
Lai dažādu tautību jauniešus iepazīstinātu ar atšķirīgo Latvijas kultūrvidi pilsētā un laukos, tika 

īstenotas projekta "Roku rokā" aktivitātes "Pils + sēta 21. gadsimtā", kurās piedalījas skolēni no 

Rīgas 33. vidusskolas. Projekta laikā no 10. septembra līdz pat decembra vidum notika vairāki 

pasākumi, kuru laikā jaunieši ne tikai ieraudzīja Rīgu caur dažādām kultūrvēsturiskām tradīcijām 

un vietām, bet dodas arī ekskursijā uz Piebalgas pusi, kur iepazīna vietējās kultūras bagātību un 

senos amatus. 

Jau 10. septembrī Rīgas 33. vidusskolas audzēkņi devās ekskursijā pa Krišjāņa Barona ielu, kas 

iezīmē robežu arī vēsturiskajā Rīgā. Jaunieši iepazina nozīmīgākos kultūrvēstures objektus ar 

fotoorientēšanās palīdzību, t.s.k. Vērmanes dārzu, uzzinot vairāk par Rīgas vēsturi. Projekta 

dalībnieki paviesosies arī Kr. Barona muzejā, lai skatītu Dainu tēva veikumu un saikni ar šo 

vēsturisko ielu, tiksies ar mājas vecāko iemītnieci, uzzinot daudz interesanta par Latvijas 

galvaspilsētu. 

Otrajā pasākumā. kurš notiks septembra izskaņā, dalībnieki dosies uz Jaunpiebalgu, pa ceļam 

piestājot vietās, kur vedušas Aleksandra Čaka, Kārļa Skalbes, brāļu Kaudzīšu takas. Šajā dienā 

jaunieši svinēs rudens saulgriežus, kopīgi piedaloties meistardarbnīcās - sienot sieru, kuļot 

sviestu, cepot pīrāgus, gatavojot iekuru, kā arī rotājumus no salmiem un siena. Te viņi iepazīs arī 

seno mūzikas instrumentu skaņas. Ekspedīcijas dalībnieki piestās arī Zosēnos, kur vietējā 

mākslas centrā apskatīs latviešu autoru gleznas. Atpakaļceļā redzēs vienu no Kārļa Zāles 

pieminekļiem, par kuru zina retais. Tas atrodas pie Jaunpiebalgas baznīcas. Piebalgas diena 

izskanēs E.Dārziņa muzejā "Jāņaskola" ar "Melanholisko valsi." 

Oktobrī projekta dalībniekiem būs iespēja ieraudzīt bohēmisko Rīgu Aleksandra Čaka acīm, 

kopīgi dodoties pastaigā un arī viesojoties A. Čaka muzejā. Šeit jaunieši varēs izbaudīt Čaka 

dzeju aktiera Arta Robežnieka izpildījumā. 

Aktivitāšu "Pils + sēta 21. gadsimtā" noslēdzošie pasākumi notiks decembrī, kad jauniešiem būs 

iespēja iepazīt mākslas vēstures pamatus Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, pašiem zīmējot 

vai veidojot savu mākslas darbu. 

Projekta "Roku rokā" aktivitāti "Pils + sēta 21. gadsimtā" organizē Tradicionālās kultūras 

veicināšanas biedrība "Kalna Ķeiķi" sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma". Projekta 

norisi atbalsta British Council pārstāvniecība Latvijā. 

 

Kr. Barona muzejs par Rīgas 33. vidusskolas skolēnu ekskursiju. 

https://www.facebook.com/baronamuzejs/posts/2999939866699319

