
 
 
 

Relīze par Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 8. M1 klases 

Muzejpedagoģiskās programmas “Seno latgaļu dzīvesveids ” apmeklējumu. 

 

Š.g. 12. oktobrī mūsu ģimnāzijas 8. M1 klases 31 skolēns devās muzejpedagoģiskās 

programmas apmeklējumā uz Latgales Kultūrvēstures muzeju klases audzinātājas Sandras 

Zeltiņas un vēstures skolotājas Ilonas Lagzdiņas vadībā. Skolēni iepazinās ar 10. – 13. gs. 

Latvijas vēsturi, iepazīstot vienas no senākajām baltu ciltīm – senos latgaļus un to atstāto 

kultūrmantojumu. 

8. M1 klases audzinātājas skatījums:  

Muzejpedagoģiskā programma “Seno latgaļu dzīvesveids” bija saistoša un interesanta 

jauniešiem. Bērni ar lielu interesi klausījās gida stāstījumā  par seno latgaļu dzīvesveidu, 

iepazinās ar dažādiem darbarīkiem, mājokļiem, mājsaimniecības lietām, skaistumkopšanas 

piederumiem, ieročiem. Īpašu interesi radīja stāstījums par dzimtās pilsētas -  Rēzeknes attīstību, 

tās teritoriālajām izmaiņām un iedzīvotājiem vairāku desmitu gadu griezumā. 

Nodarbības beigās jauniešiem bija iespēja iepazīt dažādus tautas mūzikas instrumentus un, 

klausoties gida stāstījumā, papildināt ar mūzikas skaņām. 

Atgriezeniskā saite – skolēnu atsauksmes:  

 Muzejā es iemācījos vairāk par senlatviešu kultūru, karu utt. Es uzzināju par ložmetēju 
“Maksims”.(Aleksis)   

 Man patika muzeja apmeklējums, tas bija interesants. Es iemācījos Rēzeknes vēsturi no 
18.-21.gs. Uzzināju, kāda izskatījās Rēzekne Krievijas impērijas sastāvā. (Rihards)                                                                                                       

 Kultūrvēstures muzejā mūsu ekskursijas vadītājs pastāstīja daudz dažādu faktu par 

Latviju. Mēs apskatījām vēsturiskas lietas- sākot no drēbēm līdz ēdiena bundžiņām un 

sadzīves priekšmetiem. Kopumā man ļoti patika. Mēs uzzinājām daudz ko jaunu un 

interesantu, bet dažus faktus es zināju.(Amanda)  

 Man ļoti tur patika, jo es uzzināju vairāk par Rēzekni un tās vēsturi. Es uzzināju, ka  
Rēzekne bija pirmā pilsēta, kurā uzbūvēja dzelzceļu un pirmā, kura gribēja izveidot un 

nodibināt Latviju.( Raitis)                                                                                                                               

 Parādīja mums koka instrumentus- svilpi, kokli u.c.  (Artūrs)                                           

 Es uzzināju vairāk  par 2.pasaules  kara darbību. Man pastāstīja arī par Latvijas rašanos 

un Rēzeknes vēsturi.   (Armands)                                                                                                                   

 Ļoti patika. Es uzzināju, kādi bija priesteru tērpi, kā tie izskatījās. Vēlreiz atkārtoju 
notikumus par PSRS laiku. Uzzināju, ka latgaļi pirmie izvirzīja domu par komunisma 

atcelšanu. Bija interesanti, kā izskatījās konservi agrākos laikos. Patika  spēlēt kopā ar 

klasi mūzikas  instrumentus. (Santa)                                                                                                                                                                

 Man ļoti patika, ka gandrīz viss ir saglabājies un man patika 1. pasaules kara ieroči, 
piemēram,”Maksims” vai arī parastā šautene ar uzduri.  Man patika klausīties par 1. un 

2.pasaules kariem, kā arī patika skatīties bildes, gleznas, kurās bija attēlotas 1.un 

2.pasaules kara laikā ielas , mājas, celtnes. (Santa)                                                                                                               

 Muzejā mums stāstīja par Rēzeknes vēsturi. No tās es uzzināju , ka Rēzeknes pirmais 
oficiālais nosaukums bija Rossiten. Uzzināju, kā veidojās Latvijas valsts. Interesanti bija 



 
 
 

redzēt un apskatīt 10000 vecu dzīvnieka  galvaskausu, ko bērni atrada Rēzeknes upē. 

Kopumā man ļoti patika.(Ella) 

 Es muzejā apskatīju dažādus vēsturiskus priekšmetus un uzzināju interesantus faktus par 
Latgales kongresu. Man patika muzejā.                                                                                             

(Annija) 

 Man patika muzejā, jo bija interesanti klausīties. Es uzzināju jaunus mūzikas 

instrumentus, kā tie izskatās un skan. Uzzināju, kā agrāk pagatavoja kosmētikas līdzekļus 

. (Kristiāna) 

 Uzzināju, ka Rēzekni agrāk sauca Rossiten, ka bija aizliegts rakstīt ar latīņu burtiem. 
Uzzināju, ka Latgale bija viena no pirmajām , kura ticēja brīvībai. Man muzejā patika.( 

Madara) 

 Muzejā es uzzināju, kāda izskatās asins noliešanas ierīce un kādos gadījumos to izmanto. 
Man parasti neinteresē muzejos, bet šoreiz bija diezgan interesanti, jo gids bija 

jauks.(Aiga) 

 Mums pastāstīja, kāda bija Latvijas teritorija iepriekš. Pastāstīja par to laiku, kad Latvijas 
teritorija bija pievienota Krievijai, par seno zemnieku dzīvi un dzīvesveidu, zemnieku 

darbarīkiem un ieročiem, senajām galda spēlēm.  ( Valērija)                                                                                

 Muzejā mēs uzzinājām vairāk par Latgali, Rēzekni. Es ieteiktu citām klasēm apmeklēt 

muzeju. Man patika. (Agnese)                                                                                                                     

 Muzejā man patika, bija interesanti. Uzzināju daudz ko jaunu par atvijas vēsturi. Man 
patika, ka nodarbības beigās mēs ar klasesbiedriem spēlējām uz dažādiem seniem 

mūzikas instrumentiem. 

 (Viktorija) 

 Es uzzināju, ka Rēzekni agrāk sauca par Rossitten, uzzināju, ka agrāk pilis bija celtas no 
koka, vēlāk no akmens. Rēzekne bija pirmā pilsēta, kurā bija dzelzceļa sliedes caur visu 

pilsētu un Rēzekne bija viena no pirmajām, kas ticēja, ka Latvija var būt brīva .(Egita) 

 Man patika, es uzzināju, ka Rēzeknes iedzīvotājs izveidoja logotipu olimpiskām spēlēm, 

kas notika 1980.gadā.(Raitis) 

 Man patika muzejā, jo tur bija interesanti paklausīties par latgaļu vēsturi un uzzināt 
nedaudz vairāk par seno latviešu mūzikas instrumentiem.(Linda) 

 Man patika gida stāstījums un patika, ka mēs ar klasi spēlējām uz dažādiem mūzikas 
instrumentiem. Es uzzināju vairāk par pilsētas attīstības vēsturi. (Diāna) 

 Es iemācījos, ka senajos laikos izmantoja daudz savādākus ieročus un uzzināju daudz 
jauna par 2. pasaules kara darbību. Man patika, ka mums lasīja vēsturisku stāstu un  mēs 

spēlējām mūzikas instrumentus .(Dāvis)  

 Es skatījos muzeja eksponātus un klausījos gida stāstījumā. Man patika, jo bija 

interesanti.(Demija) 

 Ejot atkārtoti uz muzeju es iegaumēju arvien vairāk un vairāk. Piemēram, es uzzināju, 
vairāk par Rēzeknes pils uzcelšanu, par Rēzeknes attīstības vēsturi.(Valērija) 

 Muzejā mums stāstīja par Latvijas kultūrvēsturi. Man ļoti patika šis gājiens uz muzeju, 
manuprāt, tā var iemācīties daudz vairāk un interesantāk, nekā mācīties mācību stundās 

un klausīties. (Karīna) 

 

 ( Skolotāju I. Lagzdiņas un S. Zeltiņas foto.) 



 
 
 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 


