
 
KULTŪRIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA "LATVIJAS SKOLAS SOMA"  

2021./2022. m.g. 

Kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma"  tika izveidota Latvijas simtgadei 

veltīto pasākumu programmas ietvaros, un visām Latvijas izglītības iestādēm bija 

iespēja nodrošināt saviem skolēniem iespēju iepazīt Latviju mākslas un kultūras 

norisēs - apmeklējot kultūrvēsturiskas vietas, piedaloties muzejpedagoģijas nodarbībās 

un radošajās darbnīcās, noskatoties teātra izrādes un koncertus – un  sasaistot tās ar 

mācību un audzināšanas darbu. Latvijas valsts simtgades pasākumu programma ir 

noslēgusies, bet "Latvijas skolas somas" programma (turpmāk – LSS) turpināsies, un 

to pārraudzīs Latvijas Nacionālais kultūras centrs. 

Ņemot vērā epidemioloģiskos ierobežojumus, 2021./2022. mācību gada sākumā tikai 

atsevišķām klasēm izdevās noorganizēt mācību ekskursijas, izmantojot LSS iespējas: 9.e 

un 9.g klase iepazina kinofilmu uzņemšanas aizkulises filmu parkā "Cinevilla", bet 12.a un 

12.b klases skolēni apmeklēja R. Blaumaņa memoriālo muzeju “Braki”. 

"Latvijas skolas soma" ir piepildīta ar daudz emocionāliem un mākslinieciski augstvērtīgiem 

attālinātiem piedāvājumiem. Mūzikas stundās novembrī, sagaidot mūsu valsts dzimšanas 

dienu, skolēniem bija iespēja vērot koncertlekciju “Atmodas dziesmas. Dziesmota 

revolūcija”.  

  

Publicitātes attēls 

Koncertlekcijā iekļautas nozīmīgākās un simboliskākās atmodas laika dziesmas, kas savijas ar 

stāstu par to, kā notika Latvijas neatkarības atgūšana. Skanēja Zigmāra Liepiņa, Imanta 

Kalniņa, Raimonda Paula un Jura Kulakova radītā mūzika Mikus Abaroniņa (vokāls), Artas 

Abaroniņas (multiinstrumentāliste), Jāņa Kalniņa (ģitāra), Jāņa Miltiņa (klavieres), Krišjāņa 

Bremša (bungas) izpildījumā. Koncertstāstu par neatkarības atgūšanu papildināja gan vēsturiski 

kino kadri, gan īpaši veidoti videomateriāli. Programma interaktīva - skolēniem bija iespēja gan 

uzzināt ko jaunu, gan parādīt savas zināšanas un dziedāt visiem kopā. 

Savukārt sagaidot Ziemassvētkus, gandrīz visi 1. – 9. klašu skolēni noklausījās 

koncertprogrammu “Ziemassvētki apkārt pasaulei” vai koncertlekciju “Ziemassvētku pasaka”. 

  
“Ziemassvētki apkārt pasaulei”. Publicitātes attēls 

Piedalās: Mikus Abaroniņš (dziedātājs), Arta Abaroniņa (multi-instrumentāliste) un Jānis 

Miltiņš (klavieres). Koncertlekcijas laikā skolēni tika iepazīstināti ar Ziemassvētku tradīcijām 

Latvijā  un mūzikas valodā atklāja daudzveidīgās Ziemassvētku tradīcijas visā pasaulē. 



Dziedātājs Mikus Abaroniņš uzsvēra, ka senie latvieši svinēja ziemas saulgriežus un izpildīja 

latviešu tautasdziesmu “Sidrabiņa lietiņš lija”. Koncertlekcijā skanēja populāras Ziemassvētku 

melodijas, un skolēni tika aicināti iesaistīties un dziedāt līdzi.  

Koncertlekcija “Ziemassvētku pasaka”. 

   
“Ziemassvētku pasaka”. Publicitātes attēls 

Skolēni klausījās fragmentus no skaistākajām Ziemassvētku pasakām: H. K. Andersena 

“Sniega karaliene”, Č. Dikensa “Ziemassvētku novele”, M. Cielēnas  trīs Ziemassvētku garus, 

M. Cielēnas "Puteklīšu pāra Ziemassvētki" u.c. “Ziemassvētku pasaku” papildināja iemīļotas 

un tradicionālas svētku dziesmas, gan īpaši šai programmai veidots vizuālais materiāls. 

Koncertprogrammā piedalījās Jānis Moisejs (dziedātājs), Annija Kopštāle (Latvijas Nacionālās 

operas un baleta dejotāja). 

 SIA “Framest Music” veidotās koncertprogrammas vienmēr ir saturīgas un emocionālas – 

lielisks papildinājums mācību satura apguvē un veicina sociāli emocionālo audzināšanu.   

Vairāku klašu skolēniem bija iespēja tiešsaistē noskatīties Latvijas Leļļu teātra izrādi “Sniega 

karaliene” un Latvijas Nacionālais teātra izrādi “Sudraba slidas”, un vidusskolēniem - filmu 

"Emīlija. Latvijas preses karaliene", stāstu par starpkaru Latvijas preses karalieni, "Jaunāko 

ziņu" un "Atpūtas" izdevēju Emīliju Benjamiņu, kuras personība, bagātība un traģiskais liktenis 

ir kļuvuši par Latvijas vēstures leģendu. 

   
Publicitātes attēls 

 

7. klašu skolēni Teātra mākslas stundu laikā un 10. un 11. klašu skolēni, kas apgūst mācību 

priekšmetu Kultūra un māksla (teātra māksla), tiešsaistē vēroja un līdzdarbojās Liepājas teātra 

mācībizrādē “Kā top izrāde?”. Skolēni atzīst, ka iestudējums deva izpratni  un jaunas zināšanas 

par skatuves procesiem. 

Savukārt 11. un 12. klašu skolēni noskatījās muzikālo izrādi “No Veidenbauma neaizbēgsi” -  

mūsdienīgs, autobiogrāfisku nianšu skaidrojošs un digitālā formātā pieejams dzīvesstāsts, kas 

dzejā, dziesmās un epizodiskos mēmā kino fragmentos, ļauj skatītājiem uz brīdi nonākt vienā 

telpā ar Eduardu Veidenbaumu.  

Nenoliedzami programma “Latvijas skolas soma” sniedz būtisku ieguldījumu mācību satura 

apguvē un ir būtisks ieguldījums skolēna personības veidošanās. Ādažu vidusskola ar cerībām 

gaida pavasari, lai skolēni varētu apmeklēt teātri, muzejus, koncertus klātienē un varētu aicināt  

māksliniekus uzstāties skolā.   

 


