
 
 

Kaimiņkausa spēles - Šauļu novada skolu Olimpiskā diena Meškuičos 
 
    

 
 

Arī šogad tikām uzaicināti piedalīties sporta pasākumā „Kaimiņkausa spēles”, kas notika 

Meškuiču ģimnāzijā (Lietuva). „Kaimiņkausa spēlēs” bez organizatoriem un mūsu skolas 

sacensībās piedalījās vēl četras Šauļu rajona novadu skolu komandas.  

Ceļā devāmies agrā un aukstā 2.oktobra rītā plkst. 7.00 18 sportistu sastāvā. 

Iepriekšējās divas dienas bija lietainas un aukstas, tādēļ galvenā doma bija - kaut nelītu! 

Tuvojoties Lietuvas robežai, laika apstākļi liecināja, ka diena būs dzestra, bet saulaina. 

Meškuiču ģimnāzijā ieradāmies īsi pirms sacensību sākuma, kur mūs sagaidīja latviešu 

valodu zinošā skolotāja Genute Liepiņa, lai izvietotu mūsu komandu skolas telpās un 

sniegtu informāciju par sacensību norisi.  

Pēc atklāšanas parādes un sporta spēļu karoga pacelšanas tika atskaņotas abu 

kaimiņvalstu himnas, un sacensības uzsāka vieglatlēti.  

100 m sprinta finālā ar dienas labāko laiku iekļuva Bobovka Aleksandra un ar lielisku 

rezultātu izcīnīja pirmo zelta medaļu mūsu komandai.  



 

 
Šogad pirmo reizi vieglatlētikā bija iekļauta arī augstlēkšana, kurā piedalījās Aivita 

Garanča un Artūrs Betjānis. Meiteņu konkurencē trīs meitenes pārlēca vienādu augstumu 

1,30 m un to starpā bija arī Aivita. Pēc veiksmīgo un neveiksmīgo mēģinājumu analīzes 

Aivitai Garančai  - bronzas medaļa.  

Arī Artūra Betjāņa sniegums nebija peļams - 1,50 m un kopvērtējumā 5.vieta. 

Nedaudz nepaveicās iepriekšējā gada uzvarētājai tāllēkšanā Aleksandrai, jo netika pie 

mēģinājuma lēcieniem tālumā, tādēļ, ka tajā pašā laikā viņa tika apbalvota par uzvaru 100 

m sprintā. Aleksandras veikums 3,78 m un kopvērtējumā 4.vieta. Labāk veicās Aivitai 

Garančai, kura ar 3,89m tālu lēcienu izcīnīja sudraba medaļu. Pārējie vieglatlēti 

ierindojās pirmajā desmitniekā. 

Pēc sātīgām pusdienām, cīņas uzsāka sporta spēļu komandas. Piedalījāmies futbolā 

un tautas bumbas „kvadratas” spēlēs. Jau kuro gadu nespējam pierast pie īpatnējiem 

noteikumiem spēlē ”kvadratas”, kas līdzinās mūsu „tautas bumbai”. Rezultātā - tikai 

5.vieta.  



Teicams sniegums mūsu futbola komandai. Bijām ielozēti vienā apakšgrupā ar 

pagājušā gada uzvarētājiem Meškuiču ģimnāzijas komandu, kuru trenē skolas direktors 

Aļģis Mačiulis. Pirmā spēle tieši ar stipro Meškuiču ģimnāzijas komandu. Spēle bija grūta 

un nervoza - pēc pirmā puslaika zaudējam  

ar 0: 1, bet otrajā puslaikā zēni saņēmās un guva skaistus vārtus, un rezultātā neizšķirts - 

1: 1. Nākamajā mačā Meškuiču komanda uzvarēja trešo mūsu apakšgrupas komandu no 

Gataučiem ar graujošu rezultātu 6: 0. Lai iegūtu pirmo vietu savā apakšgrupā bija jāpaveic 

šķietami neiespējamais- jāuzvar Gatauču komanda ar vēl lielāku rezultātu, kas arī izdevās – 

7: 0 mūsu komandas labā. Par lielo futbola kausu sacentāmies ar otras grupas uzvarētājiem 

Gasčūnas komandu. Grūtā un skaistā spēlē ar 1: 0 uzvarējām Gasčūnas skolas komandu un 

līdz ar to ieguvām lielo kausu un zelta medaļas. Malači!  

Starts Meškuiču ģimnāzijas „Kaimiņkausa spēlēs” uzskatāms par veiksmīgu, jo 

ieguvām vienu zelta medaļu 100 m sprintā - Bobovka Aleksandra, sudraba medaļu 

tāllēkšanā un bronzas medaļu augstlēkšanā – Garanča Aivita un galvenais, Lielo kausu 

un zelta medaļas futbolā. Skolēni pārliecinoši aizstāvēja mūsu skolas godu, atkārtoja vai 

uzlaboja savus personiskos rezultātus. Priecē, ka palīdzību neatsaka arī mūsu bijušies 

skolēni! Paldies Emīlam!  

 

 

Sporta skolotājs Modris Liekniņš 

 

 

 


