
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija svin valsts svētkus 

Gaidot valsts svētkus, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas skolēni, pateicoties Latvijas Skolas 

somas radītajām iespējām, izbaudīja SIA “AUSS MEDIA” koncertlekcijas ierakstu “Mūsu stāsts 

par Rīgu”, stāstu par mūsu valsts galvaspilsētu Rīgu ģimnāzistiem pavēstīja Rūta Dūduma -Ķirse 

un Jānis Ķirsis. Sevišķi jāuzteic mākslinieki par koncertlekcijā izvēlēto mūziku, kas radīja svētku 

sajūtu, veidotāji iekļāvuši bagātīgu un interesantu faktu materiālu par Rīgu. 

Lūk, ģimnāzistu viedokļi: 

Manuprāt, koncertlekcija “Mūsu stāsts par Rīgu” ir ļoti dziļš, bet vienlaikus arī 

interaktīvs un piesaistošs uzziņas avots par dažādām Latvijas galvaspilsētas kultūras un 

vēsturiskajām norisēm, kas liek tuvāk iepazīt pilsētas attīstību caur dažādiem laikmetiem 

raksturīgās mūzikas prizmu. 

Un tieši šī saikne, kas veidojās, izpildot dziesmas un saturiski klāstot faktus, man šķiet, 

ļāva vieglāk uztvert vadītāju sniegto informāciju, ko pierāda arī P. Roberta pētījums, kura 

rezultāti atklāj melodiju pozitīvo ietekmi uz mācīšanas metodikas efektivitāti. 

Tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi radīt šāda veida stundas, kas ierosina jauniešus 

interesēties par savu dzimto pilsētu, valsti un tautu. 

(Huberts, 12. klase) 

Mūsu galvaspilsētā Rīgā dzīvo lielākais skaits Latvijas iedzīvotāju un tie , kuri mīt ārpus 

tās , pazīst šo skaisto pilsētu kā mazo Parīzi.  Vairums cilvēku ir pārliecināti, ka tie zina 

pietiekoši daudz vēsturiskas un izglītojošas informācijas par šo pilsētu, bet vienmēr  paliek 

neatklāti un interesanti fakti. 

                Izzinošajā un aizraujošajā koncertlekcijā  ‘’Mūsu stāsts par Rīgu’’ bija lieliska iespēja 

uzzināt vairāk par vācu komponistu Rihardu Vāgneru , kurš darbojās Rīgā. Tieši tur  viņš sāka 

komponēt savu slaveno opera "Klīstošais holandietis". Kā arī Rīgas spilgtākais un 

nozīmīgākais  kultūras objekts  ir pats greznais Operas nams , pateicoties koncertelkcijai, es 

uzzināju par instrumentālo skaņdarbu - uvertīru. 

                Manuprāt, Rīga ir kā dārgumu lāde, kura sevī glabā mūzikas, arhitektūras un mākslas 

pērles, un ikviens var spēt saskatīt to skaistumu un gūt patīkamu iespaidu. 

(Zane, 12.klase) 

 

Ir svarīgi popularizēt savas tautas vēsturi, kultūru, tās attīstību jauniešu vidū. Tās ir 

vērtības, kuras, manuprāt, ir jānodod no paaudzes paaudzē, lai saglabātu savu nacionālo 

pašapziņu un identitāti. 

 Uzskatu, ka redzētā video lekcija ir vērtīgs informācijas avots, kas satur dažādus 

interesantus vēsturiskus faktus par Latviju, kuri netiek pasniegti sausā teorijas veidā, bet gan 

papildināti un caurvīti ar mūziku. Līdzīgi arī R. Kalniņa filmā “Četri balti krekli” skatītājs tiek 

iepazīstināts ar latviešu tautas kultūras veidošanos. Viss tiek pasniegts caur cenzūru mūzikā, kas 

padara darbu daudz tuvāku sirdij, jo tiek pamodinātas tādas kā bērna atmiņas, emocijas. 



 Man ir prieks, ka vēstures un kādu faktu pasniegšana kļūst arvien radošāka, jo tas ir 

viegls un neviltots veids motivēt jauniešus izzināt savas tautas vēsturi. 

( Gusts, 12. klase) 

“Man ļoti patika šis brīnumaini skaistais un interesantais koncerts, bet es īpaši neko jaunu 

neuzzināju. Patika, ka dziedāja dažādās valodās.” 

(7. klase) 

“Visas dziesmas bija foršas un dažas dziesmas mani pārsteidza. Man visvairāk patika, kā 

dziedāja somu valodā un japāņu valodā. Visas dziesmas es esmu dzirdējis. Es savu pilsētu 

uzlabtu ar saldējuma fabriku, jo man ļoti garšo saldējums. Biju pārsteigts, ka Japānā dzied 

latviešu dziesmas.” 

(7. klase) 

 

Mēs noskatījāmies koncertlekciju par Rīgu, tās vēsturi un kultūras vietām. 

Uzskatu, ka šī lekcija bija ļoti noderīga un interesanta, jo atsvaidzināju zināšanas par mūsu 

galvaspilsētu, kā arī uzzināju arī daudz ko jaunu. Piemēram, līdz šim nezināju, ka 2014. gadā 

Rīga tika nominēta kā Eiropas kultūras galvaspilsēta. Tāpat nezināju, ka ik gadu Ziemassvētkos 

notiek labdarības akcija "Dod pieci". Manuprāt, tā ir ļoti jauka un svarīga akcija tieši 

Ziemassvētkos, lai atgādinātu, ka tie ir ne vien apdāvināšanas svētki, bet arī prieka, mīlestības, 

labestības svētki. 

Atgādināju sev arī dažus pazīstamus uzvārdus: E. Dārziņš, Z. Liepiņš, J. Vītols, R. Pauls. Ir 

svarīgi neaizmirst mūsu tautas spilgtākos tēlus, jo viņi ir tie, kas ienes Latvijas vārdu vēsturē. 

Man patika koncertlekcija un uzskatu, ka tādas koncertlekcijas ir interesants veids, kā iemācīties 

kaut ko jaunu un atgādināt sev kaut ko aizmirstu. 

(Amanda, 10.klase) 

 

Koncertprogramma "Mūsu stāsts par Rīgu" man likās ļoti aizraujoša un interesanta. Tās laikā es 

uzzināju vairākus interesantus faktus par Rīgu, piemēram, ka pasaules slavenais komponists 

Rihards Vāgners tieši tad, kad mitinājās Rīgā, uzrakstīja operu "Klīstošais holandietis". Visu 

izrādes laiku mūs pavadīja slavenas un lustīgas latviešu dziesmas. Piemēram, es nezināju, ka 

Raimonda Paula sacerētā dziesma "Dāvāja Māriņa" ir iemīļotākā latviešu dziesma Japānā. Man 

patika koncertlekcija, jo tajā bija zināms līdzsvars starp interesantiem faktiem un skanīgu 

mūziku, kas kopā veidoja neaprakstāmu harmoniju. Koncertprogrammu vadīja jautrs pāris - 

dziedātāja Rūta Dūduma un komponists Jānis Ķirsis. 

(Rodrigo, 10. klase) 

Kopumā man iepatikās šī koncertlekcija, pirmkārt, dziesmu dēļ, jo bija dažas dziesmas, kuras 

man patīk, piemēram, Ievan Polkka, somu tautas dziesma. Otrkārt, es uzzināju interesantus 

faktus par Latvijas pazīstamiem un slaveniem cilvēkiem, tādiem kā Valters Caps, kurš izgudrojis 

vismazāko fotokameru Minox, Jāzeps Vītols, kurš bijis Latvijas Konservatorijas rektors, kā arī 

Raimonds Pauls, pasaulē pazīstamais komponists. Vēl uzzināju no šīs koncertlekcijas, ka pirmo 

reizi Latvijas zemes tiek minētas Indriķa hronikās. Tomēr man gribētos, lai būtu daudz vairāk 



informācijas un faktu par Latvijas vēsturi, kultūru un tautas īpatnībām, jo man kā cilvēkam, 

kuram latviešu valoda, kultūra un tradīcijas ir neierastas. Ceru, ka nākošajā reizē būs plašāks 

informācijas loks. 

(Valērijs, 10. klase) 

Pēc koncertlekcijas “Mūsu stāsts par Rīgu” noskatīšanas, varu teikt, ka man ļoti patika, jo lekcija 

bija ļoti enerģiska. Es uzzināju vairāk par Rīgu, par komponistiem. Visu koncertlekciju bija 

gandrīz viena mūzika, bet es gribētu, lai vairāk pastāstītu par Rīgas vēsturi. 

(Adelīna, 10.klase) 

Kopumā koncertlekcija "Mūsu stāsts par Rīgu" man patika, taču, manuprāt, ieraksts vietām bija 

pārlieku samākslots. Uzzināju dažus jaunus, interesantus faktus par mūsu galvaspilsētu. 

Piemēram, uzzināju, kāds mūzikas žanrs skanēja Rīgas Doma baznīcā, kad to tikko uzcēla. 

Raidījuma vadītāji prata interesanti, aizraujoši pasniegt informāciju. Patika arī dažas izpildītās 

dziesmas, it īpaši pirmspēdējā. 

(Raivis, 12. klase) 

 

 Man patīk tāda veida lekcijas, arī šī bija labs atgādinājums par Latvijas tautu un kultūru, 

paplašināju arī savas zināšanas par kultūras ēkām un atsaucu atmiņā komponistus. Lekcija lika 

aizdomāties par latviešu tautas smago pagātni, bet tas viss ir aiz muguras, pateicoties stiprajiem 

un talantīgajiem latviešiem, par ko man ir liels prieks. Man radās svētku noskaņa, un tas arī ir 

galvenais guvums no šīs mācību stundas. 

(Adrija, 12.klase) 

 

Manuprāt, šī koncertlekcija bija diezgan interesanta un, godīgi sakot, bieži nav tādu lekciju, kuru 

var skatīties un neapnīk. Šī tāda bija- skatījos ar interesi. Visā šajā mācību stundā viņi diezgan 

labi pastāstīja par Rīgu, kā arī varēja diezgan daudz uzzināt par dziesmām, kā, piemēram, ka 

Raimonda Paula dziesma „ Dāvāja Māriņai”  ir pat  populāra Japānā, un par to es biju diezgan 

pārsteigts. Man šī lekcija patika, uzzināju  daudz informācijas no tās. 

(Ervīns, 9. klase) 

 

Es uzzināju no šīs lekcijas daudz ko par Rīgu, piemēram, par Lielo Kristapu, vai arī par to, cik 

daudz dalībnieku piedalās dziesmusvētkos, vai arī to, ka Japānā ir populāra dziesma “Dāvāja 

Māriņa”. Es nepiekrītu, kad viņi teica, ka somu un japāņu valoda ir viegla, kā arī dažas dziesmas 

man patiktu dzirdēt nepārveidotas. 

(Raitis, 9.klase) 

 

Man patika šī koncertprogramma un arī iepriecināja. Interesanti bija klausīties vēsturi par Rīgu 

un dzirdēt latvju dziesmas, bet savādākā izpildījumā. Uzzināju par ,, Lielo Kristapu”, ka viņš  

visus pārveda no viena krasta uz otru. Uz pleca bija uzlicis mazo bērniņu un nesis pāri upei. Pēc 

tam bērniņš netika atrasts, bet tā vietā atrada pilnu lādi ar naudu vai bagātībām. Ir nodoms, ka par 

šo naudu tika uzcelta visa Rīga. 



Koncertlekcija, pēc manām domām, bija ne tikai interesanta, bet arī informatīva – skatoties to ar 

visu klasi, es uzzināju daudz ko par Rīgu, tās vēsturi, kultūru un mākslu. 

(8. klase) 

Koncertekcija "Mūsu stāsts par Rīgu" raisīja manī dažādas pārdomas un izjūtas. Esmu ļoti 
pateicīga par to, ka dzīvojam brīvā valstī un ka laika gaitā mūsu valsts un pilsētas ir ļoti 

attīstījušās. Es novērtēju to, ka mūsu iespējas un tradīcijas ir ļoti daudzveidīgas, kas liecina par 

to, ka ikviens tiek pieņemts un cienīts. Novērtēju to, ka mums ir objekti un personas, ar kurām 

var lepoties, kā arī tauta un zeme, kuru es varu saukt par savu un būt piederīga tai. 

(Endija, 11. klase) 

Šajā laikā Latvijā tiek sagaidīti Latvijas proklamēšanas 103 gadadienu. Neskatoties uz grūtībām, 

ir svarīgi saglabāt tradīcijas un svinēt atzīmējamās dienas. 

Manuprāt, tauta kļūst stiprāka un vienotā ka, ja tā kopīgi pārvarēs visas problēmas. Mūsu valsts 

vēsture gadsimtiem ilgi bijusi raiba un 18. novembri ir jāatzīmē ar godu. Es vēlētos atjaunot 

visus gājēju celiņus Rēzeknē. Atcerēsimies visus, kas nes Latvijas vārdu pasaulē un būsim lepni 

par mūsu dzimteni. 

(Mairis, 11. klase) 

Tikko es ar klasi noskatījos piedāvāto koncertlekciju par Rīgu, ko arī vēlētos nokomentēt. 

    Pārsvarā man šī koncertlekcija patika, jautras, un brīžiem dažās svešvalodās dziedātās 

dziesmas bija interesantas un  uzlaboja noskaņojumu. Man patika arī tas, ka starp dziesmām bija 

interesanti fakti, gan tie, kurus es jau zināju (par lielo Kristapu, piemēram), gan arī jauni, kuri 

mani stipri pārsteidza (piemēram, Tokijā ir viena populāra latviešu dziesma, kuru uzrakstījis 

Raimonds Pauls). 

    Tomēr bija arī mīnusi. Manuprāt, vadītāji varētu pastāstīt vairāk interesantu, maz dzirdētu, 

senu faktu par Latviju, Rīgu. Daudzas dziesmas, neskatoties uz to jautro noskaņojumu, bija 

diezgan bērnišķīgas, kā arī daudzi fakti lielākoties bija zināmi, vairāk domāti jaunāka vecuma 

posmam, piemēram, par Mežaparku, Latvijas Nacionālo bibliotēku u.c. 

     Kopumā, saskaitot plusus un mīnusus, koncertlekcija bija jauka, jautra un, neskatoties uz 

bērnišķības iezīmēm, tur bija daži interesanti fakti. 

(Arvīds, 10. klase) 

Šodien mums visiem bija iespēja noskatīties izzinošu, interesantu video lekciju par Latvijas 

galvaspilsētu-Rīgu. Īstenībā daudz, ko jaunu uzzināju, piemēram, ka Raimonda Paula dziesma 

“Dāvāja Māriņa” ir pat slavena Japānā. 

 Šodienas lekcijas vadītāji ļoti radoši novadīja mūsu stundu, proti, dziedāja, stāstīja par Rīgu. 

 Leģenda saka lielā Kristapa dēļ uzcēla Rīgu. 

 Mēs varam lepoties ar mūsu Valsti. 

(Elizabete, 9.klase) 

Šī video lekcija man kārtējo reizi deva saprast, ka Latvija ir vērtību pilna valsts, ar ko es lepojos! 

 Bija daudz interesantu vēstures faktu, piemēram, par Lielo Kristapu un to, kā viņš pārnesa zēnu 

pāri upei, tas pazuda, atrada zeltu un par to naudu uzcēla Rīgu; par slaveniem Rīgas 



komponistiem, par to, ka Raimonda Paula dziesmu ,,Dāvāja Māriņa’’ zina pat Japānā, Rīgas 

Domu baznīcā, kad to uzcēla, skanēja Gregoriskais korālis. Esmu ļoti priecīga, mums ir iespēja 

redzēt brīnišķīgus video, lai attīstītu zināšanas par Latviju un tās vēsturi. 

(Liāna, 9. klase) 

 

 

 

 


