
Izzinām vēstures un konditora amata noslēpumus! 

2015./ 2016.m.g. I pusgadā 7.a klases skolēni devās izzināt vairākus noslēpumus. Viens bija saistīts ar 

vēsturi, ar PSRS laika noslēpumiem, bet otrs- saistīts ar konditora profesijas „burvestībām”. Kas gan tas 

bija?  

Pirmā ekskursija- interaktīvā spēle „Objekts X”- notika Līgatnē, Padomju slepenajā bunkurā ar segvārdu 

„Pansionāts”, kas atrodas 9m zem zemes „SIA Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” teritorijā. Tā ir realitātes 

spēle aktīviem un atraktīviem cilvēkiem, kuri nebaidās doties slepenā uzdevumā un saņemt adrenalīna devu. 

Spēles dalībniekiem jāiejūtas slepeno aģentu lomās, kuri veic slepenu misiju glābjot dzimteni no katastrofas. 

Dalībnieki (aģenti) spēlē piedalās  komandās un pēc dubultaģentu atstātajām norādēm pazemes bunkurā ir 

jāatšifrē un jāatrod „Objekts X”. Brīdī, kad „Objekts X” ir lokalizēts un nogādāts drošībā, misija (spēle) tiek 

uzskatīta par veiktu. 

Profesionāls gids visus klātesošos sadalīja pāros un katram dalībniekam (aģentam) bija jāizgudro savs 

segvārds. Tie, kuri to nevarēja izdarīt, saņēma spēles vadītāja iedalītu segvārdu un, jāsaka, ka  ļoti pareizi 

izvēlētu. Ja vēlējies piedalīties spēlē, ja vēlējies uzvarēt, ja vēlējies zināt, kas tad Tevi gaida, bija 

jāsadarbojas ar savu pārinieku. Un tad…jādodas nezināmajā, paļaujoties uz sevi un savu pāri, parādot 

drosmi un attapību. Bunkuris dalībniekus sagaidīja ar tumsu, dūmiem un noslēpumainām skaņām, ar 

draudīgiem tēliem (PSRS formas tērpos, gāzmaskās un mēmiem, vienaldzīgiem skatiem), taču azarts drīz 

pārņēma visus- sakās maldīšanās, atskanēja dažs labs izbīļa kliedziens (jāsaka, ka visskaļākais sanāca 

sk.Ingai) un tika aizmirsts pats galvenais – uzdevums, kura veikšanai nepieciešama attapība un uzmanība. 

Tikai ar gida palīdzību visi spēles dalībnieki veica savu uzdevumu, sveiki un veseli, emociju pārpilni, 

iznākot Līgatnes svaigajā gaisā.  

Otrā ekskursija- konfekšu gatavošanas darbnīca, kas notika Skrīveros, „Skrīveru saldumu”  fabrikā. 

Šoreiz gan bez baiļu kliedzieniem un īpaši slepeniem uzdevumiem. Skolēniem bija iespēja iejusties 

gotiņkonfekšu saiņotāju lomā un veikt 7 konfekšu iesaiņošanu. Un te nu secinājumi: „es nevarētu visu dienu 

darīt šādu darbu, jo tas ir grūti un vienmuļi”, „kā konfekšu saiņotājas vienā darba dienā var iesaiņot ap 80- 

120 kg konfekšu, ja es 7 konfektes papīrīšos 

ietinu veselas 30min? Tas taču ir tik grūti!”, „es 

gribētu darīt šādu darbu, jo varētu saēsties 

konfektes!”. Pēc šādas ekskursijas laikam jau 

secinājums ir viens- darbs ir ļoti grūts, sarežģīts 

un tagad ir saprotami, kā veidojas preces cena, 

kāpēc Skrīveros sies saldumi ir lētāki nekā 

„Alfā”. Īpaši skolēni priecājās, ka var iesaiņot 



konfektes ar „precīzu adresātu” – mammai, 

tētim, brālim vai māsai.  

Decembra sliktie laika apstākļi gan traucēja 

apskatīt arī Uldevena pili Lielvārdē, bet viss vel 

ir tikai priekšā!  

Ekskursijas dokumentēja klases audzinātāja Inga 

Pelcmane  

(vienīgā, kas nebaidījās plašākai auditorijai 

nodemonstrēt ar kādu tērpu un galvassegu 

„jārēķinās” visiem, kuri vēlas apmeklēt „Skrīveru Saldumu”  gotiņu saiņošanas darbnīcu) 

 

  

 

 


