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Zinātnisko darbu konference Lietuvā 

 15.maijā Garkalnes MVV skolnieces – Aivita Garanča, Marta Terēze Kroiča, 

Renāte Grudule  un Anna Zālīte  - kopā ar skolotāju D.Gruduli devās uz Meškuičiem 

(Lietuvā), lai piedalītos starptautiskā zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Tajā 

piedalījās ne tikai Lietuvas un Latvijas skolēni, bet arī viesi no Igaunijas, Turcijas un 

Itālijas.  

 Pēc svinīgās konferences atklāšanas, kur uzrunu teica Meškuiču ģimnāzijas 

direktors Aļģis Mačulis, dalībnieki devās uz auditorijām prezentēt savus darbus. To 

tematika bija ļoti daudzveidīga, un mums bija iespēja iepazīties ar igauņu tautas 

tradīcijām, lietuviešu ievērojamākajām personībām, turku tautas tērpu īpatnībām, 

noskatīties prezentācijas par viesu skolām.  

  Mūsu meitenes uzstājās 

droši un pārliecinoši. Aivita 

prezentēja darbu „Latviešu tautas 

tērps no senatnes līdz mūsdienām”, 

Anna – „Bērnu un jauniešu 

sadarbības iespējas Garkalnes 

vidusskolā”, Renātes darba tēma 

bija  „Spēle kā mācību metode 

Garkalnes vēstures izzināšanā”, bet  

Martas  - „Laima latviešu folklorā”. 

        Pēc konferences dalībnieki 

devās kopīgā ekskursijā uz Baltu 

muzeju. 

            Paldies meitenēm par ieguldīto darbu un skolas vārda popularizēšanu 

starptautiskā līmenī! 

         D.Grudule 

 

 



Eiropas dienai veltītie pasākumi 

 Tā kā šogad aprit 10 gadi, kopš 

Latvija iestājusies Eiropas Savienībā, skolā 

notika vairāki pasākumi, kas veltīti šim 

nozīmīgajam faktam. 

 6.maijā Garkalnes MVV viesojās 

Eiropas Parlamenta Informācijas biroja 

(EPIB) Latvijā darbinieki, kuri jau  28. aprīlī 

uzsāka informatīvo „Vēlēšanu ABC tūri", 

aicinot neizniekot savu balsi un piedalīties 

Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kas Latvijā 

notiks 24. maijā.  

 Pirmā pietura, kur viņi piestāja, bija 

Ainaţi, bet pavisam līdz 22. maijam tiks 

apbraukātas 33 apdzīvotas vietas Latvijā alfabēta secībā, līdz pat Ţagatām. Katrai 

apmeklētajai apdzīvotajai vietai tiks pasniegta arī simboliska dāvana - ķiršu koks, 

tādējādi  visā Latvijā kā draudzības apliecinājums taps EP ķiršu dārzs.  

 Mūsu skola EPIB komandu sagaidīja ar jauku koncertu, un  direktors L.Bruģis 

izteica interesantu priekšlikumu  - veidot skolēniem ekskursiju maršrutus, lai viņi 

varētu iepazīties ar visām 33 

apdzīvotajām vietām daţādos Latvijas 

novados, kur tagad plauks un ziedēs EP 

vēlēšanu gaidās iestādītie ķiršu kociņi. 

Uz Garkalni atvestais kociņš augs 

bērnudārza pagalmā. 

 8. maijā 6. un 7. kl. demonstrēja 

savas zināšanas konkursā „Ko tu zini par 

Eiropas Savienību?”  Konkursa 

dalībnieki  azartiski un aizrautīgi 

atbildēja uz visiem jautājumiem un 

beigās nopelnīja Goda rakstus.  

 Sākumskolas skolēni 9. maijā sacentās erudīcijas konkursā „Pērļu zvejnieks”. 

Viņu komandu nosaukumi vien jau liecināja par konkursa nopietnību – „ES” , 

„Latviešu vienotība”, „ES pārstāvji” un „Gudrinieki”. Arī sākumskolēni šajā konkursā 

padziļināja savas zināšanas par Eiropas Savienību. 

 Savukārt 6. klase kopā ar savu audzinātāju 19. maijā  devās uz ES māju Rīgā. 

               D.Grudule  



Ekskursija uz Birzgali 

 5.maijā 5.a klase skolotājas I.Pelcmanes vadībā devās 

ekskursijā uz Birzgali un Aizkraukli. No sākuma mēs bijām 

Birzgalē. Tur apskatījām Jura Zīles darināto vikingu kuģi, 

kurš ir 15m garš un 3 m plats. Šo kuģi J.Zīle taisījis 4 gadus. 

Kuģī mums ļāva iekāpt un apskatīt. Tam ir ļoti interesanta 

forma un kokgriezumi. Kuģa meistars stāstīja, ka tas viņam 

esot jau otrais kuģis.  

 Pēc tam mēs devāmies uz Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeju „Kalna 

Ziedi”. Vispirms mēs apskatījām plašo ekspozīciju par Latvijas vēsturi, bet pēc tam 

mums bija iespēja staigāt ar ķekatām, makšķerēt un vēlāk pat sarīkot pikniku. 

 Parasti braucieni ir interesanti, bet šoreiz bija divtik interesanti, jo mēs 

braucām pāri 2 HESiem. 

        Verners, Miks (5.a) 

 

Trejdeviņas saules 

 9.maijā Garkalnes MVV skolēni  kopā ar 

skolotāju K.Apini devās uz Siguldas pagasta 

Kultūras namu, lai piedalītos konkursa „Trejdeviņas 

saules” noslēguma pasākumā.  

 „Trejdeviņas saules” ir 27 Pierīgas novadu 

vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu 

izglītības pulciņu un studiju audzēkņu darbu 

izstāde, kurā  piedalās vairāk nekā 300 dalībnieku.  

 Sākumā bija neliels koncerts, bet pēc tam 

konkursa rīkotāji visiem 1. kārtas dalībniekiem pasniedza diplomus. Labākie darbi 

tika izvirzīti uz konkursa otro kārtu Rīgā, un tur 2. pakāpes goda rakstu saņēma 

M.Lele, bet 3.pakāpes goda rakstu – A.Bildarte. 

 Pēc tam mēs devāmies uz Siguldas pili, kur varēja apskatīt Turaidas Rozei 

veltīto izstādi „Viktora vēstules”. 

  Pasākums bija ļoti jauks! 

            Annija (5.a) 

 

 



Drošības diena 

Jau par tradīciju ir kļuvušas Drošības dienas, kuras Garkalnes MVV rīko, 

beidzoties skolēnu mācību gadam. Šogad šīs dienas tika rīkotas sadarbībā ar 

Garkalnes novada domi un Pašvaldības policiju.  

Pasākumu atklāja skolas direktors L.Bruģis 

uzsverot, cik svarīgi ir būt atbildīgam, ievērot ceļu 

satiksmes noteikumus un drošības pasākumus.  

Uzrunu teica arī Garkalnes novada domes 

priekšsēdētājs M.G.Bauze- Krastiņš. 

Pēc tam skolēni devās uz 5 kontrolpunktiem  

Garkalnes skolas sportlaukumā. Pirmajā kontrolpunktā 

skolas jaunsargu vadītājs Z.Ločmelis instruēja 

skolēnus, kā rīkoties situācijā, kad telpā ir ienests kāds sprādzienbīstams priekšmets.  

Nākamais pieturas punkts bija policijas transportlīdzekļu apskate. Arī 

kinologu un robeţsargu stāstītais tika nopietni uzklausīts. Savukārt ātrās palīdzības 

dienesta mašīnā skolēniem tika parādīts, kāds aprīkojums un kādas iespējas ir 

mediķiem, dodoties glābt cilvēkus.  

Policijas koledţas jaunieši demonstrēja prezentāciju 

par savu skolu, un visi varēja 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 koledţas jauniešu pašaizsardzības 

paņēmienu demonstrējumus, Valsts Robeţsardzes Rīgas 

pārvaldes kinologu darbu – lielisko suņu dresūras rezultātu. 

Varējām vērot Garkalnes MVV jaunsargu stratēģisko treniņu un zemessargu kaujas 

mākslas demonstrējumu. Skolas jaunsargu komandieris Z.Ločmelis demonstrēja 

cilvēka rakstura, spēka un spēju robeţas izaicinājumu.  

Pēc paraugdemonstrējumiem skolēni, kas sasnieguši 10 gadu vecumu, devās 

kārtot velosipēdistu tiesības.  

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 ekipāţa. Šī diena bija izdevusies, par to paldies 

visiem iesaistītajiem dienestiem un pārstāvjiem par atsaucību un dalību pasākumā!  

 



Pēdējā skolas diena  

 Pēdējā skolas diena šogad pagāja savādāk nekā ierasts - 

skolā bija projekta APU noslēgums. 

 Jau pašā pasākuma sākumā tika apbalvotas klases par 

aktīvu piedalīšanos APU kartīšu vākšanā. Tālāk jau sekoja erudīcijas konkurss. 

Skolēni no 1.-12. kl. tika sadalīti jauktās komandās. Komandām nācās pildīt vairākus 

uzdevumus, kurus bija sagatavojusi skolotāja Arita Berga. Visus uzdevumus 

vērtēšanai nodeva pasākuma ţūrijai - līdzpārvaldes meitenēm, kuras, saskaitot kopā 

punktus, noteica uzvarētāju. Ja erudīcijas uzdevumos kāda komanda bija izvirzījusies 

priekšā visiem, tad viss apgriezās kājām gaisā pēdējā uzdevumā - APU puzles likšanā 

uz ātrumu.  

 Pēc erudīcijas konkursa visi skolēni no 1.kl. līdz 8. kl. tika sadalīti jauktās 

komandās, lai varētu noritēt dienas lielais pasākums- foto orientēšanās pa Garkalni. 

Komandu kapteiņi bija 7. un 8. klašu skolēni. Pirmajai komandai starts tika dots 

desmitos no rīta, un ik pēc minūtes startēja arī pārējās komandas. Komandām bija 

jāatpazīst daţādi Garkalnes objekti un jānofotografējas pie tiem. Pasākuma norisi 

uzraudzīja skolotāji un vecāko klašu audzēkņi. Komandas finišēja viena pēc otras, bet 

neviens nevarēja noteikt 

uzvarētāju, jo noteicošais bija 

laiks, kurā komandas veikušas 

uzdevumus, nevis secība, kurā 

komandas ieradās atpakaļ 

skolā. Par uzvarētājiem tika 

atzīta komanda, kuras kapteines 

bija septītās klases skolnieces 

Anna Zālīte un Enija Garanča. 

Visām komandām tika 

piešķirtas saldas balvas. 

 Diena noslēdzās ar liecību izdošanu katrā klasē un smaidošu skolēnu 

plūsmu ārā pa skolas durvīm. Uz tikšanos, skola, septembrī!  

          Renāte 


