
Pateicoties kultūras projektam „Garā pupa”, 12 1.a 

un 2.a skolēniem bija iespēja pavadīt neaizmirstamu, 

kultūras notikumiem piesātinātu dienu Rīgā.  

25.aprīlis vecākiem, kaimiņiem un skolasbiedriem 

iesākās čakli rosoties Lielajā talkā, bet mums, laimī-

gajiem, gaidot skolas autobusu, kurš vizinās uz Rīgu. 

Ekskursija sākās Dekoratīvās mākslas un dizaina 

muzejā, aplūkojot izstādi „citādāk nekā parasti. 

Laikmetīgais dizains un ieraduma spēks”.  

Kur mākslinieki uz pierastām ikdienas lietām, ļāva paskatīties ar neparastu, citādu 

pielietojumu. Vai bijāt redzējuši žogu, uz kura var sēdēt? Salokāmas mapes, uz kurām, tās 

atlokot, var apgulties pat biroja telpās? Putuplasta plauktus? Apaļu pingponga galdu? Trepes kā 

dizaina elementu goda istabā? Kartona ripas, uz kurām var vizināties? Nē? Tad iesakām 

apmeklēt šo izstādi pašiem un pārliecināties par mākslinieku neparasto skatījumu uz mums tik 

pierastajām lietām! 

Liels bija mūsu pārsteigums par vēstures notikumiem tepat mūsu Rīgā. Kā Rīga attīstījās? 

Šaurās Vecrīgas ielas, kurās, pat neizejot no mājām, kaimiņi varēja sasveicināties un paspiest 

viens otram roku. Baisie baznīcu un Zviedru vārtu stāsti par iemūrētajiem cilvēkiem tajos. Par to, 

kāpēc baznīcu jumtus grezno gaiļi, nevis krusti? To visu varēja uzzināt, uzmanīgi klausoties gida 

stāstījumā ejot pa Vecrīgas ielām un laukumiem. 

Kurš, kas kaut reizi  bijis Rīgas centrā, no ārpuses nav redzējis stalto, balto Nacionālās 

operas ēku? Mums bija nenovērtējama iespēja apskatīt to no iekšpuses. Operā ienācām mirklī, 

kad skatuves strādnieki tikko sāka pildīt skatuvi ar dekorācijām vakara izrādei „Nabuko”. Mēs 

izmēģinājām ērtos operas skatītāju krēslus dažādos biļešu dārdzības sektoros. Paši kāpām uz 

slavenās skatuves. Bija tik jocīga sajūta! Tik augsti griesti, dekorācijas dārdēdamas tiek vilktas 

augšā un lejā, katrai izrādei savas! Arī gaismas tiek pieregulētas katrai izrādei. Turpat izrādes 

režisora pults, ekrāni. Kas to būtu domājis, ka operā bez baletdejotājiem un dziedātājiem strādā 

tik daudz cilvēku, kas dara „melno” darbu! Klausījāmies gida stāstos, apskatījām smago griestu 

lustru, ielūkojāmies administrācijas telpās un pat ēdām darbinieku ēdnīcā. Kamēr apskatījām 

ēku, tikmēr dekorācijas uz skatuves bija jau gatavas. Tādas pārvērtības stundas laikā! 

Mūsu neaizmirstamās dienas noslēgumā gājām uz leļļu teātri. Liels bija pārsteigums par 

izstādi. Viens no eksponātiem - mūsu skolas stends ar filmas „Mazais princis” varoņiem. Tā nu 

mēs stājāmies pie šī stenda un fotografējāmies ar „Mazā prinča” varoņiem. Izrāde „Divas 

Lotiņas” aizveda mūs atmiņās par vasaras nometnēm, draugiem un mājām. Arī mēs, lai gan 



lieliski atpūtušies, vēlējāmies ātrāk nokļūt labākajā vietā uz pasaules- savās mājās un pie 

mīļākajiem cilvēkiem pasaulē- saviem vecākiem, brāļiem un māsām. 

Paldies visiem labajiem cilvēkiem no projekta, kas palīdzēja organizēt, vadīt, rādīt, stāstīt, 

barot! Paldies šoferītim Jānim, kurš neskatoties uz sestdienu, Lielo talku un hokeju bija gatavs 

mūs aizvest un atvest. Paldies Jāņa un Pētera mammai par brīnišķīgo ideju! 

Audzinātājas Una un Gunta 


