
	 6. oktobrī	 agri	 no	 rīta	 uz	 Lietuvas	
pilsētu	Mežkuiči	devās	Garkalnes	MVV	skolēni,	
lai	piedalītos	tradicionālajās	sporta	sacensībās.	
Šīs	 sporta	 spēles	 norisinājās	 jau	 31.	 (!)	 reizi,	
jubilejas	 sacensības.	 Dienas	 sākumā	 jaunieši	
sacentās	 dažādās	 vieglatlētikas	 disciplīnās,	
dienas	 otrajā	 daļā	 zēni	 sacentās	 futbola	
turnīrā,	 meitenes-	 volejbola	 turnīrā.	 Šogad	
pēc	 skolēnu	 iniciatīvas	 spēki	 tika	 izmēģināti	
arī	 virves	 vilkšanas	 sacensībās	 (Garkalne	 tajās	
startēja	pirmo	reizi!).	
	 Rezultāti	vieglatlētikas	sacensībās:	Marks	
Fedukovičs	–	3.	vieta	1000m	un	400m	skrējienā.	
Leons	 Karavoičiks	 –	 2.	 vieta	 augstlēkšanā,	 3.	
vieta	 tāllēkšanā.	 Oskars	 Kalns	 –	 1.vieta	 lodes	
grūšanā.	Betija	Vegere	–	3.vieta	1000m.	Dāvis	
Lapiņš	–	3.vieta	100m	skrējienā.	
	 Pēc	 pusdienu	 ieturēšanas	 dalībnieki	
sacentās	 komandu	 sporta	 veidos.	 Futbolā	
pārliecinoši	uzvarēja	Garkalnes	MVV	komanda	
6	 komandu	 konkurencē.	 Volejbolā	 meiteņu	
komandai	 5.	 vieta	 5	 komandu	 konkurencē	
(pēdējo	 spēli	 zaudējot	 ļoti	 intriģējošā	 mača	
galotnē).	 Liels	 izaicinājums	 skolēniem	 bija	
piedalīšanās	 virves	 vilkšanas	 sacensībās.	
Jāatzīst,	 tas	 bija	 pārsteigums	 arī	 sacensību	
organizatoriem,	 jo	 Garkalnes	 komanda	 šajā	
disciplīnā	 ne	 reizi	 līdz	 šim	 nebija	 startējusi…	
Virves	vilkšanā	startēja	5	komandas,	komandā	
8	 dalībnieki,	 pie	 virves	 jābūt	 3	 meitenēm.	
Pretinieki	nopietni	–	ekipējušies	ar	speciāliem	
zābakiem,	kas	kopā	ar	pieredzes	trūkumu	bija	
lielākie	 klupšanas	 akmeņi	 šajā	 sacensībā.	 Lai	
arī	puišiem	kājās	bija	jaunsargu	zābaki,	tomēr	

meitenes	 cīņas	 aizvadīja…	 sporta	 kedās.	
Nevienu	no	4	pretiniekiem	neizdevās	pievārēt,	
toties	sanāca	kārtīgi	izjust	šī	sporta	veida	garšu,	
jo	katrā	cīņā	bija	jāatdod	visi	spēki!	
	 Paldies	 skolēniem	 par	 veiksmīgo	
startu	 sacensībās	 un	 skolai	 par	 transporta	
piešķiršanu!
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Sacensības Mežkuičos 
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	 Laikapstākļi	kļūst	krietni	rudenīgāki,	bet,	
neskatoties	 uz	 to,	 saulīte	 ekskursijas	 dienā,	
12.oktobrī,	 mūs	 jauki	 iepriecināja.	 Tāpat	
mājas	saimniece	Laura,	 saimnieks	Kaspars	un	
meistars	Jānis	mūs	laipni	sagaidīja.
	 Ekskursijas	 sākumā	 mums	 pastāstīja	
par	 dažādiem	 Latvijas	 kokiem,	 to	 īpašībām	
un	 pielietojumu	 sadzīvē,	 kā,	 piemēriem,	 no	
kārkliem	redzējām	izliektus	un	uztaisītus	lielus	
krēslus.	 Saimniece	 Laura	 stāstīja	 par	 viņu	
saimniecībā	esošo	abras	dažādo	pielietojumu:	
tur	var	mīcīt	mīklu,	likt	svaigi	izceptus	pīrādziņus,	
rudenī	–	ābolus,	pavasarī	–	Lieldienu	olas	u.tml.	
Īpaši	interesants	stāsts	bija	par	blīgznu...	Vai	jūs	
zināt	tādu	koku?
	 Namdaru	 darbnīcā	 skolēni	 pamanīja	
daudz	dažādus	izstrādājumus	no	koka	–	galdus,	
solus,	 drēbju	 pakaramos,	 svečturus,	 dažāda	
veida	šūpoles,	vides	objektus	–	aitiņas,	putnu	
ar	olām	u.c.	Interesanta	šķita	žagaru	ligzda.
	 Tāpat	 arī	 paši	 dabūjām	 padarboties	
praktiski	 meistaru	 Kaspara	 un	 Jāņa	 vadībā	

–	ar	divroci	zāģi	zāģējām	malku	un	ar	slīmestu	
vai	 sliņķi	 katrs	 izdrāzām	 sev	 skaidiņu,	 kas	
atgādināja	 jūras	 vilni.	 Ar	 savu	 veikumu	 bijām	
ļoti	apmierināti!	
	 Tagad	 bijām	 nopelnījuši	 sev	 cienastu	
–	smaržīgu	tēju	ar	 līdzpaņemtajām	maizītēm.	
Pulcējoties	ap	ugunskuru,	viss	garšoja	lieliski!	
Neizpalika	arī	dažāda	veida	izklaides.	Uz	baļķa,	
cīnoties	 ar	 maisiem,	 noskaidrojām,	 kurš	 ir	
spēcīgāks.	Uz	slēpēm,	lai	tiktu	uz	priekšu,	bija	
svarīga	3	cilvēku	vidū	saskaņota	rīcība.	Negāja	
viegli	arī	ar	„	garajām	kājām	”...	
	 Ekskursijas	noslēgumā,	izstaigājot	meža	
taku,	tikām	pie	galvenās	izklaides	–	nobrauciena	
pa	trosīti	pāri	dīķim!	Tās	nu	gan	bija	izjūtas!	Vēl	
lielu	paldies	sakām	1.a	klases	skolnieka	Sanda	
opim	,	1.c	klases	skolnieces	Enijas	un	1.b	klases	
skolnieka	Denisa	mammām	par	izlīdzēšanu	ar	
transportu,	 jo	 savādāk	 mēs	 visi	 reizē	 nemaz	
nevarētu	nokļūt	līdz	savam	galamērķim!
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Visi 1. klašu skolēni dodas uz namdaru darbnīcu 
„Pirts Alpi ” Garkalnes novadā

 Iespaidos dalījās 1. a, 1. b, 1. c klases audzinātājas 
Baiba, Oksana un Anita
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	 Ir	pienācis	rudens.	Skolā	notiek	mācību	
stundas,	 dažādu	 pulciņu	 nodarbības.	 Laiks	 ir	
saulains,	 tomēr	 vēss.	 Rudens	 vējš	 nemanot	
piezogas	 no	 aizmugures,	 sajaucot	 matus,	
iepūšot	aiz	apkakles	aukstumu.
	 	 Parasti	 rudenī	 skolēni	 brauc	 mācību	
ekskursijās.	 Izvēlēties	 mācību	 ekskursijas	
maršrutu	ir	pats	grūtākais	uzdevums,	jo	skolēnu	
ir	daudz,	tātad	arī	priekšlikumi	ir	dažādi.	
	 Arī	6.a	klase	 ilgi	domāja	un	sprieda,	uz	
kurieni	 varētu	 aizbraukt.	 Piedāvāto	 variantu	
bija	 daudz.	 Tomēr	 gala	 rezultāts	 apmierināja	
visus	-	braucam	uz	Padomju	bunkuru	Līgatnē!	
	 Rehabilitācijas	 centrā	 „Līgatne”	 mūs	
sagaidīja	 laipna,	 smaidoša	 gide	 Margarita.	
Mēs	 uzzinājām,	 ka	 bunkurs	 atrodas	 9	 m	
zem	 zemes	 Rehabilitācijas	 centra	 “Līgatne”	
teritorijā	 un	 ir	 2000	 m2	 liels.	 Tas	 ir	 vienīgais	
autentiski	 saglabātais	 bunkurs	 Latvijā.	
Bunkuram	 slepenības	 zīmogu	 noņēma	 tikai	
pirms	 13	 gadiem,	 2003.	 gadā.	 Apskatījām	
autonomu	elektrostaciju	ar	dīzeļģeneratoriem	

un	 degvielas	 noliktavu,	 kondicionēšanas	
iekārtas	gaisa	attīrīšanai	ar	skābekļa	rezervēm,	
telekomunikāciju	bloku,	kas	nodrošināja	tiešos	
sakarus	 ar	 Maskavu	 –	 Kremli	 un	 autonomus	
sakarus	 ar	 visiem	 svarīgākajiem	 dienestiem	
valstī.	 Apmeklējām	 padomju	 ēdnīcu.	
Izmēģinājām	dažādu	padomju	laika	atribūtiku	
un	sadzīves	lietas.	
	 Pēc	stundas	ilgas	ekskursijas	notiesājām	
līdzpaņemtās	pusdienas	rehabilitācijas	centra	
atpūtas	laukumā,	izšūpojāmies,	izlocījām	kājas,	
kāpelējot	un	skrienot…	Ekskursijas	noslēgumā	
katrs	saņēma	starpliecību.(	Bija	ko	padomāt!).	
	 Atpakaļ	ceļā	skolas	autobusā	nebeidzās	
skolēnu	čalas.	Visi	pārsprieda	redzēto.	Ekskursija	
patika,	 tātad	 mērķis	 ir	 sasniegts!	 Ar	 pozitīvo	
noskaņojumu,	 ka	 ekskursija	 bija	 interesanta	
un	klāt	ir	pēdējā	skolas	diena,	21. oktobris,	jo	
rīt	 jau	sāksies	 rudens	brīvlaiks,	mēs	devāmies	
mājās.	
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Mēs braucam ekskursijā!

6.a kl. audzinātāja H.Balode
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21.oktobrī	 notika	 mūsu	 iesvētīšana	
pamatskolas	komandā.	Šo	pasākumu	mēs	ļoti	
gaidījām	un	baidījāmies,	jo	nezinājām,	kādi	būs	
uzdevumi.	Ļoti	negribējās	ēst	kādu	nezināmu	
maisījumu	 no	 riebīgiem	 produktiem,	 vilkt	
konfektes	ar	muti	no	miltiem,	arī	staigāt	basām	
kājām	 pa	 slidenu,	 glumu	 virsmu	 nešķita	
pievilcīgi.

	 Tāpēc	 gribas	 pateikt	 lielu	 paldies	
9.klases	skolēniem,	jo	mums	tas	nebija	jādara!	
Mūsu	 iesvētības	 notika	 2	 daļās.	 Pirmā	 daļa	
notika	 sporta	 zālē,	 kur	 mēs	 varējām	 parādīt	
savu	sportiskumu,	sadarbību	un	vēlmi	uzvarēt.	
Otrajā	daļā	vajadzēja	atbildēt	uz	jautājumiem.	
Dažiem	 sanāca	 smieklīgas	 atbildes.	 Beigās	
visiem	vajadzēja	izkļūt	no	virves	apļa.

Pēc	 iesvētībām	 abām	 piektajām	 klasēm	
bija	klases	vakars.	 	 	 	 5.b klase

5. klašu iesvētības
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Labo darbu nedēļa
Akcija	 „Labo	 darbu	 nedēļa”	 Latvijā	

notiek	 jau	 astoto	 gadu.	 Arī	 Garkalnes	 skolas	
līdzpārvalde	 jau	 vairākus	 gadus	 piedalās	 šajā	
akcijā,	 tāpēc	 ceturtdienas	 rītā	 devāmies	 uz	
Juglas	 dzīvnieku	 patversmi	 ”	 Labās	 mājas”,	 lai	
nogādātu	skolēnu	saziedotās	lietas	patversmes	
iemītniekiem.

	 Kad	 nonācām	 patversmē,	 mēs	 tikām	
iepazīstināti	 ar	 3	 sunīšiem.	 Šogad	 kucēnu	
nebija,	tāpēc	mums	izvest	pastaigā	piedāvāja	
3	 pieaugušus	 suņus.	 Tad	 mēs	 sadalījāmies	 2	
komandās:	lielo	meiteņu	komandā,	kuras	gāja	
vienas,	 un	 mazo	 meiteņu	 komandā,	 kur	 mēs	
gājām	ar	skolotāju	Kristīni.	Tā	nu	mēs	devāmies	
apmēram	40	minūšu	garā	pārgājienā.

Kad	 nonācām	 atpakaļ	 pie	 patversmes,	
palūdzām,	vai	var	apskatīt	kaķus.	Kaķīši	bija	tik	
mīļi,	ka	nemaz	negribējām	braukt	prom!

Man	prieks,	ka	mēs	izdarījām	labu	darbu	
un	paciemojāmies	dzīvnieku	patversmē!

			 	 	 	 										

Foto:	A4D.lv

Patrīcija
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	 25. oktobrī	 Ikšķiles	 vidusskolā	 notika	
Valsts	 bērnu	 tiesību	 aizsardzības	 inspekcijas	
organizētā	konkursa	“Skolēns,	kuram	es	gribu	
pateikt	 paldies”,	 “Pedagogs,	 kuram	 es	 gribu	
pateikt	 paldies”	 noslēguma	 pasākums.	 Uz	
to	 tika	 uzaicināti	 arī	 mūsu	 skolas	 pārstāvji,	
jo	 pagājušajā	 mācību	 gadā	 šim	 konkursam	
tika	 iesniegti	 2	 darbi,	 kuros	 paldies	 saviem	
audzēkņiem	–	Renātei	Grudulei	un	Arnoldam	
Rudzeišam	-	teica	vispārizglītojošās	un	mākslas	
skolas	 pedagogi.	 Konkursa	 darbus	 iesniedza	
I.Pelcmane	 un	 mākslas	 skolas	 pedagogi,	 bet	
video	formātā	tos	samontēja	Z.Puče.
	 Piesakoties	 dalībai	 konkursā,	 skolotāji	
nominēja	skolēnus,	kuri	viņu	dzīvē	bijuši	īpaši	
svarīgi,	devuši	kādu	nozīmīgu	dzīves	mācību,	
palīdzējuši	 ar	 savu	 piemēru	 vai	 konkrētu	

rīcību.	
	 Pasākumā	 valdīja	 pozitīva	 un	 sirsnīga	
gaisotne.	 Jau	 ienākot	pa	 skolas	durvīm,	visus	
sagaidīja	 kora	 priekpilna	 dziedāšana.	 Zālē	
visi	 tika	 sadalīti	 absolūti	 pozitīvās	 grupiņās	
–	 laimīgie,	 priecīgie,	 laipnie,	 atsaucīgie…	 Arī	
uzrunas	 un	 atelpas	 pauzes	 bija	 sirsnības	 un	
mīlestības	pilnas.	Klātesošie	varēja	noskatīties	
video	 (arī	 par	 abiem	 mūsu	 nominantiem),	
noklausīties	 pateicības	 vārdus	 un	 baudīt	
koncertu,	 kurā	 uzstājās	 Ikšķiles	 vidusskolas	
skolēni	un	viesmākslinieks	Valters	Frīdenbergs.
	 Šajā	 pasākumā	 vēlreiz	 varēja	
pārliecināties,	cik	 liela	burvju	vara	 ir	vārdam	-
paldies,	cik	maz	piepūles	tas	prasa	izsakot,	bet	
cik	daudz	emociju	tas	dod	gan	teicējam,	gan	
saņēmējam.	
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Skolēns, kuram es gribu pateikt paldies. 
Pedagogs, kuram es gribu pateikt paldies


