
Jau vairāku gadu garumā norisinās projekts „Latvijas skolas soma”. Arī mūsu 

skola aktīvi tajā iesaistās un izmanto piedāvātās iespējas. 

9. oktobrī 8.a un 8.b, kā arī vidusskolas klašu komandas devās uz Rīgu, lai 

piedalītos muzejpedagoģiskajā nodarbībā izstādē un izlaušanās spēlē „Bēgļu gaitās”, 

kā arī mācību spēlē „Kara laika Rīga”, ko organizē muzejs „Latvieši Pasaulē”.  

Par piedzīvoto, pārdzīvoto, izjusto un uzzināto savās pārdomās dalās paši 

pasākuma dalībnieki.  

12.a klases skolniece Līga Vestfāle: „Trešdien, dodoties uz muzeju zināju tikai 

nodarbību tēmu, kā arī to, ka būs izlaušanās spēle un orientēšanās. 

Pirmais, ko muzejā aplūkojām bija izstāde par bēgļiem. Tur varēja redzēt 

dažādus priekšmetus, kurus līdzi ņēma bēgļi. Dažs ņēma sudraba karotes, Lielvārdes 

jostas, svētbildes, Latvijas enciklopēdiju un rotaļu zirdziņu. Šie priekšmeti man lika 

aizdomāties par tā laika cilvēkiem, par to, kas viņiem bija vissvarīgākais kara laikā. 

Es nespēju pat iedomāties sevi viņu vietā un apjaust tos pārdzīvojumus, kas bija 

cilvēkiem, kuri devās bēgļu gaitās. 

Man ļoti patika spēle par izlaušanos. Tā ļāva iejusties bēgšanā no Rīgas uz 

Liepājas ostu, lai dotos prom pasaulē, bēgot no tuvojošās padomju varas. Kad 

nokļuvām telpā, kurā sākās spēle, sākotnēji bijām apjukuši. Centāmies koncentrēties 

un meklēt norādes, lai tiktu uz citām telpām, līdz beidzot sasniedzām galamērķi - ostu. 

Šī spēle mūs saliedēja un ļāva mums saprast, ka komandas darbs ir vissvarīgākais. 

Pēdējais no uzdevumiem bija pēc norādēm kartē un paralēli veicot dažādus 

uzdevumus, izprast jauniešu dzīvi kara laika Rīgā. Vēl  nekad nebiju tādā ātrumā 

pārvietojusies pa Rīgu, jo uzdevumam bija ierobežots laiks. Veicot orientēšanās 

uzdevumus, uzzinājām daudz ko jaunu. Sapratām, ka, lai nonāktu pie mērķa, ir 

jāuzticas un jāieklausās vienam otrā ”. 

Savās pārdomās dalās 8.a un 8.b klases skolēni: 

„Man ļoti patika ekskursija. Es vairāk iepazinu Rīgu un uzzināju vairāk par 

senajiem laikiem.” Maira 

„Man ļoti patika ekskursija, jo uzzināju daudz par 1944. gada notikumiem Rīgā 

un Latvijā. Tomēr man visvairāk patika izlaušanās istaba, tā man likās interesanta un 

aizraujoša”. Linards 

„ 9. oktobrī devāmies izzinošā, ar vēsturi saistītā ekskursijā. Uzzināju daudz par 

bēgļu gaitām Latvijā Otrā pasaules kara laikā. Informāciju uzzinājām savādākā un 



interesantā veidā. Manuprāt, tas ir labākais un foršākais veids, kā mācīties vēsturi un 

ne tikai”. Ralfs 

„Es ieguvu jaunas zināšanas par 1944. gada notikumiem Latvijā. Laikā, kad 

notika Otrais pasaules karš un Latvijas teritorija atradās Vācijas un PSRS 

karadarbības zonā. Man ļoti patika izlaušanās spēle un orientēšanās pa Rīgu”.  Una 

„Ļoti daudz ko interesantu iemācījāmies par Rīgu un bēgļiem 1944. gadā. 

Veiksmīgi izpildījām uzdevumus izlaušanās spēlē “Bēgļu gaitās”. Ja atkal būs līdzīga 

iespēja, noteikti braukšu”. Aksels 

„Es uzzināju vairāk par laiku Latvijā pēc 2.  pasaules kara. Man patika mācīties 

vēsturi caur interesantām metodēm. Es guvu daudz pozitīvu iespaidu”. Vendija 

„Bija ļoti interesanti iejusties latviešu bēgļu vietā, kā arī iepazīt Vecrīgu un 

vietas, kas saistās ar 1944. gada bēgļu gaitām. Manuprāt, orientējoties un veicot 

uzdevumus izlaušanās spēlē, mēs pilnveidojām prasmes darboties komandā. Es 

domāju, ka šādi darbojoties ir interesantāk izprast un iemācīties vēsturi”. Laila 

„Es ieguvu labāku priekšstatu par bēgļu gaitām Latvijā. Es uzzināju par cilvēku 

izjūtām šī notikuma laikā”. Ieva 

„Es ieguvu jaunas zināšanas par Latvijas vēsturi. Es uzzināju nedaudz par 

jauniešu dzīvi kara laikā”. Jānis. 

„Kopumā ekskursija man patika, bija ļoti interesanti, lai gan orientēšanās bija 

nedaudz grūta. Bija interesanti staigāt pa Rīgu un uzzināt kaut ko jaunu. Aizraujoši 

bija iejusties kā bija agrāk, meklēt vajadzīgās lietas bēgļu gaitām veltītajās istabās. 

Tas bija forši. Protams, ekskursijas laikā  interesanti arī bija uzzināt vairāk faktu par 

bēgļu gaitām.  

Es citiem, kuri vēlas braukt uz turieni, ieteiktu gatavoties un noskaņoties kaut 

kam interesantam.” Antra  

„Man ekskursijā viss ļoti patika, visās istabās uzdevumi bija  izveidoti tā, ka bija 

āķīgi, bet ne pārāk grūti. Viss bija ļoti atbilstoši tēmai un ļoti interesanti. Arī 

stāstījums par bēgļiem bija ļoti interesants un orientēšanās pa Vecrīgu  bija ļoti jautra! 

Kopumā man viss ļoti patika un es noteikti brauktu vēlreiz! Vienīgais ieteikums  – 

izveidot garāku izlaušanās spēli, lai piedzīvojums būtu ilgāks”. Nikola 

„Man ekskursija patika, diena bija izdevusies un jautra. Ja būtu iespēja doties 

vēl šādā ekskursijā, es noteikti dotos, jo izlaušanās spēle bija jautra un tur vajadzēja 

loģiski domāt, darboties komandā. Man arī patika orientēšanās pa Rīgu, jo uzzināju 

daudz jauna, iepazinām jaunas vietas”. Madara 



Tāpat kā skolēniem, arī mums skolotājām Inetai Bicālai, Sanita Fjodorovai un 

Ivetai Krastiņai tā bija jauna pieredze un brīnišķīgi pavadīta diena. Mēs 

pārliecinājāmies par mūsu skolēnu erudīciju, spēju strādāt komandā neierastos 

apstākļos, par viņu fizisko izturību. Paldies viņiem par visas dienas garumā 

sniegtajām pozitīvajām emocijām! 

Pievienojos skolēnu viedoklim, ka šī mācību ekskursija tās veidotājiem un 

organizatoriem ir izdevusies lieliski! 
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