2019. gada novembris
Šeit apkopotas programmas „Latvijas skolas soma” piedāvājuma aktualitātes, viss
piedāvājums pieejams Kultūras ministrijas mājaslapā.

Filma „Dvēseļu putenis”
Pakalpojuma sniedzējs: Studija KULTFILMA
Norises laiks: Filmas izrādīšana notiek saskaņā ar izsludināto grafiku, sākot no 2019. gada
8. novembra. Filmu seansu grafiks pieejams kinoteātru mājaslapās.
Kontaktinformācija: www.dveseluputenis.lv
Vēsturiska kara drāma pēc strēlnieka Aleksandra Grīna romāna „Dvēseļu putenis” motīviem
ved 100 gadus senā pagātnē. Sešpadsmitgadīgais Artūrs dodas strēlniekos un kopā ar
draugiem cīnās par brīvību – pat tad, kad neviens nezina, kurā pusē tā meklējama.
Saviļņojošais stāsts ļauj skatītājam pieaugt kopā ar Artūru un jaundibināto Latvijas valsti,
vērojot dzīvi ierakumos zēna acīm, pašaizliedzīgi stājoties pretī ienaidniekam, meklējot īstu
mīlestību un mācoties novērtēt brīvības cenu.
Papildus filmai ir īpaši izveidota vēsturiski informatīva vietne www.dveseluputenis.lv par
latviešu strēlniekiem laikā no 1914. līdz 1921. gadam. Tur atrodami svarīgāko notikumu
apraksti, bildes un atmiņas par filmā un Aleksandra Grīna romānā „Dvēseļu putenis”
atspoguļotajiem notikumiem. Materiālus iespējams izmantot mācību stundu vajadzībām
pirms kino seansa apmeklējuma.

Latvijas Nacionālā teātra izrāde „Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas II teātris”
Pakalpojuma sniedzējs: Latvijas Nacionālais teātris
Norises laiks: 2019. gada 11.-15. novembris
Kontaktinformācija: Biļešu rezervācija skolām pa tālruņiem 67006336, 67006337
Plašāk: https://teatris.lv/izrade/tiksanas-vieta-rigas-pilsetas-ii-teatris
Valsts dibināšanas dienas simulācija, iespēja pašiem personīgi atgriezties 100 gadus senā
pagātnē, Rīgā, Pilsētas II teātrī, kur kopā sanāca gan drosmīgi un stratēģiski valstiski
domājoši, gan vienkārši avantūristiski noskaņoti un nejauši iesaistīti cilvēki, kas pieņēma
vēsturisko Latvijas Republikas proklamāciju. Starp patriotiski un jūsmīgi noskaņotiem bija
arī skeptiski un visu apšauboši cilvēki, starp gudriem un erudītiem – apjukuši – visas šīs
balsis skanēs jums ausīs, un jums būs jāizšķiras, pie kuriem vēlaties piederēt jūs.
Uzmanību! Teātra mājaslapā ir norāde, ka visas izrādes ir izpārdotas, bet tas nozīmē, ka tās
ir rezervētas jums, vietas vēl ir pieejamas! Aicinām laikus rezervēt biļetes uz izrādēm
novembrī.
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Izstāde „11 varoņstāsti. Lāčplēša Kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša
diena”
Pakalpojuma sniedzējs: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
Norises laiks: 2019. gada 24. oktobris – 2020. gada 1. marts
Kontaktinformācija: 67221357, info@lnvm.lv
Plašāk: https://lv100.lv/programma/kalendars/izstade-11-varonstasti-lacplesa-kara-ordenista-kavalieri-un-lacplesa-diena/
Latvijas valsts simtgades svinību ietvaros 2019. gads pasludināts par varonības gadu.
Latvijas armijas uzvara Bermontiādē 1919. gada 11. novembrī ne vien kļuva par pagrieziena
punktu Latvijas Neatkarības karā, bet arī simboliski iezīmēja pirmā militārā apbalvojuma –
Lāčplēša Kara ordeņa – dibināšanas dienu.
No 1920. līdz 1928. gadam ar Lāčplēša Kara ordeni kopumā tika apbalvots vairāk nekā
2000 personu, tādēļ viens no izstādes centrālajiem jautājumiem ir – kas bija šī ordeņa
kavalieri? Izstādē varēs tuvāk iepazīties ar 11 kavalieru dzīvesstāstiem. Viņu vidū:
zinātnieks, kultūras un sabiedriskais darbinieks Valdemārs Ģinters, vācbaltietis un Fra ncijas
armijas leitnants Konrads Dekerts, viena no trim Lāčplēša Kara ordeņa kavalierēm
sievietēm, studente un Latvijas Sieviešu palīdzības korpusa darbiniece Elza Žiglēvica,
1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka strēlnieks Kārlis Kevešāns un padomju varas
represiju upuris Ernests Lācis, kā arī citi. Katrs dzīvesstāsts ir spilgts piemērs apbalvoto
personu dažādībai un vienlaikus ilustrē visas Latvijas vēstures sarežģīto ritējumu.
Izstādes apmeklētājiem būs iespējams apskatīt līdz šim neeksponētus priekšmetus, kas
glabājas dažādās Latvijas kultūras vērtību krātuvēs un privātpersonu īpašumā.

Izstāde „Nosargāt brīvību. Lielbritānijas militārais un diplomātiskais
atbalsts Latvijai 1918.–1920. gadā”
Izstādi piedāvā: Lielbritānijas vēstniecība Latvijā
Norises laiks: 2019. gada 16. oktobris – 20. novembris
Kontaktinformācija: 67806100, lnb@lnb.lv
Plašāk: https://nosargatbrivibu.lv/
Latvijas Nacionālās bibliotēkas ātrijā līdz 20. novembrim apskatāma izstāde „Nosargāt
brīvību. Lielbritānijas militārais un diplomātiskais atbalsts Latvijai 1918.–1920. gadā”. Tā
tapusi sadarbībā ar vēsturniekiem un atmiņas institūcijām Latvijā un Lielbritānijā, un sniedz
bagātīgu ieskatu agrāk neredzētos foto materiālos par diplomātijas un militāro vēsturi,
Latvijas Neatkarības karu, kā arī britu un latviešu karavīru ikdienas gaitām.
Pēc izstādes noslēguma tās materiāli būs pieejami vietnē www.nosargatbrivibu.lv, kur jau
šobrīd pieejama gan dokumentālā īsfilma „Sabiedrotais” (26 min) par Lielbritānijas lomu
Latvijas cīņā par neatkarību, gan uzdevumi par Latvijas Neatkarības karu un Sabiedroto
atbalstu Latvijai, kas var tikt izmantoti kā mācību līdzekļi.
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Jaunumi un atgādinājumi
Koncertprogramma „Shape of Music”
Pakalpojuma sniedzējs: SIA „FINESET PRODUCTION”
Norises laiks: Pēc pieprasījuma
Kontaktinformācija: Lelde Zaržecka (26109486, lelde.cimure@gnail.com,
arta.abaronina@gmail.com)
Katrā no mums mīt liels vai vēl lielāks mūziķis, bet ne katram ir bijusi iespēja izkopt savu
muzikalitāti un realizēt sapņus, tādēļ mēs, inovatīvā jaunrades muzikālā apvienība,
piedāvājam pavisam oriģinālu iespēju vienuviet gan dzirdēt, gan redzēt, gan paspēlēt un
iepazīt tuvāk visus četrus klasiskos stīgu mūzikas instrumentus – vijoli, altu, čellu un
kontrabasu.
Programmai „Latvijas skolas soma” esam radījušas aizraujošu programmu, kas lieliski
piemērota pamatskolas un vidusskolas audzēkņiem, kurā viņi tiks iepazīstināti ar
klasiskajiem mūzikas instrumentiem caur tieši jauniešu vidū aktuālu latviešu un ārzemju
mūziku. Audzēkņiem tiks dota iespēja arī apskatīt tuvāk un pamēģināt spēlēt katru no šiem
instrumentiem, kas, iespējams, kādu ieinteresēs spert pirmos soļus ceļā arī uz nopietnu
muzikālo izglītību.
Koncertā piedalās Lelde Zaržecka (vijole), Inese Fedorovska (vijole, alts) un Arta Abaroniņa
(čells, kontrabass).

Izglītojoša mūzikas nodarbība „Tautas mūzikas instrumentu pasaulē”
Pakalpojuma sniedzējs: SIA „Upe tuviem un tāliem”
Norises laiks: Pēc pieprasījuma
Kontaktinformācija: Iveta Mielava (29505543, iveta@upe.parks.lv)
Izglītojoša mūzikas nodarbība jaunāko klašu skolēniem, ko vada Ilga Reizniece un Iveta
Mielava. Izspēlējot dažādus mūzikas instrumentus, I. Reizniece gan iepazīstas ar auditoriju,
gan, improvizējot konkrētos apstākļos, caur melodiju un skaņām vizualizē dažādas dabas
norišu un sadzīves ainas. Kad tēlainā domāšana iekustināta, kopā tiek izspēlēta mīklu spēle,
kurā pēc kārtas jāuzmin 23 latviešu tautas mūzikas instrumentu nosaukumi, jāatrod to attēls
un jāievieto kopīgajā puzles aplī. Īstie mūzikas instrumenti atrodas turpat – apkārt bērniem
klases telpā. Nodarbības laikā un pēc tās tos var aptaustīt un pamēģināt paspēlēt. Spēle, kura
saliktā veidā var kalpot arī kā uzskates materiāls (plakāts), paliek skolas īpašumā.

Izstāde „19. gadsimta marīnas”
Pakalpojuma sniedzējs: Mākslas muzejs „Rīgas Birža”
Norises laiks: 2019. gada 5. oktobris – 2020. gada 5. janvāris
Kontaktinformācija: 67357534, rigasbirza@lnmm.lv
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Plašāk: http://www.lnmm.lv/lv/mmrb/apmekle/izstades/7039-19-gadsimta-marinas
No 2019. gada 5. oktobra līdz 2020. gada 5. janvārim Mākslas muzejā „Rīgas Birža” Boses
zālē ir skatāma Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas izstāde „19. gadsimta
marīnas”, kas ietver dažādu Rietumeiropas skolu, t. sk. Vācijas, Holandes, Francijas,
Norvēģijas un Itālijas mākslinieku gleznotās jūras ainavas.
Marīna apzīmē ainavu glezniecības žanru, kur tiek attēlota jūra visdažādākajās šīs ūdens
stihijas izpausmēs. Žanra pamatlicēji bija 17. gadsimta holandiešu gleznotāji, no kuriem
iedvesmojās daudzas turpmākās mākslinieku paaudzes. Holandieši izstrādāja vairākus
marīnu tipus, iemūžinot jūru jebkuros diennakts laikos, rādot to gan vētras sabangotu, gan
rāmu, attēlojot floti, jūras kaujas un ostu skatus. Nīderlandē vecmeistaru tradīcijas turpināja
arī 19. gadsimta marīnisti, piemēram, Johaness Shotels (Johannes Christian Schotel, 1787–
1838) un Davids Kleine (David Kleyne, 1754–1805), kuru darbi redzami izstādē.
Ekspozīcijā iekļautās kompozīcijas raksturo 19. gadsimta populāros jūras ainavu motīvus:
līdztekus vispārinātiem vētras skatiem, mākslinieki aizrautīgi glezno romantiskas ainavas ar
klintīm saulrietā. Tāpat iemīļoti motīvi ir variācijas par Neapoles līča piekrasti ar Vezuva
aprisēm vai Kapri sala. Šajā periodā arvien biežāk mākslinieki pievēršas ne tikai citiem
ģeogrāfiskajiem apgabaliem, bet arī lokālajai ainavai.

Izzinoša pastaiga „Nāc un iepazīsti JVLMA!”
Pakalpojuma sniedzējs: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Norises laiks: Pēc pieprasījuma
Kontaktinformācija: Jana Lāce (67222635, jana.lace@jvlma.lv)
Plašāk: http://www.jvlma.lv/akademija/pakalpojumi/ekskursijas
Kultūras kanona vērtību iepazīšanas nodarbība „Komponists Jāzeps Vītols un viņa „Gaismas
pils””. Interaktīva nodarbība par latviešu dziesmas „Gaismas pils” autoru – lielu, spilgtu
personību, latviešu mūzikas leģendu, komponistu Jāzepu Vītolu un viņa lolojumu Latvijas
Konservatoriju, tagad Latvijas Mūzikas akadēmiju.
Nodarbības laikā tiek demonstrēti nelieli muzikāli priekšnesumi, kā arī tiek piedāvāta
Mūzikas akadēmijas apskate, tai skaitā, iespēja apmeklēt Jāzepa Vītola memoriālo kabinetu.

Nodarbība „Prāta ilūzija. Ķermeņa valoda skatuves mākslā”
Pakalpojuma sniedzējs: SIA „ZINOO”
Norises laiks: Pēc pieprasījuma
Kontaktinformācija: Simona Ruska (28391669, riga@zinoo.lv)
Nodarbības laikā jauniešiem ar praktiskiem piemēriem un stāstījumu tiek vēstīts par ķermeņa
valodas izmantošanu skatuves mākslā, ikdienā un profesionālās situācijās. Ieskatoties
laikmetīgā cirka jomā, iluzionists demonstrēs un iemācīs skolēniem arī dažādus trikus, kuros
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izmanto ķermeņa valodu, lai pievērstu vai novērstu skatītāju uzmanību. Nodarbību vada
pieredzes bagāts iluzionists Valdemārs Weiss.

Interaktīva nodarbība pilsētvidē „Rīga 1994”
Pakalpojuma sniedzējs: Muzejs „Latvieši pasaulē”
Norises laiks: Pēc pieprasījuma
Kontaktinformācija: 26572789, lapainfo@gmail.com
„Rīga 1944” ir interaktīva nodarbība pilsētvidē, kas palīdz izprast Latvijas jauniešu dzīves
apstākļus Otrā pasaules kara laikā. Nodarbībā dalībnieku uzdevums ir atrast norādītās vietas
Vecrīgā un veikt dažādus uzdevumus, izmantojot piedāvāto vēsturisko informāciju.
Nodarbībā piedalās 3–4 dalībnieku komandas, katrai komandai nepieciešams viens
viedtālrunis ar navigācijas iespējām. Nodarbībai pieejamas divas versijas: vienu stundu gara
(Vecrīgā) un divu stundu gara (bulvāru loka iekšienē).
Lūdzam ņemt vērā, ka muzejs nenodrošina skolēnu pavadību ceļā. Tiek nodrošināta tikai
instruktāža spēles sākumā, apkopojums beigās un dežūra pie telefona spēles laikā. Skolēni
dodas Rīgas ielās BEZ muzeja darbinieku pavadības. Nodarbības notiek latviešu valodā.

Koncertizrāde „Jauku dienu!”
Pakalpojuma sniedzējs: Nodibinājums „Iedvesmas fonds”
Norises laiks: Pēc pieprasījuma
Kontaktinformācija: Anete Pitena (29158686, anete.baumane@gmail.com)
„Jauku dienu!” ir koncertizrāde, kur mūzikā, dzejā un sarunās satiekas spožs latviešu
mākslinieku ansamblis – dziedātāji Ieva Parša un Krišjānis Norvelis, trompetists Jānis
Porietis, altists Pēteris Trasuns, sitaminstrumentālists Edgars Saksons un pianists Aldis
Liepiņš, kuri apvienojušies grupā ar nosaukumu DAGDA. Koncertā piedalās arī DAGDAs
draugi: jaunās dziedātājas Linda Vicinska, Māra Vaickovska un Dagdas kora grupa (jauniešu
koris „Balsis” diriģenta Inta Teterovska vadībā vai „Jasmīnas” koris diriģentes Agitas
Ikaunieces-Rimšēvičas vadībā). Ar īpašajiem viesiem – rakstnieku Roaldu Dobrovenski un
jaunajiem dzejniekiem – sarunājas DAGDAs idejas autors, mūzikas apskatnieks Orests
Silabriedis.
Katrā izrādē, kas notiks skolā, aicināsim uz sarunu divus jaunos dzejniekus vai rakstniekus
no skolēnu vidus. Kurš gan jaunībā neraksta dzeju? Sarunas tēmas – kā mūsdienās lasīt Raini
un Aspaziju, kā identificēt literatūru ar dzīvi un pavisam vienkārši – kā mūslaikos dzīvot?
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Noderīgi
-

Programmas „Latvijas skolas soma” 2019. gada foruma
https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-skolas-soma-foruma-materiali/.

materiāli

-

Ērts rīks pilnvērtīgas informācijas iegūšanai par iespējamo norisi ir šī veidlapa:
https://www.lv100.lv/Uploads/2019/09/23/pieteikums_latvijas_skolas_somasnorisei.1.docx. Jūs to varat izmantot, lai paši iegūtu sākotnējo informāciju par plānoto
norisi, kas nav iekļauta Kultūras ministrijas apkopojumā, kā arī lai konsultētos ar
ekspertiem, nosūtot šo informāciju programmai „Latvijas skolas soma” uz Latvijas
valsts simtgades biroju.

-

Aicinām nosūtīt skolām informāciju par jauno filmu „Katra diena simtgadē”, kuras
ieskata video pieejami www.youtube.com vietnē. Filmas režisore Dzintra Geka-Vaska,
operators Viktors Gribermans, komponists Pēteris Vasks. Pie klavierēm katrā no
gadalaikiem ir kāds no izcilajiem Latvijas pianistiem – Georgijs Osokins, Vestards
Šimkus, Rihards Plešanovs un Reinis Zariņš.

-

https://youtu.be/leyYe7rQv_k Ziema
https://youtu.be/kk055L9fv3g Pavasaris
https://youtu.be/38WGcKVf9jA Vasara
https://youtu.be/zCQTbgllii4 Rudens
Plašāk:https://www.lv100.lv/programma/kalendars/katra-diena-simtgade-gadalaikipirmizrade/
-

Tuvojoties Latvijas 101. dzimšanas dienai, digitālajā vietnē www.ieejaskarte.lv ikviens
interesents ir aicināts noskatīties interaktīvu video un pārbaudīt savas zināšanas par
valsts proklamēšanas gaitu, dodoties virtuālā vēsturiskā ceļojumā kopā ar aktieri Ģirtu
Krūmiņu.

6

Viss programmas „Latvijas skolas soma” norišu piedāvājums pieejams
Kultūras ministrijas mājaslapā:
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/projekti/kulturas-norises-berniem-unjauniesiem/aicinam-iepazities-ar-kulturas-pasakumu-piedavajumu
Kontakti:
E-pasts: skolassoma@km.gov.lv
Aija Tūna
Programmas „Latvijas skolas soma” vadītāja
Kultūras ministrijas
Latvijas valsts simtgades biroja Izglītības un jauniešu projekta vadītāja
E-pasts: Aija.Tuna@km.gov.lv
www.lv100.lv/skolassoma
#LV100 #LatvijasSkolasSoma #SkolasSoma
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