
6.a un 7.a klases skolēnu ekskursija uz Ziemassvētku kauju muzeju un Jaunpils pili 

 

Otrdien, 3.oktobrī, sagaidot Latvijas simtgadi, 

6.a un 7.a klases skolēni devās mācību ekskursijā uz 

Ziemassvētku kauju muzeju un Jaunpils pili. 

Ziemassvētku kauju muzejā apskatījām izstādi 

"Latviešu strēlnieku Ziemassvētku kaujas" un kauju 

vietu maketu. Gida pavadībā izstaigājām muzeju un 

piedalījāmies izglītojošās nodarbībās – apguvām priekšstatu par ikdienu kara laikā un 

piedalījāmies dažāda veida grupu sacensībās šķēršļu joslu pārvarēšanā.  

Apskatījām nocietinājumu sistēmas posmu- blindāžu un daļu no vācu aizsardzības pirmās 

līnijas - "vācu valni". Uzzinājām, ka aizsardzības līnijas nocietinājumu sistēmas daļa ir vienīgais 

šāda veida objekts Baltijā. 

„Mangaļu ” mājās apskatījām vairāk nekā 200 fotogrāfiju, kauju shēmas un Tīreļpurva 

apkārtnē atrastos priekšmetus, kuri ir vēsturiskā liecība par tā laika notikumiem. 

Iekštelpās skolēnu uzmanību piesaistīja lielākais kauju vietu makets Latvijā, kurā attēloti 

vairāki kvadrātkilometri Ziemassvētku kauju teritorijas ar I Pasaules kara nocietinājumiem. 

Ekskursijas dalībnieki pārbaudīja savas zināšanas dažādu kara priekšmetu atpazīšanā.  

Daudzi gida uzdotie jautājumi skolēniem likās vienkārši, jo ātri rada atbildes, bet bija arī 

tādi „cietie rieksti”, kur jādomā, piemēram, no kā sastāv patrona? 

Pēc tam devāmies uz Jaunpils pili, lai iepazītu viduslaiku bruņinieku dzīvi un paradumus.  

Jaunpils ir viena no viduslaiku pilīm, kas ir saglabājusi savu sākotnējo izskatu. Tā celta 

1301. gadā kā Livonijas ordeņa cietoksnis. Pils saimnieki vairāk nekā 350 gadus bija fon der Reku 

dzimtas pārstāvji. 

Pils pagalmā izmēģinājām, cik esam prasmīgi loka šaušanā, kurš tālāk aizmetīs salmu 

maisu (dažs pārprata uzdevuma noteikumus un aizmeta maisu ne tālāk, bet augstāk). Sacentāmies 

pāros gan galda spēlē „Krustiņi”, gan, kurš ātrāk noies ar koka „kurpēm”. Bruņinieka titulu sīvā 

konkurences cīņā izcīnīja 6.a klases skolēni Gustavs un Viveta. 

Pēc viduslaiku sacensībām mēs, kā bruņiniekiem pienākas, ieturējām maltīti viduslaiku 

stilā ar garšīgām pankūkām un melleņu ievārījumu, kā arī siltu zāļu tēju. 

Ekskursija bija interesanta un aizraujoša, tikai laika apstākļi mūs nelutināja. Kā jau 

rudenim pienākas- kārtīga lietus deva! Tomēr mēs parādījām laika apstākļiem, ka neesam no 

cukura! 

Sk. Daina un sk. Helēna 


