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 Arī šajā mācību gadā turpinās kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”. 

Priecājamies, ka daļa Rojas vidusskolas skolēnu paspēja izmantot programmas piedāvātās klātienes 

kultūras norises, līdz atkal nonācām attālinātajā mācību procesā un ārkārtas stāvoklī valstī, kad 

klātienes norises tika aizstātas ar digitālajām. 

 Septembrī un oktobrī 6.a, 6.b, 7. un 8.b. klases izmantoja brīnišķīgo iespēju apmeklēt grezno 

Melngalvju namu Rīgā un iepazīties ar tā ekspozīciju, kā arī piedzīvoja izzinošu “Lidojumu virs Rīgas” 

5D kino. Abas 2. klasītes, piedalījās interaktīvā nodarbībā Ventspils Jaunrades namā un 

muzejpedagoģiskā nodarbībā Ventspils Amatu mājā. Savukārt 8.a klase īsi pirms mājsēdes ieviešanas 

paspēja piedalīties klātienes digitālā foto darbnīcā “Ventspils digitālajā centrā”.  

 Mācību semestra laikā izmantojām vairāku koncertprogrammu piedāvājumus, tā, piemēram, 

10. klase iepazina starpžanru mūziku koncertfilmā “DAGAMBA feat TCHAIKOVSKY un 

LudwigVanRammstein”, ko radījis Melngalvju nams sadarbībā ar grupu “Dagamba” un “Marana 

Productions”. 

 4. klase piedalījās digitālā koncertlekcijā “Latvijas Gadsimts”, kā ietvaros skolēniem tika dota 

iespēja ieklausīties nelielos stāstījumos par latviešu komponistu – J. Cimzes, Baumaņu Kāŗļa, J. 

Vītola, E.Dārziņa, A.Žilinska, R.Paula, I.Kalniņa, Z.Liepiņa, J.Lūsēna daiļradi. Koncertlekciju/ 

īsfilmu “Trubafona stāsts” dueta “Santehniķi” izpildījumā vēroja 9. klašu skolēni. Īsfilmā divi 

muzikāli jaunieši skolēnus iepazīstināja ar kādu unikālu un savdabīgu mūzikas instrumentu – 

trubafonu, kura galvenā sastāvdaļa ir santehnikas caurules, bet vālīšu vietā tiek izmantotas pludmales 

čības. 

 Pašiem mazākajiem, 1. klasītēm, bija iespēja piedalīties iluzionistu un ziepju burbuļu meistaru 

Pecolli veidotā krāšņā digitālā šovā ar ziepju burbuļiem, lāzeriem un specefektiem izrādē “Zemūdens 

burbuļu izrāde”. Skatoties video, nav tik efektīvi, kā tas būtu klātienē, bet, neskatoties uz to, skolēni 

atzina, ka izrāde bija aizraujoša! 

 Liepājas koncertzāle “Lielais Dzintars” aicināja sākumskolas skolēnus iepazīt vienu no 

simfoniskās mūzikas pasaules hitiem — krievu komponista Sergeja Prokofjeva muzikālo pasaku 

“Pēterītis un vilks”, ko arī skolas 2.a, 2.b un 3. klases skolēni izmantoja. Tiešsaistē no koncertzāles 

simfoniskā pasaka “Pēterītis un vilks” ieveda mazos klausītājus mūzikas pasaulē un iepazīstināja ar 

orķestra mūzikas instrumentiem, kas izspēlēja pasakas varoņu lomas! 

 5. klasītēm bija burvīga iespēja vērot smilšu animācijas priekšnesumus un pašiem izmēģināt 

roku aplikāciju krāsošanā ar krāsainajām smiltīm, ko nodrošināja “Smilšu Kino”. 

 Skolēniem Ziemassvētku noskaņu palīdzēja radīt un ar Ziemassvētku tradīcijām apkārt 

pasaulei iepazīstināja Mikus un Arta Abaroniņi. Koncertprogramma ir veidota kā koncertstāsts, kas 

mūzikas valodā atklāj daudzveidīgas Ziemassvētku tradīcijas visā pasaulē.   

 Visa I semestra garumā izmantojām arī piedāvāto filmu demonstrēšanas pakalpojumus. 

Mācību un klases stundās tika nodrošināta pieeja gan jaunām, gan jau kultūras mantojumam 

piederīgām latviešu filmām, veicinot interesi par latviešu kino, piemēram, “Mans mīļākais karš”, 

“Tizlenes” u.c. 

 Paldies Kultūras ministrijai par doto iespēju skolēniem iepazīt Latviju mākslas un kultūras 

norisēs! 

 

Elīna Memrikova, 

Rojas vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā 

 

 

 


