
Drošības dienas Garkalnes MVV 

 

 

 Tuvojoties vasarai, aktualizējas jautājums par skolēnu drošību, jo mācību gads ir beidzies, 

uz skolu nav jāiet un ir parādījies daudz brīvā laika, kuru katrs pavada, kā vien pašam tīk. Tāpēc, lai 

brīvā laika plānošana un pavadīšana būtu droša, Garkalnes MVV ceturtdien, 29.maijā, kopā ar 

Garkalnes novada domi un Pašvaldības policiju rīkoja Drošības dienas. 

Pasākumu atklāja skolas direktors L.Bruģis, vēlreiz uzsverot, cik svarīgi ir būt atbildīgam, 

pirmkārt, pret sevi pašu, ievērot ceļu satiksmes noteikumus un elementāros drošības pasākumus. 

Uzrunu teica arī Garkalnes novada domes priekšsēdētājs M.G.Bauze- Krastiņš, akcentējot 

drošības jautājumu ciešo saikni ar valsts aizsardzību. 

Pēc uzrunām skolēni, skolotājas I.Pelcmanes uzmundrināti, devās tuvāk iepazīties ar 

vienībām, kas bija izvietojušās 5 kontrolpunktos Garkalnes skolas sportlaukumā. Pirmajā 

kontrolpunktā skolas jaunsargu vadītājs Z.Ločmelis instruēja skolēnus, kā rīkoties situācijā, kad 

telpā ir ienests kāds sprādzienbīstams priekšmets. Skolēni ļoti uzmanīgi klausījās un labprāt 

piedalījās arī situācijas izspēlēšanā. 

Nākamais pieturas punkts bija policijas transportlīdzekļu apskate. Policijas automašīnas, 

kvadracikli un motocikli skolas sportlaukumā izraisīja lielu sajūsmu, jo pēc pasākuma policisti 

laipni piedāvāja izvizināt ar kvadracikliem visus interesentus, kas sasnieguši 12 gadu vecumu. Arī 

kinologu un robežsargu stāstītais tika nopietni uzklausīts. Savukārt ātrās palīdzības dienesta mašīnā 

skolēniem tika parādīts, kāds aprīkojums un kādas iespējas ir mediķiem, dodoties glābt cilvēkus. 

Policijas koledžas jaunieši kopā ar izglītības koordinācijas nodaļas metodiķi Olgu 

Aņikoviču demonstrēja prezentāciju par savu skolu, un ikvienam bija iespēja izmēģināt roku 

šaušanas simulatorā. Bet pēdējā kontrolpunktā Zemessardzes 19. bataljona zemessargi rādīja, kādi 

ieroči ir viņu rīcībā. 

Plkst.12.45 sākās visu dienestu paraugdemonstrējumi. Klātesošajiem bija iespēja noskatīties 

Policijas koledžas jauniešu pašaizsardzības paņēmienu demonstrējumus, Valsts Robežsardzes Rīgas 

pārvaldes kinologu darbu – lielisko suņu dresūras rezultātu. Varējām vērot Garkalnes MVV 

jaunsargu stratēģisko treniņu, bet zemessargu kaujas mākslas demonstrējumu šāvienu troksnis un 

dūmi bija dzirdami un redzami tālu aiz sportlaukuma. 

Turpat skolas jaunsargu komandieris Z.Ločmelis demonstrēja cilvēka rakstura, spēka un 

spēju robežas pārbaudījumu un izaicinājumu. 

Pēc paraugdemonstrējumiem skolēni, kas sasnieguši 10 gadu vecumu, devās kārtot 

velosipēdistu tiesības. Visiem izdevās nokārtot eksāmenu ar pirmo reizi, un nu Garkalnē būs vairāk 

drošas satiksmes dalībnieku.  

Noslēgumā skolēni saņēma apliecinājuma rakstus par piedalīšanos Drošības dienās un 

vēlējumu pavadīt vasaru droši un saturīgi. 

Pēc oficiālās daļas visiem bija iespēja paēst garšīgas pusdienas, mazākajiem – izklaidēties 

piepūšamajās atrakcijās un visiem kopīgi – noklausīties grupas „Mare” uzstāšanos. Jāteic, ka visu 

pasākuma laiku sabiedrisko kārtību Garkalnē nodrošināja arī Jātnieku patruļa un Ceļu policijas 

ekipāža. 

Paldies Garkalnes novada domei, Pašvaldības policijai, Valsts policijas Rīgas rajona 

pārvaldes Saulkrastu iecirkņa Ādažu, Garkalnes iecirkņa kārtības policijas grupas inspektorei 

kapteinei Karīnai Mālniecei, Zemessardzes 19.bataljona kājnieku rotas komandierim Viesturam 

Kokarēvičam, SIA „Līče”, visiem iesaistītajiem dienestiem un pārstāvjiem par atsaucību un dalību 

pasākumā! 

          D.Grudule 


