
9. klases ekskursija 

 23.septembrī 9.a klase kopā ar līdzpārvaldes 

aktīvistiem devās rudens ekskursijā, lai  apmeklētu 

Skrīveru mājas saldējuma ražotni un Aizkraukles 

Vēstures un mākslas muzeju. 

Skrīveru mājas saldējuma ražotnē mūs 

sagaidīja gids, un tur mēs klausījāmies stāstu par 

saldējuma izgatavošanu. Ieguvām izsmeļošu 

informāciju gan par produktu iepirkšanu, gan 

saldējuma ražošanas niansēm. Interesanti bija uzzināt, 

ka Skrīveros ražo dažādu neparastu garšu saldējumus un tikai no dabiskām izejvielām. 

Pārsteidza, ka saldējumu var gatavot no kartupeļiem, oglēm vai pat alus. Priecājāmies, ka visus 

neparastos saldējumus varējām arī degustēt. Tas bija lieliski! Ekskursijas noslēgumā mums 

atnesa lielu bļodu ar plombīra saldējumu, kuru varējām ēst, cik nu kuram tīk! 

Ekskursija turpinājās Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā. To mēs apmeklējām  

iniciatīvas „Skolas soma” ietvaros. Šī muzeja ekspozīcijas aptver laika periodu no 1946. līdz 

1991.gadam. Sākumā mēs izstaigājām muzeju, apskatījām eksponātus, to bija ļoti daudz. Jau 

pašā ekspozīcijas sākumā interesanti likās vērot padomju laika mašīnas un  motociklus. Kā 

stāstīja gide, tie visi joprojām ir braukšanas kārtībā. Mēs varējām paviesoties tipiskā padomju 

laika dzīvoklī, ārsta kabinetā, bērnudārza grupiņā,  skolā. Apskatīt  tūrisma un sporta inventāru, 

atsaukt atmiņā spilgtākos vēstures notikumus. Mums bija iespēja palasīt arī tā laika preses 

izdevumus.   

Pēc ekspozīcijas apskates devāmies noskatīties filmiņu par Pļaviņu HES celtniecību. Tā 

tiešām bija gadsimta būve, jo tik daudz tehnikas vienuviet diez vai kur citur tolaik vēl varēja 

redzēt. Nebeidzama mašīnu rinda gaidīja savu kārtu, lai aizvestu un izgāztu smiltis dambja 

būvniecībai. Pirms filmas skatīšanās saņēmām jautājumus, uz kuriem varēja atbildēt tikai tad, ja 

vērīgi skatījās filmu. Jautājumi bija gan par tā laika modi, gan HES celtniecību, gan bērnu un 

jauniešu aktivitātēm. Interesanti likās uzzināt to, ka kādreiz Aizkraukli sauca par Stučku, un tas 

bija vienīgais gadījums Latvijā PSRS laikā, kad pilsēta nosaukta kāda cilvēka vārdā.  

Šī ekskursija bija izglītojoša un izzinoša, jo mēs uzzinājām daudz ko jaunu. 

       9.a klases skolēni 

 

 


