
 

Mācību ekskursija kultūrizglītības programmas 

“Latvijas skolas soma” ietvaros 

 

11. martā 6.klases skolēniem bija iespēja doties brīnišķīgā mācību ekskursijā uz 

vienu no Latvijas jūgendstila pērlēm – Lūznavas muižu. Daļa skolēnu devās apskatīt 

pili, bet pārējie varēja darboties radošajā darbnīcā, izgatavojot bišu vaska drānas. 

Ekskursija notika pa muižas ēku gīda pavadībā. Ekskursijas laikā skolēni iepazina 

jūgendstilu, muižas vēsturi, uzzināja, ka muižas bēniņos ziemas miegu guļ vietējie 

sikspārņi. Bišu vaska drānu izgatavošanas darbnīcā bija iespēja pagatavot pašiem savu 

vairākkārt lietojamu un mazgājamu bišu vaska drānu,  kuru varēja ne tikai paņemt līdzi 

kā piemiņu, bet arī turpmāk ikdienā izmantot ēdiena uzglabāšanā un iesaiņošanā. 

Lūznavas muižas pagrabtelpā skolēni apskatīja un darbojās mūsdienu jaunāko 

tehnoloģiju interaktīvā izstādē “Kerbedzs: sekojot inženiertehniskajām idejām”. 

Izstādes noformējums atgādināja dzelzceļa konstrukciju elementus, ar dzelzceļa 

balstiem un kniedēm. Izstādes zālēs varēja iepazīties ar inženiera Staņislava Kerbedza 

sasniegumiem, pie katra imitēta ordeņa bija klausule, kurā trīs valodās varēja dzirdēt 

informāciju un skatīties arī video, kas ļāva ielūkoties vēsturē un paša muižas īpašnieka 

Staņislava Kerbedza dzīvē un nodarbēs. Viena no telpām bija ierīkota kā klases telpa, 

kur ir mūsdienīgi gan soli, gan tāfele. Katrā no soliem bija interaktīvs ekrāns ar 

informāciju par tiltu, tuneļu un dzelzceļa būvēšanas procesu.  

Tālāk mēs devāmies uz Feimaņu pagastu, kur atrodas viena no karogu 

darbnīcām Latvijā, “Baltic flags”. Mūs sagaidīja šīs vietas saimnieki Māris un Baiba 

Rumaki. Māris ir Latgales karoga idejas autors un īstenotājs, novadpētnieks, heraldiķis, 

vēstures mīļotāju kluba "Kroma kolna brōliste" dalībnieks. Tas bija interesants un 

aizraujošs stāsts par vēsturi, bruņiniekiem, bruņām, zirgiem, šaušanu ar loku, senajiem 

kaujas ieročiem. Fantastiska vieta, kur gremdēties vēsturē, senatnē, izjāt ar zirgu, šaut 

ar loku. Mēs nejājām un nešāvām, bet to mēs izdarīsim nākošreiz. Nevar nepieminēt arī 

saimnieku mīluļus, kuri neatstāja vienaldzīgus arī mūs – kaķi Pipars, Tigra, Knopka un 

mīlule sunīte Bella.  

Mēs esam sajūsmā par šodienu un šo maršrutu iesakām arī citiem. Paldies par 

šo jauko ekskursiju mūsu skolas direktorei Inetai, karjeras konsultantei Lolitai un 

šoferim Jānim, kā arī virtuves darbiniekiem par līdzi ieliktajām gardajām pusdienām. 

 



 

Mūsu atsauksmes: 

Patika Lūznavas muižas muzejs. 

Varēja izgatavot bišu vaska drānas, process atslābināja un smaržoja pēc bitēm. 

Uzzināju, ka ar vaska drānām var pelnīt naudu, jātaisa savs uzņēmums. 

Vienreizējas tehnoloģijas Lūznavas muižā un iespēja redzēt pagātni mūsdienīgi. 

Patika uzzināt par Latvijas karoga, ģerboņa vēsturi un pagātni. 

 Feimaņos uzzināju, kā radās Latgales karogs. 

Ļoti jauki pavadīju laiku ar klases biedriem. 

Patika Māra un Baibas  kaķi Pipars, Tigra, Knopka, sunīte Bella. 

Ļoti garšoja līdzi paņemtās pusdienas. 

Pēc bērnu sajūsmas pilnajiem stāstiem par piedzīvoto, arī vecāki uzrakstīja savas 

atsauksmes: 

Paldies par ekskursiju un bērnu emocijām. 

Bērns pusstundu sajūsma stāstīja par ekskursiju un rādīja bildes. 

Esmu pateicīga skolai par tik burvīgu iespēju. Tik jauki, ka izdevās īstenot ekskursiju. 

Ekskursija tik ļoti patika, ka bērns ierosināja aizbraukt ar ģimeni uz Lūznavas pili. 

Mans dēls ar lielu aizrautību stāstīja par šodienu. 

 

 

Klases audzinātāja Ārija Bergmane-Sprūdža 

 


