
Muzeja stunda, neizejot no skolas 

No 2015.gada 16.marta līdz 24.aprīlim, pateicoties Garkalnes novada Domes un fonda „Sibīrijas 

bērni” atbalstam, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas skolēniem bija lieliska iespēja 

iepazīties ar ekspozīciju „Sibīrijas bērni”. Tās bija 23 gaumīgi noformētas planšetes, kurās apkopota 

informācija par 1941.gada 14.jūnijā deportētajiem bērniem, kuri izdzīvojuši smagajos Sibīrijas 

apstākļos un, jau pieauguši būdami, dalījušies savās sāpīgajās bērnības atmiņās. Šī ekspozīcija 

palīdzēja izprast sarežģītos vēstures notikumus, kuri notika 1941.gadā. Marts ir laiks, kad pieminam 

arī 1949.gada 25.marta deportāciju upurus, līdz ar to vēl jo svarīgāk bija iepazīstināt skolēnus ar šo 

ekspozīciju, kura dotu iespēju pārdomāt arī 1949.gada 25.marta notikumu ietekmi uz cilvēku 

likteņiem.  

Martā dažas vēstures stundas, neatkarīgi no skolēnu vecuma,  tika veltītas padziļinātai šīs izstādes 

izpētei. Stundas sākumā skolēni individuāli iepazinās ar vienas izsūtītās personas atmiņām, mēģinot 

atbildēt uz jautājumiem: cik gadu vecs bija izsūtītais cilvēks 1941.gadā? Kurā Latvijas reģionā/ 

pilsētā/ ciemā dzīvoja ģimene 

(izsūtīšanas brīdī)? Kādēļ viņa ģimeni 

izsūtīja?  Uz kuru vietu (Sibīrijā) 

ģimeni izsūtīja? Kas pārsteidza/ 

izbrīnīja/ šokēja, lasot šī cilvēka 

biogrāfiju? Katram skolēnam 

biogrāfijas lasīšana bija īsts 

pārbaudījums. Tika pārbaudīta gan 

viņa lasītprasme un izlasītā teksta 

izpratne, gan prasme strādāt ar 

vēstures avotiem, prasme atlasīt 

nepieciešamo informāciju, prasme orientēties Latvijas un Eirāzijas kartē un prasme izmantot 

interneta resursus, lai atrastu nesaprotamo jēdzienu skaidrojumus.  

Attēlā- 7.klases skolēni iepazīstas ar 

viena deportētā cilvēka atmiņām 

Pēc tam stunda turpinājās klasē, 

apkopojot visu skolēnu iegūto 

informāciju, veidojot vēsturiskā 

notikuma kopainu un gūstot 

pilnīgāku ieskatu par deportēto bērnu 

likteņiem un dzīvi līdz un pēc 

1941.gada 14.jūnija. Skolēniem, 

atbilstoši viņu vecumam un Latvijas 

vēstures priekšmeta apguves 



līmenim, radās daudzi papildus jautājumi, kuri parādīja, ka skolēnus ieinteresējuši šie stāsti, ka viņi 

mēģina izprast traģiskos vēstures notikumus.  

Attēlā – atbilžu meklēšanā iesaistās visi, arī skolotāja! 

Daudzi atzinās, ka stundas bija interesantas, bet arī emocionāli ļoti smagas, jo viņi iedomājušies par 

savām ģimenēm, kurās drošību rada mamma un tētis, ir mazāki brāļi un māsas. Kas notiktu ar 

viņiem, ja to atņemtu? Daudzi uzdevuši sev jautājumu – vai es spētu izdzīvot šādos apstākļos, daudzi 

nespēja saprast - kā var strādāt 18 stundas dienā un saņemt nelielu pārtikas devu, kā var šķirt 

ģimenes, un vēl daudzi – kāpēc… kāpēc… kāpēc? Daži atzina, ka tik spēcīgu cilvēku, kādi bijuši 

agrāk, mūsdienās vairs nav, jo mūsdienu cilvēks to nevarētu izturēt!  

Šī izstāde bija lielisks atbalsts 6.- 9.klašu skolēniem, kā arī vidusskolēniem Latvijas un pasaules 

vēstures priekšmeta apguvē.   

Paldies par šo izstādi! Paldies, ka bija iespēja vēstures stundas padarīt interesantākas un 

saistošākas! Priecē, ka ekspozīcija ienāk skolā un ar to var iepazīstināt visus skolas skolēnus! 

Inga Pelcmane, Garkalnes MVV vēstures un sociālo zinību skolotāja  

 


