
                                          
 

 

 

Jaunas kultūras formas meklējumos 

decembrī  7.a, 10.a, 11.a/b, 12.a klases noskatījās Latvijas Nacionālā teātra izrādi 

“Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas II teātris”. Tā bija valsts dibināšanas dienas simulācija ar 

iespēju laika mašīnā nokļūt 1918. gada 18. novembrī Rīgā, Pilsētas Otrajā teātrī. Šobrīd, kad 

teātris nevar rādīt izrādes skatītājiem, izveidota īpaša šīs izrādes videoversija, kas iekļauta 

programmā “Latvijas skolas soma”. 

Scenārija autors Kārlis Krūmiņš saka: " Izrāde ir par izvēlēm. Izvēles, kuras veica mūsu 

valsts izveidotāji, izvēles, kuras veica mūsu galvenais varonis, izvēles, kuras veica viņa 

vecāki, un izvēles, kuras veic skatītājs, skatoties šo izrādi tieši tik burtiskā veidā – izvēloties, 

kuru kanālu klausīties un vai vispār klausīties." 

Izvēles prasme ir dzīves katrā solī. Kā komentēja jaunieši, izdarīt pareizo izvēli nav 

nemaz nav tik viegli. 

 

Daži skolēnu viedokļiem par digitālo izrādi. 

 Manuprāt, izrāde ir svarīga, jo cilvēkiem ļauj uzzināt par to kā Latviju proklamēja. Man 

patika skatīties, kā aktieri spēlē teātri, man patika iejusties tā laika sajūtās.  

 Tā bija par ceļošanu laikā. Izrādē bija par Latvijas veidošanos un tiem, kas to veidos 

nākotnē. 

 Personīgi es ļoti cienu 18.novembra svinības kā ļoti svarīgu un Latvijai vērtīgu notikumu, 

tāpēc izrāde, kas šo tematu parāda izsmejot un dīvainu, mani neiepriecina. 

 Man patika šī izrāde. Dažreiz bija grūti saprast, kas notiek, bet kopumā izrāde bija 

interesanta, bija jauki iedomāties, kā kaut kas notika. 

 Pēc izrādes noskatīšanās, sapratu, ka labāk ietu uz teātri klātienē, nekā skatītos šādas 

izrādes. 

 Es ieteiktu šo izrādi noskatīties, jo tajā ir labs humors.  

 Es vairāk uzzināju par Latvijas proklamēšanas dienu - kā viss notika, un kādi cilvēki tur 

piedalījās. 

 Izrāde man patika, jo izmatoju visas izrādē piedāvātās iespējas, uzspiedu ciparu un 

atgriezos atpakaļ. Izdarīju izvēli un ieguvu vairāk informācijas par vēstures 

notikumiem. 

 Mums patīk iesmiet par visu, par visām vērtībām. Ja tas ir izaicinājums mūsu vērtību 

noturībai, tad autoriem ir izdevies man radīt neizpratni. 

Paldies teātra komandai par veidoto saikni ar kultūru, vēsturi un tehnoloģijām! Digitālā izrāde 

skolēnus bagātina un pilnveido intelektuāli,  palīdz emocionāli pilnvērtīgi novērtēt dzīves vērtības. 


