mir-
kļi vēl ilgi glabāsies Rūtas atmi-
ņā, jo pa fakultātes gaiteņiem 
viņai nākas staigāt arī pēc aizva-
dītajiem studiju gadiem. Pēc ba-
kalaura grāda iegūšanas jauniete 
sāka strādāt Matemātikas kated-
rā par laboratorijas vadītāju. Pēc 
pāris mēnešiem sekoja nākamais 
piedāvājums, proti, iespēja strā-
dāt par pasniedzēju.
Liela daļa kolēģu
Rūtai bija labi pazīstami, jo pie 
viņiem bija studējusi vai vēl aiz-
vien studēja. «Kolēģi mani uzreiz 
pieņēma un sniedza atbalstu, ja 
tas bija nepieciešams. Sākumā 
bija grūti pierast, ka vairs neesmu 
tikai studente, bet gan pasniedzē-
ja un pret mani attiecīgi izturas. 
Pirms brīža visus vēl uzrunāju 
uz «jūs», bet tagad jau drīkstu 
uzrunāt uz «tu»,» smejas Rūta. 
Arī ar studentiem lielu grūtību 
nebija. Visu varējusi sarunāt, un 
kādu stingrāku vārdu Rūta vi-
ņiem veltīja salīdzinoši reti. Vi-

ņasprāt, labam pasniedzējam ir 
jābūt saprotošam un zinošam, 
kā arī atvērtam jaunām idejām 
un jāieklausās studentu viedoklī. 
Tāpat nepieciešams sekot līdzi 
jaunumiem nozarē, jo IT strauji 
attīstās. Svarīgi ir ne tikai tas, lai 
students cienītu pasniedzēju, bet 
arī lai pasniedzējs cienītu studen-
tu, jo tikai tad mācīšanās process 
var noritēt raiti.

«Es pati tikai šajā pavasa-
rī absolvēju maģistra studiju 
programmu, tāpēc nav grūti at-

cerēties, ko nozīmē studēt. Pret 
studentiem izturos draudzīgi un 
saprotoši, bet tajā pašā laikā lie-
ku izpildīt visas kursa prasības 
bez atlaidēm. Gribētos teikt, ka 
esmu laba pasniedzēja, bet vēl 
ir, kur tiekties,» neslēpj jaunie-
te. Ikdienā viņa vada praktiskās 
nodarbības fakultātes otrā kursa 
studentiem, sagatavo un labo 
kontroldarbus, kā arī turpina 
strādāt Matemātikas katedrā.
Pirmajās nodarbībās
Rūta izjutusi satraukumu, runā-

jot tik lielas auditorijas priekšā, 
taču veiksmīgi tika ar to galā. 
Viņa sevi nostādīja fakta priek-
šā, ka pati jau vien piekrita mācīt 
jaunos studentus, un tagad atliek 
iet un darīt, jo tikai darot iespē-
jams uzkrāt pieredzi.

Brīvā laika jaunajai pasnie-
dzējai nav daudz, taču, laikus visu 
saplānojot, to iespējams atlicināt 
gan ģimenei un draugiem, gan va-
ļaspriekiem. «Lai dzīve būtu in-
teresantāka, cenšos izbaudīt visu, 
ko tā sniedz, kamēr vēl ir laiks un 
nav pienākuši tie gadi, kad jāsāk 
rūpēties par mazbērniem,» smej 
Rūta. «Pirms kāda laika iestājos 
studenšu korporācijā, tāpēc liela 
daļa mana brīvā laika ir saplā-
nota. Nesen sāku mācīties spēlēt 
ģitāru, vēl man patīk ceļot un ap-
skatīt jaunas vietas. Drīzumā vē-
los saplānot kādu mazu ekskursi-
ju arī ārpus Latvijas.»

Īpašu vietu Rūtas sirdī ieņem 
dzimtā puse, uz kuru studiju lai-
kā viņa devās katru otro nedēļu, 
savukārt šobrīd — reizi mēnesī. 
Domājot par mājām, viņai sirdī 
iezogas siltums, reizēm pietrūkst 
mammas apskāviena, tēva pado-
ma un vecmammas gardās kū-
kas. Lielu paldies jauniete velta 
savai ģimenei, kura viņu vienmēr 
ir atbalstījusi.

Dzīvē Rūta cenšas sekot atzi-
ņai: «Galvenais ir pārvarēt šķērš-
ļus, virzīties uz priekšu un nedo-
māt par to, kā ir bijis, bet sasniegt 
jaunas virsotnes un ar pozitīvu 
skatu uz dzīvi doties pretī jau-
niem piedzīvojumiem.»

lē un komponē skaņ-
darbus, kā arī piedalās 
konkursos un ir uzstā-
jies kopā ar vairākiem 
Latvijā pazīstamiem 
mūziķiem.

Ar mūziku Matīss sā-
cis aizrauties sešu gadu 
vecumā. «Tajā laikā tiku 
pie klavierēm «Rīga» un 
aktīvi sāku mācīties kla-
vierspēli. Muzikalitāte 
man ir iedzimta no mam-
mas vecāku puses. Ar 
prieku atceros, kā mana 
vecmāmiņa allaž dzie-
dāja. Dziedāšana vispār 
mūsu ģimenē saviesīgos 
pasākumos bija ļoti ak-
tuāla,» viņš atceras.

Pēc vidusskolas ab-
solvēšanas jaunietim 
galva par nākotnes 
plāniem nebija jālauza 

— viņa tālākais dzīves ceļš bija 
iezīmējies jau bērnībā. «Pašlaik 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā studēju Mūzikas un 
vēstures nodaļā, papildus ap-
gūstu kompozīciju un ērģeļspēli. 
Neatņemama dzīves sastāvdaļa 
man ir klavieres, taču katram no 
instrumentiem ir sava specifika, 

tieši tādēļ ir tik grūti izvēlēties 
sirdij vistuvāko,» atklāj Matīss.
Lielāko dienas daļu
viņš aizvada akadēmijā, studējot 
dažādas grāmatas un analizējot 
skaņdarbus. Brīvajā laikā jau-
nais komponists un pianists ap-
meklē kori «Dziesmuvara», kuru 
raksturo kā vienu lielu ģimeni. 
Jaunieša ikdienas režīms nebūtu 
iedomājams bez klavierspēles. 
Spēlēšanas ilgumu un biežumu 
gan nosaka akadēmijas telpu 
noslogojums, jo spēlēt gribētāju 
nav maz, taču Matīss atzīst, ka 
vislielāko prieku un gandarī-
jumu viņš piedzīvo, trenējoties 
mājās pie savām klavierēm.

Izrādās, jaunietis ne tikai mu-
zicē, bet arī komponē. «Mācoties 
Talsu mūzikas skolā, mums kat-
ram bija jāsagatavo neliela im-
provizācija par ziediem. Pienāca 
mana kārta, biju nedaudz uztrau-
cies, taču skolotājai patika, un 
manu improvizāciju noklausījās 
arī toreizējais Talsu mūzikas sko-
las direktors Alberts Pavlovskis. 
Skolotāja Ināra Pirvica ieteica 
sazināties ar komponistu Imantu 
Mežaraupu, kurš mani ļoti ie-
dvesmoja,» atceras Matīss. Viņš 
ar lielu prieku apmeklēja Imanta 
Mežaraupa audzēkņu vakarus, 

kuros savu garadarbu atrādīja 
plašākai publikai.
Iedvesmu Matīss visbiežāk
smeļas pie dabas, un tieši da-
bas ainavas viņu spēj iedvesmot 
visvairāk. Vienu no šādiem mir-
kļiem, apmeklējot Zvārtes iezi, 
viņš piedzīvoja pavisam nesen. 
Pasakainais skats jaunietim vēl 
joprojām pavisam skaidri gla-
bājas atmiņā. «Mani ļoti iedves-
moja arī konkurss «Skani Lat-
vijai», kurā izpildītas dziesmas 
par godu mūsu dzimtenei. Tā kā 
Latvija man ir ļoti mīļa un dārga, 
pieteicos šim konkursam, iesūtot 
kompozīciju vīru korim «Prologs 
Daugavas svētkiem» ar dzejnie-
ka Knuta Skujenieka vārdiem, 
par kuru saņēmu Ministru pre-
zidentes Laimdotas Straujumas 
pateicību. Mana dzīves prioritāte 
ir cienīt un mīlēt savus vecākus 
un savu zemi, kā arī atcerēties, 
ka mums, latviešiem, ir daudz 
komponistu, kuri radījuši apbrī-
nojamus darbus,» atklāj Matīss.

Jaunietis ir piedalījies arī citos 
konkursos, viens no tiem 2014. 
gadā ar nosaukumu «Kad mēs 
bijām, būsim, esam» norisinājās 
Alojā. Tā mērķis bija rosināt jau-
nos komponistus radīt saturīgas, 
latviskas dziesmas bērnu korim. 
Matīss konkursā piedalījās 2008. 

un 2012. gadā un saņēma apbal-
vojumu par kompozīciju «Labi 
ir vasaru pērkonam» ar Leona 
Brieža vārdiem. Šis skaņdarbs 
2014. gadā tika iekļauts nošu 
grāmatā «Jaunie jaunajiem», 
kuru izdeva nošu izdevniecība 
«Musica Baltica». Viņš pats par 
lielāko sasniegumu uzskata ie-
spēju tikties un muzicēt kopā ar 
tādiem mūziķiem kā Lorija Cin-
kusa, Ivars Cinkuss, Intars Busu-
lis, Edgars Račevskis, Raimonds 
Tiguls un Mārtiņš Brauns.
Nākotnē jaunietis vēlas
iegūt komponista diplomu, kā 
arī strādāt par mūzikas un vēstu-
res teorijas priekšmetu skolotāju 
un koncertmeistaru, taču pagai-
dām cenšas izmantot visas iespē-
jas, kuras piedāvā augstskola. 
Viņaprāt, lai šajā jomā kaut ko 
sasniegtu, jāpiemīt lielai pacietī-
bai un gribasspēkam, kā arī mī-
lestībai pret mūziku. Tāpat jābūt 
ieinteresētam par notiekošo šajā 
jomā, un ļoti svarīgi ir neatmest 
visam ar roku, ja kaut kas uzreiz 
nesanāk. Arī ar stresu, ieklauso-
ties pedagogu teiktajā un mak-
simāli sagatavojoties uzstāšanās 
reizei, var viegli tikt galā. «Mazs 
stresiņš jau ir vienmēr, bet, sākot 
spēlēt, tas pamazām pazūd,» at-
klāj jaunietis.


