
2. – 5. klašu mācību ekskursija Daugavpils cietoksnī 

Kompetenču dienas ietvaros 1. februārī 2. – 5. klašu skolēni devās mācību ekskursijā, 

ko organizējām programmas Latvijas skolas soma ietvaros, uz Daugavpils cietoksni, lai 

iepazīto nozīmīgus Latgales kultūrvēsturiskos objektus – Daugavpils Marka Rotko mākslas 

centru un arī pašu Daugavpils cietoksni. 

Marka Rotko mākslas centrā gida Pētera vadībā skolēni apskatīja vairākas mākslas 

darbu izstādes, mācījās “lasīt” mākslas darbus un pareizi skatīties lielformāta gleznas, kas 

skolēnos raisīja ievērojamu interesi. Šeit skolēni piedalījās arī radošajā darbnīcā, ko vadīja M. 

Rotko mākslas centra vadītājs Māris Čačka. Darbnīcā skolēni iejutās mākslinieku lomā un, 

izmantojot tikai šķēres un līmplēvi, radīja savus mākslas darbus. Šo darbu bērni veica ar lielu 

aizrautību. 

Turpinājumā iepazinām Daugavpils cietoksni. Jau ieejot informācijas centrā mūs 

sagaidīja un visos sajūsmu izraisīja cietokšņa ilggadējais sargs runcis Fēlikss Rotkotovičs. Viņš 

ļoti labprāt pozēja visiem fotografēt gribētājiem un mīļi ļāvās arī ciemiņu glāstiem. Protams, 

šeit mūs sagaidīja arī jauks un atraktīvs gids Vitālijs, kurš, stāstot par nopietnām tēmām, spēja 

tās izskaidrot viegli un saprotami, ar savu stāstījumu aizraujot jaunāko klašu skolēnus. Šeit 

uzmanību un interesi piesaistīja armijas karavīru un virsnieku formas tērpi no 19. gadsimta līdz 

mūsdienām. Iepazinām un līdz pēdējam kaktiņam izpētījām kordegardi jeb cietokšņa sardzes 

ēku, Nikolaja vārtus (drīkstēja arī 460 kg smago vārtu vērtni pamēģināt aizvērt un atvērt), 

uzkāpām vaļna virsotnē un izjutām cietokšņa nocietinājumu augstumu, mazliet ielūkojāmies 

arī kazemātos. Un, protams, apskatījām, aptaustījām cietokšņa mākslas eksponātu Balto spoku 

zirgu. Par skolēnu interesi liecināja daudzi gidam uzdotie jautājumi. 

Beigās apmeklējām medicīnas izstādi turpat blakus. Pārsteidza izstādes eksponātu 

daudzums. Šeit iepazinām daudzus senos medicīnas piederumus, instrumentus, aprīkojumu 

sākot no šļircēm, beidzot ar operāciju galdiem. Medicīnas muzejā tika dota iespēja izmērīt savu 

augumu, noteikt svaru, bet visinteresantākā aktivitāte izrādījās iespēja iejusties daktera ādā un 

ar fonendoskopu paklausīties savu, kā arī klases biedru vai draugu sirds un plaušu darbību. 

Dienas beigās  skolēni atzina, ka diena bija gara, daudzām aktivitātēm piepildīta, bet 

ļoti vērtīga, interesanta un aizraujoša. 

Lielu paldies sakām skolas direktorei I. Anspokai un arī savu skolēnu vecākiem par 

atbalstu un līdzdalību ekskursijas organizēšanā un nodrošināšanā! 
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