
Garkalnes skolēnu dalība „Labo darbu festivālā” 

 

Sagaidot Latvijas simtgadi, valstī notiek dažādas 

aktivitātes, kurās var iesasitīties ikviens, atrodot sev 

tīkamāko un piemērotāko. Lai sekmētu bērnu un 

jauniešu piederību savai skolai un valstij, veicinātu viņu 

pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un 

piedalīšanos Latvijas valsts simtgades svinēšanā un 

Latvijas valstiskuma stiprināšanā, 2018.gadā Valsts 

izglītības satura centrs  organizē „Labo darbu festivālus” 

5 Latvijas reģionos, un vienā no tiem  3.oktobrī Rīgā   tika uzaicināti piedalīties arī Garkalnes 

pamatskolas skolēni. Mēs šim pasākumam bijām pieteikuši 3 savus labos darbus: Mīklu grāmatu 

„Mana Latvija” , „Vides objekta  izveidi Likteņdārzam”, kā arī Latvijas karti „Mans devums 

Latvijai simtgadē”. 

Mīklu grāmata mūsu skolā tapa pagājušajā mācību gadā, kad ikkatrs 1.-9.kl. skolēns 

izveidoja sarkanbaltsarkanu ozollapu, uz kuras uzrakstīja pašsacerētu mīklu par Latviju. Sākotnēji 

šīs lapas tika izmantotas kā dekorācija Valsts svētkiem, bet pēc tam apkopotas grāmatā. Šūpoles 

Likteņdārzam tapa simpozija „Mani sirdsvārdi Latvijai” ietvaros un nu otro gadu atrodas 

Likteņdārza atpūtas zonā. Savukārt karte „Mans devums Latvijai simtgadē” atspoguļo tās vietas, 

kur mūsu skolas skolēni devušies ekskursijās, piedalījušies konkursos un mācību priekšmetu 

olimpiādēs. 

Festivāla rīkotāji bija sagādājuši ļoti interesantas aktivitātes. Pasākums sākās ar svinīgu 

uzrunu un  Ilzes Skujas (Palīdzēsim.lv dibinātājas un vadītājas) iedvesmas stāstu ‘”Kā mans labais 

darbs mainīja Latviju’’. Tam sekoja izglītības iestāžu labo darbu Expo izstāde, kuras laikā 3 

Garkalnes skolēnu komandas atraktīvā veidā iepazīstināja pārējos ar savu veikumu. Un tā nebija 

tikai prezentācija! Katram no šiem projektiem skolēni bija sagatavojuši arī aktivitāti, kas jāveic 

izstādes apmeklētājiem – spēli, viktorīnu, jautru mīklu minēšanu.  Paldies skolēniem – Amandai 

Kurpniecei, Emīlijai Rosickai, Jēkabam Tarandam, Evelīnai Krūmiņai, Patrīcijai Skrickai, Elzai 

Grudulei, Krišam Klibinskim, Artim Tomsonam, Marijai Ašvortei, Uļjanai Ligo par atraktīvajiem 

stāstījumiem izstādes laikā un ieguldīto darbu šo aktivitāšu sagatavošanā! Garkalnes skolēni 

izpelnījās gan apmeklētāju, gan organizatoru uzslavas par interesantajām prezentācijām.  

Izstādes laikā bija iespēja apskatīt arī pārējo dalībnieku labos darbus, gūt idejas un 

iedvesmoties tālākai darbībai, jo piedāvātie projekti bija ļoti daudzveidīgi.  

Festivāla otrajā daļā skolēniem bija iespēja piedalīties „Labo darbu” darbnīcās, uzzināt par 

līdzdalību dažādos jauniešu projektos, kā arī baudīt muzikālu pārsteigumu, kuru sagādāja Māra 

Upmale- Holšteina. 

Pasākuma noslēgumā saņēmām pateicības no Valsts izglītības satura centra pārstāvjiem un 

balvā -  izzinošu spēli „Latvijai-100”.  

          D.Grudule 


