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Sestdien, 27.11.2010. Rīgas lidostā sagaidījām mūsu viesus no 
Hannoveres/Vācijā. Šogad tie bija 20 devīto klašu skolēni no Tellkampa 
skolas un 2 skolotāji. Jāpiebilst, ka šis projekts norisinās jau otro gadu un 
šogad tā tēma ir „enerģija”.  

Sestdienas vakaru un svētdienu mūsu ciemiņi pavadīja savās 
viesģimenēs. 

Sniegainā pirmdienas rītā mūsu viesus skolas aulā sveica direktore 
Sandra Sīle un direktores vietniece Zane Jakovica. Pēc neilgas uzrunas un 
skolas kora sveiciena viesi devās uz skolas muzeju iepazīt mūsu skolas 
vēsturi, vēlāk piedalījās dažādās mācību stundās un dienu skolā noslēdza 
ar dažādām jautrām stafetēm. 

Otrdien viesi devās uz Rīgas Valsts 1. ģimnāziju, kur latviešu 
skolēnu pavadībā mācījās latviešu tautas dziesmu „Rīga dimd” un 
latviešu tautas deju „Tūdaliņ tāgadiņ”. Tas vācu viesiem sagādāja 
neviltotu prieku. Dienas turpinājumā spītējot salam devāmies ekskursijā 
pa Vecrīgu, kur priecājāmies par romantisko vecpilsētu un Ziemassvētku 
tuvošanos. 

Trešdien projekta tēmas ietvaros devāmies uz Pļaviņu HES, kur 
iepazināmies ar tās vēsturi un darbību. Tālāk mūsu ekskursija veda uz 
Skrīveru saldumu ražotni. Liels bija vācu draugu pārsteigums, ka viņi 
varēja izgatavot savas „Gotiņu” konfektes un ietīt īpašā, šim projektam 
veltītā, papīrā. Katra viņu ietītā konfekte bija sagatavota kādam viņa 
mīļam cilvēkam. Tālākais ceļš veda uz biosaldējuma ražotni, kur 
nogaršojām dažādu mājās gatavotu, bez ķīmiskām vielām, ražotu 
saldējumu veidu. Atpakaļceļā apskatījām sniegotās Lielvārdes pilsdrupas 
un Lāčplēša gultu. 



Ceturtdien, kad latviešu skolēni apmeklēja mācību stundas, vācu 
viesi devās uz „Laimas” fabriku nobaudīt tās gardumus un iepazīt tās 
darbību un produkcijas klāstu. Lai iepazītu latviešu kulinārijas gardumus, 
devāmies uz atpūtas kompleksu „Lido” Krasta ielā. Tālākais ceļš veda uz 
lidostu, kur zinoša un atraktīva gida pavadībā iepazināmies ar lidostas un 
„Airbaltic” darbību, lidmašīnas uzbūvi, pilota un stjuartes profesiju, kā arī 
apskatījām pilota kabīni, kur drīkstējām pat pastūrēt. 

Saulainajā piektdienā devāmies uz Jūrmalu. Vispirms parādījām 
viesiem jūru, kuras krasts jau sāk aizsalt, bet tad devāmies baudīt ūdens 
priekus „Līvu akvaparkā”, kam vakarā sekoja projekta noslēguma vakars. 
Ar savām dziesmām mūs pagodināja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un Rīgas 
Valsts vācu ģimnāzijas apvienotais ansamblis E. Verro vadībā.  

Sestdienas nu jau 4. decembra agrajā drēgnajā rītā pavadījām 
savus viesus uz lidostu, lai atvadītos līdz nākamā gada 12.martam, kad 
mēs, latviešu skolēni un skolotāji, sacīsim ardievas saviem mīļotajiem 
Rīgas lidotā, lai dotos pie jaunajiem draugiem Hannoverē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta dalībnieki: Diāna Lāce, Villiams Vrobļevskis, Annija 
Pētersone, Linda Āboliņa, Estere Masaļska, Katrīna Pērkone, Katrīna 
Veinberga, Eleonora Beatrise Stabiņa, Anete Kristīne Nesaule, Mārcis 
Ošiņš, Eva Medjāne, sk. Daiga Šķēle 


