
Mūzika ir nenovērtējams spēks - tā cilvēkus vieno, 

aizkustina, uzlādē un bieži vien spēj runāt spēcīgāk par 

vārdiem. Mūziku un labdarību mēs parasti saistām ar 

iespēju, izmantojot savu dabas doto talantu, rīkot 

labdarības koncertus, ziedot instrumentus, pasniegt 

stipendijas jaunajiem talantiem vai sacerēt dziesmas, kas 

aizkustinās miljonus. Taču starptautiskais labdarības 

radio maratons ir pierādījums, ka tev nebūt nav jāpiemīt 

muzikālam talantam, lai ar dziesmu palīdzētu risināt 

"klusās katastrofas" pasaulē. 

 

Ziemassvētki ir laiks, kad veikalos meklējam dāvanas 

draugiem un tuviniekiem. Bet jau trīs gadus labdarības 

radio maratons "Dod pieci!" ir pierādījis, ka dāvana var 

būt arī tava labā sirds un mīļākā dziesma. Uz nedēļu, 

brīvprātīgi ieslēdzoties stikla studijā, 3 dīdžeji mūs 

iedvesmo ar aizkustinošiem un personīgiem labdarības 

stāstiem, bet liek arī aizdomāties, cik it kā niecīgiem 5 

eiro var būt milzīga vērtība. Jo tos gaida daļa aizmirstas, 

nepamanītas un nesadzirdētas sabiedrības.

Mūzikas nozīme labdarībā

Izzināt, kā ar dziesmu pievērst sabiedrības 

uzmanību aktuālām tēmām un piesaistīt 

ziedojumus

Mūzikas pozitīvās ietekmes izprašana;

Ziemassvētku labdarības radio maratonu 

iepazīšana;

Personīgā ieguldījuma izpratnes 

veicināšana;

Emociju paušana, izmantojot dziesmu 

tekstus.

LABDARĪBAS
RADIO MARATONS MŪZIKA

LABDARĪBAS TĒMA:

MĒRĶIS:

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI:



Šobrīd "Serious Request" kļuvis par veiksmīgu starptautisku projektu un atzītu radio 

programmu, kas tiek īstenots 8 valstīs. Visu radio maratonu stikla studijā var vērot arī 

tiešraidē televīzijā vai internetā. Katru gadu stikla studija maina labdarības mērķi, kā 

arī dažās valstīs tiek mainīta pilsēta. Turklāt pilsētas, kur radio izvēlas izvietot stikla 

studiju, to uzskata par lielu pagodinājumu un ik gadu cenšas pārspēt iepriekšējos 

ziedojuma rekordus. Labdarības maratons ik gadu notiek Ziemassvētku laikā, jo 

dalībnieki uzskata, ka svētki ir īstais brīdis, lai aizdomātos par tiem, kuriem šajā laikā 

klājas grūtāk. 

“Serious Request” (Nopietns lūgums) ir Nīderlandes nacionālās radio stacijas 3 FM 

aizsākts Ziemassvētku labdarības maratons. Jau no 2004.gada tas notiek nedēļu 

pirms Ziemassvētkiem, un maratona laikā cilvēki var izvēlēties dziesmu apmaiņā 

ziedojot naudu kādam labdarības mērķim, ko radio izvēlējies sadarbībā ar Sarkano 

Krustu. Parasti tiek izvēlētas "klusās katastrofas" jeb problēmas, kas ikdienā nesaņem 

lielu sabiedrības uzmanību. 

...

DO GOOD
FEEL GOOD MŪZIKA

Nīderlande 

Austrija 

Latvija 

beļģija 

portugāle 

šveice 

zviedrija 

Kenija 

Korejas republika

Lai piesaistītu cilvēku uzmanību ,  maratona laikā trīs dīdžeji  brīvprātīgi dz īvo 

stikla studijā lielpilsētas centrā .



Lielākā daļa iesaistīto radio katru gadu izvēlas 

citu mērķi, kam ziedot naudu. Līdz šim nauda ir 

ziedota Dārfūras karā cietušajiem, bērniem Kongo 

Demokrātiskajā Republikā, tīram dzeramajam 

ūdenim trešās pasaules valstīs, kara bēgļiem, 

malārijas pacientiem, AIDS ārstēšanai, jaunajām 

māmiņām no kara plosītajiem reģioniem. u.c. 

 

Maratonam ir arī zināmas tradīcijas. Kā viena no 

tām ir dīdžeju dzīvošana uz vietas Stikla studijā, 

atsakoties no ierastā ikdienas komforta un 

uzņemoties sava veida izaicinājumu – strādāt visu 

acu priekšā sešas dienas un naktis pēc kārtas, ne 

uz mirkli neatstājot studiju, pie kam ievērojot 

savdabīgu askēzi - dīdžeji neēd, bet patērē 

speciāla uztura kokteiļus. Tie ir blendēti dzērieni, 

kas šajā gadījumā simbolizē došanu pretstatā 

ņemšanai. Ēdiens šajās dienās ir otršķirīgs. 

Ēdienkarte sastāv no speciāliem proteīnu 

kokteiļiem, kuru saturā ir dažādi dārzeņi un kuru 

saturu palīdz sastādīt uztura speciāliste. 

 

   



Tijn en Dorian van Rijsselberghe ir nedziedināmi slims 

6 gadus jauns puika, kas 2016.gada 3FM “Serious 

request” maratona laikā īstenoja vienu no savām 

pēdējām vēlēšanām - palīdzēt pēc iespējas vairāk 

bērniem pasaulē. Viņam radās ideja par nagu 

lakošanas akciju, kas ziedojumos savāca vairāk nekā 

2,5 miljons eiro. Šī ir pirmā reize, kad maratona laikā 

kādam individuālā akcijā izdevies piesaistīt tik lielu 

naudas summu. Tijns pats gan sākumā bija izvirzījis 

pieticīgāku mērķi – tikai 100 tūkstošus eiro. 

 

Tijnam ir smadzeņu audzējs. Tā ir slimība, kas ik gadu 

tiek diagnosticēta vairāk nekā divdesmit bērniem, taču 

joprojām ir neārstējama. “Ir ļoti iespējams, ka nākamo 

“Serious request” maratonu Tijns nesagaidīs. Tomēr 

viņš vēlējās savākt līdzekļus, lai neļautu bērniem 

nomirt no pneimonijas. Nabadzīgajās valstīs bērni, kas 

saslimst ar pneimoniju, nenodzīvo pat līdz 5 gadu 

vecumam. Mēs nevaram darīt neko, lai Tijnam kļūtu 

labāk, bet īslaicīgi varam viņa dzīvei piešķirt vairāk 

prieka,” tā maratona rīkotājiem atzina Tijna tētis. 

 

Akcijas noteikumi bija vienkārši - nolako nagus, ziedo 

1 eiro, publicē foto sociālajos tīklos un izaicini vēl 3 

cilvēkus paveikt to pašu. Ja cilvēks nevēlas pieņemt 

izaicinājumu, viņam jāšķiras no 10 eiro. Akcija ļoti 

aizrāva nīderlandiešus, un nagus lakoja pat slavenības 

un pat Nīderlandes premjers. 

" Ir ļoti iespējams ,  ka nākamo “Serious request”  maratonu 

Tijns vairs nesagaidīs .  Tomēr viņš vēlējās savākt 

līdzekļus trešo valstu bērniem ,"
/Tijna tētis Gerrit Kolsteren/



5 EIRO
2014
ATBALSTS
VIENTUĻAJIEM
SENIORIEM
5 eiro palīdzēja sarūpēt svētku paciņas

vientuļajiem sirmgalvjiem. Tajās bija gan

kafija un medus, gan dažādi kārumi,

kurus sirmgalvji ikdienā nevar atļauties.

2015
ATBALSTS BĒRNIEM AR
ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM
5 eiro apmaksāja vienu apmācīta

asistenta darba stundu ģimenē, kura ir

gluži kā «uzlikta uz pauzes», jo visa

uzmanība un pūles tiek veltītas slimajam

bērnam - bieži vien pat 24 stundas

dienā.

2016
ATBALSTS VĒŽA
SLIMNIEKIEM
5 eiro deva iespēju vienam cilvēkam

apmeklēt vienu nodarbību "Dzīvības

koks" psihosociālās rehabilitācijas

nometnē.

Latvijā Ziemassvētku labdarības maratonu īsteno radio 

Latvijas Radio 5 speciāli izbūvētā stikla studijā 

Centrālās dzelzceļa stacijas laukumā Rīgā, un akcijai 

dots nosaukums “Dod pieci!”. Šis ir unikāls pasākums 

visā Baltijā un ik gadu ilgst 144 stundu. Maratona laikā 

studijā skan tikai klausītāju izvēlētas un ziedotas 

dziesmas, un studijā ar saviem iedvesmas stāstiem 

viesojas dažādi ciemiņi. 

2016.gadā  tapa  "Dod  pieci" oficiālā  himna  

"Nepārlaužams",  kuras  sacerēšanā  un  ierakstā  

piedalījušies  vairāk  nekā  divdesmit  Latvijā  populāri  

un  iecienīti  mūziķi.



VIZUĀLAIS MATERIĀLS

Skolotājs sadala klasi 3 grupās. 

Izmantojot sagatavoto vizuālo 

materiālu, skolotājs uzdod grupām 

jautājumus par  mūzikas pozitīvo 

ietekmi. Vienā slaidā parādīts 

jautājums, bet nākamajā - atbildes 

skaidrojums. Pavisam kopā testā ir 

7 jautājumi. 

2.slaids1.slaids

3.slaids 4.slaids



5.slaids 6.slaids

7.slaids 8.slaids

9.slaids 10.slaids



11.slaids

13.slaids 14.slaids

12.slaids



VIZUĀLAIS MATERIĀLS

Skolotājs iepazīstina ar 

starptautisko labdarības maratonu, 

izmantojot vizuālo prezentāciju un 

tekstu, kas atspoguļots nodaļas 

sākumā. Prezentācijā ietverts arī īss 

video par maza zēna īstenoto ideju 

Nīderlandē.

1.slaids 2.slaids

3.slaids 4.slaids



5.slaids 6.slaids

7.slaids 8.slaids

9.slaids 10.slaids



VIZUĀLAIS MATERIĀLS

LELDE

UZDEVUMS SKOLĒNAM

Ja tev būtu iespēja, Kādu dziesmu tu ziedotu labdarībai?

Nākamajā nodarbības daļā skolēni iepazīsies ar dziesmām, kuras ziedotāji izvēlas dzirdēt Labdarības 

maratonā, un nereti aiz tām slēpjas arī īpašs stāsts, atmiņas un emocijas. Taču pirms tam skolēniem ir 

jāizpilda uzdevums un jāatbild uz jautājumu

Skolēni aicināti ne tikai nosaukt dziesmu, bet arī pastāstīt, kāpēc tāda izvēle. Dziesmas drīkst arī 

atkārtoties. Skolotājs apkopo visas nosauktās dziesmas un stāstus, kas tālāk tiks izmantoti projekta

mājas lapā, stāstot par projekta dalībniekiem.



VIZUĀLAIS MATERIĀLS

Skolotājs prezentē dziesmas, ko 

cilvēki visvairāk izvēlējušies ziedot 

labdarības radio maratonā "Dod 

pieci", turklāt, ziedojot ne tikai 5 

eiro, bet arī krietni lielākas summas. 

Prezentācijā ietverti arī 2 iedvesmas 

stāsti un video.

1.slaids 2.slaids

3.slaids 4.slaids



VIZUĀLAIS MATERIĀLS

5.slaids

6.slaids

7.slaids

Iedvesmas stāsti

Īsajā video redzams, kā Katrīna 

viesojas stikla studijā, un 

dīdžejam pastāsta, kā ziedoto 

naudiņu pati sakrājusi, un 

nolēmusi to ziedot labdarībai. 

Lelde pirmā maratona vēsturē 

ziedoja 1000 EUR. Vēlāk gan šis 

rekords vairākas reizes tika 

pārspēts, taču neaizmirstama ir 

Leldes atklātā atziņa intervijā, 

kas ne tikai atstāj bez vārdiem 

dīdžeju, bet liek aizdomāties arī 

pārējiem.



VIZUĀLAIS MATERIĀLSIEDVESMAS STĀSTI VIDEO TRANSKRIPCIJA

LELDE

KATRĪNA

-„Tas ir tavs darbiņš, tu esi to sakrājusi visu.” 

- „Jā.” 

-„Cik ilgi tu to darīji?” 

-„Ļoti, ļoti ilgi.”’ 

-„Ļoti, ļoti ilgi.. Tev ir nojausma, cik tur iekšā varētu būt naudiņas?” 

-„10 eiro.” 

-„Tu zini, ka tur ir 10 eiro! Šeit ir 10 eiro no Katrīnas. Katrīna, kurā 

klasē tu mācies?” 

-„Pirmajā.” 

-„Tu mācies 1.klasē. Un tu pati tos eiro centus saskaitīji vai tev 

palīdzēja?” 

-„Man mamma palīdzēja, jo es pirms skaitīju, bet tad jau es sapratu.” 

-„Kaut kā jūs tur tikāt ģimenē galā, ļoti jauki. Katrīna, sirsnīgs un liels 

tev paldies. Kā tu izdomāji šo naudiņu, tu taču krāji to naudiņu, 

varēji nopirkt, es nezinu, kaut kādas končas vai ko. Kā tu izdomāji, 

ka tev ir jānāk uz Stikla studiju un jāziedo šīm ģimenēm, kurām ir 

bērniņi ar īpašām vajadzībām?” 

-„Tāpēc, ka es jau sen esmu gribējusi to darīt un vēl man jau bija trīs 

krāj kasītes un vienu es gribēju, man tur vienā bija jau pārāk daudz 

naudas, un es gribēju, es jau sen gribēju kādam iedot” 

-„Krāj kasītē vairs nebija vietas ja?” 

-„Jā!” 

-„Lelde, tu esi tā, kura parādījās šeit naktī, kaut kur ap četriem.” 

-„Jā.” 

-„Tavās rokās bija divas banknotes.” 

-„Jā.” 

-„Un katra no šīm banknotēm bija ar cipariņiem 500.” 

-„Tā sanāk, jā!” 

-„1000 eiro! 1000 eiro par vienu dziesmu! Tā ir milzīga nauda!” 

-„Nav tā, ka es mētājos katru dienu ar tādu naudu. Es vienkārši 

esmu iemācījusies sakrāt naudiņu. Tad, kad es citreiz ieeju 

veikalā, ap ziemassvētku laiku, es redzu, cik mēs daudz iztērējam 

naudas, kādas rindas stāv un kādi ratiņi izbrauc ārā, kāda milzīga 

nauda paliek tur un varbūt tad tās ģimenes, kurām ļoti, ļoti vajag 

šo naudu, viņām tā paiet garām. Jūs esat tie, kas mums liek 

aizdomāties un liek atcerēties par to. Par mūsu brāļiem un 

māsām, kas ir mazākie un apdalītie, kuriem šī nauda patiesībā ir 

ļoti, ļoti, ļoti vajadzīga un ja mēs pa lielam padomāsim, nu ir 

cilvēki, kuriem tie 1000 patiesībā ir divas vakariņas labā, labā 

restorānā..” 

- „Ouuuu, Lelde..” 



VIZUĀLAIS MATERIĀLS

LELDE

UZDEVUMS SKOLĒNAM

Pēdējais  uzdevums  ir  nodarbības  izvērtējums,  un,  lai  noskaidrotu  skolēnu  

emocijas  un  atziņas,  par  iegūto  nodarbībā,  tiks  izmantoti  dziesmu  vārdi.

Ar dziesmu par dzīvi

Lai izpildītu uzdevumu, skolotājam nepieciešams uz tāfeles uzzīmēt nošu līnijas un uz krāsainām lapām

izprintēt un izgriezt pielikumā esošās notis. Katram skolēnam tiek iedota viena nots. Skolēniem tiek 

piedāvātas 4 dziesmas, kas saistītas ar labdarību - 3 latviešu valodā, bet viena angļu valodā, jo labdarības 

maratons "Serious Request" ir starptautisks. Skolotājs dziesmas izprintē vienā vai vairākos eksemplāros, un 

skolēniem dots laiks, lai tās izlasītu. Skolēnu uzdevums ir izvēlēties vienu dziesmas rindiņu, kas visvairāk 

raksturo viņa emocijas pēc nodarbības un jaunās informācijas iegūšanas. 

Skolēns izvēlēto rindiņu uzraksta uz nots, un pielīmē uz nošu līnijas, brīvi izvēloties vietu.

"NEPĀRLAUŽAMS"

Labdarības maratona "Dod pieci" himna,

kas tapusi 2016.gadā, un to radījuši un

iedziedājuši vairāki Latvijā pazīstami

mūziķi. 

KAUT KUR ZIEMEĻOS -
DIVAS DVĒSELES
Dziesma ir mūziķa Ralfa Eilanda ideja,

taču tās tapšanā viņš iesaistīja vairākus

savus kolēģus. Dziesmas neparastums

slēpjas tajā, ka katrs mūziķis dziesmai

uzrakstīja tikai vienu rindiņu, ko vēlāk

pats arī iedziedāja.

ZIEMASSVĒTKU
LŪGŠANA
Dziesmas autore ir Holivudā strādājoša

latviešu komponiste. "Dziesmā prasām

mieru pasaulē. Ikviens no mums var

“nest mieru” ar darbiem un domām, šajā

gadījumā, arī ar mūsu dziesmu, kura ir

mazliet himniska," saka komponiste

Lolita Ritmanis.

WE'RE THE WORLD
Viena no populārākajām labdarības

dziesmām pasaulē. Radīta 1985.gadā, kā

ASV mākslinieku atbalsts Āfrikai, taču tā

plaši izmantota arī citos labdarības

mērķos.



LELDE

There comes a time when we heed a certain call 

When the world must come together as one 

There are people dying 

And it 's time to lend a hand to life 

The greatest gift of all 

 

We can 't go on pretending day by day 

That someone, somewhere will soon make a change 

We all are a part of God 's great big family 

And the truth, you know, 

Love is all we need 

 

[Chorus:] 

We are the world, we are the children 

We are the ones who make a brighter day 

So let 's start giving 

There 's a choice we 're making 

We 're saving our own lives 

It 's true we 'll make a better day 

Just you and me 

 

Send them your heart so they 'll know that someone cares 

And their lives will be stronger and free 

As God has shown us by turning stone to bread 

So we all must lend a helping hand 

 

[Chorus] 

 

When you 're down and out, there seems no hope at all 

But if you just believe there 's no way we can fall 

Well...well...well 

Let 's realize that a change can only come 

When we stand together as one 

 

[Chorus]

We're the world

Dziesmas autori:

Maikls Džeksons, Laionels Ričijs



LELDE

Ziemssvētku lūgšana, 

Visiem lai novēlam, 

Sirdīs lai mīlestību nesam mēs, 

Labestība tā reiz uzvarēs. 

 

Pasaulei šodien sāp, 

Naids un ļaunums pasauli sauc, 

Vai nedzirdi tautas pēc miera sauc, 

Tām bēdu daudz,par daudz. 

 

Nāc man līdz lai lūdzam mēs, 

Mieru pasaulē nes, 

Nāc man līdz lai lūdzam mēs, 

Cerēsim, ka pasaule mūs sadzirdēs. 

 

Un kad balts sniedziņš snigs, 

Šajā Ziemassvētku vakarā, 

Aizdzīsim to tumsu no zemes šīs, 

Varbūt,ka pasaule, 

Tiešām mūs sadzirdēs, 

Kā,dejot roku rokā, 

Dziedam mēs. 

 

Nāc man līdz, lai lūdzam mēs, 

Mieru pasaulē nes, 

Nāc man līdz, lai lūdzam mēs, 

Cerēsim, ka pasaule mūs sadzirdēs. 

 

 

 

Ziemassvētku 

lūgšana, 

Visiem lai novēlam 

Sirdīs, lai mīlestību nesam mēs, 

Labestība reiz uzvarēs.

Ziemassvētku lūgšana

Mūzikas autors:

vārdu autorS:

Lolita Ritmanis

Andris Ritmanis



LELDE

Kokus cieši ietinis jau sniega plīvurs, 

Kaķēns nepaguris murrā klēpī ielīdis. 

Atklāts sevī neredzēts vēl domas dziļums 

Apstājies pirms tālāk doties 

Tev ir viss, tev tagad pieder viss 

 

Piedz. 

Nakts, vārdiem brīdi vēl izgaismo 

Kur nevienam nemanot, 

Klusi paslēpsimies mēs (mēs) 

Vien divas dvēseles, vien divas dvēseles, vien divas 

dvēseles... 

 

 

 

Nebeidzamās 

domu takās apmaldījies (Uz šīs pasaules) 

Savu zvaigzni ceļā nezaudē (Uz šīs pasaules) 

To, ko sapnī iedomājies (Uz šīs pasaules) 

Nestāsti nevienam tas viss ir tavs, ko paturēt (Uz šīs 

pasaules) 

 

 

 

Piedz. 

 

Nakts, 

vārdiem brīdi vēl izgaismo 

Kur nevienam nemanot, 

Klusi paslēpsimies mēs (mēs) 

Vien divas dvēseles, vien divas dvēseles, vien divas 

dvēseles... 

 

2x 

Kad piepildās, kas apsolīts 

Kā negribas, lai pienāk rīts 

Virs horizonta saule aust 

Starp mums ir viss, ko neizpaust

kaut kur ziemeļos - divas dvēseles

Mūzikas autors:

vārdu autori:

Ralfs Elands

Renārs Kaupers, grupas 

«Inokentijs Mārpls» dalībnieks 

Dambis, Renārs Zeltiņš, Igo, 

Māra Upmane-Holšteine, Goran 

Gora, Rolands Ūdris, Juris 

Kaukulis, Agnese Rakovska, 

Aminata, Jānis Aišpurs, Intars 

Busulis un Dons.



LELDE

Kaut uz brīdi pazust, pazaudēties 

Baltā mierā pievērt acis, noticēt 

Elpu aizturēt un dzirdēt 

Uz šīs takas neesmu viens 

Kaut uz brīdi spēku sevī ieraudzīt 

 

Kaut uz brīdi aizmirst, aizmirsties 

Izdzēst grūto, no steigas atgūties 

Atlaist ikdienu un rūpes, 

Ļaut tām sniegā izbalēt 

Just, ka sāksies viss no jauna un būs miers. 

Viss, kas nomācis, uz brīdi atkāpsies 

 

Piedziedājums 

2x 

Kaut uz brīdi diena apstāsies, 

Domas pierimsies, ziema atkāpsies 

 

Pilna trolejbusa vidū kāds sabrukumā raud 

Jo tā visa ir par daudz, sāpes smacē un žņaudz 

Sāļas atmiņas līst pār vaigiem uz grīdas 

Dziļas dusmas un spīts, lai gribētu aiziet tev līdz

Uz to vajag spļaut, to vajag sist 

To vajag dedzināt un sodīt 

Būt naglai tajā pēdā, kura nāca tevi nomīt 

Kad tev zog kaut ko tādu, kam vēl nezināji nozīmi 

Vajag uzvarēt to spēli, kas nebija pret tevi godīga 

 

Padodies! Tava aizsardzība satriekta 

Tagad zini, kas stāv aiz tā dziļā skatiena 

Vairs nav nekā, pazūd visa pilsēta, 

Bet tagad tu zini, kur spēku dabū stipri cilvēki 

Tās lietus lāses, kas pil uz manas galvas 

Pazūd nebūtībā, vienkārši tiek izskautas 

Mans fiziskais fiasko pret dzīvi garu 

Es šodien atkal piecēlos ar domu, ka es to varu. 

Ir jauna diena, es jūtu spēku sevī 

Es esmu gatavs cīņai, nāc man pretī 

Man ir kāds dēļ kā to darīt, pareizi 

Es jau redzu to prieku, es to paveicu! 

 

Piedziedājums 4x 

Kaut uz brīdi diena apstāsies, 

Domas pierimsies, ziema atkāpsies 

 

Vējš, kas rauj no saknēm laukā

(uz brīdi apstāsies, uz brīdi pierimsies) 

Ceļš, kas dzen mani arvien augstāk 

(uz brīdi apstāsies, uz brīdi pierimsies) 

Nē, nē, nē, šīs sāpes man nav jaunas, 

(uz brīdi apstāsies, uz brīdi pierimsies) 

Bet es esmu spēks nepārlaužams 

(uz brīdi apstāsies, uz brīdi pierimsies) 

 

nepārlaužams
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