Nīkrāces pamatskolas 8. klase izbauda godam
nopelnīto balvu

Izcīnot uzvaru Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra rīkotajā konkursā “Šodien
laukos”, Nīkrāces pamatskolas 8. klase kā balvu saņēma ekskursiju 1000 eiro vērtībā.
Lai apmeklētu visas kārotās vietas, kuras bija izvēlētas ekskursijai – z/s “Joži” un
“Līcīši”, izbraucienu ar kartingiem, lāzertaga spēli un akvaparku, rīts iesākās ļoti agri.
Ekskursija sākās ar z/s “Joži” apmeklējumu. Tās īpašnieks Gunvaldis Sproģis mūs laipni
sagaidīja un izrādīja savu saimniecību. Viņš pastāstīja interesantus faktus par
lauksaimniecību, par ķimikāliju un minerālmēslu lietošanas īpatnībām un cilvēku
uzskatiem par tiem. Parādīja, cik moderni var strādāt, saimniecībā izmantojot
elektroniku. Šeit mēs redzējām, kā laukos var strādāt ar modernām ierīcēm un
tehnoloģijām, ka darbs var sagādāt prieku un ne vienmēr tas nozīmē brist dubļus un
remontēt veco tehniku. Z/S “ Joži” ir viena no lielākajām Latvijas graudkopības
saimniecībām. Z/S “Līcīši” nodarbojas ar kazkopību. Šajā saimniecībā mēs uzzinājām,
kā audzē kazas un cik dažādas tās var būt – katra ar savu raksturu un spītību. Mums
izrādīja, kāda izskatās slaukšanas zāle, kā notiek kazu piena pārstrāde un sieru
ražošana. Mums bija iespēja arī nogaršot četru veidu sierus. Tālāk ceļš veda uz ilgi
gaidītām izklaidēm. Pirmā bija izbraucieni ar kartingiem. Braucām visi – gan lieli, gan
mazi. Tās bija ekstrēmas sajūtas, jo ar kartingiem braucām pirmo reizi. Tālāk
devāmies spēlēt ļoti aktīvu un aizraujošu lāzertaga spēli. Uzvar tas, kurš ir ātrāks un ir
izdomājis spēles taktiku, kā arī var izvairīties no šāvieniem un trāpīt pretiniekam. Šī

spēle aizrāva visus, pat nemanījām, cik ātri ir pagājis laiks. Bērniem acis mirdzēja no
redzētā un izbaudītā, un šie mirkļi vēl ilgi paliks atmiņā. Sajūsmas pilno dienu
noslēdzām Jūrmalas akvaparkā, kur atpūtāmies no spraigās dienas, baudot ūdens
peldes un dažādas ūdens atrakcijas. Tāda bija mūsu ilgi gaidītā ekskursija – tā bija
vienreizēja. Visi bija patiesi priecīgi par to, cik izdevusies bija šī diena. Mēs, Nīkrāces
pamatskolas kolektīvs un it sevišķi 8. klase, vēlamies pateikt lielu paldies Baibai Gulbei
par ekskursijas vadīšanu un rūpēšanos par mums, lai mēs labi justos visu ekskursijas
laiku – mēs sajutāmies īpaši gaidīti. Liels paldies Ozolnieku Lauku konsultācijas centra
pavārītēm par gardajām pusdienām un launaga uzkodām, kā arī šoferītim par mūsu
vizināšanu un iesaistīšanos kopā ar mums visās aktivitātēs. Sirsnīgs paldies arī Latvijas
Lauku konsultācijas centra Ozolnieku komandai par iejūtību, sirsnību, pacietību,
organizējot konkursu “Šodien laukos”. Teksts un foto: Mārīte Vanaga, Nīkrāces
pamatskolas skolotāja

