
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 7. klases skolēni apmeklē  

Latgales Kultūrvēstures muzeja vēstures stundu “1991. gads – barikāžu laiks” 
 

Notikumiem, kas risinājās Baltijas valstīs pirms 30 gadiem, bija pievērsta visas pasaules 

uzmanība. Šogad Latvijas iedzīvotāji atzīmēja “Barikādēm – 30”. Tā laika aculiecinieki dalījās 

atmiņās, atkal izdzīvojot sajūtas, kas bija piedzīvotas Latvijai tik nozīmīgā brīdī. Rēzeknes 

Valsts 1. ģimnāzijas 7. klases skolēni virtuāli apmeklēja Latgales Kultūrvēstures muzeja vēstures 

stundu, paplašinot savas zināšanas par barikāžu notikumiem Rīgā, klausījās aculiecinieku, arī 

rēzekniešu, atmiņu stāstos,  virtuāli apskatīja muzeja eksponātus, tostarp piedalījās tiešsaistes 

viktorīnā, atbildot uz 1991. gada barikāžu tematikas jautājumiem un sacenšoties ar 

klasesbiedriem.  

 

Ieskatam daži mūsu skolēnu viedokļi: 

 

“Man stunda patika, es uzzināju daudz ko jaunu, bet domāju, ka zinu lielāko daļu.” /Markuss, 

7.B/ 

“Bija ļoti interesanti paklausīties šo prezentāciju, man patika. Ļoti interesanti bija pildīt tekstu, ja 

tas ir kā sacensības.” /Laura, 7.B/ 

“Šodien man bija neparasta pieredze piedalīties online ekskursijā un klausīties par barikādēm. 

Man ļoti patika! Es uzzināju daudz vairāk informācijas, piemēram ,kā izskatās barikāžu zīme 

,kuru deva par aktīvu piedalīšanos. Uzzināju, cik cilvēku gāja bojā. Manuprāt, tā bija ļoti vērtīga 

mācību stunda!” /Anna, 7.B/ 

“Klausīties bija ļoti interesanti , jo varēja uzzināt, kā cilvēki piedalījās barikādēs. Es uzzināju, ka 

Latvijā:13. janvārī sākās barikāžu laiks. 1991. gada 21. augustā Latvijas Augstākā padome 

pieņēma konstitucionālo likumu “Par LR valstisko statusu”, likumā tika paziņots par pilnīgu 

Latvijas neatkarības atjaunošanu. Un arī es uzzināju, kādu medaļu deva par piedalīšanos 

barikādēs. Man arī patika piedalīties viktorīnā.” /Kristaps, 7.B/ 

“Šajā nodarbībā man patika atbildēt uz jautājumiem par Barikādēm, bet man nepatika klausīties, 

biji ļoti skumji .” /Jegors, 7.B/ 

“Es uzzināju, ka 1991. gada 13. janvārī Latvijā sākās barikādes. Latvijā barikādēs tika nogalināti 

5 cilvēki, bet Lietuvā 14.” /Brigita, 7.B/ 

“Muzeja apmeklējums man patika, bija ļoti interesanti un aizraujoši.”/Līva, 7.B/ 

“Man bija ļoti interesanti klausīties par barikādēm un pildīt uzdevumus. Es uzzināju daudz ko 

jaunu, piemēram, ka muzejā ir pieraksti, kur ir aprakstīta katra diena barikāžu laikā.” /Adriana, 

7.B/ 

Savukārt 7. A klases skolēni raksta: 

“Ļoti patika klausīties stāstījumu par barikāžu laiku un pildīt noslēguma testu.” 

“Uzzināju, kas ir OMON” 

“Uzzināju, ka arī rēzeknieši piedalījās barikādēs – Andris Eriņš, Viktors Vonogs” 

“Es visu zināju, bet vērtīgi bija atkārtot.” 

“Patika stāstījums par sviestmaizēm, ko ēda barikāžu laikā.” 

 

 Pateicamies LKM muzejpedagogam Vincentam Taboram par interesanto vēstures stundu! 

Klases audzinātāju Jeļenas Pikumas un Vitas Seņkānes  ekrānuzņēmumi. 
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