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SIA LAREK  tematisko programmu  piedāvājums „ Latvijas skolassomai” 

 

1. Patriotiska dziesmu un dzejas programma „Ir vērts”.  Latviešu autoru dzeja un dziesmas, 

veltītas Tēvzemes mīlestībai.  Piedalās aktrise Anita Grūbe, dziedātāja Inguna Kalniņa, 

komponists Māris Lasmanis. Skan latviešu dzejnieku skaistākā dzeja par Latviju, Ulda 

Stabulnieka, Raimonda Paula, Māra Lasmaņa dziesmas.  Dzejkoncerts norit klasiskā koncerta 

formā, to raksturo demokrātiska izteiksme un dziļi izjusts, dvēselisks  profesionālu 

mākslinieku  sniegums. 

Programmas garums apmēram 50 minūtes, tās piemērotākais adresāts:  5. – 8. un 9. -12. 

klašu skolnieki. 

Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. Mūzika, Ir vērts, Latviešu valodā, Maksas, 

Klausīšanās/skatīšanās, Pēc pieprasījuma, Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, 2 balss 

mikrofoni. 1 mikrofons klavierēm un skaņu pastiprinošā iekārta.  Projekta vadītāja Baiba 

Lasmane, +37129379091; muzikasteorija@inbox.lv; 

https://www.marislasmanis.lv/koncertprogrammas/ 

 

2. Mīlestības dzejas un dziesmu programma „Mans mūžs mīlestībai”.  Aspazijas, Raiņa 

dzeja, Jāņa Lūsēna, Raimonda Paula, Māra Lasmaņa dziesmas.  Piedalās aktrise Anita Grūbe, 

dziedātāja Inguna Kalniņa, komponists Māris Lasmanis.  Dzejkoncerts norit klasiskā koncerta 

formā, to raksturo demokrātiska izteiksme un dziļi izjusts, dvēselisks  profesionālu 

mākslinieku  sniegums. 

Programmas garums apmēram 50 minūtes, tās piemērotākais adresāts:  5. – 8. un 9. -12. 

klašu skolnieki.  

Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. Mūzika, Maksas, Klausīšanās/skatīšanās, Pēc pieprasījuma, 

Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, 2 balss mikrofoni , 1 mikrofons klavierēm un skaņu 

pastiprinošā iekārta.  Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091; 

muzikasteorija@inbox.lv; https://www.marislasmanis.lv/koncertprogrammas/ 

  

3. Kultūrvēsturiska  programma, veltīta latviešu dzejnieka, prozaiķa, mācītāja, 

tautskolotāja, Latviešu Dziesmu svētku iedibinātāja Jura Neikena dzīvei un darbam  

„Neikens jaunu vārdu sauca”.  Piedalās aktrise Anita Grūbe, dziedātājs Imants Erdmans, 

komponists Māris Lasmanis.  Programmā kodolīgs stāstījums par Jura Neikena dzīvi un 

darbu, viņa dzejas un prozas fragmentu lasījumi; dziedātāja izteiksmīgā dziedājumā skan  

Māra Lasmaņa dziesmas ar Jura Neikena vārdiem. Programmu raksturo pārsteidzoša satura 

aktualitāte;  no didaktiskām, bet universālām patiesībām  līdz veselīgam humoram. 50 

minūšu jauneklīga programma ar teatrāliem elementiem.    

Programmas garums apmēram 50 minūtes, tās piemērotākais adresāts:  5. – 8. un 9. -12. 

klašu skolnieki. 
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Mūzika, „Neikens jaunu vārdu sauca”, Latviešu valodā, Maksas, Klausīšanās/skatīšanās, Pēc 

pieprasījuma, Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, 2 balss mikrofoni, 1 mikrofons 

klavierēm un skaņu pastiprinošā iekārta.  Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091; 

muzikasteorija@inbox.lv; https://www.marislasmanis.lv/koncertprogrammas/ 

 

4. Dziesmu un dzejas  ar programma „Vectētiņa brīnumu lāde”. Latviešu dzejnieks  

Normunds Beļskis lasa dzeju no nesen izdotā dzeju krājuma bērniem, bet dziedātāja Endija 

Rezgale  dzied komponista Māra Lasmaņa dziesmas ar krājuma dzeju, pavadījumus 

atskaņojot dziesmu autoram.  Programmai demokrātiski klasisks, bet sirsnīgi iekļaujošs 

raksturs. Dziesma „Mīļvārdiņš” tiek dziedāta kopā ar skolēniem.  

Programmas garums apmēram 50 minūtes, tās piemērotākais adresāts:  1. – 4. klašu 

skolnieki 

 Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. Mūzika, „Vectētiņa brīnumu lāde” Maksas, 

Klausīšanās/skatīšanās/līdzdziedāšana, Pēc pieprasījuma, Koncerta norises vietā vēlamas 

klavieres, neliels žurnālu galdiņš, 2 balss mikrofoni , 1 mikrofons klavierēm un skaņu 

pastiprinošā iekārta, Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091; 

muzikasteorija@inbox.lv; https://www.marislasmanis.lv/koncertprogrammas/ 

 

5. Stāstu un mūzikas programma bērniem un jauniešiem „Mans draugs”. Dzejniece, 

tulkotāja  Indra Brūvere – Daruliene, muzikālais asistents komponists Māris Lasmanis; 

Dzejnieces, tulkotājas savdabīgais skats uz šodienu; saruna ar bērniem fantāzijas un mūzikas 

„mērcē”. Skan Māra Lasmaņa speciāli komponētas klavieru miniatūras dzejoļiem,   arī 

dziesmu ar Indras Brūveres vārdiem pārlikumi – improvizācijas klavierēm. Improvizācijas 

skan arī tulkotās literatūras lasīšana laikā, palīdzot „uzburt” vajadzīgo noskaņu. 

Programmai ir tikšanās ar dzejnieku raksturs; dzejniece ieved savā fantāziju pasaulē, mūzikai 

ilustrējot notikumus. Tikšanās formāts demokrātisks, tā ir saruna, kuras laikā skolēni uzdod 

jautājumus dzejniecei. 

Programmas garums apmēram 50 minūtes, tās piemērotākais adresāts:  1. - 4. un 5. – 8. 

klašu skolnieki.  

Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. Mūzika, „Mans draugs”, Maksas, 

Klausīšanās/skatīšanās/līdzdarbošanās, Pēc pieprasījuma, Koncerta norises vietā vēlamas 

klavieres, 1 balss mikrofons un 1 klavieru mikrofons, skaņu pastiprinošā iekārta , Projekta 

vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091; muzikasteorija@inbox.lv; 

https://www.marislasmanis.lv/koncertprogrammas/ 

 

6. „Dzīves dziesma”. Programma – raiba kā dzeņa vēders. Jauneklīga, aizrautīga, ar krāsainu 

izjūtu gammu. Komponista Māra Lasmaņa dziesmu programmu veido trīs saturiski atšķirīgi 

bloki. Pirmais – dziesmas ar divu latviešu dzejnieču Austru – Skujiņas un Dāles dzeju izdzied 
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soprāns Laima Krīgere. Otrais – baritons Nauris Indzeris izdzied melodijās skaistāko latviešu 

mīlas dzeju. Trešais – dziesmās izskan šodienīga, arī humorpilna dzejnieces Zanes Brūveres 

dzeja no krājuma „Brūveri brūvē”. Tieši te visā krāšņumā uzdzirkstī jauno mākslinieku duets! 

Programmas garums apmēram 50 minūtes, adresāts:  9.  -12. klašu skolnieki.  

Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. Mūzika, „Dzīves dziesma”, Maksas, Klausīšanās/skatīšanās, 

Pēc pieprasījuma, Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, 2 balss mikrofoni , 1 mikrofons 

klavierēm un skaņu pastiprinošā iekārta.  Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091 

muzikasteorija@inbox.lv; https://www.marislasmanis.lv/koncertprogrammas/ 

  

7. „Dziesmas ar Friča Bārdas dzeju”.  Programmā skan 3 Māra Lasmaņa dziesmu cikli ar Friča 

Bārdas dzeju – „Šūpuļdziesmas”, „Mani sapņi” (dzied Ieva Parša) un „Kaislības” (dzied 

Mārtiņš Zvīgulis).  Apbrīnojamā dzeja – izteiksmes veids un tēmu plašais loks ir pavēris 

iedvesmas vārtus iedvesmotai mūzikai. Dziļi emocionāla, poētiska, pilnasinīgi krāšņa 

programma apdāvinātu un profesionāli meistarīgu mākslinieku sniegumā.  Pie klavierēm 

mūzikas autors. 

Programmas garums apmēram 50 minūtes, adresāts:  9.  -12. klašu skolnieki.  

Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. Mūzika, „Dziesmas ar Friča Bārdas dzeju”, Maksas, 

Klausīšanās/skatīšanās, Pēc pieprasījuma, Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, Projekta 

vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091 muzikasteorija@inbox.lv ; 

https://www.marislasmanis.lv/koncertprogrammas/ 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

Pamatinformācija par juridisko personu – organizatoru. 

SIA LAREK reģ.nr. 50103105051 

Adrese: Rīga, Artilērijas iela 3 – 31, LV 1001 

Direktors Māris Lasmanis 

Tālr. 29207005 
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