
Drošības dienas Inčukalna novadā 

  Š.g.27.septembrī Garkalnes 
MVV 5.a klases skolēni apmeklēja 
Valsts policijas Inčukalna novada 
pašvaldības policijas rīkotās Drošības 
dienas  Vangažos.  Bažīgi raugoties uz 
apmākušajām debesīm, bruņojušies ar 
gumijas zābakiem, lietussargiem un 
citiem pretlietus līdzekļiem, devāmies 
ceļā. Somās – ēdnīcas pavārīšu 
sagatavotais pusdienu cienasts, bet, 
galvenais- visiem labs garastāvoklis!  

  

 LR Bruņoto spēku orķestra 
ieskandināts pasākums varēja sākties! Katrs skolēns saņēma „Drošības takas” karti. Apmeklējot 7 
kontrolpunktus, bija jāiegūst dažādu speciālistu paraksti. Visinteresantākais kontrolpunkts skolēniem 
likās VP kriminālistikas pārvaldes kontrolpunkts. Tajā katram noņēma pirkstu nospiedumus un 
varēja uzzināt, kā kriminālistikas eksperti noņem nospiedumus no stikla vai vienkāršas papīra lapas.  

Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes kontrolpunktā katrs varēja izmēģināt pilnā apbruņojuma 
smagumu – ložu necaurlaidīgā veste un ķivere svēra kādus 25kg, 
un tad vēl jātiek galā ar vairogu, kas izrādījās samērā ķēpīgs 
darbs, kurš prasa iepriekšēju sagatavotību.  

 



Pārbaudot savas zināšanas par 
rīcību gāzes noplūdes gadījumā, 
dažs konstatēja, ka šī tēma būtu 
jāatkārto, jo pārbaudes testā 
pielaida virkni kļūdu. Labi, ka 
dzīvībai briesmas nedraudēja, un 
visi saņēma informatīvo 
materiālu, kā rīkoties ārkārtas 
gadījumos, ja pamanīta gāzes 
noplūde.  

 

 

 

Drošības dienu ietvaros varēja vērot arī dažādus paraugdemonstrējumus – Latvijas Armijas defilē , 
vērot nesprāgušās munīcijas vienības, tehnikas un sapiera darbību,  hipologu (zirgu policija) 

priekšnesumus. Interesants bija kinologu 
priekšnesums. Te varēja vērot, kā suņi meklē 
narkotiskās vielas un ne tikai vērot, bet būt arī 
par „modeli” un ļauties kārtīgai „apošņāšanai”. 
Protams, narkotisko vielu glabātājs tika atrasts.  

 

Taču vislielāko sajūsmu skolēnos izsauca vizināšanās ar Bruņoto spēku visurgājēju, dažs 
paspēja izbraukāties pat vairākas reizes, kā arī Zemessardzes 19.bataljona sarūpētais cienasts- griķu 
biezputra ar siltu tēju.   

Drošības dienās varēja sastapt arī daudzus paziņas, jo piedalījās skolēni ne tikai no Vangažu 
skolas, bet arī no Ādažu vidusskolas. Pareizi atbildot uz jautājumiem, varēja saņemt dažādas 
dāvanas- diskus, grāmatas, bukletus, uzlīmes, atstarotājus, flomāsterus... skolēniem nepieciešamas un 
vajadzīgas lietas.  



„Kurp gan tagad doties?”   
Ceļš ir tikai viens, kad aizpildīti visi 
„Drošības takas” kartes 
kontrolpunktu paraksti, tad jādodas 
pie organizatoriem, lai saņemtu LR 
Reģionālās pašvaldības policijas 
sarūpēto „Reģionālās pašvaldības 
policijas drauga” apliecību. Un tad 
uz mājām- noguruši, bet 
apmierināti! 

 

 

 

No malas visu vēroja, dokumentēja un fotografēja 5.a klases audzinātāja Inga Pelcmane. 

 


