
Muzejpedagoģikā programma “1991. gads – barikāžu laiks”. 

Datums: 31.01.2022. 

Vieta: Attālināti zoom.us vietnē, mācību stundas laikā 

Mērķis: Iegūt jaunas zināšanas par Barikāžu laiku un rēzekniešu dalību pārmaiņu 

procesā 20.gs.   80. – 90. gados. 

Priekšmets: Latvijas un pasaules vēsture 

Atbildīgā persona: vēstures skolotāja Sandra Taranda 

Skolēnu domas par pasākumu: 

Vladislavs Ivanovs 

Man bija ļoti patīkami piedalīties zoom konferencē. Es uzzināju daudz faktu un 

dažādu momentu par barikāžu laikiem. Godīgi varu pateikt ,ka arī mans tēvs 

piedalījās šajā notikumā ,un es  esmu ļoti lepns par to. Kad es biju bērns, viņš man 

daudz stāstīja par tiem notikumiem 91.gadā. 

Raitis Madžuls 

Bija interesanti klausīties un uzzināt jaunus faktus par barikāžu laikiem. Ieteikumu 

nav, redzams profesionāls darbs. 

Anastasija Šerkina: 

Nodarbība bija interesanta. Uzzināju daudz vairāk par Rēzeknes uzdrīkstēšanos PSRS 

laikos. Kādi bija notikumi mūsu pilsētā saistīti ar Latvijas neatkarības atguvi. Ļeņina 

pieminekļa nojaukšana, iedzīvotāju uzdrīkstēšanās celt augsti sarkanbaltsarkanus 

karogus, protesti. Savukārt tēmai saistītai ar Baltijas ceļu, barikādēm un Molotova-

Rībentropa paktu, es ne sevišķi uzzināju ko jaunu. Ieteikumu nav, viss bija kolosāli. 

Laura Trukšāne 

Viss man patika, vienīgai bija slikti sadzirdams, principa nekā jauna neuzzināju, jo 

skolotāja ir visu stāstījusi, bet bija interesanti klausīties par karogu Man ļoti patika 

stunda, pedagoģe visu stāstīja un komentēja ļoti interesanti un aizraujoši. Patika ļoti 

daudzi, nedzirdēti fakti par notikumiem Rēzeknē, kas notika tagadējā Raiņa parkā, kas 

notika pie domes laukuma un kā tapa Māras piemineklis. Ļoti daudz ko uzzināju par 

Barikāžu laiku, biju redzējusi daudzas atmiņas un dokumentus, kas liecina par 

Barikāžu laiku Latvijā. Ļoti pateicos par šo interesanto mācību stundu! 

Daniels Bartaševičs 

Patika prezentācijas struktūra un informācijas koncepcija. Visa informācija, kuru 

guvu, bija ļoti pareizā secībā, notikums pēc notikuma. Uzzināju jaunas personas, 

datumus un notikumus, kuri notika Brīvības cīņās un pirms tām, piemēram, OMON 

cilvēku apšaušana Rīgā. Muzeja pedagoģei iesaku sakārtot tehnisko aprīkojumu, jo 

bija stipra atbalss, kas neļāva sadzirdēt daudzus atslēgas vārdus. Šī nodarbība 



patiešām bija ļoti noderīga ne tikai vēstures stundām, bet arī uzzināju jaunus faktus 

par Rēzekni. Man patika skatīties vecas bildes, kur bija nobildēta mana pilsēta. 

Megija Rutka 

 Man ļoti patika tas, ka uzzināju vairāk par Rēzeknes un Latgales vēsturi no 1987. līdz 

1991. gadam. Es uzzināju vairāk informācijas par to, kā rēzeknieši ,Latgale iesaistījās 

dziesmotajā revolūcijā ( BALTICA ). Ļoti ieinteresēja arī tas, kā Rēzeknes iedzīvotāji 

mēģināja pacelt sarkanbaltsarkano karogu, kad Latvijas teritorija vēl bija PSRS 

sastāvā. Mani ļoti iedvesmoja latviešu drosme un viņu spēja riskēt par valsti, kura 

pastāvēja 50 gadus atpakaļ. 

Daniels Smuļovs 

 Kopumā man patika nodarbība, varēja daudz uzzināt gan par notikumiem, kas vēlāk 

aizveda līdz Barikāžu laikiem, par pašiem Barikāžu laikiem, gan par sekām. 

Informācija tika ļoti skaidri paskaidrota, bet vēlējos, lai tā tiktu pasniegta nedaudz 

''kompaktāk'', nedaudz kodolīgāk, jo brīžiem šķita, ka jau pastāstītais tiek vēlreiz 

atkārtots. 

Egils Runčs 

Kopumā prezentācija bija laba, savukārt varētu pamainīt prezentācijas dizainu vai 

pievienot kādu spēli (Kahoot), lai skolēni izrādītu lielāku interesi mācības procesam 

un iegūt jaunas zināšanas. 

Šajā nodarbībā uzzināju dažādus interesantus faktus par barikāžu laiku. 

Visinteresantākais, manuprāt, bija uzzināt, kā Rēzekne bija saistīta ar šo vēsturisko 

posmu. Bija patīkami redzēt bildes (piemēram, pieminekļi) no mūsu pilsētas un 

apkopot informāciju. Man patika, ka pedagoģe bija atvērta un gatava atbildēt uz mūsu 

jautājumiem. Tas ir jauki, ka mūsu vēstures stundās notiek tādas nodarbības. 

Ņiķita Buļs 

 Protams, neatcerēšos visus datumus, kuri bija iekļauti prezentācijā, taču vēsturē tiem 

ir liela nozīme. Taču ļoti patika tas, ka prezentācija bija ļoti saistoša, jo bija ļoti daudz 

īstu cilvēku pārdzīvojumu, kā arī uzņemtās tā laika bildes no cilvēku personīgajiem 

arhīviem. 

Anda Zīlīte 

 Manuprāt, nodarbība bija pamācoša, jo, ir dzirdēts notikumi Latvijā, bet tieši 

Rēzekne - ne ļoti. Bija interesanti paklausīties, jo atcerējos par Māras pieminekli, ka 

mēs par to skatījāmies kulturoloģijā ,un tur arī stāstīja par to laiku. Bija labi atkārtot 

par to ,ko mācījāmies un ko varbūt esam piemirsuši. 

 

Viedokļus apkopoja Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas vēstures skolotāja  

Sandra Taranda 


