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2012./ 2013. m. g. 1. pusgads
Cienījamie vecāki!

Iepriekšējais mācību gads skolai bijis ļoti ražīgs gan mācību darbā, gan citās aktivitātēs. Ar
teicamiem rezultātiem ir noslēgusies skolas akreditācija. Ir iegūtas vairāk kā 20 godalgotas vietas
starpnovadu olimpiādēs, mūsu skolēni startēja valsts olimpiādēs, un arī šeit ir iegūtas vietas. Lielākajās
Latvijas skolēnu sporta un prāta spēlēs ZZ čempionāta finālā iegūta 5.vieta. Par mūsu sasniegumiem liecina
Garkalnes vidusskolas 25. vieta Latvijas skolu reitingā darbā ar talantīgajiem skolēniem „Lielā pūce”
2012.gadam.

Tā kā skola īsteno vietējās sabiedrības pieprasījumu pēc kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības, tad
domājam par visiem - aptveram gan darbu ar talantīgajiem bērniem, gan skolēniem, kuriem ir mācīšanās
traucējumi, gan pirmsskolas izglītību, gan pieaugušajiem piedāvājam neklātienes programmas.

Atbalstu skolēniem sniedzam, iesaistoties dažādos projektos un īstenojot inovācijas. Jau kārtējo reizi
mūsu jaunieši piedalījās starptautiskā sadarbības projektā ar Igauniju un apguva kalēja aroda pamatus radošā
nometnē Hījumā. Kā katru gadu skolā savas idejas kopā ar mums īstenoja brīvprātīgā darba jaunieši no ES
valstīm, šoreiz no Itālijas un Austrijas. Šī sadarbība turpināsies arī nākošajos gados.
Novēlu radošu, idejām bagātu, veiksmīgas sadarbības pilnu jauno mācību gadu!

Direktors L.Bruģis
Skolas kontakttelefoni

Skolas direktors – Laimnesis Bruģis – telefons 67998480
Direktora vietniece mācību darbā – Inese Muižniece- telefons 67998460, mob.25601152

Direktora vietniece audzināšanas darbā- Inga Pelcmane – telefons 67998460,  mob.25601152
Sociālais pedagogs – Arita Berga – mob.25601940

Speciālais pedagogs – Kristīne Karnīte – mob.29745395
Psihologs- Anda Suharevska- mob.26789309

Skolas dežurante- Līga Seržāne- telefons 67998540, mob.25608634
Lietvede – Dace Būda – mob.29433978

Stundu laiki
0.stunda 8.00 – 8.40
1.stunda 8.45 – 9.25
2.stunda 9.35 – 10.15
3.stunda 10.25. – 11.05

Pusdienas 1.- 4.klasēm
4.stunda 11.25 – 12.05

Pusdienas 5. – 12.klasēm
5.stunda 12.20 – 13.00
6.stunda 13.10 – 13. 50
7.stunda 13.55 – 14.35
8.stunda 14.40 – 15.20

Launags plkst.15.30

Skolas autobuss
Arī šajā mācību gadā skolas autobuss atvedīs skolēnus uz skolu un nogādās mājās. Pašreiz saglabājas

pagājušā mācību gada pienākšanas un atiešanas laiki, jo septembrī tiks precizēti braucēju saraksti, tad
koriģēti vai paliks nemainīgi autobusa kursēšanas laiki.
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Uz skolu:
1.maršruts (5.līnija - „Skuķīši -1”- „Skuķīši – 2”- „Zaķumuiža”- Skola) uzsāks braucienu plkst.7.15
2.maršruts (Upesciems - Langstiņi – „Makstenieki” gateris – „Mežsargs”- „Gāršas” - „Vangaži” – Skola)
uzsāks braucienu plkst.7.55
No skolas:
1.maršruts („Skuķīšu” virzienā) no skolas mājup dodas plkst. 15.30
2.maršruts (Upesciema virzienā) no skolas mājup dodas plkst. 15.30

Skolotāju kolektīvs 2012./ 2013.m.g.
1. Laimnesis Bruģis Skolas direktors
2. Helēna Balode 8.a klases audzinātāja, mazākumtautību valodas skolotāja 7.b klasei, krievu

valodas skolotāja 6.- 12.klasēm
3. Modris Balodis Mājturības un tehnoloģijas skolotājs 5.- 9.klasēm (zēniem), vizuāli lietišķās

mākslas pulciņa vadītājs
4. Arita Berga Sociālais pedagogs, pagarinātās dienas grupas skolotāja
5. Tatjana Bordane 5.a/b klases audzinātāja, sākumskolas un pagarinātās dienas grupas skolotāja
6. Ingrīda Dreimane Mūzikas skolotāja 1.- 12.klasēm, vokālā ansambļa pulciņa vadītāja
7. Gunta Garanča 3.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, sociālo zinību skolotāja 3.-

7.klasēm.
8. Jurijs Gladčenko Fizikas skolotājs 9.- 12.klasēm
9. Nadežda Grišuļonoka Sporta skolotāja 1.- 2.klasēm, porta spēļu pulciņa 1.- 2.klasēm vadītāja
10. Daina Grudule 6.a klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja 6.a, 7.a un

9.a klasēm
11. Ilmārs Jermaks Informātikas skolotājs 5.- 7.klasēm un vidusskolai
12. Dzintra Joniškāne Angļu valodas skolotāja 1.- 12.klasēm
13. Ņina Kārkliņa 2.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
14. Kristīne Karnīte 1.b klases audzinātāja, speciālais pedagogs, psiholoģijas skolotāja 10.-

12.klasēm
15. Ināra Kļaviņa Logopēds
16. Kristīne Kristapa 2.b klases audzinātāja un sākumskolas skolotāja, latviešu valodas un

literatūras skolotāja 1.b- 5.b klasēm
17. Modris Liekniņš Sporta skolotājs 1.- 12.klasēm, sporta spēļu pulciņa vadītājs 3.- 12.klasēm
18. Agra Lipsberga Ģeogrāfijas skolotāja 7.- 12.klasēm
19. Tatjana Lučiņina 7.a/ b klases audzinātāja, dabaszinību skolotāja 4.- 6.klasēm, ķīmijas

skolotāja 8..- 9.klasēm, bioloģijas skolotāja 7.- 9.klasēm, mājturības
skolotāja 5.- 6.klasēs (meitenēm)

20. Inese Muižniece 10.a, 11.a, 12.a klases audzinātāja, 8.klases sociālo zinību un 7.a/b klases
matemātikas skolotāja, ekonomikas skolotāja 10.- 12.klasēm

21. Aiga Pavasare Logopēds
22. Inga Pelcmane 4.a klases audzinātāja, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja 6.- 12.klasēm,

sociālo zinību skolotāja 9.a klasē, līnijdeju pulciņa vadītāja
23. Oksana Riekstiņa 3.b klases audzinātāja, mazākumtautību valodas skolotāja 1.- 5.klasēm.
24. Ieviņa Sinele 9.a klases audzinātāja, matemātikas skolotāja 5.- 6., 8.- 9.klasēm, fizikas

skolotāja 8.a klasē
25. Anita Strode 1.a klases audzinātāja un sākumskolas skolotāja
26. Kristīne Trifanova Mākslas skolotāja 3.- 9.klasēm, mājturības skolotāja 7.- 9.klasēs

(meitenēm), vizuālās mākslas pulciņa vadītāja
27. Inga Urbanoviča Vācu valodas skolotāja 10.- 12.klasēm
28. Astra Veismane Latviešu valodas un literatūras skolotāja 4.a, 5.a, 8.a un 7.b klasēm.
29. Anita Zambere Teātra pulciņa vadītāja
30. Gabija Bīriņa Tautas deju pulciņa vadītāja
31. Monta Vandere Tautas deju pulciņa vadītāja
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Skolotāju konsultācijas
Arī šajā mācību gadā katram skolēnam ir iespēja apmeklēt skolotājus konsultāciju laikā. Tad, kad

radušās problēmas mācībās- nav saprasta mācību viela vai jālabo atzīmes -, tas ir pašsaprotami. Mēs,
skolotāji, priecātos, ja mūsu konsultāciju laiku izmantotu arī tie skolēni, kuri vēlas padziļināt savas
zināšanas.
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Iesaistīšanās Eiropas sociālā fonda projektā „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”
2011./ 2012.m.g. Garkalnes vidusskola uzsāka sadarbību ar Latvijas Universitāti, līdzdarbojoties

jaunajā projektā. Projektā iesaistītas 15 pašvaldības (25 mācību iestādes) no 5 Latvijas reģioniem. Projekta
uzdevums ir uzlabot skolas darbības kvalitāti, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku atbalstu jauniešiem
izglītības un attīstības procesā, atbilstoši viņu vajadzībām, kā arī veicināt skolas un citu atbalsta institūciju
sadarbību. Projekts ietver 5 apakšprogrammas:

„Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (1.- 12.klasei) – attīstīt skolā vienotu sistēmu pozitīvas uzvedības
veicināšanai. 2011./ 2012.m.g. visa skolas saime apguva praktiskus paņēmienus, kā risināt dažādus
uzvedības jautājumus un kā reaģēt uz pārkāpumiem, izstrādāja vienotu rīcības plānu, kā pastiprināt
skolēna pozitīvo uzvedību un kā rīkoties nevēlamas uzvedības gadījumos.

Sadarbojoties ar Garkalnes novada Domes un skolas psihologu Andu Suharevsku, konsultējoties un aktīvi
strādājot visam skolas kolektīvam, ir izdevies izveidot vienotu skolas noteikumu sistēmu, kas paredz
kopīgus skolas noteikumus skolēnu vēlamās uzvedības akcentēšanai (skat.tabulu informatīvā biļetena
5.lpp.). Nevēlamas skolēnu uzvedības gadījumā izstrādāta vienotu seku piemērošanas sistēma. Ar šo sistēmu
skolēnus iepazīstinās klašu audzinātāji (audzināšanas stundās septembrī), bet vecākus - A.Suharevska
skolas vecāku sapulcē (3.septembrī) un klašu audzināji klases vecāku sapulcēs. Sagaidām, ka projekta
darbības rezultātā mazināsies problemātiskās uzvedības gadījumu skaits skolā un veidosies labvēlīgāka un
efektīvāka mācību vide visiem – gan skolēniem, gan skolā strādājošiem.

„Sociāli emocionālā audzināšana” (1.- 12.klasei)- sekmēs skolēnu emocionālās inteliģences attīstību.
Klases audzinātāji, izmantojot iepriekš izstrādātus stundu plānus, mācīs 4 tēmas: Emociju veidi,
izpausmes un pašregulācija; Pozitīvas saskarsmes modeļi; Reālu un pozitīvu mērķu izvirzīšana;
Problēmu risināšana.

27.augustā klašu audzinātāji, praktiski darbojoties, apsprieda un modelēja jaunos audzināšanas stundu
plānus, kurus izmantos audzināšanas stundās šajā mācību gadā, ņemot vērā klases specifiku un vecuma
posmus. Stundu plānus izstrādājuši LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes mācību spēki, un mūsu skola
aprobēs stundas, ieteiks izmaiņas un uzlabojumus.

„Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes veicināšanai” (5.- 7.klasēm) – veicinās skolēna aktīvu iesaistīšanos
lasīšanas procesā un tādējādi sekmēs lasīšanas kompetences attīstību.

2012./ 2013.m.g.oktobra sākumā latviešu valodas skolotāji apmeklēs LU organizētos kursus, kuros apgūs
dažādus metodiskos paņēmienus lasītprasmes attīstībai, balstoties uz skolēnu savstarpējo sadarbību.

„Karjeras atbalsta programma” (7.- 8.klasēm) – veicinās skolēnu mācīšanos reālai dzīvei un liks
skolēniem aizdomāties par nākotnes profesiju. Skolēni dosies uz pašvaldībā esošajiem uzņēmumiem,
iepazīsies ar uzņēmuma darbību un personālu.

Atsaucoties apakšprogrammas vadītājas Helēnas Balodes aicinājumam, līdzdarboties projektā piekrituši
vairāki Garkalnes novada uzņēmumi: SIA „WESS motors” un SIA „Balt Alianse” jeb rehabilitācijas centrs
„Baltezers”. Mācību gada laikā skolēni pētīs uzņēmuma darbības nodrošināšanai nepieciešamās profesijas,
dosies ekskursijās uz šiem uzņēmumiem, tiksies ar vadību un veiks uzņēmuma izpēti. Bērni savu paveikto
darbu prezentēs maijā.

„Mentorings alternatīvai dzīves pieredzei „Lakstīgala””- dažiem jauniešiem būs iespēja kontaktēties ar
studentiem, kuri palīdzēs pilnveidot sociālās prasmes un saturīgi pavadīt brīvo laiku, veicinot skolēnu
iesaistīšanos interešu izglītībā. Apakšprogramma darboties sāks oktobra beigās vai novembra sākumā.
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Interešu izglītības programmas
Šajā mācību gadā interešu izglītības programmu realizācijas mērķis ir skolēna vispārējo spēju

attīstīšana, gūstot pieredzi konkrētā darbībā, sevis un savu spēju iepazīšanā. Visi interešu izglītības pedagogi
ir radoši un gatavi aktīvi darboties. Programmu piedāvājumu papildina sākumskolas teātra pulciņš, bet tautas
deju pulciņi ir ieguvuši 2 jaunus pedagogus, kuri ir gatavi mazos dejotājus aizvest līdz XI Vispārējiem skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, uzsākot nopietnu sagatavošanās darbu. Līnijdeju pulciņš šajā mācību
gadā gatavosies savai 10 gadu jubilejai.

Ansamblis (skolotāja Ingrīda Dreimane):
1.- 5.klasēm – ceturtdienās, piektdienās; 3.- 5.klasēm – trešdienās; 6.- 12.klasēm – trešdienās, ceturtdienās;
Vizuāli lietišķās mākslas pulciņš 2.- 5.klasēm (skolotājs Modris Balodis)  pirmdienās.
Vizuālās mākslas pulciņš 1.- 12.klasēm (skolotāja Kristīne Trifanova) trešdienās, piektdienās.
Sporta spēļu pulciņš 1.- 2.klasēm (skolotāja Nadežda Grišuļonoka) otrdienās un piektdienas plkst.8.00
Sporta spēļu pulciņš 3.- 12.klasēm (skolotājs Modris Liekniņš): 3.- 5.klasēm – pirmdienās, otrdienās; 6.-
12.klasēm – otrdienās, ceturtdienās.
Tautas dejas (skolotāja Monta Vandere): 1.- 2.klasēm – pirmdienās, trešdienās; 3.- 5.klasēm – pirmdienās,
trešdienās; 6.- 8.klasēm- pirmdienās, trešdienās.
Tautas dejas (skolotāja Gabija Bīriņa) 3.- 5.klasēm – ceturtdienās.
Līnijdeju pulciņš (skolotāja Inga Pelcmane): 1.klasēm – otrdienās; 2.- 5.klasēm- otrdienās; 6.- 12.klasēm –
otrdienās, ceturtdienās.
Teātra pulciņš (skolotāja Anita Zambere) ceturtdienās, piektdienās.

Brīvlaiki
2012./ 2013.m.g.Latvijas Republikas Ministru Kabinets ir noteicis šādus mācību gada un semestru

sākumu un beigu laikus:
Rudens brīvdienas – no 29.oktobra līdz 2.novembrim;
Ziemas brīvdienas- no 24.decembra līdz 2013.gada 4.janvārim;
Pavasara brīvdienas – no 22.marta līdz 28.martam;
1.klasēm papildus brīvdienas II semestrī – no 8.februāra līdz 15.februārim;
Mācību gada beigas 1.- 8. Un 10.- 11.klasēm- 2013.gada 31.maijā
9.klasēm mācības beidzās 2013.gada 17.maijā, bet mācību gads 14.jūnijā.
12.klasēm mācības beidzās 2013.gada 17.maijā, bet mācību gads 21.jūnijā.

Ēdināšana
Garkalnes vidusskolas ēdināšanu nodrošinās firma „Līče”. Par visiem ar ēdināšanu saistītajiem

jautājumiem varat interesēties pa telefonu 2943189 (Rolands).

Skolas padome
Skolā darbojas skolas padome, tās priekšsēdētāja ir Kristīne Jekševica. 2011./ 2012.m.g. septembrī

Skolas padome ierosināja veikt vecāku anketēšanu, lai noskaidrotu viedokli par skolu un ļautu saskatīt
skolas problēmas. Anketas rezultāti tika apkopoti oktobra sākumā. Ņemot vērā vecāku domas, skola:
 mainīja vecāko klašu skolēnu ēdināšanas laiku (lai skolēniem būtu siltas pusdienas);
 pagarinātās dienas grupas skolēniem tika rīkoti vairāki konkursi un sacensības (lai vairāk disciplinētu un

nodarbinātu);
 biežākus reidus rīkoja Garkalnes novada Pašvaldības policija, mēģinot ierobežot smēķētāju aktivitātes

likumā noteiktajā kārtībā;
 skolā viesojās Valsts Policijas darbinieki, izglītojot skolēnus par atkarību izraisošo vielu lietošanas

kaitīgumu un sekām, kuras paredz Krimināllikums.
Vecākiem bija iespēja tikties ar Atkarību profilakses centra psiholoģi Aelitu Vagali un gūt vērtīgu
informāciju.

Aicinām vecākus aktīvi  iesaistīties skolas padomes darbā!
Kristīne Jekševica
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Pagarinātās dienas grupas darbs
Šajā mācību gadā darbosies 3 pagarinātās dienas grupas. Tajās būs iespēja piedalīties visiem

sākumskolas skolēniem, kā arī skolēniem, kuriem ir nepieciešams skolotāju atbalsts mājas darbu
sagatavošanai. Vecāko klašu skolēnu vecākiem par pagarinātās grupas izvēli, lūdzu konsultēties ar klašu
audzinātājiem.

Pagarināto dienas grupu darba grafiki 2012./2013.m.g. 1.semestrim

Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

12.00 – 13.00 Tatjana
Tatjana Tatjana Tatjana Tatjana

13.00 – 14.00
Tatjana Tatjana Tatjana Tatjana Tatjana

14.00 – 15.00
Tatjana Tatjana Tatjana Tatjana Tatjana

15.00 – 16.00
Tatjana Tatjana Tatjana Tatjana Tatjana

16.00 - 17.00
Tatjana/Arita Tatjana/Arita Arita Arita Tatjana

17.00 – 18.00
Tatjana Tatjana/Arita Arita Arita Tatjana

18.00 - 19.00
Tatjana Tatjana/Arita Arita Arita

Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
13.00 – 14.00 Kristīne Karnīte Kristīne Karnīte Kristīne Karnīte Kristīne Kristapa Kristīne Kristapa

14.00 – 15.00 Kristīne Karnīte Kristīne Karnīte Kristīne Karnīte Kristīne Kristapa Kristīne Kristapa

15.00 – 16.00 Kristīne Karnīte Kristīne Kristapa Kristīne Karnīte Kristīne Kristapa Kristīne Kristapa

Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
13.00 – 14.00 Arita Berga Arita Berga Arita Berga Arita Berga Arita Berga

14.00 – 15.00 Arita Berga Arita Berga Arita Berga Arita Berga Arita Berga

15.00 – 16.00 Arita Berga Arita Berga Arita Berga Arita Berga Arita Berga

Cerot uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk - Garkalnes vidusskola.

VIENOŠANĀS PAR EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTA ĪSTENOŠANU
Nr. 2012/003/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/115


