
Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 6. - 11. klašu skolēni klausījās koncertlekciju “Atmodas 

dziesmas”.Koncertlekcijas laikā skolēniem tika pastāstīts, kāds bija Latvijas ceļš uz neatkarību, 

skanēja populārākās atmodas laika dziesmas, koncertstāstu papildināja video materiāli. 

Koncertlekciju vadīja dziedātājs Mikus Abaroniņš kopā ar multiinstrumentālisti Artu Abaroniņu. 

Man ļoti patika klausīties un uzzināt daudz vairāk par 4. maija vēsturi un arī kādas dziesmas bija tajos laikos.                                                                                                  

(Himēna  Dzene – 8.kl.) 

Jūtos lepna un laimīga par to, ka dzīvoju brīvā Latvijā, pateicīga cilvēkiem, kas šo brīvību nosargāja.                                                                                                       

(Adriāna  Volonte – 8.kl.) 

 

Man ļoti patika. Man gadījās uzzināt daudz jaunās informācijas un paklausīties brīnišķīgas dziesmas.                                                                                                    

(Viktorija Zabalujeva – 8.kl.) 

 

Es uzzināju daudz vairāk par to kā Latvija ieguva savu Neatkarību un vēl to kādi ir latvieši. Latvieši ir tādi 

cilvēki, kuri viegli nepadosies, bet gan cīnīsies līdz pēdējam par savu tautu. 

                                                                                                                            (Katrīna Damba  – 7.kl.) 

Man ļoti patika šī koncertlekcija, man tā šķita ļoti interesanta un neredzēta. Man patika, ka pēc katra fakta ir 

kāda dziesma, kas ir ar to saistīta. Es uzzināju daudz vairāk par dziesmoto revolūciju nekā agrāk. Lielākā daļa 

dziesmu bija zināmas, tādēļ varēja arī dziedāt līdzi. Šāda tipa lekcijas ir patiešām interesantas, un ar to 

palīdzību var viegli apgūt stundas tēmu. 

                                                                                                                            (Viktorija Nagle – 9.kl.) 

Gribu pateikt, ka man ļoti patika, ka stāsts vijās kopā ar skaņdarbiem. Tas deva iespēju vairāk sajust visu šo 

vēsturi un  netraucēja stāsta gaitai.                                  (Vadims Baluhto – 9.kl.) 

 

Gan skatīties, gan klausīties bija tik tiešām interesanti, jo bija īss un kodolīgs stāstījums, kā arī dziesma starp 

katru stāstījumu neļāva garlaikoties. Manuprāt, diezgan neparasta  un oriģināla padeve.                                                                                                    

(Aleksandrs Rukmans – 9.kl.) 

 

Man patika šī koncertlekcija , bet , manuprāt , bija par daudz dziesmu . Varēja nedaudz samazināt dziesmu 

skaitu , vai dziedāt dziesmas fragmentu .Visas dziesmas arī nevajag . Un man patika , kā vairākām dziesmām 

bija sakars ar tekstu.              (Maksims Bondarevs – 9.kl.) 

Man patika gandrīz visas dziesmas. Es sajutu šajās dziesmās patriotismu.(L.Bjalkovskis –9.kl.) 

 

Pārmaiņu procesi, Baltijas valstīm atgūstot neatkarību, bija revolucionāri, jo tika mainīts Latvijas tiesiskais 

statuss, notika pārmaiņas visās dzīves jomās. Taču vienlaikus tas bija lielu cerību pilns laiks, tāpēc vēsturē 

iegājis nevis kā vardarbīgs, kareivīgs, bet gan dziesmots, garīgu vērtību piepildīts process.                                                                              

(Dana Patrejeva – 9.kl.) 

 



 

Varu atzīt to, ka kārtējo reizi esmu pārliecinājusies par Latvijas tautas vienotību un stiprumu. Par to, ka 

Latvijas tauta ir spējusi par sevi pastāvēt, sevi un savu Latviju aizsargāt nevis ar vardarbīgām darbībām, bet 

gan ar stipru un vienotu tautas garu un dziesmām no visas sirds! Šīs koncertlekcijas laikā esmu sajutusi savu 

dzimteni, tās stiprumu, tās darbības un koncertlekcijas laikā arī biju pastiprināti sajutusi savu dzimteni!  

                                                                                                                                        (Lāsma Jurkāne – 9.kl.) 

 


