
 

Kultūras programmas “Latvijas skolas soma” norises Dagdas novada skolēniem  

2020./2021. mācību gada 1. pusgadā 

 
 Jau trešo mācību gadu pēc kārtas, pateicoties kultūras programmai “Latvijas skolas soma”, 

visiem Latvijas skolēniem tiek dota iespēja iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs. Šo iespēju 

aktīvi izmanto arī Dagdas novada skolas, iepazīstot skatuves mākslu, mūziku, vizuālo mākslu, 

literatūru, dejas, arhitektūru, dizainu un kino. 

 Šis mācību gads izrādījās izaicinājumu pilns, tai skaitā arī programmas “Latvijas skolas soma” 

norišu realizēšanā. Septembrī un oktobrī vēl daži paspēja doties klātienē uz teātri, koncertu, radošajām 

darbnīcām un muzejpedagoģiskajām nodarbībām, kā arī iepazīt Latvijas dabu. Taču Dagdas novada 

lielākajai skolēnu daļai tāda iespēja neradās, ierobežojumu un drošības pasākumu dēļ. Kā alternatīva 

tika piedāvāti dažādi digitāli pasākumi, ko skolotāji un skolēni labprāt arī izmantoja.  

 Veicot kopsavilkumu, var secināt, ka 2020./2021. m.g. 1. semestrī Dagdas novada skolēni kopā 

ar saviem klašu audzinātājiem klātienē apmeklēja divas teātra izrādes  - “Raganiņa” (Daugavpils 

Teātris) un “Slaktiņa dievs” (Latvijas Nacionālais teātris), Elīnas Šimkus un Vestarda Šimkus koncertu 

“Ziemeļgaisma”, Likteņdārzu, Kokneses pili, Radošo māju Koknesē, interaktīvo centru “Dzelzceļš un 

Tvaiks” Gulbenē, Raiņa muzeju “Jasmuiža”, Andrupenes lauku sētu, Jaundomes muižu un Kroma 

kolnu, kā arī iepazina D. Gudovska izstādi “Dzīves auduma materializācija”. 

 Savukārt digitāli tika skatītas filmas - “Apskrien Latviju”, “Dvēseļu putenis”, “Sapņu komanda 

1935”, “Es esmu šeit”, “Turpinājums”, “Bille”; animācijas filmas “Baltā pasaka”, “Ziemassvētki”, 

“Resgalības”, “Kraukšķītis”, “Kad āboli ripo”, “Māsa un brālis”, “Raganas poga”. Tāpat digitāli tika 

skatīta izrāde “Misija Zeme”, koncertieraksts “Īkstīte”, koncertlekcija “Ziemassvētki apkārt pasaulei”. 

 Bez šaubām, klātienes kultūras pasākumi emocionāli ir daudz bagātāki un vērtīgāki. Par to mēs 

varam daudz diskutēt, bet, diemžēl, situācija no tā nemainīsies. Tādēļ aicinu visus – skolēnus, klašu 

audzinātājus, priekšmetu skolotājus, skolu atbildīgos par skolas somas norišu realizēšanu – izvērtēt 

digitālos piedāvājumus, kas šobrīd parādās aizvien jauni un interesanti, un izmantot iespēju šī mācību 

gada 2. semestrī piedzīvot Latviju digitālā veidā. 
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