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Lāčplēša dienai veltītais Lāpu gājiens 

 14. novembrī Garkalnes vidusskolā notika tradicionālais Lāčplēša dienai 

veltītais Lāpu gājiens. Tā kā skolas teritorijā vēl turpinās būvdarbi, tad šogad Lāpu 

gājiena maršruts mūs veda uz Garkalnes Dienas centru. 

 Visi kopīgi sapulcējāmies pie 

skolas. Vērot gājienu bija ieradusies arī 

Latvijas televīzija. Ţurnālisti intervēja 

skolas direktoru L.Bruģi, pasākuma 

rīkotāju sk. I.Pelcmani un skolēnus.   

 Gājiena priekšgalā gāja jaunsar-

gi. Mēs bijām tērpušies daţādu laiku 

karavīru formās. Vispirms mēs iegrie-

zāmies stacijā, kur  pieminējām uz 

Sibīriju izvestos un nolikām svecītes 

pie piemiņas akmens. 

 Tad devāmies tālāk uz Dienas 

centru, kur notika svinīgais pasākums. Uzrunas teica skolas direktors un skolotāja 

I.Pelcmane. Viņi uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi atcerēties Brīvības cīņās kritušos un būt 

savas zemes patriotiem. Mēs lasījām karavīru vēstules, vērojām tuvcīņas paņēmienu 

paraugdemonstrējumus un redzējām, kā strādā kinologi un cik veikli suņi izpilda 

komandas un atrod paslēptās lietas. Tie, 

kam interesēja ieroči, varēja tos apskatīt 

Dienas centra teritorijā un uzdot jautājumus 

karavīriem. 

 Pēc svinīgā pasākuma visi varēja 

cienāties ar strēlnieku zupu, kura bija ļoti 

garšīga! Pasākums bija izdevies un man tas       

patika! 

    Dajana 



No zobena saule lēca 

 16. novembrī vecākās grupas dejotāji devās uz Rīgu, lai 

tur, Ķīpsalas hallē, Latvijas valsts svētku laikā noskatītos dejas 

izrādi "No zobena saule lēca". Deju lieluzvedumā  piedalījās 

vairāk nekā 1000 dalībnieki, un viņi izdejoja  mītisko stāstu par 

seno baltu cilti, tās ikdienu, ritiem un gudro dzīvesziņu.  

 Izrādes horeogrāfa Agra Daņiļeviča moto, veidojot šo 

izrādi - "Tā mēs mīlam Latviju un mīliet ar mums kopā!"  - 

sasniedza atsaucīgo skatītāju sirdis, jo dziedātāju un dejotāju 

sniegums bungu un dūdu grupas "Auļi" pavadībā neatstāja vienaldzīgu nevienu 

 

Kas ir dzimtenes mīlestība? 

 Šogad par godu valsts svētkiem Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija 

izsludināja radošo darbu konkursu „Kas ir dzimtenes 

mīlestība?” 

 Garkalnes MVV šajā konkursā pārstāvēja skolas 

radošākie skolēni. Kad paziņoja rezultātus, atklājās, ka 

man ir tas gods būt starp konkursa laureātiem un 15. 

novembrī ierasties pie Aizsardzības ministra Arta 

Pabrika. 

 Ierodoties uz pasākumu, mūs ļoti jauki sagaidīja 

ministrijas darbinieki un aizveda uz Balto zāli, kur Artis 

Pabriks visus apsveica valsts svētkos, iedeva diplomus 

un piemiņas veltes no Aizsardzības ministrijas. Atklāja 

arī to, kas būs pārsteiguma balva no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.  

 Pēc tam mūs visus aicināja uz kopbildi, nobaudīt cienastu un doties ekskursijā 

uz ministra kabinetu. Šī bija ļoti jauki pavadīta diena! 

       Renāte 

 



Ģimenes dienas Toyota centrā 

 Garkalnes skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar WESS Motors Toyota 

autocentru Berģos, un tāpēc mēs jau 2. 

gadu pēc kārtas tikām uzaicināti 

piedalīties tur rīkotajā pasākumā Zaļā 

Toyota diena jeb Ģimenes diena.  Tas ir 

jautrs pasākums, kurā tiek aicināti 

piedalīties bērni kopā ar saviem 

vecākiem. Toyota jau trešo gadu pēc 

kārtas ir atzīts par labāko globālo zaļo 

zīmolu, un tāpēc šajās dienās cenšas 

cilvēkus aizvien vairāk iepazīstināt ar 

zaļajām tehnoloģijām.  

 Šogad pasākumā piedalījās mūsu 5.-7. klašu vokālais ansamblis un deju 

kolektīva „Saules bērni” vecākās grupas dejotāji. Tā kā tuvojās Latvijas dzimšanas 

diena, tad koncertprogramma tika veidota tautiskās noskaņās. 

 Atsaucību guva gan tautasdziesmas, ko izdziedāja 5.-7.kl.ansamblis sk. 

A.Zambares vadībā, gan azartiskās 

dejas, kuras iestudēt palīdzēja sk. 

M.Vandere.  

 Koncerts iepriecināja gan 

skatītājus, gan skolēnus. Jaukā 

noskaņojumā daudzi kopā ar ģimenēm 

palika autocentrā, lai piedalītos 

aizraujošās aktivitātēs visas dienas 

garumā.  

   Sk.D.Grudule 

  

 

 



„Gaujas prēmija” 

 2013. gadā  Ādaţu vidusskolā tika atjaunots O.Vācieša piemiņai veltītais 

skolēnu jaunrades darbu konkurss „Gaujas 

prēmija”, un 23. oktobrī Gaujas apkārtnē esošo 

skolu radošākie jaunieši tika aicināti uz pasākumu 

Ādaţos. Vispirms Zaļajā zālē tika piedāvāts vēlreiz 

ieklausīties O.Vācieša dzejā, atcerēties viņa dzīves 

gājumu, noskatīties un noklausīties Ādaţu 

vidusskolēnu priekšnesumus. Mūsu skolu šajā 

konkursā pārstāvēja A.Jekševica (5.a kl.), Maija 

Elizabete Liepa (6.a kl.), Renāte Grudule un Marta 

Terēze Kroiča (7.a kl.) , Aivita Garanča (8.a kl.). 

 Darbus izvērtēja kompetenta ţūrija, un 22. 

novembrī visi dalībnieki ar skolotājām vēlreiz tika 

aicināti kopā, lai nu jau paziņotu konkursa rezultātus. 

  Liels bija mūsu prieks, izdzirdot uzvarētāju uzvārdus. Maija Elizabete 

Liepa 5.-6.kl. grupā ieguva 1. vietu, un Renāte Grudule 7.-9.kl. grupā – 3. vietu, bet 

piemiņas veltes saņēma ikviens konkursa dalībnieks. 

        D.Grudule 

 

Mārtiņdiena 

 Mārtiņi ir svētki, kurus parasti gaida visi Garkalnes skolas skolēni, jo 

šajā dienā parasti tiek rīkots tirdziņš, kurā ir iespējams iegādāties gardumus, kā 

arī  citas interesantas pašgatavotas lietas. 

 Arī šogad pirmā stāva foajē tika 

atvēlēts visiem pārdot un pirkt gribētājiem. Bērni un 

vecāki tiešām bija pacentušies, un tirdziņā varēja 

atrast lietas katra gaumei un maciņam. 

 Bet ne jau tirgošanās vien ir zīmīga 

Mārtiņdienai. Tajā ir arī jautras dziesmas, dejas, 

rotaļas, mīklas un ticējumi. Par to gādāja 

līdzpārvaldes meitenes un atraktīvā saimniece 

T.Bordāne. Daţs sākumskolēns nevarēja atrauties no 

tirgošanās un rotaļās nepiedalījās, bet jautrība un 

atsaucība valdīja tāpat! 

 



Dažādība ir mūsu vienotība 

 Šis temats tika skandināts Melgalvju namā, jo 

tajā pulcējās daudz lielu un mazu bērnu, kuri zīmēja 

darbiņus šim konkursam. Piedalīties noslēguma 

pasākumā tikām uzaicināti arī mēs ar skolotāju 

V.Kucinu.  

 Kad zālē sanāca visi, tad tur ieradās arī Valsts 

prezidents A.Bērziņš, un viņš teica runu. Tad sākās 

apbalvošana. Apbalvoja pirmo trīs vietu ieguvējus, bet, 

pirms pasniedza balvas, uzstājās pūšamo instrumentu 

grupa, kas spēlēja instrumentālo mūziku. 

 Melgalvju namā uz pasākumu bija ieradušies arī viesi, to starpā populāri 

aktieri. 

 Kad konkurss bija galā, mēs ar skolotāju devāmies uz Bastejkalnu, lai 

sagaidītu manus klasesbiedrus un dotos uz koncertu „No zobena saule lēca”. 

        A.M.Šerena 

 

Panākumu sesija 2013. 

12.novembrī 7.-12.klašu skolēni kopā ar 300 Latvijas skolēniem BA Turība 

piedalījās otrajā lekciju kursā: Komunikācija + Personība = Panākumi. 

Kopā ar skolēniem darbojās divi 

lektori. BA Turība Sabiedrisko attiecību 

fakultātes dekāns, asoc. profesors, studentu 

koorperācijas Talavija biedrs Andris 

Pētersons diskutēja ar jauniešiem par tēmu 

„Radi uzticēšanos ar komunikāciju.” Live 

Rīga biroja veidotāja, uzņēmēja, studentu 

komunikācijas aģentūras OSM dibinātāja, 

preses sekretāre Antra Laumane lasīja lekciju 

„Ceļš uz panākumiem: mīti un realitāte”. 

Pirmo reizi šajā lekciju kursā 

skolēniem bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, kuras pārstāvēja 4 BA Turība 

fakultātes, kas saistītas ar uzņēmējdarbību, sabiedriskajām attiecībām, tūrismu un 

jurisprudenci. Diena bija iespaidiem bagāta. 

         I.Sinele 


