
Skolotāji, kuri uzņēmušies izzināt
plašo kultūras piedāvājumu, pēta
to, lai atšķirtu graudus no pelavām
un skolēni tiktu pie  kvalitatīvām
norisēm. 

Dina Dombrovska, atbildīgā
par  " Skolas somas"  satura iz-
veidi Amatas novadā, teic, ka iz-
glītojošās programmas pirmais
pusgads jau pabeigts. Novada
skolas pašvaldībai iesniegs nāka-
mo pieprasījumu, un tā slēgs lī-
gumus ar kultūras programmu
autoriem. 

Zaubes un Nītaures skolās izzi-
nāt klašu audzēkņu intereses uz-
ņēmušies direktori, citur  kāds no
skolotājiem. "Galvenais, lai pie-
augušie nerīkojas pārgudri, nosa-
kot skolēnu vietā, kas viņus inte-
resēs," par plānošanu teic
D.Dombrovska. "Svarīgi, lai pie-
augušie izzina skolēnu domas,
lai arī  ar audzēkņiem pārrunā,
kādus iespaidus atstājušas teātra
izrādes, koncerti, kādas domas
raisījis mākslinieku sniegums.
Svarīgi, lai bērnu iespaidus uzzi-
na arī  vecāki. Tā Spāres inter-
nātskolas bērnu vecāki informēti,
ka skolā  notiks teātra izrāde."q

Pēc Vecpiebalgas vidusskolas lū-
guma pagasta kultūras nama lie-
lā zāle jau vairākkārt 
pārtapusi par kinoteātri 
ar lielo ekrānu. 

Skolotāja Ilona Strelkova
stāsta: "Pirmajā mācību pusgadā
skolēniem devām iespēju noska-
tīties pašas  jaunākās   filmas par
30. gadu Latviju -  "Billi", kas
veidota pēc Vizmas Bel ševicas

biogrāfiskās grāmatas, un filmu
"Homo Novus" pēc Anšlava
Eglīša romāna. Uz teātri Rīgā
pirmie devās iepriekšējā mācību
gada labākie audzēkņi, savukārt
pie  1. - 6. klašu skolēniem aici-
nājām ciemoties Cēsu keramiķi,
pedagoģi Daci Lindi. Viņas va-
dītajā māla darbnīcā katra klase
Ziemassvētku gaidīšanas laikā
gatavoja svečturus. Māla darb -
nīcā  viss tika nodrošināts.
Nākamo mākslinieku  uz Vec -
piebalgu aicināsim, lai arī vecā-
ko klašu skolēniem ir iespēja

piedalīties radošā procesā. Ie -
spējams, vecāko klašu skolē-
niem radīsim iespēju pamācīties
kaligrāfisko rakstīšanu."

Ja Vecpiebalgas vidusskolas
klases  dotos uz mākslinieku
darbnīcām, tad krietna  daļa no
programmas "Skolas soma" pie-
šķīruma  aizietu par ceļa izdevu-
miem. Arī kino labāk atvest uz
Vecpiebalgu. Kāds no nākama-
jiem  seansiem būšot veltīts  jau-
najai animācijas filmai "Saule
brauca debesīs". q
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“Skolas soma”  -
iespēja pieredzēt
Latviju

pienākot Latvijas simtgadei,
darbu sākusi valsts finansēta
izglītības programma "Latvijas
skolas soma”. Tā iecerēta kā
dāvana, kura visa vecuma sko-
lēniem sniegs pieredzi un sajū-
tas, kas ļauj iepazīt Latviju un
veidoties savas zemes piederī-
bas sajūtai. 

Trīs gadus skolas varēs rēķi-
nāties ar līdzekļiem, lai īstenotu
starpdisciplināru mācību pro-
grammu.    Semestrī šim mācī-
bu procesam tērējami  ne vai-
rāk kā septiņi eiro vienam bēr-
nam.  Programma finansē sko-
lēnu, arī profesionālo skolu au-
dzēkņu organizētas klašu un
grupu tikšanās ar mākslinie-

kiem, vēsturniekiem, dabas pēt-
niekiem, rada iespēju doties uz
izrādēm, koncertiem, apmeklēt
izstādes un muzeju, kā arī pār-
gājienos un ceļojumos iepazīt
Latviju, viesoties pie uzņēmē-
jiem. "Latvijas skolas soma" jau
pirmajā mācību pusgadā pilsētu
un lauku skolām nodrošinājusi
arī iespēju uzaicināt radošas
personības, rīkot filmu seansus,
koncertus ar īpašiem viesiem. 

Skolām ir iespēja izvēlēties,
ko no  kultūras programmas
piedāvājuma tās izraudzīsies
katram nākamajam pusgadam. 
Programmas "Latvijas skolas

soma" veidotāja -  Kultūras mi-
nistrija - iecerējusi, ka ar šo iz-
glītojošo darbu  jaunajā paau-
dzē veidosies izpratne par
Latvijas kultūru, valstiskās pie-
derības apziņa, skolēni apjautīs
nacionālo identitāti. Valsts pro-
grammas mērķis ir arī  mazināt
sociālo nevienlīdzību un dot
skolās iespēju ikvienam skolē-
nam. q

uzziņai Latviešu  kino
Vecpiebalgā

nMāKslas darbnīca. Šoziem Vecpiebalgas vidusskola  programmā "skolas soma" iekļāva cēsu māk-
slinieces, keramikas skolotājas daces lindes viesošanos, bērniem dodot iespēju pašiem  padarboties ar
latvijas mālu,  gatavojot svečturus.

Foto: no Vecpiebalgas vidusskolas albuma

No pieaugušiem -
atbildība

Cēsu Pilsētas vidusskolas
pedagoģes teātru piedāvājumu
dažāda vecuma skolēniem vērtē
kā diezgan labu, taču    iespēja
par valsts naudu aizvest klasi uz
teātri radījusi  situāciju, ka biļetes
uz bērnu izrādēm tiek izpirktas
ātri. "Ja šomēnes piezvanīšu uz
Valmieras teātra kasi, iespējams,
mūsu klasei rinda pienāks tikai
aprīlī," prognozē  pedagoģe Elita
Bujāne.

Zinot, cik  maksās braucieni uz
teātri, klases audzinātājas Pilsētas
vidusskolā jau sen ielāgojušas, ka
viņām vajadzīgs  mēnesis, pirms
atrisināsies finansiālā puse. Tagad
ir otrādi - valsts  finansējums
programmā "Skolas soma" jau
saņemts, pedagogiem atkrīt spon-
soru meklēšana.  ""Skolotāj, ja
vajadzēs,  palīdzēšu  un vēl kā-
dam bērnam samaksāšu par brau-
cienu," sacīja kāda skolēna mam-

ma,  gatava palīdzēt, lai   visi kla-
ses skolēni tiktu uz teātri," stāsta
sākumklašu skolotāja Elita Bu -
jāne un piebilst, ka nu  jau izman-
tota iespēja ar klasi uz teātri aiz-
braukt par "Skolas somas" finan-
sējumu.
Skolotāja Elvīra Bērziņa  ar  5.

klasi bijusi uz Dailes teātra izrādi
"Planēta 85", kas bērniem stāsta
par  Latviju  80. gadu vidū:
"Pirms izrādes skolēniem devu
trīs uzmanības vērtus punktus,
kas jāpamana - kādas ir pusaudžu
attiecības,  kādas bērnu attiecības
ar vecākiem un vecvecākiem, un
trešais, jāizsaka domas par to lai-
ku Latvijā, kad skolēnu vecāki
bija bērni, jāatceras, ko vecāki
mājās par to stāstījuši.  Par
Brežņevu, kas arī izrādē tika pa-
rādīts, bērni neko nebija sapratuši
un tā arī klasē pateica. Taču pats
iespaids par   izrādi un  Dailes
teātra  zāli un skatuvi  bērniem
gan bija liels." q

Uz teātri  - 
ļoti labprāt 

Inga Krafte, par program-
mas "Skolas soma" saturisko
piepildījumu atbildīgā Priekuļu
novada mācību iestādēs,  pirmā
pusgada  uzdevumu skaidro tā:
kultūras un mākslas baudīšana
ārpus skolas un  ārpus novada.
Daudzi  skolēni profesionālā
teātrī  vēl nebija bijuši, tāpēc
klases devušās uz Valmieras
Drāmas teātri. 

Priekuļu vidusskolas skolo-
tāja Anita Skrastiņa ir gandarī-
ta, ka  "Skolas somas" pirmais
semestris  aizvadīts teātra zīmē.
Izrādes skatītas teātrī, un teātra
trupa aicināta arī uz
Priekuļiem. Pusaudži tepat no-
skatījušies izrādi  "Čomiņi",
mazākie braukuši  uz latviešu
klasiķu darbu iestudējumiem,
izrādēm Valmierā, kas veidotas
pēc Annas Brigaderes "Dievs.
Daba. Darbs" un Valda grāma-
tas "Staburaga bērni".  

Pasākumam, kas tiek īstenots
par “Skolas somas” program-
mas līdzekļiem, nedrīkst iz-
mantot papildu finansējumu no
skolēnu  ģimenēm vai citiem
avotiem. Pedagogi  likuši gal-
vas kopā, kā ar valsts doto
summu nodrošināt lieliskus
kultūras dzīves notikumus vi-

sām klasēm.     
"To, ko valsts  "Skolas so-

mas" programmā  iesaka, bēr-
niem ir vērts redzēt," novērtēju-
si  A.Skrastiņa. "Mums tik jāor-
ganizē klases, jānoformē doku-
menti. Brauciens uz teātri  bēr-
nam izmaksā vairāk par pie-
šķirtajiem septiņiem eiro. Tas
nozīmē, ka citām klasēm attie-
cīgajā pusgadā jāpatērē mazāk.
Pie vecākajām klasēm  ar kon-
certu aicinājām folkloras  gru-
pu "Vilkači". Tā sniedza kon-
certus divās tūrēs. Puiši, ģērbu-
šies seno laiku tērpos, ar latvis-
ku stāju, ar patriotismu un ins-
trumentu spēli  - labāku valsts
svētku svinēšanu pat nevar vē-
lēties," par skolas viesiem prie-
cājās A.Skrastiņa, pateicīga, ka
valsts ieteiktajā "Skolas somā"
bijis  šāds koncerts,  nodroši-
nāts valsts finansējums. "Bei -
dzot vidusskola varēja atļauties

aicināt māksliniekus ar tik lie-
lisku sniegumu."

Priekuļu vidusskolas direkto-
re Iveta Apine stāsta, ka ir ide-
jas, kurp skolēnus vedīs tur-
pmāk: "Ņemsim  vērā, ka  pro-
grammas "Skolas soma" piedā-
vājums visu laiku papildinās. Ja
šajā pusgadā visas klases neva-
rēs  braukt ekskursijās pa
Latviju, jo transporta izmaksas
pārsniegs   summas lielumu,
mums būs plāns, kas un kā vēl
darāms. Ekskursijas paredzētas
arī uz  muzejiem un izstādēm.
Mazākie  brauks  tuvākos, lie-
lākie  tālākos braucienos.
Skolotāji  skolēnus iepriekš sa-
gatavos, pastāstīs, ko būs iespē-
jams redzēt, sniegs īsu ieskatu,
kāpēc ir  svarīgi būt konkrētajā
vietā." q

Priekuļos izstrādāta 
programma
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