
3. maijā mēs, 8.a un 8.b skolēni un klases audzinātājas, devāmies neizmirstamā un emociju piepildītā 

mācību ekskursijā. Pirmā vieta, kuru apmeklējām, atradās Lielvārdē. Tur mēs apmeklējām Andreja 

Pumpura Lielvārdes muzeju. Tas atrodas bijušās muižas klētī Daugavas krastā. Tā ir vieta, kur var ne tikai 

iegūt informāciju par latviešu tautas varoni Lāčplēsi, eposa autoru Andreju Pumpuru un Lielvārdi, bet arī 

pašam uz brīdi kļūt par Lāčplēsi, Laimdotu, Andreju Pumpuru un izcīnīt spraigo cīņu starp Lāčplēsi un 

Tumšo bruņinieku, kā arī pabūt kāzās. Mums bija iespēja iejusties šajos tēlos, tos izspēlējot. Gan smējāmies, 

gan uz brīdi aizdomājāmies par tautas vērtībām. Ieguvām informāciju par A. Pumpura dzīves gājumu. Tā 

esam iepazinuši vēl viena latviešu rakstnieka dzīvi un literāro devumu (5. klasē iepazinām Jāni 

Jaunsudrabiņu, 6.klasē – Andreju Upīti, 7. klasē – Jāni Klīdzēju).  

Gribu teikt paldies lieliskai pasākuma vadītājai un galvenajai muzeja speciālistei Irēnai Arājai par 

interesantu un mūsdienīgu pasākuma organizēšanu – spēli par eposu „Lāčplēsis” un projektam „Latvijas 

skolas soma” par iespēju jauniešiem bez maksas piedalīties izglītojošās un izzinošās aktivitātēs. Būsim 

priecīgi arī nākamajā mācību gadā izmantot šī projekta piedāvātās aktivitātes.  

Nākamā vieta, kur pabijām, bija Ķekava. Tur apmeklējām ,,Zanzibāru”. Nodarbības nosaukums” 

WHO LET THE DOGS OUT? ” Visa programma norisinājās brīvā dabā ar lieliskām programmas 

instruktorēm. Mēs sadalījāmies komandās un spēlējām stratēģiskas spēles mežā. Pēc vispozitīvākajām 

emocijām baudījām pikniku.  

Pēdējā, bet ne mazāk nozīmīga vieta, kuru apmeklējam, bija dzīvnieku patversme ”Mežavairogi”. 

Tur mēs ieraudzījām ne tikai suņus un kaķus, bet arī lāčus, lapsas, jenotus u.c. dzīvniekus. Mums bija 

iespēja katram pastaidzināt kādu suni, un mēs bijām laimīgi par šo iespēju, jo jutāmies ļoti atbildīgi par 

uzticēto dzīvnieku. 

Paldies mūsu ekskursijas vietu vadītājiem un arī mūsu skolotājām Armandai Lasmanei un Ritai 

Jakovļevai, pašvaldībai, skolas administrācijai, skolotājiem par iespēju doties mācību ekskursijās, skolas 

ēdnīcas darbiniecēm par sarūpēto mielastu, protams, mūsu vecākiem par morālo un materiālu atbalstu, un 

šoferim Aigaram par lieliska brauciena nodrošināšanu. Arī nākamgad dosimies mācību ekskursijā, bet tikai 

jau septembrī! Lai visiem silta un burvīgiem notikumiem bagāta vasara! 

Sanita Placēna, 8.a klases vecākā 

 


