
4.a pa Rūsiņa pēdām 

Piektdien, 2. oktobrī 4.a klase „Skolas somas” ietvaros devās ekskursijā uz 

Raiskumu. Mūsu mērķis bija- sekojot rakstiem Indriķa hronikā, doties ekskursijā- 

pārgājienā pa pēdām vienam no drosmīgākajiem viduslaiku Letu karavadoņiem – 

Rūsiņam. Šī ekskursija notika brīvā dabā.  

Ar gidu mēs satikāmies pie Raiskuma kapiem. Viņš pastāstīja par Latviju, Latvijas 

vēsturi un par to, ka mums paveicies ar šo zemi. Šeit nav tik slikti laika apstākļi kā citās 

valstīs un ir ļoti auglīga zeme, kurā var izaudzēt visu izdzīvošanai nepieciešamo. Bet, lai 

iegūtu šo lielisko zemi un dzīvotu tajā,  daudzi cilvēki ir atdevuši savu dzīvību. 

  Mums 

katram tika iedots šķēps ar kura palīdzību mēs varējām droši staigāt pa dubļiem un 

kalniem. Drosmi un izturību visiem, dodoties 5km tālā ceļā! 

 Pēc aptuveni 10 minūtēm apstājāmies. Mums mazlietiņ atļāva atpūsties. Kamēr 

atpūtāmies, mums lika iztēloties, ka esam uzsākuši ceļu laika mašīnā. Esam nonākuši  12. 

gadsimtā un mums jāiet karā pret Igauņiem, lai iegūtu viņu teritorijas un mantu. Šo karu 

sauca par Krusta karu. Tas bija ļoti nežēlīgs, asiņains un smags. Dienā kājām jānoiet 25-30 

km ar smagajiem ieročiem, pārtikas paunām rokās.  Karavīri, iekarojot un pakļaujot kādu 

teritoriju, sievietes un bērnus saudzēja, bet puišus, jau no 9 gadu vecuma un vecākus, 

nogalināja. Tikai dažiem izdevās izdzīvot, jo tos palaida un nenogalināja. Iedomājaties, ja 

jums pienāktu klāt puisītis un teiktu: „Onkulīt, nevajag!” Mums visiem taču ir sirds! Tos, 

kurus nenogalināja, pārvērta par vergiem. Iekarotā teritorija tika izlaupīta. Mantas, lopi un 

vergi paņemti līdzi. Labi, ka mums nekas tāds nav jāpiedzīvo!  



 Gids bija tērpies vecmodīgā stilā: garas baltas bikses, 

cepure, biezs mētelis ar  dažādiem Latvju rakstiem, viņam bija arī cirvītis (kopija no tā 

laika cirvja), mazs nazītis un divi koka zobeni, kurus ekskursijas laikā katram bija jāpatur 

rokās. Diemžēl, viens koka zobens tika salauzts, jo tika sists pret kokiem.  

Kaujas gājiena sākumā mums bija treniņš- iesildīšanās. 

 Daži „igauņi” iebēga mūsu mežos un taisīja koku 

izgāzumus: divi koki viens otram pāri. Tas aizturēja iebrucēju uzbrukumu un ļāva pašiem 

aizsargāties.  Arī šādu kaujas epizodi mēs izspēlējām. 

Pēc vairāku kilometru iešanas mēs atkal apstājāmies, lai patrenētos mest šķēpus. Gids 

bija sagatavojis mērķi: novilkta virve ar vidū iesietu sarkanu auduma gabalu. Katram bija 

jāizmēģina izmest šķēpu. 

  



Gājiens turpinājās, nostaigājām kādu krietnu gabalu līdz nonācām līdz nākamajai 

pieturai. Skola katram bija sarūpējusi pusdienu paciņu. 

Kamēr atpūtāmies, mums parādīja dažādas bildes un zīmējumus no Rūsiņa pils. Šī pils 

atradās netālu no Siguldas un Gaujas.  Šajai pilij bijis iespaidīgs un iedarbīgs  aizsardzības 

mehānisms: divi lieli aizsarggrāvji apkārt pilij: 1. grāvis ir aptuveni 5-8 m. dziļš, 2. grāvis 

apmēram 10-20 m. dziļš.  Abu grāvju augšā gaida 3-5 sargi, kuri 

aizsargā pili. Jo vairāk iebrucēju, jo labāk, jo kaujiniekiem ir mazāk vietas šķēršļu 

pārvarēšanai. Abi grāvji ir diezgan stāvi. Stāvo grāvju dēļ,  iebrucēji kustēsies lēnāk. Jo 

vairāk iebrucēju, jo paliek mazāk vietas kustībai. Tas dod laiku sargiem, lai aizsargātos 

pret iebrucējiem.   

 Arī mēs pamēģinājām šķērsot abus grāvjus. Tas bija grūti, jo 

kājas slīdēja un bija grūti nokāpt un uzrāpties pa stāvajām grāvja malām.  



Beidzot nonācām pēdējā pieturā. Tur bija ugunskurs,  kurā varēja cept desas, bija arī 

tēja, kuru katrs varēja nogaršot. Kad bijām paēduši, bija arī aktivitātes, piemēram, šaut ar 

koka loku un bultām vai arī cīnīšanās ar zobeniem.  

  

  

 

Ja man būtu izvēle, es nekad tādā kara gājienā neietu, jo no visiem stūriem draud 

briesmas, gulēt mežā ir auksti, slapji un neomulīgi. Karavīriem jāēd to, kas atrodams un 

jāguļ asās, slapjās skujās. Man liekas, ka tas ir nežēlīgi- nogalināt citus cilvēkus, kuri ir 

tādi paši cilvēki kā tu, tikai dzīvo citā teritorijā, lai iegūtu viņu māju, zemi un mantas. 

Notikumus Raiskumā piefiksēja korespondente Keitija Daukste.  

Paldies visiem par ekskursiju, par izturību, par jauko laika pavadīšanu kopā! 


