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Pagājušo sestdien, 9.novembrī abos WESS Motors Toyota autocentros jau 3. reizi 

notika fantastiskas pārvērtības – ikdienas ierasto vidi nomainīja bērnu smiekli un prieki, 

dejas un dziesmas, aktivitātes un sarunas visas dienas garumā. WESS Motors autosalonos 

norisinājās tradicionālais pasākums Zaļā Toyota ģimenes diena, kur autocentrā Berģos 

piedalījās Garkalnes vidusskolas skolēni ar savu brīnišķīgo koncertu.  

Tā kā Toyota jau trešo gadu pēc kārtas ir atzīts par labāko globālo zaļo zīmolu, tad 

WESS Motors ir iedibinājis tradīciju šo faktu uzsvērt un cilvēkus aizvien vairāk 

iepazīstināt ar zaļajām tehnoloģijām. Īpaši izceļot Toyota hibrīdauto, kas ir izcili 

ekonomiski un videi draudzīgi automobiļi. Turklāt – vai Tu zināji, ka ar hibrīdauto 

pārvietošanās notiek bez skaņas?  

Zaļā Toyota ģimenes diena ikvienu ierāva aizraujošo aktivitāšu virpulī un viss 

pasākums tika pārvērsts milzīgā piedzīvojumā, kurā būt kopā ar savu ģimeni vai draugiem 

- bija jārāpjas pa virvēm, jācep piparkūkas, jākļūst par Šķiromānu, jāveic trase ar bezvadu 

putekļusūcēju, jāzīmē sava sapņu automašīna, pēc taustes un ožas jānosaka dažādi 

produkti, jāspēlē liels domino, jākrāso savs sapņu velosipēds, bija spēles ar pogām, 

veidojām dzīvniekus no baloniem un bija vēl daudz citu aizraujošu un interesantu 

aktivitāšu!  

Bērni īpaši tika iepriecināti ar iespēju darīt nedarbus – ar kājām lēkāt pa saules 

kolektoru! Taču viss beidzās labi un kopā pārbaudījām, ka tos tik tiešām nekādi nevar 



saplēst. Vakarā arī ļoti daudz laimīgo ieguva vērtīgas balvas, kuras nodrošināja gan WESS 

Motors draugi, gan arī paši.  

WESS Motors Berģu Toyota autocentru īpaši iepriecināja Garkalnes vidusskolas 

talantīgie mākslinieki. Priekšnesumi bija ļoti skaisti un iepriecināja visus pasākuma 

apmeklētājus un arī pašus organizatorus. WESS Motors ģimene ir patiesi priecīgi, ka bija 

iespēja dzirdēt un redzēt Garkalnes vidusskolas skolēnus, kā arī par to, ka viņi sestdienā 

atbrauca tieši uz Toyota autocentru un darīja Zaļo Toyota ģimenes dienu vēl īpašāku un 

pozitīvām emocijām bagātāku.  

WESS Motors Toyota autocentra kolektīvs vēlas teikt īpaši lielu PALDIES 

Garkalnes vidusskolas brīnišķīgajiem jaunajiem māksliniekiem, kas papildināja Zaļo 

Toyota ģimenes dienu ar lielisku koncertu un smaidīgu noskaņojumu!  
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