
3. a projektos „iekaro” Latvijas pastu! 

Latvijas pasta Garkalnes filiālē strādā mana un Janas mammas. 

Viņas ir pastnieces. Mēs ar Janu esam bieži ciemiņi pastā, tāpēc 

nevarējām saprast, ka citi klasesbiedri neko nezina par pastu. Kopā ar 

klasesbiedriem devāmies uz Garkalnes pastu. Tajā strādā pasta operatori 

un pastnieki. Mums pastāstīja, ka pastā vajag ļoti uzmanīgi strādāt, jo par 

katru pazaudēto ierakstīto vēstuli pastniekam jāmaksā sods- divdesmit 

lati. Kas vispār ir ierakstītā vēstule? Ierakstītā vēstule ir svarīga ziņa, ja 

tai vēl  ir pielīmēta „A” klases uzlīme, tas nozīmē, ka tā ir steidzīga 

vēstule. 

 

Man ļoti patika apskatīt uzņēmumu „Latvijas pasts” Rīgā. Mēs 

bijām pirmā skola, kas tur ieradās ekskursijā un gribēja uzzināt, ko dara 

„lielajā” pastā. Tas bija  daudz lielāks nekā es domāju! Tur bija daudz 

trepju, milzīgas telpas, daudz strādnieku, lielas pakas, konteineri un 

kaudzes ar vēstulēm!  



 Mēs uzzinājām, ja pastā ir daudz vēstuļu, tad strādnieki zīmogo  tās 

ar speciālu tehniku. Mēs arī paši pamēģinājām tās zīmogot. Jānis un 

Sanita pat negribēja braukt mājās, bet palikt strādāt pastā! Vēl mēs 

uzzinājām, ka  pa pastu var pārsūtīt pat ledusskapi un motociklu.  

Man ļoti patika zīmēt apsveikumu mammai. Daži klasesbiedri pirmo 

reizi rakstīja īstu vēstuli- ar visu adresi un pielīmējamo marku. Marka bija 

jālaiza ar mēli, lai tā pieliptu! Katru gadu ir pastā notiek pastmarku  

konkurss,  kurā par skaistāko marku var nobalsot pasta  mājaslapā 

www.pasts.lv. Mums atļāva pašiem uzspiest zīmodziņu uz markas ar tās 

dienas datumu un solīja, ka jau nākošajā rītā apsveikumi būs Garkalnē. 

Tiešām, kad es no rīta ar mammu iebraucām pastā, mūs jau gaidīja kaste 

ar mūsu kartiņām! Tas bija tik forši! 

http://www.pasts.lv/


  
 Vēl mēs uzzinājām, ka pastā nevar strādāt ziņkārīgi cilvēki, jo 

nedrīkst izpaust nekādas ziņas par sūtījumiem! Mūsu klasē mācās 13 

skolēni un 7 grib strādāt pastā, lielākā daļa lielajā pastā. Daži zīmogot 

vēstules, bet daži šķirot lielās pakas, bet citi grib strādāt pastā par 

šoferiem. Bet es un Jana, tāpat kā mūsu mammas, gribam būt par 

pastniecēm Garkalnes pastā. 

 

Aivija. 


