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Labdien! Mēs no Saulkrastiem. Klasē nevarējām vien izlemt, kuru no visām idejām par labo 

darbu veikšanu, izpildīt. Meitenes bija gatavas doties uz dzīvnieku patversmi kaut tūlīt. 

Tomēr apdomājot visus drošības noteikumus, nolēmēm, ka uz dzīvnieku patversmi ir iespēja  

doties kopā ar savu ģimeni. Ideja par apkārtnes sakopšanu bija nākošā ar vislielāko piekritēju 

skaitu. Saulkrastu vidusskolas “Mazā skoliņa” kā mēs saucam sākumskolu, ir ļoti sakopta, 

Varbūt tāpēc, ka ēka ir ar senu vēsturi un atrodas pilsētas centrā, darbinieki un skolēni allaž 

rūpējas, lai apkārtne ir kārtībā. Tad nolēmām doties uz jūras pusi sakopšanas darbos.  Tā kā 

ziemas šogad īsti nebija, varējām izēlēties jebkuru sev tīkamu dienu. Februāra beigu 

piektdienā tieši uznāca sniegs un lietus. Tomēr darbotiesgriba bija tik liela, ka laikapstākļi 

nemaz mūs nebiedēja. Izstaigājām Saulrieta taku kāpu zonā, jūras malu un beigās mūs 

iepriecināja pieturvietas šķirošanas konteineri. Jocīgi priecāties par atkritumu konteineriem, 

bet šinī gadījumā lietderīgi gan. Kāpās un liedagā salasītās pudeles (vairumā var atrast zem 

priežu saknēm), izsmēķu gali, troses, papīri, apakšveļa (laikam no iepriekšējās vasaras), 

plastmasas plēves un citi gruži tika sašķiroti pa atbilstošajiem konteineriem. Te arī bija 

vislielākie strīdi, kur ko likt. Ideju, kā atrisināt iekarsušos prātus, atrast bija vienkārši- lasīt, 

kas atļauts iemest katrā konteinerā. Tad nu nācās noteikt materiālu “uz aci”. Apģērbs tā arī 

palika iemests parastajā koplietošanas konteinerā, jo audumiem atsevišķa šķirošana nebija 

paredzēta. Skoliņā atgriezāmies tukšām rokām, jo visu atrasto varējām turpat sašķirot. Tā 

teikt- divi zaķi ar vienu šāvienu! 

Laikapstākļi mūs nelutināja, bet klasē piparmētru tēja ar cidoniju sīrupu likās tik garda, kā vēl 

nekad agrāk. Tad arī radās ideja turpmākajam- rīkot piektdienās Tējas stundu (apvienota ar 

klases stundu)- tēju degustāciju.  

Mums bija daudz fotogrāfiju, bet  varam ielikt tikai vienu- klases Whatsapp grupas foto. 

Sakarā ar attālinātās mācīšanās procesa lielā apjoma foto iesūtīšanu ar mājasdarbiem, 

skolotāja “pazaudējusi” klases arhīvu no lielās sakopšanas talkas. Jums atliek mums noticēt, 

bet gandarījums par paveikto paliek mums pašiem un pilsētai.  

 

Izglītības iestāde un klase  :  Saulkrastu vidusskola 3.b klase 


