
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas izglītojamo dalība tiešsaistes pasākumā                                   

(Latvijas Valsts dibināšanas dienas simulācija) – Nacionālā teātra digitālā izrāde 

 “Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas II teātris” 

 

Tā kā pasaulē un mūsu valstī plosās Covid – 19 vīruss, š.g. 3., 8., š.g. 14. un 15. decembrī 

ģimnāzijas 9.M1, 9.M2, 9.VA, 12.M1, 12.M2, 12.VH izglītojamie un vēstures pedagogi 

un  latviešu valodas un literatūras pedagogi piedalījās unikālā pasākumā – digitālajā izrādē. 

Dalības mērķis bija piedalīties virtuālā valsts dibināšanas dienas simulācijā, izjust tā laika 

noskaņu, būt lieciniekiem 100 gadus senajai pagātnei, kad tika pieņemta vēsturiskā LR 

proklamācija. 

 Skolotājas I. Gailītes skatījums: izglītojamie iepazina vēsturiskus notikumus interesantā, 

atraktīvā veidā, veidoja savu izpratni un pieredzi par LR dibināšanu, politisko sistēmu, tika 

aicināti apzināt sevi kā daļu no nākotnes sabiedrības. 

 Skolotājas Ā. Melnes komentārs: izrāde ir interesanta, piemērota jauniešu auditorijai. 

Samērā plaša informācija par politisko partiju uzskatiem. Dažas lietas vecākas paaudzes 

skatītājiem varētu likties nepieņemamas. Skolēni ar interesi noskatījās izrādi un iesaistījās tās 

vērtēšanā, par ko liecina komentāri. Viedokļi atšķiras, bet vairumam izrāde patika. 

Izglītojamo atsauksmes: 

Noskatoties izrādi, es padomāju par valsti un pagātni. Arī radās pārdomas par to, ka cilvēks 

atradīs risinājumu un tas var ietekmēt uz nākotni. Izrāde ir aktuāla mūsdienas cilvēkam, jo var 

atcerēties vecos laikus un domāt, ko var izdarīt jau šodien. Izrādē katra persona var izdarīt izvēli 

valsta veidošanā. Izrādes par tādām tēmām man neinteresē, bet es sen nebiju redzējusi izrādes un 

atmosfēra mani iedvesmoja. Bija interesants izrādes sakums. (Daniela, 12.M1) 

Teātra izrāde “Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas II teātris” lika man pārdomāt vēstures notikumus, 

kas saistīti ar valsts dibināšanu. Izrādē iekļautie audio komentāri palīdzēja brīžiem uztvert 

informāciju pareizāk un jautrāk. Izrādi noteikti ir vērts demonstrēt atkal nākamgad ar mērķi likt 

jauniešiem apzināties un izglītot viņus, kā Latvijas valsts tika dibināta. “Paņem telefonu, uztaisi 

selfiju un tagad paskaties uz to cilvēku telefonā. Tas, ko tu tur redzi, tas arī ir mūsu nākotnes 

veidotājs.” Manuprāt, šie vārdi ir ļoti atbilstoši šai izrādei, jo to ir paredzēts rādīt skolēniem jeb 

nākotnes Latvijas iedzīvotājiem un veidotājiem, no kuriem būs atkarīgs, kas un kā notiks. (Emīls, 

12.M1) 

Manuprāt, iestudējums par Latvijas proklamēšanas dienu ir veidots ļoti inovatīvā un interesantā 

veidā. Ceļošana laikā, galvenā varoņa versiju komentāri un popmūzikas atskaņošana piešķir 

izrādei humoru un atraktivitāti, taču reizē arī saglabā izglītojošo faktoru, jo skatītājs tiek 

iepazīstināts ar vēsturiski nozīmīgiem personāžiem – Kārli Ulmani, Ati Ķeniņu – un svarīgām 

politiskajām partijām. Tomēr izrādes sākums, manuprāt, varēja būt veiksmīgāks – bija pārāk 

daudz komentāru, kas vienu brīdi sāka likties bērnišķīgi vai kā vienkārša ņirgāšanās par 

personām. Taču, kad tika izskaidrots galvenā varoņa stāsts un saikne ar ceļojumu laikā, sāku 

vairāk novērtēt iestudējuma ideju, un man ļoti patika iedvesmojošais vēstījums, kas dzirdams 

lugas beigās: “Kāda būs mūsu nākotne – tas ir tavās rokās.” (Ginta, 12.M1) 



Man patika komentētājs Aksels, jo viņam bija laba humora izjūta. Citi komentētāji  arī nebija 

slikti, bet tomēr Aksels bija labākais. No tehniskās puses – teātra izrāde bija ļoti laba – 

apgaismojums, dekorācijas. Es gribētu nākotnē noskatīties kaut ko līdzīgu. Aktieri bija ļoti labi 

iejutušies savās lomās, un uz to bija ļoti interesanti skatīties. (Arvis, 9.M1) 

Man ļoti patika šī izrāde. Es atceros, par kādām partijām tika stāstīts un veidotas asociācijas. 

Manuprāt, šis mācību veids, skatoties kaut ko, ir veiksmīgs. Es ne līdz galam sapratu, kādēļ bija 

jāveido varoņa stāsts , bet tas veidoja interesi skatīties tālāk. Man patika mūzika un saprotama 

valoda, kas tika lietota izrādē. Nobeigums atstāja nepilnības sajūtu, kaut gan tas nebija slikts. 

(Linda, 9.M1) 

Uz šo izrādi es lūkojos skeptiski, bet, noskatoties  to, man ļoti patika izrāde. Nākotnē man 

gribētos noskatītos arī citas līdzīgas izrādes. (Einārs, 9.M1) 

Mani aizrāva šī izrāde, man tā likās ļoti interesanta un aizraujoša. Skatoties izrādi, tu starp 

jokiem centies iedziļināties pagātnē un tev tas izdodas. Es uzzināju, kādu lomu spēlē katrs no 

Latvijas proklamēšanas dienas klātesošajiem. Un  tagad mēs dzīvojam brīvā valstī, pateicoties 

viņiem. Liek aizdomāties par nākotni  un pārdomāt, kas ir noticis līdz šim brīdim no mūsu valsts 

sākuma dibināšanas (Annija,9.M1) 

Man šī izrāde patika, jo aizrāva tās sasaiste ar mūsdienām, virtuālo realitāti, ceļošanu laikā, 

dzīvesstāstu, ko vēstīja aizkadra balss. Arī specefekti, kas pielietoti izrādē – gaisma, skaņa – 

padarīja to dzīvu. Ļoti izzinoši bija vērot šo sapulci un redzēt, kā patiesībā notika šis valstij 

svarīgais notikums un kā izskatījās tā dalībnieki un norises vieta. Dažkārt aizkadra balss arī 

tomēr traucēja sadzirdēt visu informāciju, tomēr uz svarīgākajiem brīžiem tika likts īpašs 

akcents. Piemēram, atmiņā palika sociāldemokrātiskās partijas, kuri izvirzīja savas prasības, 

uzruna. No Kārļa Ulmaņa atmiņā iespiedās teiktais, ka Latvija jāstiprina kā iekšienē, tā ārienē. 

Uzrunās dzirdam daudz vārdu, ko mūsdienās vairs nelietojam. (Baiba, 9.VA) 

Man palīdz arī tas, ka atdarināja personas un par tām pastāstīja, jo tā ir vieglāk iegaumēt 

vēsturiski svarīgas personas un atpazīt personu galvenos sasniegumus un to, ko nozīmēja tas 

cilvēks tautai. (Kristiāna, 9.VA) 

Sagatavoja S. Arbidāne, direktora vietniece audzināšanas jomā  

  

 


