
Melngalvju nama ekspozīcijas apskate un 5D lidojums virs Rīgas Latvijas skolas somas ietvaros 

 

 Septembra beigās Rēzeknes 3.vidusskolas skolēniem bija iespēja apmeklēt Melngalvju namu -  

vienu no krāšņākajām ēkām Rīgā, kas glabā unikālu vēsturisko mantojumu par leģendāro Melngalvju 

brālību un Rīgas vēsturi.  

 Melngalvju nams tika izvēlēts kā mācību satura papildinājums vēstures stundās, mācoties par 

Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidību un saimniecības vēsturisko attīstību. Pētot sadarbību 

un tirgošanās iespējas Latvijas teritorijā, Melngalvju nams ir spilgts to laiku piemērs, kas saglabājās līdz 

mūsdienām. Un 5D kino papildināja angļu valodas mācību procesu, ne tikai skatoties filmu angļu valodā, 

bet arī uzzinot jaunus faktus par galvaspilsētu.  

 Iespaidos dalījās 12.klases skolniece Anastasija: 

 „29.septembrī mums bija iespēja apmeklēt Melngalvju namu. Rīgas Melngalvju nams ir 14.-17. gadsimta 

arhitektūras piemineklis, kurš atrodas Vecrīgā. Mūs sagaidīja nodarbības vadītājs, kura vadībā mēs 

izzinājām Melngalvju namu. Sākumā mēs uzzinājām nama vēsturi un nozīmi mūsdienās. Pateicoties 

hronoloģiskai tabulai, bija iespēja analizēt dažādus vēsturiskus notikumus, kas aizveda līdz mūsdienām. 

Kādreizējā tirgotāju „māja” mūsdienās pavērās kā kultūrvēsturiskais mantojums, kurš šobrīd tiek 

izmantots pavisam citādi nekā iepriekš. 

 Melngalvju namā nodarbības vadītājs parādīja arī fotoizstādi, kurā attēloti Latvijas Valsts 

prezidenti, apmeklējot to. Biju pārsteigta arī par Melngalvju nama konstrukciju, jo tā ir ļoti interesanta un 

neparasti izdomāta, īpaši, pagrabtelpās varēja redzēt vairākas mazas durtiņas, kuras kalpoja kā sadalījums 

starp tirgotājiem. Protams, neskatoties uz to, ka Melngalvju nams mūsdienās tiek izmantots kā telpas 

svinībām, tajā tik un tā var redzēt senās lietas un tā laika pieminekļus. Pēc vēsturiskā pārgājiena mēs 

devāmies uz vienu no Melngalvju nama telpām, kur bija iespēja apskatīt galvaspilsētu no cita skatu 

punkta - 5D kino. 

 Pēc nama apmeklējuma vēstures stundā mēs diskutējām par Melngalvju sniegumu Latvijas 

saimniecības attīstībā un veidojām secinājumu karti. Angļu valodas stundās pildījām darbu ar tekstu, kas 

bija kā turpinājums klausīšanās un skatīšanās aktivitātei pēc 5D kino.  

  Tas bija interesants un izzinošs brauciens, un mēs noteikti brauksim vēl, lai uzzinātu vēl vairāk 

un vairāk." 

 

 Paldies SIA "Rīgas nami" par izzinošo nodarbību Melngalvju namā un interesantiem faktiem par to! 

 Paldies SIA "Look at Riga" par savādāku Rīgas redzējumu! 
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