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1.kl. Aspazija "Pasaciņa", "Circenīša Ziemassvētki"       

lasa- Keita Vabule, Enija Jirgena, Ģirts Sabulis, Jēkabs Bērziņš 

2. kl. Vilis Plūdonis «Pūpoliņi»                                          

lasa- Ralfs Dobrovoļskis, Elza Strumpmane, Regnārs Sprukulis, Ernests 
Matvejs, Rojs Beikerts 

3. kl. Rainis «Sunītis mācībā»                                            

lasa- Elīza Lamberte, Rebeka Krivade  

4. kl. Māra Zālīte "Vilka solījums"                                     

lasa- Lote Žēlastība, Edgars Lormanis, Adrians Tihonovs, Pauls Strods, 
Sabīne Petrova 

Publiskā lasīšana  

1.-4.klase  

No 1. klases videpklipa „Anniņa vanniņā”  No 2. klases videoklipa „Pūpoliņi”  

3. klase „Lidojums ar gaisa balonu”  No 4. klases videoklipa „Meža gulbji”  

 Grāmatu 

nedēļa 

2021 

Maestro, 

mūziku! 
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Publiskā lasīšana.  

Proza 5.-8. klases  

Publiskā lasīšana. Dzeja 5.-8. klases  

No publiskās lasīšanas stundas 1.-4. klasēs 

Grāmatu 

nedēļa 

2021 

Maestro, 

mūziku! 
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 Vērtējuma kritēriji: 

Atbilstība izvēlētās dziesmas tekstam ( tēli un noskaņa)  

Oriģināla, jaunradīta ilustrācijas ideja  

Radošs ilustrācijas grafiskais risinājums (kompozīcija), krāsu risinājums un tehnika  

Darba izpildījums, estētiska darba prezentācija  

1.klase 

1.vieta 

Rūta Midrijāne, Jēkabs Bērziņš 

2.vieta 

Ernests Leimanis, Renārs Kairo, Hugo Zvirgzds, Enija Jirgena 

 

2.klase 

1.vieta 

Leida G. Ziemele, Rojs Beikerts 

2.vieta 

Enija Ose, Marta Vanaga, Ernests Matvejs 

3.vieta 

Ralfs Dobrovoļskis, Viktors Jirgensons 

 

3. klase 

1.vieta 

Mārtiņš Bērziņš 

2.vieta 

Karla Grīnberga 

3.vieta 

Rūta Emīlija Rudzīte 

 

 

4.a klase 

1.vieta 

 Amelia Jēkabsone, Adrians Tihonovs 

2.vieta 

Zane Kovisare 

3.vieta 

Anna Šime, Elza Gabrāne 

 

4.b klase 

1.vieta 

Luīze Starķe 

2.vieta 

 Ričards Kanenbergs, Sabīne Petrova 

3.vieta 

 Elizabete Ruža 

 

Raimonda Paula dziesmas  

ilustrācija  

Grāmatu 

nedēļa 

2021 

Maestro, 

mūziku! 
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1. klases viktorīna 

„Raimonda Paula radošā biogrāfija” 

2. klases viktorīna  „Raimonda Paula radošā biogrāfija” 

3. klases viktorīna  „Raimonda Paula radošā biogrāfija” 

Grāmatu 

nedēļa 

2021 

Maestro, 

mūziku! 
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4.1. klases viktorīna  

„Raimonda Paula radošā biogrāfija” 

4.2. klases viktorīna  „Raimonda Paula radošā biogrāfija”  

1. klase „Anniņa vanniņā”  No 4. klases  video „Meža gulbji”  

Grāmatu 

nedēļa 

2021 

Maestro, 

mūziku! 
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36 jautājumi 

• 60 minūtes 

•44,5 punkti 

•100% apmeklējums- visi 5.-8. klašu skolēni piedalās! 

 

Viktorīna  

„Raimonda Paula radošā biogrāfija”  

5.-8.klasēs  

Klašu sacensības 

Viktorīna «Raimonda Paula radošā biogrāfija»  

5.-8. klasei. Uzvarētāji klasē   

Grāmatu 

nedēļa 

2021 

Maestro, 

mūziku! 



8 

 

    Šī gada Grāmatu nedēļā mēs runājām par Raimondu Paulu, ne tikai runājām, bet arī  uzzinājām jaunu informā-

ciju par komponistu. Protams, bija arī citas jaukas lietas. Piemēram, video skatīšanās, viktorīna, dažādu rakstnieku 

vai dziedātāju atmiņas par Maestro. Un neaizmirsīsim lielisko video, kuru veidoja visa skola, bet visjaukākais bija 

tas, ka Raimonds Pauls visai skolai veltīja mazu runu. 

Radošajās stundās mums bija tiešsaistes stunda, kurā izrunājām savas idejas. Tad, kad viss bija izlemts, mēs sākām 

to veidot. Katra klase izvēlējās kādu no Raimonda Paula dziesmām un iedalīja dziesmas vārdus sev. Video vaja-

dzēja uztaisīt tādu, kurš atbilst dziesmas iedalītajiem vārdiem jeb mazajai rindiņai. 

Mūsu klase izvēlējās dziesmu ‘’Gaisa balons’’. Mana ideja tā attēlošanā bija veļas grozs, hēlija baloni (bija palikuši 

no tēta dzimšanas dienas un lieliski noderēja) un lentītes. Es ierā-
pos savā izdomātajā gaisa balonā un nofilmēju savu fragmentu. 

Šķiet, ka izdevās ļoti labi! 

Grāmatu nedēļas trešdienā 5. līdz 8. klasēm bija jālasa kāda maza 

daļiņa dažādu rakstnieku vai dziedātāju atmiņas par Raimondu 

Paulu. Ļoti priecājos, ka es biju starp tiem bērniem, kuriem bija 

jālasa šīs atmiņas. Biju nedaudz uztraukusies, jo lasīšana notika 

gandrīz visas skolas priekšā. Tas man bija ārkārtīgi liels piedzīvo-
jums. Tā bija mana pirmā lielā uzstāšanā, un esmu ļoti priecīga 

par šādu pieredzi. 

Ceturtdiena bija viktorīnas diena. Skolotājas bija sagatavojušas 

ļoti daudz jautājumu par Raimonda Paula dzīvi. Tie bija ļoti inte-

resanti. Arī šeit es uzzināju daudz ko jaunu par Raimondu Paulu. Domāju, ka visām klasēm bija labi rezultāti, un 

ļoti priecājos par Valteru, kurš visā skolā izcīnīja 1.vietu. 

Piektdiena bija pēdējā diena. Visa skola saslēdzās uz tiešsaistes stundu, lai skatītos katras klases sagatavoto video. 

Bija ļoti interesanti visu to vērot! 

Ir jauki, ka šāda Grāmatu nedēļa pastāv, jo ir liela iespēja iegūt jaunas zināšanas par kādu komponistu, rakstnieku, 

dziedātāju vai pat dejotāju. Amanda  

 

Man šī nedēļa pagāja ātri un jautri. Uzzinājām daudz dažādu faktu par Raimondu Paulu un viņa sarakstītajām 

dziesmām. Man sākumā nebija priekšstata, par ko ir R.Paula dziesmas, bet pēc Grāmatu nedēļas uzzināju, ka viņa 

mūzika ir ļoti populāra. Tad, kad skolotāja pateica, ka vajadzēs filmēt video, man nebija liela prieka to darīt, bet 

iznākumā video, kuru Raila samontēja, nebija tik garlaicīgs, cik man likās, ka būs.  

Šī nedēļa bija nedaudz citādāka, jo stundas mums nenotika kā parasti. No rīta notika 3 stundas (latviešu valoda, 

matemātika, krievu valoda vai mūzika), bet pēc tam notika klases stundas, kurās mēs uzzinājām informāciju par 

Raimondu Paulu un domājām klases video idejas. No klasē skatītās filmas par Raimondu Paulu es uzzināju, ka vi-

ņa mīļākā stunda skolā bija starpbrīdis. Jau bērnībā viņš saprata, ka nevēlas strādāt konkrētu darba laiku kā viņa 

tēvs, tāpēc pievērsās mūzikai. 

Beigu beigās nedēļa pagāja diezgan ātri. Es ceru, ka nākamā notiks skolā, nevis attālināti. Lai gan man patīk mācī-

ties no mājām, visam ir savi mīnusi. Piemēram, ilgs laiks jāpavada pie datora,  nesatieku draugus un grūtāk mācī-

ties. Nedēļas beigās notika zoom sapulce ar visu skolu. Pēc Grāmatu nedēļas ir brīvlaiks, beidzot atpūta... Amēlija  

5. klases atziņas un vērtējums  

5. klases video „Lidojums”  

5. klases  videoklips „Lidojums” 

5. klases video „Lidojums”  

Grāmatu 

nedēļa 

2021 

Maestro, 

mūziku! 
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Šī gada skolas grāmatu nedēļa bija veltīta Latvijas visslavenākajam mūsdienu komponis-

tam Raimondam Paulam. Katru dienu mums bija klases stunda, kurā mēs lasījām, pētī-

jam, izzinājām komponista biogrāfiju un ievērojamākos viņa darbus. Tās notika zoomā. 

Mācību stundas bija interesantākas, jo arī citu mācību stundu laikā runājām par R. Paulu, klausījāmies viņa dzies-

mas un skatījāmies filmu.  

No komponista biogrāfijas uzzināju, ka šogad janvārī viņam palika 85 gadi. Jau bērnībā viņa tētis lika mācīties 

mūziku padziļināti, jo vēlējās, lai viņa dēls kļūst par mūziķi. Kad pastāstīju ģimenei, ka šonedēļ skolā mācāmies 
papildus par R. Paulu, tad no tēta uzzināju, ka mans vectēvs ir mācījies Rīgas 41. Vidusskolā, kad tur mācījās R 

.Pauls, tikai viņš bija dažus gadus vecāks par manu vectēvu.  

Maestro dziesmas tiek dziedātas latviešu un krievu un citās valodās, izmantotas arī daudzās kino filmās. Man ļoti 

patīk filma ‘’Dāvana vientuļai sievietei’’, kā arī dziesma ‘’Zilie lini’’.  

Visas mācību nedēļas laikā mēs gatavojāmies viktorīnai par R. 
Paulu. Papildus katra klase veidoja video. Mācoties attālināti, tas 

bija sarežģīts pasākums. Es pat īsti nesapratu, kāds video frag-

ments man ir jāsūta skolotājai, tāpēc paldies klasesbiedrenei, kura 

ar šo uzdevumu labi tika galā. Man patika! Nedēļas nobeigumā 

mēs visi skolēni piedalījāmies viktorīnā, un labākie tika apbalvoti. 

Grāmatu nedēļa man patika. Es gribētu, lai arī nākamajā gadā tā-
da būtu. Es uzzināju daudzus interesantus faktus par komponistu. 

Ļoti priecājos, ka mums ir tik labs un skaistām dziesmām bagāts 

komponists. Augusts 

Mūsu skola vēl labāk iepazina, manuprāt, Latvijā vispopulārāko 

cilvēku Raimondu Paulu. Viņš ir latviešu komponists, pianists, politiķis un izbijis Saeimas deputāts. Šogad viņš 12. 

janvārī svinēja savu 85 gadu jubileju. 

 Grāmatu nedēļai gatavojās visa skola - gan skolēni, gan skolotāji. Skolotāji bija sagatavojuši ļoti daudz materiālu 

par komponistu, mēs zinājām, ka nedēļas beigās būs viktorīna, un atbildes parādīs, cik uzmanīgi esam klausījušies, 

skatījušies. 

 Interesanta bija diena, kurā skatījāmies video, kurā bija intervija ar Raimondu Paulu. Klases ilustrācijas video, kuru 

demonstrēja piektdien, palīdzēja gatavot mammas, tēti, omes, opji, un gan suņi, gan kaķi arī piedalījās mūsu kla-
ses “Lidojumā ar gaisa balonu”.  

Visinteresantākais pasākums bija viktorīna, kad bija jāatrod atbildes uz 36 jautājumiem. Bija jāzina gan Raimonda 

Paula biogrāfija, gan muzikālā darbība, viņa komponētie darbi un saņemtās balvas. Tieši šī viktorīna bija pasā-

kums, kurš man patika vislabāk un visspilgtāk palika man atmiņā. 

Tagad es zināšu, ka vairāku man mīļu dziesmu autors ir Raimonds Pauls. Komponista dziesmas zina un dzied gan 
Latvijā, gan ārpus tās robežām dažādās valodās. Pirmā tikšanās ar Raimonda Paula dziesmām notiek jau bērnu-

dārzā. Tās pazīst jaunieši, pusmūža cilvēki un veci ļaudis. Lai Raimondam Paulam laba veselība un daudz radošu 

darbu! Fiona  

2021.gada janvārī Maestro svinēja 85 gadu jubileju. Katru dienu mums bija radošās stundas ar klases audzinātāju 

Ilzi. Mūsu klase gatavoja video ierakstu R.Paula dziesmai ‘’Lidojums ar gaisa balonu’’. Latviešu valodā bija jāpilda 

mājas darbs, jāveido 5 salikti pakārtoti teikumi par tēmu Grāmatu 
nedēļa 2021.  

12.martā mums notika kopīga zoom stunda visām klasēm, kuras 

laikā mēs skatījāmies video lekciju par Raimondu Paulu. Mūzikas 

skolotāja Inga mums uzdeva izveidot viktorīnu par Maestro. Es 

uzzināju jaunu un interesantu informāciju par Raimonda Paula 

dzīvi un komponista darbu. Raimonds Pauls ir izcilākais latviešu 
komponists. Viņš ir radījis  ļoti daudz tautā iemīļotu dziesmu, ku-

ras zina gan jauni, gan veci. Jānis  

5. klases atziņas un vērtējums  

No 5. klases videoklipa  

No 5. klases videoklipa  

Grāmatu 

nedēļa 

2021 

Maestro, 

mūziku! 



10 

 

Sākām šo ceļojumu ar pirmdienu, pielidojām pie kādas salas, un tur mūs informēja par jautro  piedzīvojumu ar 

Raimondu Paulu un viņa mūziku. 

Otrdien mācījāmies par viņu un viņa pagātni. No agra vecuma tēvs vēlējies, lai Pauls kļūst par mūziķi jo gribēja, lai 
dēlam būtu vieglāka dzīve. Manuprāt, tēvam bija labs nodoms, bet viņš bija diezgan skarbs pret Raimondu. 

Trešdien noskaidroju vairāk par viņa ģimeni. Viņam bija brālis, kurš nomira mazs, bet daudzi saka, ka brāļa dzīvi 

ieguvis Maestro. Māsa viņam ir tekstilmāksliniece. 

Ceturtdien lidojām tālāk ar gaisa balonu un iepazinām viņa mūzi-

ku. Izrādās, viņam ir 113 albumi!  Ļoti daudz interesantu dziesmu, 
piemēram, “Lidojums ar gaisa balonu”, “Anniņa vanniņā”, “Dulla 

diena” (šīs ir manas mīļākās),  protams, ir daudz citu. 

Pienāca piektdiena. Miegaina pamodos gaisa balonā, paskatījos 

pāri grozam un nobijos no kuplā cilvēku skaita! Izrādās, nebijām 

vienīgie šajā ceļojumā! Mums parādīja, kā citiem ir gājis, un pas-

katījāmies arī, ko mēs esam uzzinājuši. Katrīna  

  

Raimonds Pauls jeb Maestro ir dzimis 1936. gada 12. janvārī, Rīgā. 

Viņa mūzikas karjeras sācējs bija tēvs, kurš jau, pirms R. Pauls bija 

piedzimis, zināja, ka viņš būs mūziķis. Tēvs tā gribēja, jo pats bija 

dzīvojis grūtu dzīvi un gribēja, lai dēlam tā būtu vieglāka. 

R. Paula daudzas dziesmas iedziedātas citās valodās. Lielākā daļa -  krievu valodā. PSRS laikā viņš bija populārs 

tieši Krievijā. Krievu tauta teica, ka R. Pauls ir krievu tautības, jo komponists bija ļoti pazīstams. Taču R. Pauls bija 

no Latvijas. 

R. Pauls ir uzvarējis ‘’Mikrofona aptauju’’ 11 reizes. Viņš arī ir mūsdienīgs, uzstājoties kopā ar dziedātājiem Anci 
Krauzi un Dināru Rudāni. Senāk - ar Viktoru Lapčenoku un vēl dažiem. 

 Savām dziesmām ir izmantojis dažādu latviešu dzejnieku dzeju.           Piemēram, dziesmā ‘’Aicinājums’’, 

‘Circenīša ziemassvētki’’ vārdi ir Aspazijas. Dziesmas ‘’Manai dzimtenei’’, kas ir iekļauta visos Dziesmu un deju 

svētkos, un ‘’Par pēdējo lapu’’, vārdi ir nākuši no Jāņa Petera. Vienai no populārākajām dziesmām ‘’Mežrozīte’’ - 

Alfrēda Krūkļa, krievu tautā populārākajai dziesmai ‘’Zilie lini’’ - arī A .Krūklis. Guntars Račs ir uzrakstījis vārdus  

dziesmai ‘’Anniņa vanniņā’’. Imanta ziedoņa vārdi ir dziesmām ‘’Tā es tevi mīlēšu’’, ‘’Dziesmiņa par prieku’’. 

Tā R. Pauls komponē vēl šodien. Viņš turpina priecēt latviešus un ne tikai! Kristers 

 

Grāmatu nedēļa ir ļoti īpaša nedēļa mūsu skolā, kurā mēs mācāmies par pazīstamiem dzejniekiem, rakstniekiem 

un mūziķiem Latvijā. 

Šajā nedēļā mēs mācījāmies par Raimondu Paulu. Es uzzināju ļoti daudz faktu. Vismīļākā diena man bija piektdie-

na. Tas tādēļ, ka mēs, visa skola, satikāmies Zoom platformā ar 

pašu Raimondu Paulu, un es redzēju savus skolas biedrus un 

skolotājas.  

Raimonds Pauls ir unikāls savā jomā. Kā saka mana mamma: 
“Tādu ģēniju mums vairs nepiedzīvot!” Viņam ir ļoti daudz 

skaistu dziesmu, pat man mūsdienās patīk tās klausīties. Uzska-

tu, ka viņš ir arī jauks cilvēks, tāpēc esmu laimīga, ka man bija 

iespēja uzzināt par viņu un viņa dzīves gājumu. Piemēram, viņa 

tēvs piecu gadu vecumā lika viņam spēlēt klavieres piecas stun-

das dienā. Viņš visu ir sasniedzis ne tikai ar savu talantu, bet arī 

smagu darbu. Mums katram vajadzētu to no Maestro mācīties! 

Luīza  

5. klases atziņas un vērtējums  

No 5. klases videoklipa  

No 5. klases videoklipa  

Grāmatu 

nedēļa 

2021 

Maestro, 

mūziku! 
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Man ļoti patika, jo bija mazāk mācību stundu, bija ļoti interesanti un radoši. Nedēļas 

laikā lielākā daļa no klases atpūtās no ikdienas stundām! Tā kā mums viss bija elektro-

niski, darbs bija lielāks, bet tomēr viss sanāca! Manuprāt, veidot un parādīt savu sarūpēto video bija visjautrāk, jo 

varējām dalīties ar savām idejām un izpausties ar savām zināšanām!  

Mēs ļoti daudz uzzinājām par Raimondu Paulu un viņa dzīvi, kā arī par Latvijas iecienītākajām personām. Dzīvē tas 

ļoti var noderēt, kā arī bagātināt zināšanas par Latviju! Konkursa laikā visi bija satraukti, jo tas bija grūts. Tomēr 

visa klase cītīgi gatavojās ar skolotāju palīdzību. Jautājumi, kaut arī bija sarežģīti, tāpat man patika un bija intere-
santi.  

Visiem bija labs garastāvoklis, tāpēc viss izdevās labi. Man bija prieks, ka ikviens no mūsu klases pacentās un uzfil-

mēja brīnišķīgu video klipu par gaisa baloniem. Rezultāts iznāca ļoti radošs un labsirdīgs. Šajā Covid-19 laikā lielā-

kajai daļai bērnu gribas uz skolu, jo mājās sēdēt kļūst garlaicīgi, nevar satikties ar klases biedriem vai tuviem cilvē-

kiem, tāpēc arī šādi var radīt jautrību mācību procesā attālināti. Visas stundas un konkursi man ļoti patika. Gaidu 

nākamā gada Grāmatu nedēļu! Raila  

Gāmatu nedēļa man ir pavisam jauna lieta, bet bija ļoti interesan-

ti. Šīs nedēļas testu pildīt man nebija ne grūti, ne viegli, jo daudz 

kaut ko es atcerējos. 

Raimonds Pauls ir ļoti slavens komponists.  Es sen nebiju dzirdējis 

Raimonda Paula dziesmas, bet, kad bija nepieciešams, es paklau-
sījos un sāku atcerēties. Filmiņa par Raimondu Paulu bija gara un 

nedaudz smieklīga. Mani visvairāk sasmīdināja tas, ka viņa mīļā-

kais mācību priekšmets ir starpbrīdis, turklāt es arī uzzināju, kurā 

gadā Latvijā sāka lietot radio. Pateicoties Grāmatu nedēļai, man 

bija iespēja daudz vairāk parunāt ar mammu un omi un uzzināt 

daudz ko par viņu jaunību un mūziku, ko viņas klausījās. Tā ir pa-

visam citādāka nekā tā, ko mūsdienās klausās jaunieši. Rihards  

Pirms tam kaut ko biju dzirdējusi, bet interesējusies nebiju. Pirmais, ko es izdarīju, pajautāju mammai, ko viņa zina 

par Raimondu Paulu. Mamma pastāstīja, ka viņš  ir izcils Latvijas komponists, ko pazīst ne tikai Latvijā.  Populārā-

kas dziesmas, ko atskaņo arī šobrīd, komponētas jau senajā 1970. gadā. Internetā izlasīju par R. Paulu,  ka, sākot 

komponēt, esot izraisījis vētru sabiedrībā. Aizdomājos, kādam jābūt cilvēkam, lai  viņa mūzika izraisītu vētru. 

Pirmais, kas ienāca prātā, - laikam jau bērnībā spēlēja klavieres un sacerēja dziesmas. Darīja to, kas patīk. Sindija 

     Man šķita aizraujoši un viegli. Tā bija kā atslodze no ikdienas mācībām pirms pavasara brīvlaika. Es biju mazliet 
pārsteigts, kad uzzināju par  Grāmatu nedēļas organizēšanu. Man šķita, ka pandēmijas laikā neko jautru un citā-

dāku noorganizēt visai skolai nemaz nav iespējams. Tomēr skolotājām sanāca visu paveikt ar īpašu izdomu, lai 

mums katra diena būtu radoša un priekpilna.  

Līdz šim es zināju, ka mums ir tāds tautā iemīļots komponists. Tomēr es nekad neiedziļinājos par viņa dzīvi un 

muzikālo daiļradi. To vairāk klausījās mani vecāki un vecvecāki.  Radošajās stundās guvu padziļinātākas zināšanas. 

Raimonds Pauls ir nozīmīga daļa no mūsu kultūras. Biju pārsteigts, ka par viņu tik daudz zina arī ārpus Latvijas. 
Nebiju pat iedomājies, ka tik tālā valstī kā Japāna viņš varētu būt populārs. Man nav zināms neviens japāņu kom-

ponists, tāpēc man  ir prieks, ja japāņu skolēni zina kaut nedaudz par mūsu Raimondu Paulu. Tas ir liels pagodi-

nājums arī mums - latviešiem. 

Mēs vienojāmies, veicot uzdevumu par video,  attēlot dziesmu “Lidojums ar gaisa balonu”. Tā ir bērnišķīga, jautra, 

skanīga melodija. Uzdotais bija paveicams kopīgi. Man bija jāizdomā sižets par gaisa balona grozu. Es zināju, ka 

mums mājā ir pīts klūgu grozs. To arī izmantoju. Biju  ieintriģēts, kā pārējie manas klases skolēni izdomās savus 
iestudējumus. 

Radošās nedēļas izskaņā visi pieslēdzāmies kopīgā klases stundā. Jebkurā citā manā mācību dienā es parasti re-

dzēju vienas un tās pašas skolēnu sejas, tomēr tajā īpašajā piektdienā manu ekrānu piepildīja pārsteidzoši daudz 

skolēnu. Tas bija tik neikdienišķi! Skolotājas paziņoja uzvarētājus dažādās nominācijās. Mans neviltots pārstei-

gums bija par viktorīnā iegūto pirmo vietu 5.-8.klašu grupā. Viktorīna bija izveidota ļoti sarežģīta. Tā noteikti nebi-

ja vienkārša, un tur vajadzēja mazdrusciņ veiksmes, lai iegūtu tik labu rezultātu. Man laikam ļoti labi veicas! Dažus 
jautājumus es uzreiz zināju un ātri varēju atbildēt, jo visu nedēļu manā galvā bija informācija tikai par Raimondu 

Paulu.  

Manuprāt, radošā nedēļa izdevās, jo pats Maestro  mums veltīja uzmundrinošus vārdus. Tas radīja pozitīvas emo-

cijas. Es vairāk pievērsu uzmanību latviešu mūzikai kā jebkad līdz šim. Man ir prieks, ka mana skolas ikdiena ir kļu-

vusi krāsaināka. Tā ir bagātināta ar jaunām zināšanām, ar jaunām idejām, organizējot skolas pasākumus ar iespēju 

visus redzēt ekrānos. Valters  
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Kā jau katru gadu (kopš es mācos šajā skolā) Gaismas tiltā ir Grāmatu nedēļa. Citās skolās to sauc par Projektu 

nedēļu, bet mums ar šādu nosaukumu. Šogad tā bija no 8.  līdz 12. martam un, protams, attālināti.  

Parasti skola izvēlējās kādu rakstnieku vai dzejnieku, kas jau bija aizsaulē, bet šoreiz izlēma ko citu. Šīs nedēļas 
personība bija Raimonds Pauls. Kā jau zināt, viņš ir ļoti ievērojams komponists. Maestro ir sadarbojies ar pazīsta-

miem dzejniekiem, kā Jāni Peteru, Alfrēdu Krūkli, mūziķiem, režisoriem, aktieriem un ļoti daudziem dziedātājiem.  

Pie skolotājas Vitas mēs gatavojāmies mazajām viktorīnām, kas bija par stundās uzzinātajiem  faktiem. Lielajai 

skolas viktorīnai, kas bija nedēļas beigās, gatavojāmies tā, ka skolotāja bija izveidojusi atšķirīgas prezentācijas, un 

katrā nākamajā dienā bija cita par Maestro, kurās izpētījām  

informāciju par komponistu. 

Pie skolotājas Ingas skatījāmies par diviem mūziķiem, kuri in-

tervēja Raimondu Paulu un arī dziedāja dažādos stilos viņa 

dziesmas. Intervēja Maestro tā, ka jautāja par bērnības atmi-

ņām un dažādām lietām, kas notiek sadzīvē.  

Pie skolotājas Silvijas mēs iepazinām dzejoļus, ko rakstījuši 
dzejnieki, kas sadarbojušies ar Maestro. Un katrs no mums 

izdomāja, kurš dzejolis vislabāk patika, lasījām tos ar izteiksmi. 

Tad no katras klases izvēlējās, kuri lasīs visas skolas priekšā. 

Pēdējā dienā pirms brīvlaika bija noslēguma pasākums, kurā 

mums rādīja katras klases sagatavotos video priekšnesumus 

ar Raimonda Paula dziesmu noformējumu.  

Grāmatu nedēļas man tīri labi patīk. Tomēr labāk var iemācīties, kad ir parastās skolas dienas. Stundas notika brī-

vākā režīmā, un, mācoties par vienu tēmu visu nedēļu, domāju, var  daudz labāk  iemācīties.  Tomēr labāk var ie-

mācīties, kad ir parastās skolas dienas. Beāte  

Grāmatu nedēļa bija ļoti interesanta, jo viss notika attālināti, un mēs runāja par Raimondu Paulu, kurš 

ir latviešu komponists, pianists, politiķis, bijis vairāku Saeimas sasaukumu deputāts un ir viens no visu laiku popu-

lārākajiem Latvijas komponistiem. 

 R. Pauls ir sarakstījis mūziku vairākiem mūzikliem, 3 baleta izrādēm, vairāk nekā 50 filmām, no kurām slavenākās 

ir "Vella kalpi", "Limuzīns Jāņu nakts krāsā", "Dāvana vientuļai sievietei", "Teātris", "Ilgais ceļš kāpās" u.c., kā arī 

daudzām teātra izrādēm. R. Paula dziesmas 11 reizes ir uzvarējušas Mikrofona dziesmu aptaujā. 1985. gadā pie-

šķirts PSRS Tautas skatuves mākslinieka nosaukums. Viņa māsa Edīte Paula-Vīgnere ir tekstilmāksliniece. Kopš 

1992. gada ir Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis.  

Visinteresantākais par viktorīnu, ko mēs veicām nedēļas beigās, bija tas, ka mums tā bija jādara pa vienam. Man 

patika, ka mums skolotāja rādīja prezentācijas par komponistu, un nākamajā dienā bija maza viktorīna internetā 

par tajā dzirdēto. Man nepatika, ka Grāmatu nedēļa bija attālināti, jo mums mazāk stāstīja un bija grūtāk saprast, 

tāpēc ka internets ne visiem ir labs.  

Bet beigu beigās man patika, ka mēs runājām par Raimondu Paulu un ka mums bija mazas viktorīnas Grāmatu 

nedēļā. Es ceru, ka citiem ari patika. Dainis  
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Ir labi, kad eksistē Grāmatu nedēļa. Šajā laikā ir lieliska iespēja apgūt kaut ko jaunu. Šogad uzzinājām par Maestro 

Raimondu Paulu. Biju pārsteigta atklāt par viņa dzīves laikā piepildītajiem, neskaitāmajiem darbiem.  

Visvairāk mani izbrīnīja un šokēja tas, ka R. Paulam ir vēl viens vārds.  Maestro pilnais vārds ir Ojārs Raimonds 
Pauls. Man gan šķiet, ka viņam nepiestāv šis otrais vārds. Iespējams, tāpēc, ka esmu pieradusi pie biežāk lietotā. 

Vislabāk atcerēšos visneparastāko - komponista mīļākās brokastis ir kafija ar pienu un bez cukura ar maizīti vai 

bulciņu. Pirmais mūzikas instruments - vijole. Agrāk man likās citādāk. 

Visinteresantākie likās pārsteigumi video noslēgumā. Katrs bija citāds ar citu R. Paula dziesmu. Visjautrākais uzde-

vums visā nedēļā bija uzfilmēt video, darot vienu traku lietu. Skolotāja nepateica, kāpēc mums jāsūta, tāpēc es 

runāju, darot kaut ko traku. Beigās pārsteigums bija tāds, ka mums parādīja dziesmu ar mūsu palaidnībām. Es vie-
nīgā visā video runāju, tāpēc mazliet sakautrējos. 

Vērtīgākais, ko ieguvu, bija gari informācijas pieraksti kladītē. Visu bija viegli pierakstīt, jo mūsu klases skolotāja 

rādīja prezentācijas. Viņa mums pēc stundas nosūtīja visu, ko runājām. Mūzikā skatījāmies video, kurā bija daudz 

sarunu. 

Mūzikai mums bija paredzēta tikai viena stunda, bet notika trīs... Man bija grūti koncentrēties, kad jāskatās viens 
un tas pats trīs reizes. Dažas stundas, piemēram, vēsture bija garlaicīgākas nekā parasti. Jocīgi ir tas, ko darījām 

krievu valodā. Tā bija vienīgā stunda, kurā Grāmatu nedēļā rakstījām pārbaudes darbu. 

 Šajā laikā uzzināju daudz jauna. Nevaru sagaidīt nākamo, lai arī izbaudītu pirms brīvlaika gaidas. Gabriēla 

Raimonds Pauls ir komponējis mūziku daudzām latviešu filmām - pat Disneja “Pixar” filmā “Soul” tika iekļauta 

dziesma “Dāvāja Māriņa” krievu valodā. Vēl viņa dziesmas ir baletos un teātros. 

Man likās interesantākais tas, ka viņš saņēma Japānas Uzlecošās Saules ordeni par dziesmu “Dāvāja Māriņa” un šī 

dziesma ir nodziedāta japāņu valodā. Viņu ir uzgleznojis Leo Kokle. Viņa pirmais solokoncerts ir bijis Somijā. 

Es no šīs nedēļas izspriedu ar savu mazo brāli, ka Raimonds Pauls taptu par mūziķi arī tad, ja viņa skolotājas to 

noliegtu. 

Grūtais bija spēlēt Kahoot stundās, jo bija maz laika saprast uzdoto jautājumu. Bet tā šī nedēļa bija jauka, viegla. 

 Madara  

Mēs runājām un pētījām Maestro Raimondu Paulu.  Kā man gāja? Man gāja labi, uzzināju daudz  jaunas informā-

cijas par komponistu  un viņa dzīvi. Bija interesanti skatīties visas skolas video. 

Mūsu klasei bija dziesma ,,Dulla diena,,, mums vajadzēja izdarīt kaut ko traku - tas bija smieklīgi. 

Pirmdiena, otrdiena, ceturtdiena un piektdiena bija, manuprāt, visinteresantākās dienas nedēļā, jo pirmdien klasei 

vajadzēja katram norunāt J. Petera dzejoli, un no klases bija izvirzīti divi labākie. Viena no tām biju es. Otrdien zo-

omā sanāca 5.–8. klase, un visas skolotājas. Tas  bija mums visiem jauns un interesants moments, ka tik daudz cil-
vēku vienlaicīgi bija zoomā. Toties ceturtdien bija lielā viktorīna par R.Paulu. Tas bija jautri, dažas lietas es nezinā-

ju, bet lielāko daļu zināju, no 45 punktiem dabūju 30, manuprāt, tas ir daudz, bet ir kur tiekties! Piektdiena bija 

visinteresantākā, jo visa skola pieslēdzās zoomā - vēl vairāk cilvēki vienlaicīgi. Bija tāda jauka sajūta. 

Man šī Grāmatu nedēļa ļoti  patika, jo katra diena bija citādāka un interesantāka. Melānija  
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Es uzzināju daudz jaunu lietu par komponistu, aranžētāju un pianistu Raimondu Paulu un iemācījos izveidot 

pats savu viktorīnu.  

Grāmatu nedēļa iesākās ļoti labi, jo bija tikai 3 stundas, un otrdien mēs pirmo reizi satikām savu mūzikas skolo-

tāju zoom platformā. Trešdien mēs spēlējām spēli Kahoot, ceturtdien mums bija noslēguma viktorīna, kurā es ie-

guvu 70%. Piektdien bija nobeigums Grāmatu nedēļai, tiešsaistē satikās visa skola.  

Man ļoti patika radošās stundas kopā ar klases audzinātāju Vitu, jo viņa mums stāstīja interesantu informāciju 

par komponistu. Aizraujoša bija spēle Kahoot ar klasesbiedriem. Lielā viktorīna bija visgrūtākā, jo es nezināju at-

bildes uz daudziem jautājumiem. Informācijas ir daudz, un grūti visu atcerēties. 

Visvērtīgākās bija zināšanas, kuras ieguvu, un ziņas par daudzām latviešu filmām, kuras neesmu redzējis.  

Visai klasei vajadzēja nofilmēt nelielu filmu, kurā darām dullas lietas. Videoklips izdevās lielisks - smieklīgs un 

jautrs. Nedēļa bija pārsteigumiem pilna, jo arī mājturības skolotāju ieraudzījām tiešsaistē pēc ilgāka laika.  

Man patika šī nedēļa, jo tā bija viegla, vērtīga, atraktīva un 

pozitīva. Mārtiņš  

 

Kad Grāmatu nedēļa sākās, es jau zināju, ka būs intere-

santi. Gandrīz katru dienu mēs spēlējām kahoot, lai pārbau-

dītu, ko iemācījāmies iepriekšējā dienā. Tas man likās intere-

santi un neparasti. 

Kad man vajadzēja lasīt dzejoli, nedomāju, ka būs tik labi. 

Biju pārsteigts, cik interesanti bija! 

Man visvairāk patika pēdējā diena, jo tur visu parādīja, kas 

notika, kādas vietas cilvēkiem. 

Es domāju, ka nedēļa būs viegla, bet īstenībā tā nebija viegla. 

Nākamgad ceru, ka būs iekštelpās, jo tā, man liekas, ir daudz labāk. Reinis  

 

Kad noskaidroju šīs Grāmatu nedēļas tēmu, es biju sajūsmā, jo mums bija iespēja atklāt un iepazīt gan jaunus 

dziedātājus, gan aktierus un režisorus, gan pašu Raimondu Paulu un viņa mūziku. Interesanti, bet gandrīz katrs 

manas ģimenes loceklis ir saticis vai savā veidā bijis saistīts ar Maestro.  

Man ļoti patika mācīties par R. Paulu un viņa burvīgo mūziku, jo tā man atgādināja jaukos vasaras vakarus lau-

kos, kur mēs apsēdāmies apkārt ugunskuram, opis ar akordeonu un es ar ukuleli, un dziedājām latviešu dziesmas, 

kurām visbiežāk mūziku komponējis mūsu izcilais komponists. Manuprāt, nebija pārāk grūti iemācīties ne biogrā-

fiju, ne pāris dziesmas, bet ar gadskaitļiem, aktieru un režisoru vārdiem un uzvārdiem bija jāpiepūlas. 

Es uzzināju arī par vairākām filmām, kuras neesmu redzējusi, 

un animācijas filmu “Soul”, kas ir angļu valodā un ar  R. Paula 

dziesmu “Dāvāja Māriņa” tajā. Mani iepriecināja, ka katru die-

nu audzinātāja Vita bija sagatavojusi kahoot spēli par pagāju-

šās dienas apgūto tēmu. Nedēļas beigās visa skola pildīja vik-

torīnu. Tā nebija pārāk sarežģīta, bet arī ne viegla. Savā klasē 

es ieguvu pirmo vietu, bet 5. – 9. klašu grupā otro. 

Šī bija patiesi lieliska Grāmatu nedēļa un noteikti mana mīļākā 

no līdz šim notikušajām. Žēl, ka neizdevās visiem kopā no-

dziedāt kādu no R. Paula dziesmām, jo esmu pārliecināta, ka 

mūzikas stundā klātienē mēs to būtu izdarījuši. Viktorija  
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Šajā Grāmatu nedēļā mēs runājām par mūziķi, nevis rakstnieku… Maestro Raimondu Paulu. Skatījāmies vairā-

kas dokumentālās filmas ne tikai par Maestro, bet arī par rakstniekiem, ar kuriem viņš ir sadarbojies. Mūsu zināša-

nas nedēļās beigās pārbaudīja viktorīna, kuru mums izveidoja skolotāji. Daudzi no jautājumiem bija ļoti grūti.  

Tas nav viss! Katra klase arī veidoja kopīgu video, kā arī bija jāgatavo viktorīna par filmu, kuru skatījāmies. Visi 

šie uzdevumi bija sarežģīti, bet toties varēja uzzināt vairākas jaunas lietas. Piemēram, ka Raimonds Pauls kļuva par 

mūziķi tikai sava tēva dēļ, ka viņš ir izveidojis vairākus duetus, ka Maestro R. Pauls ir pat rakstījis mūziku kino fil-

mām, piemēram, “Vella kalpi”. Toties video izveidot mēs nevarētu bez mūsu skolotājas Andas. Viņa mums piedā-

vāja vietu, kur to filmēt, un pat visu pati samontēja. 

Izrādās, Raimonds Pauls ir visur mums apkārt, mēs tikai to nezinājām. Grāmatu nedēļas noslēgumā kā sakritība 

bija Lielās mūzikas balvas pasniegšana, kurā mūsu komponists un 

pianists ieguva balvu “Par izcilu sasniegumu gada garumā”. Ta-

gad es vairāk saprotu, kāpēc viņš to ieguva. 

Šī gada Grāmatu nedēļa bija ļoti zināšanu bagātīga un izglīto-

joša. Kā arī es brīnos, ka tā pat notika , jo attālinātajā mācību pro-

cesā visu ir grūtāk sarīkot, bet, pateicoties mūsu brīnišķīgajām 

skolotājām, viss izdevās. Cerams, ka nākamgad viss noritēs tikpat 

labi un pat labāk. Daniels 

Grāmatu nedēļa bija interesanta un pamācoša. Tajā mēs mācī-

jāmies par Raimondu Paulu un par viņa pagātni. Kad beidzās 

stundas, mums pēc tam vēl notika radošās stundas, kur klausījāmies par komponistu un viņa dziesmām, un sa-

sniegumiem. 

 Stundās mums stāstīja par viņa pagātni un par visiem dzīves datiem. Un stundās bija cītīgi jāklausās, ko skolo-

tāja bija uzlikusi, lai mēs varētu atcerēties, par ko mums visu laiku stāstīja. 

Kad visi bijām visu iemācījušies par Raimondu Paulu, bija jāpilda skolotājas veidotā viktorīna, kas bija ļoti inte-

resanti. Man patika. Un, kad visi bijām izpildījuši skolotājas viktorīnu, mums bija jāveido sava paštaisītā. Lai skolo-

tājas zinātu, ka mēs visu saprotam un zinām par Raimondu Paulu. Labi bija tas, ka nenotika tik daudz stundu kā 

parasti un nebija tik daudz mājasdarbu kā parasti. Kristiāns  

Grāmatu nedēļa bija neparasta, salīdzinot ar citiem gadiem, jo 

viss notika attālināti. Tēma bija par Raimondu Paulu. Es par R. 

Paulu neko daudz nezināju, izņemot to, ka viņš ir slavens latviešu 

komponists, bet šīs nedēļās procesā es uzzināju vairāk par viņu 

un viņa panākumiem.  

Mums katru dienu (izņemot piektdienu) bija klases stunda, lai 

sagatavotu mūs ceturtdienas viktorīnai. Tajās mums rādīja pre-

zentāciju par viņa vēsturi un lika klausīties  dažādas dziesmas, 

kas, manuprāt, būtu interesantāk klātiene ar maniem  klases 

biedriem.  

Viktorīnu es izpildīju visai labi, bet, izrādās, vēl bija jāpilda tests mūzikā, kas nebija tik patīkami, jo aizņēma vai-

rāk par 2 stundām, lai izpildītu to darbu.  

Grāmatu nedēļa beidzās piektdien, ieliekot visu skolu vienā zoomā. Es biju diezgan šokēts, redzot to, jo nedo-

māju, ka zooms var atļauties tādu cilvēka daudzumu!  

Man šī nedēļa nepatika, jo, salīdzinot ar citiem gadiem, bija mazāk pasākumu un aktivitāšu, nevarēja satikt 

draugus, klases biedrus. Cerams, ka nākamgad visi ļaudis saņems vakcīnu un bērni varēs iet atpakaļ uz skolu.  

Kristofers  

Tā domā 8.klase 
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 Grāmatu nedēļa nebija tik radoša, ja salīdzina ar pagājušajiem gadiem, bet nebija skolas vaina. Varēja būt cits 

svarīgs cilvēks Latvijas tautai, bet par tādiem cilvēkiem drīzumā gan jau nemācīsimies, jo man tāda sajūta, ka lat-

vieši “izmaļ” vienu un to pašu cilvēku vairākus gadus. Un Grāmatu nedēļa vairs nav, lai kaut ko iemācītos par Lat-

viju un tās vēsturi, vai cilvēkiem, bet obligātā lieta, kur liek atzīmi un vērtē, bet saprotu, ka skolai jāzina, kurš klau-

sījās un kurš ne. 

Bet labā lieta ir tā, ka es diezgan daudz ko uzzināju – gan in-

teresantu, gan ne tik ļoti. Man ļoti patika, ka iesaistīja mūziku, 

nevis tikai biogrāfiju un faktus par personu. Filmiņu skatīties bija 

diezgan interesanti un labi, ko mums klases stundā rādīja.  

Kopumā bija viduvēji. Bija labas lietas un sliktas - kā ar visu. 

Iemācījos lietas un dažas varbūt ne. Bet tā bija labi. Varbūt nā-

kamgad būs interesantāk un labāk. Cerams, ka savu domu drīk-

stēju izteikt… Lazars  

 

Šogad Grāmatu nedēļa bija daudz, daudz citādāka nekā visas iepriekšējās. Atšķīrās no visām iepriekšējām ar to, 

ka pilnīgi viss notika attālināti caur datora ekrānu, viss notika neierasti.  

Visas stundas bija ļoti interesantas, bet ne tik ļoti, kā varētu būt klātienē. Man ļoti, ļoti pietrūka skolas zāles, kur 

notiktu visādi pasākumi, pietrūka arī došanās uz muzejiem un ārpus skolas pasākumiem. 

 Uzzināju daudz ko interesantu par Raimondu Paulu, uzzināju daudzus viņa skaņdarbus, ko viņš pats ir kompo-

nējis, uzzināju ļoti daudzas interesantas lietas par viņa pagātni, kā arī uzzināju, cik  Raimonds Pauls ir unikāls un 

talantīgs cilvēks. Vienā no zoom stundām mēs skatījāmies prezentāciju, bet citā skatījāmies video. 

Kā jau minēju, šī Grāmatu nedēļa bija ļoti neparasta un interesanta, bet ceru, ka kaut ko šādu piedzīvojam 

pēdējo reizi. Markuss  

 

Visu nedēļu mēs ar klasi iesākām, veidojot video, kas bija tikai daļa no visa darāmā. Satikāmies skolotājas dzī-

ves vietā un uzfilmējām atsevišķus klipus, kā mēs lēkājam pa batutu. Tas bija samērā jautri.  

Pēc tam katru dienu radošajās stundās iepazinām Raimondu Paulu, viņa sacerētos skaņdarbus un cilvēkus, ar 

kuriem viņš ir sadarbojies. Ceturtdiena bija viktorīnas diena par visu, ko šajā nedēļā bijām iemācījušies. Es varēju 

dabūt augstāku rezultātu, bet esmu apmierināts ar to, kā izpildīju viktorīnu.  

Es uzskatu, ka šī Grāmatu nedēļa bija interesanta, un es arī apguvu daudz jauna par Raimondu Paulu un vispār 

arī par mūziku. Renārs  

Tā domā 8.klase 
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 Šī Grāmatu nedēļa atšķīrās no citām.  Bija neierasta tēma. Mēs mācījāmies izrādes tekstu, nevis dzeju. Šogad 

tikāmies virtuāli, kā arī šīs bija manas pēdējās radošās stundas šajā skolā. 

Gaidīju, ka atkal runāsim un mācīsimies par kādu Latvijā un pasaulē zināmu rakstnieku vai dzejnieku. Tad 

mums pateica, ka šogad uzzināsim par Raimondu Paulu un viņa daiļradi. Tās bija patīkamas ziņas, jo neatceros, 

kad mēs būtu runājuši par kādu komponistu.  

Diemžēl  nesanāca daudz laika uzziņai par Maestro, jo bija jāsāk gatavot Žetonu vakara izrāde. Izvēlējāmies 

Rūdolfa Blaumaņa lugu ‘’Skroderdienas Silmačos’’. Kad kopā ar 

skolotāju sākām dalīt lomas, vairākas reizes izskanēja slavenais 

teksts: ‘’Nē, es negribu to, parāk daudz  jārunā.’’ Pēc tam ieju-

tāmies tēlos un sākām lasīt tekstu. Ar katru dienu runājām 

arvien izteiksmīgāk, bet nevienu  reizi nesaņēmāmies kārtīgi 

nodziedāt dziesmas. Ceru, ka mācību gada beigās mēs varēsim 

piedzīvot Žetonu vakaru pa īstam, nevis caur datoru ekrāniem. 

Šī bija pirmā Grāmatu nedēļa, kuru pavadām katrs no savām 

mājām. Tas man  likās ļoti savādi, jo esmu pieradis doties uz 

skolas zāli klausīties, kā citas klases runā dzeju, bet šogad īsti 

nepiedzīvoju šo prieku klausīties citos un uztraukumu, kad jā-

runā nākamajam. Tomēr nedēļas noslēgums bija brīnišķīgi noorganizēts, varēju uzzināt, ko citas klases ir paspēju-

šas izdarīt, bet visvairāk mani pārsteidza sveiciens no paša Raimonda Paula. 

Nākamo Grāmatu nedēļu šajā skolā vairs nepiedzīvošu, bet ceru, ka  to varēs pavadīt klātienē, lai jaunajiem 

skolēniem būtu tikpat labas atmiņas, kādas tās ir man.  Markuss  

 

Šī nedēļa bija daudz citādāka nekā visas iepriekšējās. Mums ne tikai nebija jāgatavojas viktorīnai kā visām ci-

tām klasēm, bet viss arī notika attālināti. Domāju, ka šī iemesla dēļ tika izdarīts mazliet vairāk un padziļināta dar-

ba. 

Uzzinājām un apguvām vairāk par R. Paula dzīves gaitām 

un viņa daiļradi. Bija daudz 

 atvieglotāks darbs, tā kā darbojāmies ar “Skroderdienām 

Silmačos”, informāciju par Maestro arī retāk un mazāk uz-

spiesti, un sasteigti saņēmām, kas man patika labāk, jo bija 

laiks to labāk iegaumēt. Nedēļas beigās mums arī bija maza 

iespēja pārbaudīt  

savas zināšanas, izveidojot piecus uzdevumus viktorīnai.  

Visvairāk izcēlās piektdienas zooms ar visu skolu. Tā bija 

lieliska iespēja atkal redzēt  

 pazīstamās sejas, ko skolas laikā, ejot garām, vienmēr sastapām, un, nejūtot tās, pietrūka. Bija arī pārsteigums 

dzirdēt, cik aktīvi un droši runā mazie bērni. Liels kontrasts pierastajām, klusajām atbildēm, un tas arī uzmundrinā-

ja garastāvokli. 

Kopumā šī Grāmatu nedēļa bija laba, bezrūpīga un lieliski ievadīja brīvlaika nedēļu. Alise  

9.klase par radošo nedēļu... 
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Kā jebkuru gadu, tā arī šo man Grāmatu nedēļa liekas nevajadzīga. It īpaši mācīties visu nedēļu par vienu vienī-

gu cilvēku  ir vēl neproduktīvāk. Tās 5 dienas varēja dāvāt kādam svarīgam vēsturiskam notikumam. Nepareizi ir 

arī, ka visi pasākumi, kuri, kā iepriekš minēju , manuprāt,  nav vajadzīgi, bet, ja tomēr tādi pastāv, tiek veltīti huma-

nitārajai novirzei. Jāatceras, ka pasaule nav tikai kultūra, bet ir kaut kas pārāks par to ,piemēram, kosmoss. Nedēļa, 

veltīta kaut kam līdzīgam, būtu daudz interesantāka un savdabīgāka. 

Ja nepastāvētu izgudrojumu un zinātnes, rakstniekiem pat nebūtu, ar ko rakstīt, to eksistenci varētu salīdzināt 

ar neandertāļiem. Nesaku, ka humanitārajam nav vietas cilvēka 

prātā, bet viņam veltī pārāk daudz uzmanības - it īpaši vecās 

paaudzes. 

Tagad, kad paskaidroju savas domas, atstāstīšu Grāmatu ne-

dēļu. Pasākumu uztvēru kā parastu nedēļu, pārsvarā stundu lai-

kā Pauls pat nebija pieminēts, kas mani priecēja. Paula biogrāfi-

ju pusi neklausījos, lielāko daļu, ko skatījos, jau aizmirsu, jo, kā 

jau visiem, tas, uz ko man nav sevišķas intereses vai nav  svarīgs, 

uz to ieslēdzas īslaicīgā atmiņa. Tā arī nosēdēju, sagatavoju mū-

zikā uzdotu viktorīnu un beidzu nedēļu.  

Šādam pasākumam nav jābūt. Es saprotu, ka skola mēģina 

ievest kultūru un patriotismu mūsu sirdīs un vecajai paaudzei tas ir svarīgs, bet jaunajai par to vienalga (lielai da-

ļai). Ar katru gadu pasaule globalizējas, zinātne attīstās, daba mainās, jauni konflikti starp valstīm parādās, cilvēku 

prāts mainās, cilvēki aizdomājās: ’’Kā mēs radāmies? Kur? Kas bija pirms cilvēces?’’  Tas viss daudz jēdzīgāks, un tā 

ir nākotne, kultūra paliks pagātne. Artūrs  

 

Šajā gadā tā bija īpaša un nedaudz, savā ziņā, savāda. Parasti viss notiek skolā, esam klātienē, ir kopīgas lekci-

jas un visādi citi notikumi, bet šogad nebija nekas tamlīdzīgs, 

jo sēdējām mājās. Bet patiesībā mums ir jābūt priecīgiem, ka 

vispār notika Grāmatu nedēļa, jo, cik sapratu, nevienā citā sko-

lā ne projektu nedēļa, ne kas tuvu tam nenotika. 

Jā, es saku, ka mums būtu jābūt sajūsmā, ka notika, lai gan 

neko tādu pats neizjutu, jo mūsu klasei bija jāgatavojas Žetonu 

vakaram, un mums nebija nekas saistīts ar Raimondu Paulu, 

izņemot ceturtdienu, kad noskatījāmies koncertlekciju un tad 

veidojām jautājumus par to, un piektdien, kad redzējām, ko 

citas klases ir paveikušas šajā laikā… 

Manuprāt, Grāmatu nedēļa nebija izdevusies, lai arī cik 

censtos. Jo galu galā mērķis šo  dienu laikā ir uzzināt ko jaunu 

par cilvēku, ko skola ir izvelējusies, un izpētīt viņa dzīvi, bet tas man neizdevās, pat īsti nebija iespējas, jo radošo 

stundu laikā tikai lasījām “Skroderdienas Silmačos”, lai it kā gatavotos Žetonu vakaram, bet tam pat tuvu neesam, 

lai kādam rādītu. Tāpēc vajadzēja pētīt un darīt visu kaut ko saistībā ar Raimondu Paulu, jo viņš tiešām ir intere-

santa personība. Mārtiņš  

9.klase gatavojas Žetonu vakaram  
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Šogad radošās stundas bija īpašas. Ne tikai tādēļ, ka tās notika attālināti, pie datoru ekrāniem, bet arī tādēļ, ka 

pirmo reizi mana klase tajās nepiedalījās. Šogad būtu 9.gads, kad esam daļa no projektu nedēļas, tomēr mums, 

absolventiem, bija jāgatavojas Žetonu vakaram, tādēļ neiesaistījāmies tik daudz kā citi skolasbiedri. 

Nedēļas sākumā sadalījām lomas mūsu izrādei: es būšu Antonija no R.Blaumaņa lugas “Skroderdienas Silma-

čos”. Katru dienu lasījām un atkārtojām tekstu, un katru mācību stundu tas kļuva arvien garāks un garāks. Šī nav 

pirmā reize, kad piedalos 9.klases Žetonu vakara priekšnesumā. Pērnajā gadā mums veicās, jo tieši dienu pirms 

karantīnas mēs paspējām parādīt mēnešiem gatavoto izrādi 

kopā ar nu jau 10.klases skolēniem. Es klusībā ļoti cerēju, ka arī 

mūsu klasei izdosies un mēs varēsim ar savu paveikto ieprieci-

nāt vecākus un skolotājus. Tomēr... Zinu, ka to nebūs iespējams 

īstenot tuvākajā laikā, tāpēc plānojam vasarīgu svētku vakaru, 

kad epidemioloģiskā situācija valstī būs stabilizējusies. 

 Katru gadu mēs iegūstam plašu informāciju par kādu Latvi-

jai nozīmīgu personu, visbiežāk rakstnieku un dzejnieku.  Taču 

šogad, 2021.gadā, skolēniem tika dota iespēja iepazīt Raimon-

du Paulu, kurš nosvinēja savu 85. dzimšanas dienu. Bez viņa 

nav iedomājama mūsu muzikālā kultūra. 

 Šogad katra klase izveidoja videoklipu kādai no Maestro dziesmām. Katra filmiņa tika parādīta nedēļas noslē-

gumā, kur “Zoom” platformā bijām sapulcējušies 140 cilvēki. Katra skolotāja pastāstīja, kas vēl ir noticis mūsu sko-

lā, kā, piemēram, vairāki konkursi, olimpiādes utt. Man vienmēr ir prieks un gandarījums redzēt, ka mani skolas-

biedri ne tikai mācās uzdoto mācību vielu, bet arī papildus piedalās aktivitātēs, kuras nav obligātas, un gūst panā-

kumus. Par to mums ir jāpasakās katrai skolotājai, kas savus skolēnus tam sagatavo. Šajās piecās dienās tika orga-

nizēta arī viktorīna, kurā diemžēl nepiedalījāmies, bet pārējiem veicās, šķiet, ļoti labi. Par pārsteigumu pats 

Maestro bija nofilmējis video tieši mums – visiem “Gaismas tilts 97” skolēniem. Tas bija liels izbrīns, jo nebiju gai-

dījusi, ka pats komponists tiks informēts par mūsu Grāmatu nedēļu.  

 Šīs bija ļoti neparastas, negaidītas un zināšanu pilnas dienas pirms brīvlaika. Katru gadu mūsu skolotājas izdo-

mā ko jaunu un radošu, kas vienmēr spēj mūs pārsteigt. Liels paldies arī skolasbiedriem par negaidītajiem video, 

kas lika smaidīt! Katrīna  

Uzzinājām jaunus faktus un atcerējāmies R. Paula dzies-

mas. Vēl bija neparasta pieredze, ka klases stundu laikā 

mēģinājām Rūdolfa Blaumaņa lugu “Skroderdienas Silma-

čos”, kas vēlāk būs jārāda Žetonu vakarā. Manuprāt, klātie-

nē atkārtot būtu daudz labāk, jo kādam ir sliktāks interneta 

savienojums, kādam -  labāks, tāpēc dažreiz jāgaida, kad 

nākamais sāks runāt tekstu. Bieži cilvēki nemaz neierodas - 

mēģināt vispār nevar. 

Grāmatu nedēļās noslēgumā bija lielais skolas zooms, 

pirmo reizi dzīvē redzēju tik daudz cilvēku vienā zoomā! 

Tas bija pārsteidzoši, ka vienā reizē pieslēdzās vairāk kā 

100 cilvēku katrs savā zoom lodziņā, bet tajā pašā laikā tas veidoja tādu kā kopības sajūtu. Ričards  

9.klase pārdomās…. 
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 Grāmatu nedēļa ir īpaša. Mēs to veltām dzejniekiem, rakstniekiem, māksliniekiem, kā arī braucam ekskursijās, 

aplūkojam dabas objektus, izzinām muzejus. Grāmatu nedēļa 2021 tika veltīta mūsu Maestro Raimondam Paulam, 

un šī bija pirmā reize, kad viss notika attālināti, jo uz skolu un ekskursijās mēs nedrīkstējām doties. Nedēļas ietva-

ros sākām veidot klases uzvedumu Žetonu vakaram un 9.klases izlaidumam ‘’Skroderdienas Silmačos’’. 

Ieraugot nedēļas stundu sarakstu, sajūsmināts nebiju, redzot zoom stundu grafiku, kas salīdzinoši ar ikdienišķo 

stundu daudzumu izcēlās, jo parasti stundu ir mazāk, bet tā nebija (to uzskatīšu par vēl vienu šī gada Grāmatu 

nedēļas odziņu). 

 Ļoti nepierasti ir gatavoties priekšnesumam attālināti, nav 

lapu lapas ar runājamo, nav mūžīgā lomu un teksta dalīšana, kas 

klātienē šķiet daudz ilgāka. Spriežot pēc jaunās pieredzes, arī no 

mājām tas nenotiek ātri. Sagatavot priekšnesumu ir daudz grūtāk, 

jo nav iespējams katru jauno ideju uzreiz pamēģināt darbībā, kā 

arī nevar sākt lēnām visu likt pa plauktiņiem, jo varam tikai mācī-

ties izteiksmīgi runāt tekstu. 

Latviešu valodas, literatūras un mūzikas stundās skatījāmies 

video materiālus par R.Paulu, filmās uzzināju un sapratu, cik nozī-

mīgi lielu daļu latviešu mūzikas kultūrā viņš savu 85 gadu laikā ir izveidojis. 

Mazākās klases radošo stundu laikā veidoja īsfilmas R.Paula dziesmām, piemēram, 6.klase dziesmai ‘’Dulla die-

na’’. Filmiņas tika rādītas nedēļas noslēguma koncertā jeb zoom tiešsaistes stundā, kuru apmeklēja 140 skolas 

skolnieki un skolotāji. 

Grāmatu nedēļa 2021 "Maestro, mūziku!" man atmiņā paliks ar attālināto formātu un ar to, ka šī bija mana de-

vītā un diemžēl pēdējā kā skolniekam, bet noteikti būs ar klases biedriem jāapciemo nākamā Grāmatu nedēļa, lai 

redzētu bijušo skolas biedru priekšnesumus un atkal satiktu skolotājas. Kārlis G. 

Maestro ir devis lielu ieguldījumu Latvijas kultūrā, jo ir sarakstījis mūziku vairākiem mūzikliem, baleta izrādēm, 

vairāk nekā 50 filmām, no kurām slavenākās ir ‘’Vella kalpi’’, 

‘’Limuzīns Jāņu nakts krāsā’’, ‘’Teātris’’. Viņš ir sadarbojies ar dažā-

diem dziedātājiem, piemēram, Viktoru Lapčenoku, Laimu Vaikuli, 

Noru Bumbieru, Anci Krauzi. Savukārt dziesmu  vārdu izvēlē  Pau-

lam ir palīdzējuši daudzi zināmi dzejnieki, kā Māra Zālīte, Ojārs 

Vācietis, Inese Zandere, Jānis Poruks  u.c.  

Pirmo reizi R. Paula  vārdu es dzirdēju no savas vecāsmammas, 

jo viņa ir liela Maestro fane. Jaunībā ome dziedāja Latvijas Radio 

un TV meiteņu vokālajā ansamblī un bieži izpildīja komponista 

dziesmas.  

Grāmatu nedēļā daži skolotāji pirms savām mācību stundām arī pastāstīja dažādu informāciju par R. Paulu. Tas 

palīdzēja man vairāk iepazīt šo komponistu. Mūzikas stundas laikā mēs skatījāmies koncertlekciju ‘’Mūsu 

Maestro’’. Noskatoties to, man šķiet, ka R. Pauls savos gados ir ļoti aktīvs, asprātīgs un interesants. 

 Pēc filmas veidot dažādus uzdevumus par Maestro bija interesanti! 

Grāmatu nedēļas pēdējā dienā bija nebijis notikums, jo vienā zoomā pieslēdzās visu klašu skolēni un skolotāji. 

Varēja piedzīvot kopības sajūtu! Mārcis  

9.klase pārdomās…. 
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 Grāmatu nedēļa, manuprāt, mūsu skolā ir ļoti vērtīga un visu iemīļota tradīcija. Tas ir 

laiks, kad ierastais mācīšanās veids pārtop radošāks un krāsaināks. Esam pildījuši viktorīnas, apmeklējuši muzejus 

un iepazinuši talantīgus cilvēkus, kā Garlību Merķeli, Rūdolfu Blaumani, Ojāru Vācieti, Imantu Ziedoni un šogad 

pašu Maestro Raimondu Paulu. 

Latviešu valodas un literatūras stundas iesākām, sasildot dvēseles un klausoties Raimonda Paula dziesmas 

‘’Svētvakars’’, ‘’Mēmā dziesma’’, ‘’Vintāža’’. Tās dziedāja Andris Bērziņš, Mārtiņš Freimanis, Margarita Vilcāne, Nor-

munds Rutulis, Ainārs Ančevskis un vēl daudz talantīgu dziedātāju. Man šāds dienas iesākums ļoti gāja pie sirds, 

jo tas pamodināja un atbrīvoja, toties radošajās stundās gan par komponistu vairs nerunājām. 

Tajās gatavojām priekšnesumu Žetonu vakaram. Tā kā literatū-

ras stundās, lasot Blaumaņa darbu ‘’Skroderdienas Silmačos’’, vis-

iem tas iepatikās un palika atmiņā, nevienu citu variantu vairs ne-

gribējām pieņemt. Kaut arī luga un tās tēli man ir mīļi jau no bēr-

nības, caur datora ekrānu ir grūti iejusties lomā, tāpēc ceru, ka ar 

pavasari un siltumu veselība visiem atgriezīsies un varēsim viens 

otru satikt. Tikmēr citas klases radošajās stundās gatavoja smiek-

līgus un jautrus video ar Raimonda Paula dziesmām. 

Grāmatu nedēļas noslēgumā mums rādīja video, kuros skolas-

biedri lēca, lidoja gaisa balonā, mazgājās vannā. Skatoties, kā ma-

zie bērni dzied un ko pa šīm dienām paveikuši pārējie skolasbied-

ri, man pirmo reizi bija sajūta, ka patiešām ir Grāmatu nedēļa. Tā skaisti beidzās ar pārsteigumu no Raimonda 

Paula. 

Šogad Grāmatu nedēļa nebija tik vienota un rosīga kā citus gadus, bet esmu priecīga, ka mūsu skola turpina 

tradīcijas arī grūtos brīžos. Domāju, ka apstākļos, kādos tagad ir visa pasaule, tā nemaz nevarēja būt labāka.   

Marta  

Nu, šī Grāmatu nedēļa noteikti nebija kā visas citas. Protams, vīrusa dēļ, bet arī manai klasei šogad nebija jāvei-

do priekšnesumi kā katru gadu, jo gatavojāmies Žetonu vakaram. 

Visa nedēļa man sākās ar pirmo video. Skolotāja Silvija palūdza, lai es, Marta, Katrīna, Ričards, Kristers un Evelī-

na izveidojam  mazus klipiņus, kur vai nu mēs runājam, vai darām ko, kas atbilstu dziesmas saturam. Mēs tikāmies 

Zoom, sadalījām tekstu un izlēmām, kuras dziesmas attēlosim. Man bija pašai jāizdomā, kā savu telefonu nostabi-

lizēšu, lai varētu šitā visu realizēt. Lai gan  video rezultātu bija interesanti skatīties, man pietrūkst to visu darīt klā-

tienē - kopā ar citiem. 

Pārējo nedēļu pavadījām, dalot lomas, lasot tekstu, mēģinot izdomāt, kā un kur Žetonu vakaru taisīt. Man 

drusku vēl jāpapēta mana loma pēc skolotājas komentāriem. Man ir vēl daudz darba. Bet vismaz mēs esam kaut 

ko sākuši. 

Nedēļas beigās es biju pārsteigta par citu klašu darbiem. Mani ļoti iepriecināja visu paveiktais darbs šajos vi-

deo. Tie bija jautri, un bija interesanti skatīties. Pats lielākais pārsteigums bija Raimonda Paula sveiciens mūsu 

skolai. Es domāju - mēs visi jutāmies ļoti īpaši pēc mums veltītās uzrunas. 

Noteikti šis gads ļoti izceļas. Parāda, ka mūsu skola pat attālināti ir spējīga strādāt un veidot ko skaistu. Megija  

9.klase pārdomās... 

No projekta pieteikuma video 

No projekta pieteikuma video 
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