
 

 

 

 

Garkalnes vidusskolas avīze                                            2012. gada novembris nr3 

 

Sveiks! 

          Novembris aizritējis Valsts svētku zīmē. Šogad Lāčplēša dienas 
pasākumā mūsu skolā piedalījās gan armijas pārstāvji, gan jaunsargi, 
gan ārzemju viesi, sadraudzības skolu skolēni un novada iedzīvotāji. 
Šādos pasākumos visvairāk jūtam piederību savai zemei, valstij, 
apliecinām to vārdos un dziesmās.  

        Bet ikdienā turpinām cītīgi mācīties, piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs 
un konkursos, dziedāt, dejot, spēlēt teātri un pamazām jau gatavoties Ziemassvētku 
sagaidīšanai. Vai pamanīji, ka drīz jau jāaizdedz pirmā svece Adventes vainagā?  

   

 

 

Sveicam un lepojamies!  

Sveicam  Dajanu Ponomarenko (7.b kl.) ar iegūto 1.v. 
Starpnovadu Valsts valodas olimpiādē!!! Turam īkšķus par startu Valsts olimpiādē!!! 

Sveicam Zani Gruduli (9.a kl.) ar iegūto Atzinību starpnovadu bioloģijas 
olimpiādē!!! 

Sveicam Ediju Bierandu un Undīni Strautu ar iegūto atzinību J.S. Baha jauno 
pianistu konkursā!!! 

 

 

 

 

 



 

Lāčplēša diena Garkalnes vidusskolā 

     9.novembrī Garkalnes skolā svinēja Lāčplēša dienu. Šogad pasākumu apmeklēja 

kupls skaits dalībnieku un viesu. Pasākumu atklāja direktors ar uzrunu, spēlēja 

Skaistkalnes pūtēju orķestris un ierindas skates soli demonstrēja Skaistkalnes 

jaunsargi. Tad ikvienam bija iespēja piedalīties šķēršļu joslas pārvarēšanā un stafetes 

skrējienā pilnā karavīra ekipējumā. Turpat visi pārbaudīja armijas mašīnas izturību, 

rāpjoties tajā iekšā un ārā. Spoguļzālē šajā laikā notika ieroču demonstrēšana, ko 

mums bija sagādājuši LR Bruņotie spēki. 

     Plkst. 16.30. tika dots starts nu jau tradicionālajam Lāpu skrējienam. Šogad kopā 

ar mūsu skolas skrējējiem lāpas nesa arī ciemiņi – Skaistkalnes vidusskolas, Kerdlas 

ģimnāzijas un Meškuiču ģimnāzijas skolēni. 

     Pēc skrējiena skolas pagalmā pasākuma dalībnieki noklausījās Garkalnes novada 

domes priekšsēdētāja M.G.Bauzes-Krastiņa uzrunu, jaunsargu vadītāja Z. Ločmeļa 

dzejoļus, skanēja dziesmas vīru 

kopas „Vilki” izpildījumā. Vēlāk 

visi tika aicināti nobaudīt 

strēlnieku zupu. 

     Pasākums bija izdevies, 

dalībnieki nesteidzās doties 

mājās, un pie ugunskura vēl ilgi 

skanēja patriotiskās dziesmas. 

   

   

   

   

                                                    Zane  

 

 

 



 

 

Panākumu universitāte 

 14. novembrī seši 9.a klases skolēni un 3 vidusskolēni 
devās uz nu jau otro „Panākumu universitātes tikšanos. „Panākumu universitāte” ir 
Rīgas Tālmācības vidusskolas veidota programma, ar kuras palīdzību jaunieši no 
visas Latvijas mācību gada garumā  var uzzināt par dažādām izaugsmes iespējām 
biznesā un dzīvē. 

    Pirmajā tikšanās reizē – 16. oktobrī – skolēni dienas pirmajā pusē devās uz 
uzņēmumu SIA „Sonora”, kurš nodarbojas ar loģistiku. Firmas menedžeris skolēniem 
stāstīja gan par darbinieku ikdienu, gan par to, kā jāprezentē sevi darba intervijās. Pēc 
šīs tikšanās kolēni devās uz BA „Turība”, kur, kopā ar vēl 400 skolēniem klausījās 
šovpavāra   E. Taņņa un bijušā banķiera, tagadējā augstkolu lektora  A. Plotkāna 
lekcijās. E.Tannis iedvesmoja skolēnus sapņot lielus sapņus (Dream big!!!), savukārt 
A. Plotkāns kopā ar skolēniem noskaidroja, kādam īpašībām jābūt, lai cilvēks varētu 
būt labs biznesmenis un pamanāma personība. 

   Skolēni ne tikai klausījās lektoru stāstīto, bet arī paši prezentēja un stāstīja citiem 
par to, ko šodien pieredzējuši uzņēmums. Kā izrādījās, skolēni bija viesojušies 
dažādos uzņēmumos: GO Planet, SIA izdevniecība „Dienas žurnāli”, Hanzas 
Maiznīca, SIA Draugiem jeb draugiem.lv, SIA Spilva, Dailes teātrī, u.c. 

   14. novembra lekcijas tēma bija  "Komunikācijas nozīme personības 
attīstībā”, un par šo tēmu bija ieradušies runāt 2 lektori – reklāmas 
aģentūras "MOOZ!" radošais direktors Ēriks Stendzenieks un 
koncertaģentūras "FBI" mārketinga direktors Kristaps Kārkliņš, kurš ir 
piedalījies Metallica, Madonna, Lady Gaga, Eric Clapton u.c. 
mākslinieku koncertu organizēšanā.  

     Domāju, ka skolēni, kas ir pieteikušies šajā programmā tiešām 
nenožēlo, ka to ir izdarījuši, jo katra lekcija ir interesanta un liek 
aizdomāties par saviem nākotnes sapņiem un izaugsmes iespējām.                                            

       Zane     

 

                     

 

 

 



                             Intervija ar fizikas skolotāju Juriju Gladčenko 

Noteikti esat pamanījuši, ka katra mēneša numurā mēs iepazīstinam jūs ar jaunajiem 
skolotājiem, kuri skolotāju pulkam pievienojušies tikai mācību gada sākumā. Šoreiz 
kārta pienākusi skolotājam, kurš pasniedz fiziku 9.-12. klasēm, - Jurijam Gladčenko.              
Garums: 184 cm 
Vecums: 27 
Mīļākā krāsa: sarkana  
Acu krāsa: zila 

Kādās skolās jūs esat mācījies?                                                                                
Daugavpils Valsts ģimnāzijā un Daugavpils universitātē. 

Kāpēc jūs izvēlējāties kļūt par skolotāju? 
Godīgi sakot, es neizvēlējos, jo man piedāvāja strādāt par skolotāju. Mana izglītība ir 
saistīta ar celtniecību, bet es nolēmu pamēģināt savus spēkus skolā.  

Par ko jūs vēlējāties kļūt bērnībā?                                                                                 
Bērnībā es vēlējos kļūt par profesionālu 
futbolistu. Patiesībā es pat tagad vēlētos 
par tādu kļūt, protams, cerības ir mazas, 
bet es tāpat tagad spēlēju amatieru līgā.  

Kāds bija jūsu mīļākais mācību 
priekšmets skolas laikā?                                            
Noteikti, ka sports.  

Kādi ir jūsu hobiji?                                                                                                         
Sports, sports un vēlreiz sports.  

Kādus nedarbus darījāt skolas laikā?                                                                                 
Mums bija ļoti draudzīga klase. 
Nedarbus darījām gandrīz katru 
starpbrīdi, bet tie  bija tādi „mīļi”, nekādu lielu seku pēc tam nebija.  

Kāda ir jūsu mīļākā grāmata un filma?                                                                           
Ir grūti nosaukt vienu filmu vai grāmatu. Tādu ir daudz, un nevaru izvēlēties, kura tad 
īsti ir vismīļākā. 

Ko jūs domājat par mūsu skolas skolēniem?                                                           
Šīs skolas skolēni izskatās vislabākie no visām, kur es esmu strādājis 

Ko jūs novēlat mūsu skolas skolēniem?                                                                             
Labi mācīties un iet uz savu mērķi, jo tad viss sanāks.                                                      
Paldies! 

                                                                            Interviju sagatavoja Renāte 



Uzstāšanās Toyota centrā 

       Tā kā šajā mācību gadā mūsu skolai ir aizsākusies veiksmīga sadarbība ar  Toyota 
centra darbiniekiem, tad 24. 11. Garkalnes vidusskolas vokālais ansamblis un 
līnijdejotājas tika uzaicinātas uzstāties Berģos, kur uzņēmums ”WESS Motors”  rīkoja 
pasākumu Zaļā Toyota ģimenes diena.  

       Pasākuma atklāšanā uzstāties tika 
uzticēts mūsu skolēniem, ko viņi 
godam arī izdarīja. Dziesmas skanēja 
un dejas solis bija viegls un rotaļīgs. 

    Centra darbinieki bija sagatavojuši 
interaktīvu spēli – stafeti, kurā 
komandām bija jāiziet 23 
kontrolpunkti. Tajos dalībniekiem bija 
jāveic dažādi interesanti uzdevumi. 
Jauks noskaņojums un prieks šajā 
dienā bija garantēts! 

     
          Renāte 

 

Līnijdejotāji Brocēnos 

     29. novembra pēcpusdienā līnijdeju pulciņa vecākā grupa devās uz Brocēnu 
vidusskolu, lai piedalītos koncertā „Zvaigžņu nakts”.  

     Šajā koncertā mūsu līnijdejotājas nebija vienīgie ciemiņi – uz Brocēniem bija 
atbraukuši arī Ropažu vidusskolas skolēni un viņi, tā pat kā līnijdejotājas, arī sniedza 
priekšnesumu. Koncertā skolēni uzstājās gan individuāli, gan arī kopā ar savām 
klasēm. Daži gan dziedāja, gan spēlēja klavieres, gan dejoja. Uz 
skatuves pat notika cīņas ar vēršiem, un ciemos bija atbraukušas gan 
„Buranovskije babuški”, gan baletdejotāji. Ikviens koncerta 
dalībnieks tika atbalstīts ar ovācijām. 

    Pēc koncerta notika apbalvošana, kurā tika pasniegtas gan 
skatītāju simpātiju balvas, gan arī žūrijas balvas. Mūsu līnijdejotājās 
ieguva titulu „Vissievišķīgākais priekšnesums”. 

       Zane 

 


