
 
KULTŪRIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA "LATVIJAS SKOLAS SOMA"  

2021./2022. m.g. 

Kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma"  tika izveidota, sagaidot mūsu 

valsts simtgadi, bet 2021. gads “aizšķīra” pēdējo lappusi Latvijas valsts simtgades svinību 

periodam. Kā vēsta programmas “Latvijas skolas somas” vadītāja Aija Tūna: “ Programma 

“Latvijas skolas soma”, izaugusi valsts simtgades programmas gādībā Kultūras ministrijā, 

šogad dosies uz jaunām mājām Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, kļūstot par paliekošu 

vērtību Latvijas kultūrpolitikas laukā. Tā ir mūsu lielā iespēja caur kultūras norisēm parādīt 

skolēniem ceļu uz sevis, apkārtējo cilvēku, sabiedrības un pasaules izzināšanu.”  

Kā mēs šo iespēju izmantojām 2021./2022. mācību gadā, kas bija ne mazāk sarežģīts kā 

2020./2021.?  

Tikai 2021. gada septembrī divu 9. klašu skolēni varēja doties uz kinopilsētiņu 
"Cinevilla" un 12. klašu skolēni - iepazīt Rūdolfa Blaumaņa mājas – memoriālo muzeju “Braki.” 

Attālinātajā un daļēji attālinātajā mācību procesā Ādažu vidusskolas vidusskolēnu interesi 

piesaistīja intriģējošs virsraksts “No Veidenbauma neizbēgsi”, un literatūras stundās 

jaunieši iepazinās ar digitālo muzikālo stāstu, kuru sagatavoja  labi zināmais mūziķis  Ralfs 

Eilands sadarbībā ar Liepājas teātra aktieri Gati Maliku un “Liepaja Music Orchestra” 

mūziķiem Jāņa Ivuškāna vadībā. Tā bija iespēja iepazīt pretrunu pilnās un traģiskās personības 

Eduarda Veidenbauma  dzīves epizodes un apjaust dzejnieka plašo interešu loku.   

7., 10. un 11. klases skolēni Teātra mākslas stundu laikā tiešsaistē vēroja un līdzdarbojās 

Liepājas teātra mācībizrādē “Kā top izrāde?”. Skolēniem patika aktieru brīvā, sirsnīgā attieksme 

pret skatītājiem,  humors un vēlme veikt savu uzdevumu pēc iespējas ticamāk, pārliecinošāk.  

Teātra pulciņa jaunieši īpaši atsaucīgi veica aktieru piedāvātos uzdevumus. Skolēni atzīst, ka 

iestudējums deva izpratni  un jaunas zināšanas par skatuves procesiem. 

Valsts svētku mēnesī mūzikas stundās gandrīz visās mūzikas stundās skanēja 

koncertprogrammas  “Atmodas dziesmas” ieraksts, savukārt, sagaidot Ziemassvētkus, - 

koncertprogrammas  “Ziemassvētku pasaka” ieraksts (SIA "Framest Music"). 

Skolēniem bija iespēja noskatīties divu izrāžu ierakstus Latvijas Leļļu teātra izrādi “Sniega 

karaliene” un  Latvijas Nacionālais teātra izrādi “Sudraba slidas”: 2021. gada 21. decembrī visi 1. 

klašu skolēni noskatījās Latvijas Leļļu teātra izrādi pēc Hansa Kristiana Andersena pasakas 

motīviem "Sniega karaliene". Izrāde tematiski atbilstoša gadalaikam un palīdz iepazīt lielākās 

dzīves vērtības - būt labestīgam, sirsnīgam, tiekties uz mērķi un sasniegt to!  

                             

(“Sniega karaliene”. Publicitātes attēls) (“Sudraba slidas”. Publicitātes attēls)  

 

2021. gada 20. decembrī visi 2. – 4. klašu skolēni noskatījās Latvijas Nacionālā teātra izrādi 

“Sudraba slidas” (Mērijas  Meipsas –Dodžas romāna dramatizējums). Starpbrīdī un pēc 

izrādes raisījās diskusijas un skolēni dzīvoja izrādes noskaņās vēl labu laiku pēc noskatīšanās. 

Tēli, kuri visvairāk patika ir Hanss, kurš rūpējās par savu ģimeni, un viņa māsiņa Grētele. Arī 

pārējos tēlos skolēni saskatīja un novērtēja atsaucību un labestību. 



 

  

  

2021./2022.m.g. II semestris vairāku klašu skolēniem sākās ar tiešsaistes virtuālo ekskursiju 

1991. gada barikāžu muzejā, bet 11. klašu skolēni literatūras stundā piedalījās K. Barona muzeja 

interaktīvā nodarbībā “Jaunlatviešu idejas šodien. Centieni, veikums, personības”. , to piedāvāja 

11. c klasei bija iespēja tuvāk iepazīt  jaunlatviešu  devumu. Skolēni klausījās muzeja izglītojošā 

darba vadītāja Andra Ērgļa stāstījumā, diskutēja grupās, veica darba lapas uzdevumus, tādējādi 

nostiprinot zināšanas par jaunlatviešu dzīvi un centieniem latviešu pašapziņas modināšanā. 

Jaunieši raksturo nodarbību kā interesantu un izzinošu: Muzeja nodarbība bija ļoti interesanta. 

Uzzināju vairāk par jaunlatviešiem un viņu devumu, daži fakti likās pat pārsteidzoši, par kuriem iepriekš 

nezināju. Šī nodarbība bija vērtīga, pierādījās tas, ka ir interesanti mācīties, ja ir interesanta mācīšanas 

metode. (Viktorija) un Man nodarbība par jaunlatviešiem patika. Labi bija pārdomāts grupu darbs, kur 

bija jāpastāsta par jaunlatviešiem, minot viņu nozīmīgākos sasniegumus. Stāstījums bija labi pārdomāts 

un saprotams. (Kārlis)  

 Mūzikas stundās 4. klašu skolēni viesojās operā un noskatījās              

(Publicitātes attēls) LNOB koncertizrādes “Burvju durtiņas operā” ierakstu 

2022. gada pavasarī uz sākumskolu varējām uzaicināt Latvijas leļļu teātru klubu ar izrādi “Zivs 

Cepure”, un 4. klašu skolēni ar prieku piedalījās muzejpedagoģiskā nodarbībā "Mazie mūciņi" 

Jaunpils pilī.  

    

1. – 3. klašu skolēni ar interesi vēro izrādi. Atziņas pēc noskatīšanās - Viss, kas ir ap mums, 

savu vērtību iegūst tikai tad, ja mēs tam veltām savu laiku un darbu! 

     

4.abc klašu skolēni Jaunpilī.  

Skolēnu iespaidi: “Ļoti interesanti bija iepazīt viduslaiku dzīvi. Uzzinājām, kā cilvēki dzīvoja, 

mācījās, kādi bija viņu paradumi, tradīcijas un kāda ēdienkarte. Šo mielastu nobaudījām arī 

mēs. Liels paldies atraktīvajam gidam, kuram ir lieliska humora izjūta un kurš tik aizrautīgi 

prot stāstīt par viduslaikiem.”  

Š.g. 3. maijā kā sveiciens Latvijas Neatkarības atjaunošanas gadadienā pie Ādažu 

vidusskolas korpusa ārtelpās izskanēja koncertprogramma “Daudz laimes, Latvija!”, kurā 
uzstājās mākslinieki Grēta Grantiņa un Justs Sirmais - Tas bija izzinošs, muzikāls 

koncertstāsts par Tautas atmodu un dziesmoto revolūciju - svarīgām Latvijas valsts 



vēstures lapaspusēm.  Grēta Grantiņa un Justs Sirmais izpildīja arī ukraiņu dziesmu un 

atgādināja, ka katras valsts neatkarība ir jāciena un ja nepieciešams - jāaizstāv! 

Vairāku klašu skolēniem bija iespējams noskatīties vairākas Latvijā uzņemtās filmas 

– 2021. gada novembrī – decembrī "Emīlija. Preses karaliene." un mācību gada izskaņā “No 

Ghetto līdz olimpiskajam zeltam un ‘Tizlenes’. Jaunāko klašu skolēniem -  animācijas filmu 
“Dusmukule”. 

   

Publicitātes attēli 

Programma „Latvijas skolas soma” ir ilgtermiņa programma, kas jau piekto gadu sniedz būtisku 

ieguldījumu mācību un audzināšanas procesā, nodrošinot skolēniem iespēju iepazīt Latvijas 

kultūru un kultūrvidi. Ādažu vidusskola ar  lielām cerībām gaida nākamo mācību gadu, lai 

beidzot varētu tikai klātienē piedalīties daudzveidīgās kultūras norisēs.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


