
Patriotiskā nedēļa Garkalnes MVV 

 

 

Novembris ir Valsts svētku mēnesis. 

Tajā svinam gan Lāčplēša dienu, gan Latvijas 

Republikas dzimšanas dienu. Šie svētki ir 

nozīmīgi ikvienam latvietim, tāpēc Garkalnes 

skola, svinot svētkus, aicina tajos piedalīties arī 

pārējos novada iedzīvotājus. 

 

Šogad Lāčplēša dienā mūsu skolā viesojās NBS Kaujas atbalsta bataljona pārstāvji,  

ASV 1.kavalērijas divīzijas 1.brigādes kaujas vienības Ironhorse karavīri un Norvēģijas 

bruņoto spēku Telemarkas mehanizētā kājnieku bataljona mehanizētās kājnieku rotas karavīri. 

 Vispirms Latvijas Armijas pārstāvji vēlreiz atgādināja, kas īsti ir Lāčplēša diena un 

kāpēc mēs to svinam. Vairākkārt tika uzsvērts, ka šī ir priecīga diena, jo tajā tālajā 1919. gadā 

latvieši pirmo reizi noticēja sev un saprata, ka tiešām ir stipra tauta, kurai pa spēkam stāties 

pretī ienaidniekam un uzveikt to. Skolēni tika iepazīstināti arī karavīru ikdienu un 

veicamajiem uzdevumiem.  

Pēc tam NATO spēku pārstāvji iepazīstināja skolēnus ar NATO vēsturi, pastāstīja par 

miera uzturēšanas misijām un šo spēku darbību Latvijā. Viņu stāstījumu papildināja 

prezentācijas par Norvēģiju un ASV. 

Sarunas beigās karavīri labprāt atbildēja uz skolēnu uzdotajiem jautājumiem. Pēc tam 

visiem bija iespēja doties ārā, lai apskatītu bruņojumu un ekipējumu. 

Skolas pagalmā skolēnus sagaidīja NBS Sauszemes spēku kājnieku brigādes pārstāvji. 

Skolēniem bija iespēja iepazīties ar vienību uzdevumiem, ekipējumu un tehniku, sarunās ar 

kareivjiem uzzināt vairāk par dienestu bruņotajos spēkos un Zemessardzē. Pirmsskolas 

jaunāko klašu bērni ieinteresējās par nesprāgušas munīcijas neitralizācijas “robotu”, mūsu 

bruņotajos spēkos ir pat īpaša Nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas skola. Vecāko klašu 

skolēnus interesēja, protams, ieroči, kaujas tehnika, transports. To ar aizrautību pētīja gan 

zēni, gan meitenes. Pēc iepazīšanās ar ieroču uzbūvi, pielietojumu, drosmīgākie piedalījās 

konkursā, kurā varēja iegūt arī pārsteiguma balvas. Uzvarētāju vidū – arī meitenes! Liela 

skolēnu (un arī skolotāju) interese bija par karavīru ekipējumu. Interesenti varēja to 

“pielaikot”, bet drosmīgākie, spēcīgākie, izturīgākie piedalījās izturības pārbaudē – pilnā 

ekipējumā pildīja dažādus fiziskos vingrinājumus. Ieguvums bija ne tikai pārsteiguma balvas, 

bet arī savu spēku, izturības novērtējums. Šajos pārbaudījumos aktīvi piedalījās mūsu 

jaunsargi, tomēr netrūka “brīvprātīgo” no pārējo skolēnu vidus. Jautrības dzirksti ienesa arī 

ASV karavīru uzmundrinājumi un piebiedrošanās skrējienā. 



  Piektdien, 14.novembra pēcpusdienā, skolas pagalmā sākās rosība. Interesentiem bija 

iespēja iepazīt Otrajā pasaules karā izmantotos kājnieku ieročus un uniformas, vecāko klašu 

skolēni vizinājās vācu armijas bruņutransportierī, bet mazākie  izpētīja krievu armijas mašīnu 

„ZIS 105”. Šādu iespēju sagādāja rekonstrukcijas klubs „Reduts”.  

Plkst. 15.00 sākās svinīgais pasākums, kurā uzrunu teica Garkalnes Novada domes 

priekšsēdētājs M.G.Bauze- Krastiņš, skolas direktors L.Bruģis un skolotāja I.Pelcmane, vārds 

tika dots arī mūsu ciemiņiem – Kjardlas (Igaunija) ģimnāzijas pārstāvjiem. 

Klātesošo iedegtās lāpas un jaunsargu līdzdalība katram no pasākuma dalībniekiem 

deva iespēju izjust novembra īpašo gaisotni, sajust 20.gs.sākuma elpu, kaut nedaudz iejusties 

latviešu strēlnieku un karavīru „ādā”.  Lāpu skrējiens  izgaismoja Garkalnes ielas un radīja 

svētku noskaņu  šajā tumšajā novembra laikā, kad svinam dzimšanas dienu savai valstij. 

Pēc skrējiena visus klātesošos gaidīja silta „strēlnieku zupa”, salūts un strēlnieku 

dziesmas pie ugunskura. 

Paldies visiem pasākuma organizētājiem un dalībniekiem! 

         Garkalnes MVV 


