
Rēzeknes sākumskolas 4.-6.klašu skolēni programmas “Latvijas  

skolas soma” ietvaros Latgales Kultūrvēstures muzejā apmeklē 

 muzejpedagoģisko nodarbību „1991. gads -  barikāžu laiks” 
  

Rēzeknes sākumskolas 4., 5. un 6. klašu skolēni programmas “Latvijas skolas 

soma” ietvaros 2023. gada janvārī Latgales Kultūrvēstures muzejā apmeklēja 

muzejpedagoģisko nodarbību „1991. gads -  barikāžu laiks”. Skolēni uzzināja, ka viens no 

izšķirošākajiem un simboliskākajiem notikumiem Latvijas Republikas neatkarības 

atjaunošanā bija 1991. gada janvāra barikādes, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja 

valsts brīvību, ka tūkstošiem cilvēku no visas Latvijas devās uz Rīgu, lai aizsargātu Latvijas 

valdību un svarīgas iestādes – valdības ēkas, radio, televīziju, pastu u.c. Nodarbībā skolēni 

aplūkoja barikāžu laikā lietotos priekšmetus, izzināja barikāžu laika notikumus, padziļināja 

zināšanas par 1991. gada barikāžu notikumiem Baltijā un Latvijā, par novadnieku ieguldījumu 

barikāžu notikumos, uzdrīkstēšanās laiku: sarkanbaltsarkanā karoga iznešana, grupas 

“Helsinki – 86” līdera Jura Vidiņa uzruna,  tikšanas ar vienu no Atmodas laika personību – 

dzejnieku Jāni Peteru u.c., Trešās atmodas notikumiem: “Baltijas ceļš”, Tautas fronte, 

Barikāžu laiks, Latgales atbrīvošanas pieminekļa “Vienoti Latvijai” trešā atgriešanās. 

 
Rēzeknes sākumskolas skolniece Evelīna J.: “Paldies muzejpedagoģei, viņa bija zinoša un 

atklāta. Pastāstīja gan par barikāžu laiku, gan par notikumiem brīvās Latvijas laikā – 

pieminekļu nojaukšanu un atjaunošanu, piemēram, pieminekļa “Vienoti Latvijai” uzstādīšana 

Rēzeknē.” 

Damiana Leila: “Es uzzināju, no kā cēla barikādes – baļķi, smagās mašīnas, betona 

konstrukcijas u.c., kāpēc tās cēla. Jauki, ka nodarbības laika bija iespēja pie izveidotā 

barikāžu ugunskura dzert tēju un izzināt barikāžu laika notikumus.” 

Grieta: “Uzzināju daudz jaunas informācijas par barikādēm. Bēdīgi, ka gāja bojā cilvēki.” 

Kristers: “Bija izzinošs stāstījums, prezentācijā bija bildes, fotogrāfijas par barikāžu laika 

notikumiem barikāžu laikā un pēc barikādēm.” 

Raitis: “Man patika muzejā, ļoti patika, ka bija radīta vide, kas ļāva izprast, kā cilvēki 

barikāžu laika notikumos pavadīja laiku, lai paustu savu nostāju, lai būtu brīva, neatkarīga 

Latvija.” 



Niklāvs: “Prieks, ka Latvija ir neatkarīga! Paldies muzejpedagoģei, kura izstāstīja un 

parādīja prezentāciju par barikādēm.” 

Justīne: “Uzzināju par novadnieku ieguldījumu barikāžu notikumos.” 

Aleka: “Uzzināju, kādi baisi notikumi notika, kad Latvija vēl nebija brīva. Uzzināju, ka 

Latvijā dzīvojošie cilvēki miermīlīgi, bez ieročiem pauda savu nostāju barikādēs, lai dzīvot 

brīvā Latvijā.” 

Paldies Latgales Kultūrvēstures muzeja pārstāvjiem par sirsnīgo uzņemšanu! Paldies 

muzejpedagoģei Renātei Ničiporčikai par izzinošo nodarbību, par zināšanu pārbaudes 

jautājumus sagatavošanu Rēzeknes sākumskolas konkursam „1991. gada barikāžu atcerei”, 

kurš notiks 2023. gada 25. janvārī 4.-6.klašu skolēniem! 
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