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„Projekta Pēdas” atmiņu klade
Rudens talku sezonas atklāšana
Emocijas jau tagad sit augstu vilni. Priecē, ka tik daudz jaunieši ir PAR sakoptu Latviju!!!
/Anonīms/

Man emocijas tikai aug augumā. Man ļoti priecē, ka ir šāds
pasākums, un man ļoti patīk, ka ir jaunieši, kuri uz visu šito
ir gatavi.
/Anonīms/
Vienkārši SUPER, ka atrodas cilvēki, kuri gatavi upurēt vienu no divām dārgajām brīvdienām, lai
ietu savākt to, ko kādi cūkas aiz sevīm atstājuši. Protams, mēs visi, talcinieki, no talkas gaidām
jautrību, nedaudz izklaides un galvenais – gandarījumu par atstāto tīrību!
/Talciniece Līga/

Turamies mēs roku rokā
Braucam talkās visi kopā
Latviju mēs sakopsim
Tīru valsti iegūsim.
/Anonīms/
Nu tad beidzot esam ceļā! Saulīte silda un atkal ir tā foršā vasaras sajūta! :) Man jau tagad
liekas, ka šitas būs viens kolosāls pasākums, nevaru sagaidīt, kad būsim Liepājā!
/Alise/

Vajadzēja jau sākt iztukšot Rīgas atkritumu kastes. Drīz sāksies
dzīšanās pēc atkritumiem Pēdām.
/Silva/
Yo! Viss rullē tur, kur ir vējš:) Tikai nākamreiz vajag lapiņas ar dziesmu vārdiem, tad būs vēl
ideālāk.
/Vita/

Mēs kopā! Heijā! Nu ko – braucam strādāt – būs cool! Turās
/Laura/

Te nu mēs esam, ne? Galvenais tādā garā turpināt!
/Ilze K. LU SZF/

Sākums labs! Darbs dara darītāju...
/Liene K. LU FF/
Talciniekiem ir baigi foršais koris! Pirmā talka – iespaids baigi labs!
/Diāna BA/

Turat marku!
/Natālija LU EVF/
Tāpat kā vējš Liepājā nespēj izraut saknes pie zemes pieplakušam cilvēku mežam, arī mūsu
entuziasms un darba spars ir nesagraujams:)!!!
/Līga RPIVA/

Novēlu spēku rīkot turpmāk šādas talkas.
/Vides Aizsardzības kluba (VAK) biedrs Jānis (Flinstons)/
Ceru, ka turpinājums būs tikpat labs kā sākums!!!!!
/Liena RHV/

Braukšu arī uz nākamo talku.
/Anonīms/
Vēl atmiņas no Pēdām nav bijušas. Lai tās iegūtu, braucu uz Liepāju. Redzēšu K@2 + sakopšu vidi
= 2 iekš 1
/ivi/

Cilvēki savācās kopā vienā lielā, jautrā barā, vienā lielā,
jautrā domā, vienā lielā, jautrā darbā:) Ieviesīsim šajā miestā
kārtību.
/Lauma (laumis L)/
Liepāja 93 km. Vēl ilgi jābrauc...
/Anonīms/

Te es – Skaidrīte Tīrumniece. Spodrība ir mans otrais vārds.
Darbs mani nebiedē! ☺
/Anonīms/

Wow.. Govis.
/Anonīms/
RĪGA-LIEPĀJA un pēc talcinieku vēlēšanās vai nu tālāk Parīze vai kaut kas cits:)
/Anonīms/

Un mēs ejam un ejam... šis ceļa gabals noiets kājām... un tad
mūs paņēma trakais taksists. Jūs neticat? Kā nu ne – līdz
Liepājai 1,5 stundā!

/Anonīms/
Zaļa siena pa labi, zaļa siena pa kreisi, pa vidu melna josla ar NEPĀRTRAUKTU (!!!) baltu līniju
līdz pat Liepājas centram.
P.S. Ātrāk biju braukusi tikai vienu reizi – t.i., ar lidmašīnu... Ak, jaukās atmiņas...
/Anonīms/

Braucam un braucam un braucam. Līdz šim vēl neesmu aizmidzis,
kas ir Liels sasniegums! Man patīk, jo kā vienmēr galvenais ir
pozitīva attieksme. Ja ejam ar domu – būs labi, tad tā arī būs.
Būs labi!!!
/Anonīms/
Aha, te Mr. Sviests, baigi a-bus kratās. Nu jau 10:19 (pēc busa laikrāža). Apspriedām vārdu Līga
g, lg, ģ laps darbs, kas padarīts:) Eh, 2 te kaut ko mācās, pārējie – sviestojās. Tad nu pagaidām.

Čau visiem talciniekiem!
Še Jums mūsu rokas,
Še Jums mūsu sirds...
Vai tas ir tas, ko gaidījāt

Vai...
Jauku Mums visiem šo dieniņu!
/Klubs „Māja” Agnese, Sandra, Irīna, Imants, Dzintars, Kristīne,
Maijux, Santa, Natālija/
Mēs dodamies uz mūsu sapņu pilsētu, kur tiem visiem lemts piepildīties – uz Liepāju!
/Anonīms/

Linda nesaprot, ko šeit dara... Es viņu pierunāju braukt, bet
vēlāk viss būs ļoti sakarīgi un viņa priecāsies. Un es arī!
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Un Jānim ir ļoti garšīgas sviestmaizes, pareizāk sakot – bija!
Un miskastes maiss ar rozīnēm un riekstiem. Āpāc, kā kratās. Nu
tā ka viss ir O.K.
/Laura un Linda/
Piedošanu, bet izmantošu iespēju pašreklāmai. Tātad. Mana dzeja:)
Paši (Dzīves rokas)
Kas gan dzīvei ļauj mūs mocīt
Ja ne paši, ļaudis, mēs.
Paši lūdzam lauzt un locīt
Mūsu kaulus, smadzenes.
Tā kā slavens mikroķirurgs
Uzvelk baltus cimdus tā
Un zem saules, zvaigžņu maskas
rok jau kapu klusībā.
Stulbi smaidot, rokām mājot
Kājām dipot, sirdij drebot
Paciešam šīs dzīves mokas
Paši nemaz nenojaušot
Nezinot, ka kādu dienu
Noraus dzīve masku savu
Un zem viņas atklāsies
Īstais dzīves vaigs ar rētām
Un ar strutojošām vātīm.
Kas gan dzīvei rētas cirta
Grumbas vilka, ja ne mēs?
Paši savā vientiesībā
Rokam savas kapenes.

(tas bija sarkasms)
(Paldies par uzmanību)
/Zetinja/

Mēs esam tik dažādi un tomēr tik līdzīgi...:)
Saulainu dienu!!!
/Pauniņa:)/
Ko gan Pasaule iesāktu bez mums – optimistiem? Paliksim tādi forever!
/Daina/

Gribu kaut ko pateikt. Autobuss apstājās un es izgāju
nokārtoties. Sanāca tā, ka... Mani gandrīz aizmirsa, pateicoties
manai draudzenei (baigi kratās autobuss), kura atcerējās par
mani. Tāpēc iesaku jums nekad neesiet viens:)
/K.B./
Paldies par jauko riteņošanas vasaru! Nu lūkosim padarīt tādu arī rudeni – to mazliet „uzfrišinot”
Liepājā.
/”Svītraino Reiss” no Suntažiem/

Cerams, ka Liepājā stiprināsies novadnieka – Miķeļa Valtera
garīgā aura, kurš kā 1. Latvijas Iekšlietu ministrs izveidoja
patriotisku Latvijas Policiju un Aizsargu Organizāciju un kā
diplomāts
Briselē
1939.g.
aicināja
Latvijas
Valdību
bez
pretošanās nepakļauties spiedienam.
/M.Ošs/
Dzīvosim zaļi! Lai zaļā enerģija pietiek ilgi:)
/Anda Polit.zin. 3.kurss/

Nu sanāciet, sanāciet visi kā viens
Viva la companie
Šai jautrajā pulkā tiek gaidīts ikviens
Viva la companie
Piedz.
Viva la viva la viva l’amour
Viva la companie
Nost grāmatas tagad ir priecāties laiks
Viva la companie
Lai tagad ikvienam nu sejā ir smaids
Viva la companie

Piedz.
(Diemžēl 3.pantu nezinu, jo pēc arbūziem kaut ko grūti
atcerēties)
/Artis Cīrulis, R.93.vsk, 9.b klase/
P.S. Lai jums visiem labi veicas. Mani tagad ļoti krata. Artis
Mums uzsprāga autobuss (nu vispār jau riepa) un tagad mēs esam iespiedušies glābšanas vienības
autobusā un rullējam tik tālāk. Sprāgušā autobusa šoferītis jau bija tāds visai nervozs un
purpināja kaut ko par terorismu utt. Nu un tā mēs viņu arī atstājām vienu uz ceļa tumša meža
vidū, lai strādā!!! (... nu tad tiksimies Liepājā...)
/Anonīms/

Sensācija, riepa pārsprāga 12:17.
Jautri, diena mūs nebeidz pārsteigt.
/Anonīms/

Iesēdāmies

otrā

autiņā.

Šī talka ir labā! Šie cilvēki ir labie vienīgi šie autobusi nav labi. Bet tas nekas, jo galvenais ir šis
pasākums.
/Anonīms/

Publisks Fui ražotājiem, kuri uzražojuši neizturīgas riepas, bet
ja neskaita šo momentu, kad nosprāga riepa un piedūmoja autobusa
iekšieni
(vispār
graujošs
moments)
tad
šis
visnotaļ
interesantais pasākums pēc manām domām pārvērtīsies aizraujošās
atmiņās.
/Anonīms/
Liepāja, apstājāmies pie Pedagoģiskā institūta, 5 min pastāvējām un braucam tālāk.
/Anonīms/

Forši pa brīvu aizbraukt uz Liepāju☺ Žēl, ka nav savējās
kompānijas līdz, bet gan jau... Ir patīkami kaut nedaudz dot
lielas lietas labā... un tik daudz ko saņemt pretī!
/Gita/

Par jēdzīgu attieksmi pret mājām (planētu)
/Līva:) Zane/

„Meži, meži, tumšie meži
Tajos dzīvo balti eži
Staigā tie pa taciņām
Pliki un bez jaciņām.”
Lai vairāk tīru taciņu, pa kurām staigāt!
/Evita/
„Kļūdīties ir cilvēcīgi” teica ezīc nolīzdams no kaktusa:) Bet nekļūdīties taciņas tīrot:)
/Agnese/

