
Ekskursija uz Latvijas Nacionālo mākslas 
muzeju un ” Rīgas biržu.” 

 

2018.gada 12.decembra rītā, projekta “Latvijas skolas soma” 
ietvaros, Tukuma 3.pamatskolas 6b.klases skolēni kopā ar skolotājām Aigu 
Jansoni un Jeļenu Orlovu, tikās Tukuma dzelzceļa stacijā, lai kopīgi ar 
vilcienu dotos uz Rīgu. 

Brauciena mērķis bija iepazīt Latvijas un pasaules mākslas un 
kultūras mantojumu. Pirmā pieturvieta bija Latvijas Nacionālais mākslas 
muzejs, kurā, gida pavadībā, varēja iepazīties ar pašu muzeja ēku un tā 
rekonstrukcijas gaitu, kā arī aplūkot latviešu mākslas attīstības vēsturi ar 
mākslas darbu palīdzību.  Skolēni iepazina tādu slavenu latviešu 
mākslinieku darbus kā Jānis Rozentāls, Vilhelms Purvītis, Maija Tabaka u.c.. 

Mākslas galerijā “Rīgas Birža” skolēniem tika sniegta iespēja aplūkot 
pasaules mākslas un kultūras mantojumu. Kā galvenais apskates objekts 
bija ēģiptiešu zāles apmeklējums, kurā skolēni varēja aplūkot ĪSTU 
ēģiptiešu mūmiju un sarkofāgu. 

Skolēni ļoti augstu novērtēja abu muzeju apmeklējumu sniegtos 
ieguvumus, kā arī vairums no viņiem būtu gatavi, vēl kaut reizi dzīvē 
apmeklēt konkrētos muzejus! 
 

 

 

  



 

” Piedzīvosim 1905.gadu” 
 

Projekta” Latvijas skolas somas” ietvaros 6.decembrī 2018.gadā 

9.klase devās  uz Durbes pili, lai piedalītos muzejpedagoģijas nodarbībā ” 

Piedzīvosim 1905.gadu.” Tās uzdevums bija aktualizējot Latvijas un pasaules 

vēstures mācību saturu, radīt priekšstatu par Latvijas sociāldemokrātu 

idejām un nelegālo darbību, revolūcijas cēloņiem un norisi, kā arī radīt 

priekšstatu par vācbaltu muižnieku uzskatiem. 

Nodarbības sākumā  skolēni sadalījās 5 grupās un katrai grupai tika 

izsniegtas darba lapas. Staigājot pa Durbes pili, katra grupa apmeklēja 5 

stacijas, kur tika nolasīta no avīzes izraksta vai izstāstīta situācija par 

1905.gadu. Izpildot Durbes pils darbinieka uzdevumu, katra grupa izprata 

vai dotais apraksts bija patiesība vai mīts. Pasākuma beigās vēl tika sniegta 

īsa ekskursija pa Durbes pili un tad visi kopā apsprieda savu dienu, 

uzdevumus un atbildes. 

  



“Mildas noslēpumi” 
 

6.decembrī, mūsu skolā  iniciatīvas” Latvijas skolas somas ” ietvaros 

1.-4. klašu skolēniem bija iespēja noskatīties izglītojošu, muzikālu izrādi ” 

Mildas noslēpumi “, ko rādīja Kašera ” Sapņu fabrika”. 

Svinot Latvijas valsts apaļo simtgades jubileju, Brīvības piemineklis 

mirdz spoži jo spoži! Pieminekļa virsotnē slejas lepnākā un staltākā 

skultpūras daļa, kas ir brīvības un dzimtenes simbols, jebšu kā mīļi tautā 

mēdzam dēvēt – Milda. Vērojusi mūžam mainīgo Latviju un tās rosīgos 

iedzīvotājus, reizi simts gados Milda nokāpj pie mums lejā un ļauj ielūkoties 

savās zvaigznēs, un uzzināt trīs lielos noslēpumus, kurus turējusi savās 

rokās. 

Šis pasākums veicināja prasmi sadarboties, līdzdarboties, kā arī 

veicināja klases saliedēšanos. Skolēniem ļoti patika šis pasākums! 

  

 

  



” Ziemassvētku laiks Durbes pilī” 
 

Iniciatīvas ” Latvijas skolas soma” ietvaros, 2018.gada 4.decembrī. 5. klases 

un 5.decembrī 6. a klases skolēniem bija iespēja apmeklēt radošo darbnīcu ” 

Ziemassvētku laiks Durbes pilī.” Tās mērķis bija veicināt skolēnu izpratni par 

Ziemassvētku tradīcijām 19.gs. beigās, 20.gs sākuma periodā, aktīvi 

līdzdarbojoties svētku notikumu un aktivitāšu izveidē. 

Sākumā skolēniem bija ekskursija pa Durbes pili, kur tika stāstīta tās vēsture, 

tika iepazīstināti ar Ziemassvētku tradīcijām 19.gs beigās, 20 gs. sākumā. Pēc tam 

katram skolēnam bija jāveic 4 uzdevumi : jāpagatavo dāvanu maisiņš no papīra, 

jālej sveces, jācep piparkūkas, jālej laimes. Skolēniem ļoti patika šis pasākums. 

Paldies Durbes pils darbiniekiem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



” Melu klubs” 

 

Iniciatīvas ” Latvijas skolas somas” ietvaros, mūsu skolā, pie 7. un 8. klašu 

skolēniem, viesojās Talsu muzeja pārstāvji ar muzejpedagoģijas programmu ” 

Melu klubs.” Tā mērķis bija sekmēt skolēnu interesi par dažādu laikmetu 

kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm, konkrētā laika periodā izmantojamiem 

priekšmetiem. 

” Suitu sieva”, ” skolotāja”, ” profesors”, ” čigāns” skolēniem sagatavoja 

četrus stāstus par vienu noteiktu priekšmetu. Skolēniem bija jāizdomā, kuri ir 

meli, kura ir patiesība. Muzeja darbinieki bija sagatavojuši neparastus sadzīvē 

lietojamus priekšmetus, piem.: zirga zobu rīvi, mušķērāju, sēklu stādītāju. Skolēni 

bija ļoti ieinteresēti šajā pasākumā. Paldies Talsu muzeja darbiniekiem! 

 


