
 

                  

 

Pateicoties kultūrizglītības programmai “Latvijas skolas soma”, Rīgas Kultūru 

vidusskolas 2. un 3. klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt  un piedzīvot Dirty Deal Teatro 

zinātniskās fantastikas tiešsaistes izrādi "Misija Zeme".  

Planēta Zeme pēc simt gadiem – “Dirty Deal Teatro” radīta īpaša zinātniskās 

fantastikas atmosfēra, lai tiešsaistes izrādē varētu sazināties ar bērniem, kuri vēlas doties 

aizraujošā ceļojumā laikā un telpā, rosinot domāt par vides aizsardzību un tālredzīgi izturēties 

pret savām mājām – planētu Zeme. 

Bērni kopā ar abiem pētniekiem izzināja mūsu planētas rašanās noslēpumus un 

gatavojās doties kosmosa misijā, bet saskārās ar magnētiskajām vētrām, skābajiem lietiem, 

kiberērgļa uzbrukumiem, risināja problēmas ar kosmosa kuģi un citus negaidītus 

sarežģījumus. 

Izrāde visu laiku tika filmēta ar vairākām kamerām, divas, no kurām piestiprinātas 

pie aktieru ķiverēm, un skatītāji savās viedierīcēs varēja just līdzi visiem izrādes “Misija 

Zeme” piedzīvojumiem tiešraidē ZOOM platformā. 

Noskatoties teātra izrādi, 2.a un 2.b klases skolēni vizuālās mākslas un mājturības 

stundās iedomājās, ka ir izrādes veidotāji, un plānoja, kā iekārtotu skatuves telpu, noskatījās 

video kā no kartona kastes izveidot skatuves modeli un izveidoja paši savas radošās fantāzijas 

par skatuves scenogrāfiju un galvenos izrādes tēlus Jāni un Elizabeti. Pēc tam papildināja 

skatuves noformējumu. 

Par planētas Zeme aizsardzību un dabas aizsardzību skolēni turpināja domāt un 

strādāt ētikas stundā, lasot fragmentus no Vika grāmatas "Zemūdens bara lielā diena" un 

nobeiguma noskatījās Rozes Stiebras veidoto animācijas filmu. 

Ārpus ierastās skolas vides mācību process turpinās, un otrās klases skolēniem tas 

ļāva iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises skatuves mākslā, teātra dizainā, tai skaitā 

izzināt Latvijas kultūras vērtības, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, kas saistītas 

ar mācību un audzināšanas darba saturu, paplašināti apgūt mācību saturu, iegūstot jaunas 

zināšanas un prasmes. 

Liels paldies “Latvijas skolas somas” iniciatīvai un Dirty Deal Teatro par iespēju 

Rīgas Kultūru vidusskolas sākumskolas skolēniem apmeklēt pasākumu! 

 

Paldies 2.a klases audzinātājai Aijai Dukurei un  

2.b klases audzinātājai Ingai Kupčai – Ķīsei! 


