
 „Perfektās kompānijas” brauciens uz Ventspili! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garkalnes MVV un Garkalnes Novada Dome teica lielu paldies visiem 1.-5. klašu 

skolēniem, kuri  godam pārstāvēja skolas un novada vārdu konkursos un olimpiādēs gada 

garumā, gan ar savu ikdienas darbu, nopelnīja zelta un sudraba liecības, organizējot lielisku 

atpūtu Ventspilī. 

Līva 5.a: „Bijām ekskursijā uz tīrāko pilsētu- Ventspili. Bijām planetārijā, akvaparkā, 

ēdām kafejnīcā „Pūpēdis”, staigājām pa Piejūras dabas parku, Džungļu taku un redzējām 

Baltijas jūru. Visas ekskursijas laikā notika dažnedažādi piedzīvojumi.” 

Ar lielu interesi skolēni noskatījās piedāvāto šovu planetārijā „Debesis šonakt’’  un 

„Ceļojums pa Saules sistēmu”. Līva 5.a: „Pirmais piedzīvojums... Planetārijā likās, ka esi lielā 

kosmosa kuģī un griezies uz riņķi! Vienā mirklī likās, ka tūlīt izkritīšu!” Marta 4.a „Man 

patika planetārijā, jo tur es uzzināju daudz ko par kosmosu”. Elza 4.a: „Tur bija ļoti 

interesanti, bet gribējās uzzināt par citplanētiešiem”. 

Vislielāko sajūsmu izraisīja izklaides akvaparkā. Mirdzums bērnu acīs un klusi 

izčukstētie vārdi,  ...es pirmo reizi savā mūžā esmu akvaparkā un man tas tik ļoti patīk, lika 

saprast, ka šī bija visvērtīgākā dāvana par paveikto. Jēkabs 2.a, Roberts 1.a, Ksenija 2.b, 

Marta 1.b, Marta 4.a, Elza 4.a visi kā viens apgalvoja, ka akvaparks bija pati izcilākā vieta 

Ventspilī, jo kopā varēja šļūkt pa atrakcijām, kā arī „kalnu upē” veidot atrakciju „kopā 

jautrāk”, neskatoties uz to, ka, kā teica Līva: „Otrais piedzīvojums... Akvaparkā bija jautri, bet 

dažiem negāja nemaz tik jautri, jo daži pakrita un sasitās. Tomēr jautrība sita augstu vilni un 

pa atrakcijām šļūcām vilcieniņā pa četri un pieci”. 



Cara laika mācību stunda „Amatu mājā”. Perfektu cara laika skolotājas paraugu mums 

demonstrēja Līga Reitere. No sākuma skolēni pat nesaprata, ka tā ir nodarbība. Līna 2.a 

raksta: „Es joprojām atceros cara laika tikumīgās audzināšanas stundu. Skolotāja teica, ka 

katram jābūt savā vietā jeb katram sava vieta. Ja elkonis uz galda un plauksta tur vaigu, tad tā 

ir sliņķa pazīme! Zēniem jāskata meita pēc frizūras, bet meitām puiši pēc apaviem.” Marta 

4.a „Man patika justies kā senlaiku skolas skolniekam”. Bet kopīgā atziņa bija, ka labāk ir 

mācīties mūsdienās, jo nav tik dusmīgu skolotāju ar rādāmkociņu rokās un soda vietas- 

zirņiem klases stūrī. Mums bija ļoti liels prieks, ka nopietnā skolotāja paslavēja Garkalnes 

skolu un skolēnus, jo mēs esot pirmie skolēni, kur nodarbībā kopā sēž gan latvieši, gan krievi, 

kuri runā abās valodās, saprot viens otru un savstarpēji draudzējas. Viņa teica, ka noteikti 

atbraukšot uz mūsu skolu! 

Par lielāko „PALDIES” direktoram L.Bruģim, Garkalnes Novada Domei, šoferim 

Jānim, lai skan skolēnu vārdi: 

Līva: „Tā pagāja šī foršā ekskursija. Priecājos, ka nebrauca viena konkrēta klase, jo šī 

kompānija bija perfekta!” Jēkabs: „Brauciens uz Ventspili bija izcils!” Elza: „Es ļoti vēlētos 

šo Ventspils braucienu atkārtot!” Marta: „Man ļoti patika ekskursija uz Ventspili!” 

Sākumskolas MK vadītāja G.Garanča un „perfektā kompānija”- veiksmīgāko, labāko, 

atraktīvāko, jautrāko, skaļāko 1.-5. klašu skolēnu izlase. 

 

 

 


