
Laimi ķerot aiz astes 

 

1. martā 6.a klase devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Šoreiz ekskursijai bija vairāki 

mērķi: uzzināt ko jaunu, 1. reizi būt teātrī, kā arī nedaudz atpūsties pēc valsts 

diagnosticējošajiem darbiem.  

Nesteidzīgi devāmies ceļā, jo pirmā tikšanās bija norunāta Laimas šokolādes muzejā. 

Tieši pusdienu laikā mūs laipni sagaidīja muzeja darbinieces. Ekskursijas laikā uzzinājām, kā 

no kakao koka augļa tiek iegūta šokolāde, kāds ir ražošanas process, Laimas šokolādes ražotnes 

(fabrikas) attīstības vēsturi un populārākos zīmolus, kā arī atbildējām uz āķīgiem jautājumiem. 

Vai zināt, cik ilgs laiks konditoram ir vajadzīgs, lai saliktu torti “Cielaviņa” ? Tikai 3 minūtes! 

Un kāda ir populārākā konfekšu šķirne? Kāpēc “Laimas” zefīrs ir iecienīts našķis 

ārzemniekiem?  Tik dažādi bija mūsu uzdotie jautājumi, uz kuriem gide arī atbildēja. 

Pēc iepazīšanās ar kakao ceļu no pupiņas līdz pulverveida vielai, mēs uz īsu brīdi 

kļuvām par pasaules labākajiem konfekšu meistariem. Vispirms mums parādīja, kā to dara 

profesionāli konditori. Pēc tam katrs no mums iemēģināja roku šokolādes konfekšu 

gatavošanā. Ar savu veikumu mēs iepriecinājām savus mājiniekus. 

Secinājām, ka 2 stundu laikā esam kļuvuši nedaudz laimīgāki.  

Tālāk devāmies uz Raiņa un Aspazijas māju, lai iepazītos ar autoru dzīvesstāstiem un 

viņu daiļradi. Noskatījāmies dokumentālo filmu, dzirdējām Aspazijas balsi, kā arī redzējām 

viņu personīgās lietas. Redzot to un dzirdot gidu stāstījumu, radās priekšstats, ka esam 

atgriezušies 20.gs.sākuma Rīgā.  

Ceļošana laikā turpinājās līdz pat vēlam vakaram, jo pēc muzeju apmeklējumiem 

gājām uz Dailes teātri, lai skatītos L. Kļavas lugas “Planēta Nr.85” dramatizējumu. Pirmo reizi 

bijām tādā teātrī! Jau ar pirmajām ainām izrāde mūs ļoti saistīja, tāpēc, starpbrīdim sākoties, ar 

nepacietību gaidījām turpinājumu. Izrādes laikā uzzinājām, kas ir stagnācija, kā dzīvoja 

1985.gadā, kā arī varējām nedaudz paskatīties uz sevi no malas. Taču vislielākais prieks bija 

par to, ka bijām aktrises Olgas Dreģes dzimšanas dienā.  

Šo to iemācījušies, izsmējušies un arī pārdomājuši devāmies uz batutu centru “Jump 

Space”, lai vēl kaut nedaudz noķertu laimes sajūtu. Tas mums arī izdevās! 

 

        6.a klase. 

 


