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Ievads 

Es vēlējos rakstīt savu pētniecisko darbu par cilvēku, kas atspoguļo izcilas un 

vēsturiskas personības būtību. Ilgi nedomājot, es izvēlējos Raimondu Paulu, jo, manuprāt, 

viľa vārds jau daudziem izsaka to, kāda slava un panākumi viľam ir. Bet es vēlējos vairāk 

uzzināt par Maestro dzīvi un ceļu uz panākumiem.  

Mans mērķis ir noskaidrot vai cilvēki ikdienā klausās Raimonda Paula mūziku, vai 

cilvēki viľu atpazīst kā Latvijas mūzikas fenomenu. 

Mans uzdevums bija noskaidrot Raimonda Paula dzīves gājumu, un tā personību. 



 

1. Raimonda Paula radošā biogrāfija 

1.1. Raimonda Paula skolas gadi 

 

Komponists, pianists, diriģents, aranţētājs un producents Raimonds Ojārs Pauls 

dzimis 1936. gada 12. janvārī Rīgā, Iļģuciemā, viľa tēvs ir stikla pūtējs, māte- mājsaimniece. 

Kopš 4 gadu vecuma apgūst klavierspēli, vispirms Rīgas Mūzikas institūta muzikālajā bērnu 

dārzā, tad 1943. gadā iestājas Rīgas pilsētas 7. pamatskolā, bet mūzikā privāti skolojas pie 

profesora Valerija Zosta, pedagoģēm Emmas Eglītes un Jutas Daugules.  

1946. gadā Raimondu Paulu uzľem E. Dārziľa mūzikas skolā, un trīs gadus viľam ir 

divas skolas. Arī vispārizglītojošajā skolā zēns aktīvi muzicē- spēlē pavadījumus mākslas 

vingrotājiem, korim, uzstājas koncertos un citos sarīkojumos.  

1949. gadā R. Pauls beidz 7. pamatskolu un pāriet tikai uz E. Dārziľa tolaik 

desmitgadīgo mūzikas vidusskolu, 1952. gadā pabeidz vispārizglītojošo priekšmetu kursu un 

vēl gadu apmeklē tikai mūzikas nodarbības, lai pēc iespējas labāk sagatavotos 

iestājpārbaudījumiem Konservatorijā. Paralēli mācībām, kopš 14 gadu vecuma spēlē klavieres 

daţādos deju ansambļos, apgūst improvizācijas mākslu un dţeza ābeci, sāk komponēt.  

Latvijas Valsts Konservatorijā 1953. gadā Raimondu Paulu uzľem Hermaľa Brauna 

klavierklasē, kuru viľš absolvē 1958. gadā. Arvien vairāk laika studenta dzīvē aizľem 

muzicēšana daţādos kolektīvos, tostarp arī restorānos. Kopā ar Konservatorijas kursabiedru 

Egilu Švarcu 1956. gadā izveido t.s. Rīgas Radio estrādes sekstetu (Pauls- klavieres, Švarcs- 

kontrabass, Gunārs Kušķis- klarnete, Georgs Slaveckis- ģitāra, Haralds Brando- sitamie 

instrumenti, Eduards Ābelskalns- vibrafons), ar kuru top ieskaľojumi radiofonā, arī Paula 

instrumentālās mūzikas ieraksti. 1956. gada pavasarī Rīgas Radio ierakstīta Raimonda Paula 

pirmā dziesma „Nenosūtītā vēstule” (Liriska dziesma) Valentīnas Butānes priekšnesumā. Ar 

sekstetu sadarbojas Edgars Zveja, Vera Davidone un citi profesionāli dziedātāji, 1957. gadā 

ansamblis tiek iekļauts jaunizveidotā Rīgas Estrādes Orķestra sastāvā, R. Pauls kļūst par 

„REO” pianistu.  

Pēc Konservatorijas beigšanas R. Pauls tiek norīkots darbā uz Latvijas Filharmoniju 

par koncertmeistaru, bet paralēli turpinās viľa komponista darbība. 1961. gadā par ciklu 

Portreti iegūts laureāta nosaukums jauno komponistu daiļdarbu skatē Maskavā. R. Pauls 

izveido jaunu radošo kolektīvu- instrumentālo trio (R. Pauls- klavieres, Aivars Timšs- 

kontrabass, Haralds Brando- sitamie instrumenti), kam sacer vairākus nozīmīgus dţeza stila 



skaľdarbus, ciklus un svītas. Tas mudina skaľradi atkal uzsākt studijas Konservatorijā, šoreiz 

Jāľa Ivanova kompozīcijas klasē (1962- 1965).  

1.2. Raimonda Paula karjeras gadi 

 

1962. gadā R. Pauls tiek iecelts par Profesionālās izglītības kultūras nama orķestra 

Darba rezerves vadītāju. 1962. gadā pirmoreiz  sacer mūziku teātra izrādei („Miks un Dzilna”, 

Drāmas teātrī), 1964. gadā rada pirmo skaľuceliľu pilnmetrāţas mākslas filmai (Aloiza 

Brenča „Līdz rudenim vēl tālu”). 1963. gadā top pirmais balets- Kubas melodijas.  

1964. gadā R. Pauls kļūst par Rīgas Estrādes Orķestra muzikālo vadītāju, galveno 

diriģentu un vienlaikus pianistu. Kopš 1967. gada Latvijas (PSR) Komponistu Savienības 

biedrs.  

1967. gadā saskaľā ar popmūzikas modes tendencēm samazina „REO” sastāvu, 

attālinās no dţeza ţanra. „REO” solisti tolaik ir Margarita Vilcāne, Ojārs Grīnbergs, Zdzislavs 

Romanovskis, divus gadus vēlāk viľiem pievienojas Nora Bumbiere. 1968. gada pavasarī tiek 

nodota kārtējā R. Paula autorprogramma, kurā skan deviľas dziesmas ar Alfrēda Krūkļa 

vārdiem un četras no tām- „Nepārmet man”, „Meţrozīte”, „Baltijas jūrai” un „Dziesma 

nenosalst” kļūst par latviešu estrādes ţanra nezūdošiem grāvējiem. 1968. gadā aizsākta arī 

radioraidījuma Mikrofons dziesmu aptauja, kurā 11 reizes, līdz pat 1982. gadam (aptauja 

nenotiek no 1972- 1975) par populārākajām Latvijā kļūst R. Paula dziesmas. 1969. gadā iznāk 

pirmā Raimonda Paula skaľuplate, „Tev, mana labā”, un turpmāk faktiski katru gadu iznāk 

vismaz pa vienam R. Paula albumam.  

Sešdesmito gadu beigās pirmais komponista starptautiskais hits „Zilie lini” Larisas 

Mondrusas priekšnesumā padara R. Paula vārdu slavenu visā toreizējā PSRS. Kopā ar „REO” 

R. Pauls uzstājas Somijā, Ungārijā, Polijā, VDR, PSRS republikās, 1969. gadā plūkti lauri 

Prāgas starptautiskajā dţeza festivālā. Festivālā „Cilvēks un jūra” Margarita Vilcāne ar 

lieliem panākumiem dzied R. Paula dziesmu „Maza, maza istabiľa”, kas vēlāk tiek tulkota 

itāliski, pārtopot mīlas dziesmā. 1970. gadā R. Paula dziesma „Liepājai” (Manai pilsētai) 

pirmoreiz izskan Vispārējos Dziesmu svētkos kopkora priekšnesumā.  

1971. gadā R. Pauls pamet „REO”, lai veidotu mazāku mūziķu sastāvu, vokāli 

instrumentālo ansambli jeb, rokgrupu, ar kuru var operatīvāk īstenot savas radošās idejas. 

Paralēli 70. gadu sākumā top komponista pirmās dziesmas korim.  

Tolaik R. Pauls uzteic duetu Nora Bumbiere un Viktors Lapčenoks, kas savas 

ugunskristības piedzīvoja viľa komponētajā dziesmā „Savāda vasara”- abi kļūst ne tikai par 

jaunā ansambļa zvaigznēm, bet arī par izcilāko duetu latviešu estrādes vēsturē. 1973. gadā R. 



Paula ansamblis pievienojas Latvijas Valsts Filharmonijas profesionālajiem kolektīviem, 

notiek sastāva izmaiľas- bundzinieks ir Vladimirs Boldirevs, basu spēlē Boriss Bannihs, bet 

pie taustiľiem stājas Zigmars Liepiľš. Katru gadu tiek gatavota arvien jaunu dziesmu 

programma, stilistiski variējot no dţezroka un ārtroka (Cikls ar Dainas Avotiľas vārdiem, 

„Spēļu nakts Duntes krogā”) līdz šlāgerim („Par pēdējo lapu”) un ziľģēm („Joku dziesmas”). 

Septiľdesmitajos gados par R. Paula galveno dzejnieku kļūst Jānis Peters. 

1975. gadā ansamblis pieľem nosaukumu „Modo”x, sākas koncertturnejas pa 

toreizējās Padomju Savienības pilsētām, 1976. gadā N. Bumbiere piedalās prestiţajā Sopotas 

dziesmu konkursā, paliekot 2. vietā. Tiek apceļotas sociālisma bloka valstis (Polija, Bulgārija, 

Austrumvācija), papildinās dziedātāju sastāvs- „Modo” pievienojas Mirdza Zīvere, Aija 

Kukule un citi. 1977. gadā „Modo” pamet N. Bumbiere, bet 1978. gadā- pats muzikālais 

vadītājs Raimonds Pauls.  

Septiľdesmito gadu nogalē par Raimonda Paula daiļradi lielu interesi sāk izrādīt 

Maskavā- Centrālajā Televīzijā. Komponistam sākās sadarbība ar lieliskiem krievu 

dzejniekiem. R. Paula dziesmas krievu valodā dzied estrādes zvaigznes Alla Pugačova, 

Valērijs Ļeontjevs, Jāks Joala, Roza Rimbajeva, Nikolajs Gnatjuks un daudzi citi. 

 Turpmāk R. Pauls dod priekšroku kompozīcijai un savu darbu iestudējumiem 

daţādos muzikālajos sastāvos un kolektīvos. Viľa dziesmas un skaľdarbus iestudē Liepājas 

ansamblis „Credo”, „Bauskas Dālderi”, Rīgas Politehniskā institūta grupa „Inversija” ar 

solisti Olgu Pīrāgu priekšgalā, bet divatā ar „Inversijas” pianistu Hariju Bašu R. Pauls iestudē 

regtaimu programmu. Komponists sadarbojas ar dziedošajiem aktieriem Edgaru Liepiľu, 

Imantu Skrastiľu, Rolandu Zagorski, Jāni Paukštello, aktieru ansambli „Mūţīgais Unisons”, 

dziedātājiem Mirdzu Zīveri, Ţorţu Siksnu, Ingu Pētersonu, sacer vairākas soloprogrammas 

Aijai Kukulei, komponē ar klasiķu (Rainis, Aspazija, Plūdons, Austra Skujiľa), kā arī Leona 

Brieţa u.c. autoru dzeju. 

1979. gadā Raimonds Pauls kļūst par Latvijas Valsts Televīzijas un Radioraidījumu 

komitejas muzikālo kolektīvu māksliniecisko vadītāju (līdz 1982. gadam). 1980. gadā R. 

Pauls kļūst par pasniedzēju Konservatorijā, kur  vada dţeza improvizācijas klasi. Kopš 1981. 

gada R. Pauls pievēršas arī bērnu mūzikai, komponējot zēnu korim, kļūst par radio bērnu 

vokālā ansambļa „Dzeguzīte” koncertmeistaru un dziesmu autoru.  

1981. gadā notiek Raimonda Paula pirmais solokoncerts Maskavā, kam seko 

regulāras uzstāšanās zem Kremļa sarkanajām zvaigznēm. R. Paula dziesmas krievu valodā 

skan ar dzejnieku Andreja Vozľesenska, Iļjas Rezľika u.c. ievērojamu dzejnieku vārsmām. 

Vairākkārt R. Paula dziesmas uzvar starptautiskajos konkursos: 1979. gadā Sopotas dziesmu 

konkursā, 1987. gadā Bratislavas Lirā u.c. un kļūst par PSRS Centrālās televīzijas, valsts 



Gada dziesmām konkursā „Pesľa goda”. Astoľdesmitajos gados daudzas Paula komponētas 

melodijas (Миллион Алых Роз, Старинные Часы, Maestro, Подберу музыку, Танец на 

барабане, Вернисаж utt.) kļūst par visas lielās PSRS grāvējiem. 

1981. gadā R. Pauls ar dziedošo aktieri Imantu Skrastiľu dodas koncertturnejā pie 

ārzemēs dzīvojošajiem tautiešiem ASV un Kanādā, viľi uzstājās Monreālā, Toronto, 

Vankūverā, Sanfrancisko, Ľujorkā, tostarp slavenajā Kārnegīholā. 

No 1982. gada R. Pauls ir Latvijas Valsts Televīzijas un Radioraidījumu komitejas 

mūzikas raidījumu galvenās redakcijas galvenais redaktors, pēc tam mūzikas raidījumu 

redakcijas galvenais redaktors. Pēc viľa iniciatīvas pie Latvijas TV un Radio estrādes mūzikas 

orķestra Radiofonā izveido grupu „Remix” (1985), kam dziesmas komponē arī R. Pauls.  

1984. gadā R. Pauls paralēli savai muzikālajai darbībai ir bijis LPSR Augstākās 

padomes deputāts. Tajā gadā komponists dodas kopīgā turnejā ar Valēriju Ļeontjevu pa 

Krieviju un Ukrainu.  

1986. gadā pēc R. Paula iniciatīvas izveidots Vissavienības jauno dziedātāju festivāls 

„Jūrmala”, komponists sadarbojas ar dziedātāju Laimu Vaikuli, rakstot dziesmas latviešu un 

krievu valodās, kuras L. Vaikules repertuārā ir šobaltdien.  

1988. gadā notiek pirmais Raimonda Paula solokoncerts Helsinkos, Somijā. Pēc viľa 

iniciatīvas izveidots bērnu- dziedātāju konkurss „Cālis”. 

1988. gadā komponists iecelts par Latvijas PSR Valsts Kultūras komitejas 

priekšsēdētāju, no 1989. līdz 1993. ir Latvijas kultūras ministrs. Un ir Lielās Mūzikas Balvas 

dibināšanas iniciators.  

Kopš 1993. gada mūzikā sadarbojas ar dzejnieku Guntaru Raču. 1993. Gadā- 1998. 

Gadam R. Pauls ir Valsts prezidenta padomnieks kultūras jautājumos, paralēli (1993- 1995) 

strādā par Latvijas Radio bigbenda galveno diriģentu un māksliniecisko vadītāju. Turpmāk 

katru gadu komponists veido solokoncertu programmas, sadarbojoties ar arvien jauniem 

muzikāliem talantiem, aktīvi koncertē.  

1994. gada 20. jūnijā klajā nāk R. Paula pirmais mūzikas albums diska formātā. 

1994.- 1996. gadā notiek R. Paula jubilejas koncertturneja pa Latvijas pilsētām, seko koncerti 

ASV un Kanādā ar Laimu Vaikuli un „Dzeguzīti”, kas arī pieliek punktu ilgstošām turnejām 

viľa kā pianista karjerā. 

2002. gadā R. Pauls atkal uzstājas Maskavā ar triumfāliem autorkoncertiem, kuros 

piedalās Alla Pugačova, Valērijs Ļeontjevs, Laima Vaikule un dziedātāji no Latvijas. Kopš 

2002.gada komponists līdzdarbojas Jauno izpildītāju konkursā Jaunais vilnis, ir tā ţūrijas 

priekšsēdētājs.  



1998.- 2002. gadam ir 7. Saeimas deputāts (Jaunā partija), Izglītības, kultūras un 

zinātnes komisijas priekšsēdētāja vietnieks. 2002.- 2006. gadam ir LR 8. Saeimas deputāts 

(Tautas partija), Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas un pieprasījumu komisijas loceklis. 



 

2. Raimonds Pauls pasaulē 

 

Izcilākais latviešu populārās mūzikas autors un pianists Raimonds Pauls ir 

slavenākais komponists ne tikai Latvijā. Viľa mūzika skanējusi neskaitāmās valstīs, 

visprestiţākajās koncertzālēs, un tas, pateicoties viľa unikālajām melodiķa dotībām. Maestro 

Paula bagātā radošā iztēle apvienojusi latviešu tautas mūzikas intonācijas, dţeza, blūza, 

rokenrola, franču šansona, vācu šlāgera un tautiskās ziľģes intonācijas un elementus ar modē 

nākošiem strāvojumiem, vienmēr spējot radīt aktuālu, visiem interesantu un reizē ārkārtīgi 

demokrātisku mūziku.  

Tai piemīt mūsdienīgi ritmi, aranţējumi, vienlaikus izsmalcināta harmonijas izjūta 

palīdz komponistam izvairīties no vienmuļības, kas diemţēl iezogas daudzos mūsdienu 

popmūzikas paraugos. Atšķirībā no daudziem dziesmu autoriem, bieţi tieši Pauls ir savu 

sacerējumu interprets vai izpildītāju koncertmeistars, viľa klavierspēlei raksturīgs ļoti 

individuāls, īss, akcentēti aprauts piesitiens, kas ļauj nekļūdīgi atpazīt viľa stilu. Taču viľš 

nebaidās savas melodijas uzticēt arī citu radošo kolektīvu interpretējumam vai arī veido 

īpašus atskaľotājmākslinieku sastāvus, producējot savas mūzikas skanējumu pats.  

Raimonda Paula mūziku pazīst visā pasaulē: koncerti sniegti, albumi un dziesmas 

izdoti visās Austrumeiropas valstīs, NVS valstīs, Somijā, ASV, Kanādā, Japānā, Izraēlā utt.. 

Par vispopulārāko noteikti saucama „Dāvāja Māriľa” („Alias Million alih roz”), kas kļuva par 

grāvēju Japānā, Somijā, visā Austrumeiropā, Paula dziesmas tulkotas krievu, somu, japāľu, 

itāliešu, vācu, angļu u.c. valodās.  



 

3.Pielikums 

1. Kādu mūziku Tu klausies?  
 

 Popmūziku 

 Roku 

 Klasisko 

2.Vai tev, darot kādu garīgo darbu fonā skan mūzika?  

o Jā,  

o Nē,  

o Dažreiz. 

 

3.Kā fona mūzika iespaido tavu darbu?  

o Palīdz strādāt,  

o Traucē strādāt,  

o Neiespaido,  

4.Vai Tu klausies Raimonda Paula dziesmas? 

o Bieži,  

o Reti,  

o Dažreiz,  

o Nekad. 

5.Vai Tev bieži „pielīp” Raimonda Paula dziesmas, ko Tu dzirdi?  

 

 Bieži 

 Dažreiz 

 Reti 



3.Atbildes 

 

1)  15 cilvēki klausās popmūziku 

 10 cilvēki  klausās klasisko mūziku 

 5 cilvēki  klausās roku 

 

2) 8 cilvēkiem jā, fonā skan mūzika 

 10 cilvēkiem nē, fonā neskan mūzika 

 12 cilvēkiem dažreiz, fonā skan mūzika 

 

3)18 cilvēki  palīdz strādāt, mūzika fonā 

 2 cilvēkiem traucē strādāt, mūzika fonā 

 10 cilvēkus neiespaido, mūzika fonā 

 

4)2 cilvēki bieži, klausās R.P. dziesmas 

 5 cilvēki reti, klausās R.P. dziesmas 

 3 cilvēki dažreiz, klausās R.P. dziesmas 

 22 cilvēki  nekad, neklausās R.P. dziesmas 

 

5)15% bieži, ‘’pielīp” R.P. dziesmas 

 12% dažreiz, ‘’pielīp’’ R.P. dziesmas 

 3% reti, ‘’pielīp’’ R.P. dziesmas  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secinājumi  

 

Es secināju ka raimonda paula mūziku mūsu jaunatne ikdienā bieţi 

Raimonda Paula mūziku neklausās, un par to neko daudz nezin. Ja es 

būtu intervējusi vecākus cilvēkus tad noteikti būtu savādākas atbildes 

uz manis uzdotajiem jautājumiem. Rakstot šo darbu es vairāk iepazinu 

Raimonu un uzzināju daudzko jaunu par viľa mūziku, un to ko viľš 

darīja jaunībā. 
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