
TRVĢ DL Nr. 1 “Sagatavošanās posms pirms argumentētās esejas rakstīšanas” 

Temats «Vai māksla spēj pozitīvi ietekmēt personību, dziedēt grūtos brīžos?» 

1. Pirms rakstīt savu argumentēto eseju, izlasi dažādu skolēnu paplašinātos viedokļus par tematu «Vai 

māksla spēj pozitīvi ietekmēt personību, dziedēt grūtos brīžos?», izvērtē argumentu kvalitāti, minot, kas 

veiksmīgi izdevies, ko un kā varētu pilnveidot! 

1. viedoklis 

Māksla ir cilvēka izpausmes veids un radošuma atspoguļotāja. Manuprāt, lai kurā mākslas virzienā indivīds 

darbotos un lai cik profesionāli vai amatieriski to darītu, māksla spēj atstāt pozitīvu iespaidu, kā arī dziedēt grūtos 

brīžos. 

Visspilgtāk šāda mākslas ietekme vērojama konkrētu personību dzīvēs un darbos, piemēram, padomju laika 

literātu vidū. Cenzūras bremzēti, viņi tomēr atrada veidu, kā paust savas idejas un vērsties pret pastāvošo režīmu, 

piemēram, O. Vācietis dzejolī „Pūt, vējiņi!” nebaidās pieminēt 1905. gada revolūciju, Latvijas karoga krāsas, 

uzsvērt latviešu tautas kopību („Tā ir tautas sirdsapziņa,/ un tai mūžam tādai būt (..) piektais gads velk savas 

strīpas -/ apkārt sarkans, vidū balts.”). Literātu uzdrīkstēšanās kritizēt iekārtu un paust brīvības alkas padomju 

laikos (un īpaši Atmodas laikā) bija ārkārtīgi svarīga gan viņiem pašiem, gan visai latviešu tautai, tāpēc var 

uzskatīt, ka māksla tolaik bija gan latviešu nācijas dziedinātāja, gan pozitīvu nākotnes cerību nesēja. 

Mākslai tāda pati nozīme piešķirta arī vairākos literārajos darbos, piemēram, Džovanni Bokačo 

„Dekameronā”. Noveļu krājuma pamatā ir desmit jauniešu mēra epidēmijas laika radošā aktivitāte – stāstu 

stāstīšana. Grūtajā brīdī šī pašizpausme kļūst par vienīgo, kas jauniešus izklaidē, liek justies priecīgāk un aizmirst 

par mēra radītajām šausmām. Šobrīd, kad cilvēki koronavīrusa dēļ ir tikpat ierobežoti kā „Dekamerona” varoņi, 

šis darbs ir kļuvis ļoti aktuāls. „Dekameronu” no jauna iedzīvinājuši teātra trupas „Kvadrifrons” dalībnieki, kuri, 

vēloties cilvēkus izklaidēt un iepriecināt, interneta vidē organizē šī darba lasījumu. 

Gan literārajos darbos, gan konkrētu personību dzīvēs spilgti novērojams, ka māksla spēj dziedēt un ietekmē 

cilvēkus pozitīvi. Tā palīdz pārdzīvot grūtus laikus, slimības, kā arī ļauj uz pasauli paskatīties ar prieku un cerībām 

par labāku nākotni. (257 vārdi) 

Pozitīvais: 

 

Pilnveidojamais:  

 

2. viedoklis 

Manuprāt, māksla spēj pozitīvi ietekmēt personību un dziedēt grūtos brīžos. Vienalga, vai tā būtu  glezna, 

kādas dzejas rindas vai teātra izrāde. Piemēram, dzejnieks Rainis, kad atradās emigrācijā, Šveices pilsētiņā,  

Kastaņolā, skumstot pēc mājām un dziedējot sevi, sarakstīja lugu “Pūt, vējiņi!”. Šobrīd šī luga ir ļoti populāra un 

ir iestudēta uz Latvijas Nacionālā teātra skatuves.  

Slaveni gleznotāji, kā Edvards Munks, Vincents van Gogs, savu izmisumu mēģināja dziedēt,   

iedziļinoties savu gleznu tapšanā. Londonā modernās mākslas muzejs “TEIT” jebkuram apmeklētājam ļauj 

digitāli radīt mākslu, pēc tam to arī parādot uz ekrāna muzeja telpās. Šajā procesā iesaistās gan lieli, gan mazi un 

var novērot, cik ļoti šī mākslas darbu radīšana pozitīvi ietekmē cilvēka personību. Arī neradot mākslu, tā var 

pozitīvi ietekmēt personību un dziedēt grūtos brīžos. Mūzika ir viens no tiem radošās mākslas elementiem, kas 

palīdz cilvēkiem. Zviedru mūziķis “Avicii”(Tims Berglings) ir teicis: ”Es savu mūziku radu, lai palīdzētu 

cilvēkiem, lai novērstu viņus no skumjām domām. Mana mūzika ir domāta, lai cilvēki justos laimīgi un priecīgi!” 

Kad man ir skumji vai nav labs garastāvoklis, noklausījusies divas dziesmas, jūtos jau daudz labāk.  

Cilvēki ir tik ļoti dažādi. Kādam māksla ir jārada, lai būtu priecīgs, citam atliek vien noklausīties dažas 

dziesmas vai noskatīties kādu filmu, lai būtu atkal priecīgs. (203 vārdi) 

 

Pozitīvais: 

 

Pilnveidojamais:  



3. viedoklis 

Es uzskatu, ka māksla spēj pozitīvi ietekmēt personību un dziedēt grūtos brīžos. Indivīda personību ietekmē 

visneiedomājākās lietas. Tas var būt jebkas. Tāpat ir ar palīdzību grūtos brīžos. Es par ļoti nozīmīgu un pozitīvu 

personības izaugsmes avotu uzskatu teātri, bet grūtos brīžos man palīdz mūzika. 

Runājot par teātra izrādēm, nereti atceros uz Māra Bērziņa romāna “Svina garša” balstīto teātra izrādi ar 

tādu pašu nosaukumu. Galvenais varonis Matīss ir bezrūpīgs, dzīvespriecīgs un vienkārši normāls jaunietis. 

Protams, šādam dzīvesveidam nebija vietas 2. pasaules karā. Matīss īsā laikā kļuva par atbildīgu, drosmīgu, 

uzticīgu draugu un cilvēku. Noskatoties teātra izrādi, es aizdomājos par vērtībām, kādas man šobrīd ir un ka nav 

nekādas garantijas, ka tās nepazudīs vai nemainīsies rīt. Šādas periodiskas atklāsmes, aizdomāšanās, manuprāt, 

ir tās, kas soli pa solim personību padara labāku. 

Glābiņu un palīdzību grūtos brīžos es meklēju divos skaļruņos, kas pievienoti tieviem vadiņiem. Mūzika 

manās ausīs gandrīz zibenīgi ietekmē manu pašsajūtu un garastāvokli. Pirmo reizi kārtīgi to izjutu 2018. gada 

vasarā, kad biju uz grupas “Prāta Vētra” koncertu Jelgavā, kas bija pirmā “Skārda bungu tūres” pietura. Dzirdot 

pozitīvi un dzīvespriecīgi noskaņoto “Prāta Vētras” mūziku, es uzņēmu labvēlīgas sajūtas, kas mani nav 

pametušas un grūtos brīžos vēl joprojām atgādina, ka viss izdosies. Grūti brīži kļūst grūtāki, ja attieksme ir 

negatīva, pesimistiska. Nomainot attieksmi, paskatoties uz problēmu ar skaidru, atvērtu un pozitīvi noskaņotu 

prātu, tā jau samazinās uz pusi. 

Pastāv sakarība starp grūtiem brīžiem un personības izaugsmi. Grūtie brīži Matīsa personību izmainīja. 

Atslēga ir grūtos brīžos spēt ar sevi sadzīvot un tos pārvarēt ar skaidru, nosvērtu prātu. Ja tas ir paveikts, 

personības izaugsme ir garantēta. (261 vārds) 

 

Pozitīvais: 

Pilnveidojamais:  

 

2. Uzraksti par šo tematu plānotās esejas ievadu! 

Ievada 

melnraksts 

(5-7 

teikumi) 

Tēmas aktualitāte: 
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1. arguments – 

 

2. arguments – 

 

 

3. arguments –  

 

 

 

 

3. Sameklē  un uzraksti 3 faktus argumentu pierādījumam (esejas galvenajai daļai)! 

 

 

 

 

 


