
Barikādes 
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ceļojums 
laikā un 
telpā



Latvijas Universitātes (LU) Muzejs aicina uz 
izzinošu nodarbību pa Rīgas centru, kurā būs 
iespēja uzzināt par Barikāžu notikumiem, 
orientēšanās ceļā meklējot 1991. gada janvāra 
vētraino un spilgtāko notikumu norises un piemiņas 
vietas. 

Nodarbība nav sacensība, bet gan 
iespēja trenēt savu erudīciju, 
topogrāfisko atmiņu un iegūt vēstures 
zināšanas.

Nodarbības mērķis: Izglītot 
dalībniekus par Barikāžu notikumiem kā 
Latvijas neatkarības cīņām, kas 
realizēts ar orientēšanās nodarbību pa 
Barikāžu norises vietām. 

Orientēšanās nodarbības ilgums: ~1 h

Nodarbības mērķauditorija: 9.-12. 
klašu skolēni

Atvadīšanās no Barikāžu upuriem



Veicamie 
uzdevumi

Orientēšanās grupai jāatrod orientēšanās maršruta kontrolpunkti, 
kas norādīti uzdevumu lapā. Pie kontrolpunktiem jārisina 
uzdevumi, kas paplašina dalībnieku zināšanas par 30 gadus 
nesenajiem notikumiem Rīgas ielās. Kontrolpunktos par to nozīmi 
palīdzēs skaidrot vēsturiskais konteksts, kas norādīts pie darba 
uzdevuma.
Pēc orientēšanās noslēguma, uz LU galvenās ēkas jumta platformas 
LU Muzeja speciālists ar dalībniekiem pārrunā uzdevumus un to 
izpildi, un noklausās nelielu stāstījumu par Barikāžu notikumiem 
Rīgā.
Dalībai nepieciešama komandā vismaz viens viedtālrunis ar 
interneta pieslēgumu, lai varētu piekļūt uzdevumiem.

Upuru izvadīšana no LU galvenās ēkas



Pirms orientēšanās vēlams aprunāties ar 
vecākiem, vecvecākiem vai skolotājiem, kas 
piedalījušies Barikādēs un uzzināt viņu 
pieredzi šajā notikumā.

Papildus var iepazīties ar Barikāžu notikumu 
vēstures publikācijām:
• Barikāžu laika upuru izvadīšana no Latvijas Universitātes 

fotogrāfijās - https://www.lu.lv/lu-muzejs/menesa-
prieksmets/2021-gads/

• Latvijas Tautas frontes piemiņas plāksne -
https://www.lu.lv/muzejs/par-mums/zinas/zina/t/61991/

• Barikāžu notikumu hronoloģija -
https://www.barikadopedija.lv/raksti/1991

• «Tās 1991.gada barikāžu gaišās naktis» -
https://lvportals.lv/norises/242982-tas-1991-gada-
barikazu-gaisas-naktis-2012
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Pieteikšanās nodarbībai
Klātienē muzeja speciālists iedod piekļuvi veicamajiem 
uzdevumiem un informē nodarbības dalībniekus par norisi 
un noteikumiem.

Orientēšanās laiks un datums saskaņojams ar LU Muzeja 
speciālistu telefoniski zvanot uz +371 67034031, vai 
rakstot uz rudolfs.rubenis@lu.lv vai kaspars.molls@lu.lv

Nodarbības apmeklējuma maksa (1 personai): 
• LU studentiem, mācībspēkiem, viesiem un Ukrainas kara 

bēgļiem bezmaksas; 
• pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem, studentiem un 

pensionāriem – 3,00EUR; 
• pārējiem - 4,00EUR. 
Muzeja pakalpojumu cenrādis: 
https://www.lu.lv/muzejs/cenradis/cenradis/
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Orientēšanās kontrolpunktu karte 



Veiksmes 
orientējoties!


