
Garkalnes skolas dalība un panākumi „Tatjanas dienas” konkursos 

 

Latvijā tradicionāli jau 19. gadu pēc kārtas 

notiek krievu kultūras un izglītības svētku pasākums 

„Tatjanas diena”, kurā skolēni un pedagogi no 

Latvijas skolām aktīvi piedalās radošajos konkursos- 

izpildītāju, pētnieciskajā, literārajā, teatrālajā, 

kaligrāfijas, lugu un vizuālās mākslas konkursā. 

„Tatjanas dienas ” svētku kulminācija ir galā 

koncerts. Šogad tas notika 27.janvārī Rīgas Latviešu 

biedrības namā Baltajā zālē, kurā uzstājās arī mūsu skolas audzēknis Kārlis Palms - 1. vietas 

ieguvējs izpildītāju konkursa nominācijā „Solo”.  

Rezultāti ir apkopoti, un apbalvojumi saņemti. Garkalnes skolai šis ir ļoti veiksmīgs gada 

sākums. „Tatjanas dienas” konkursos piedalījās 11 skolas audzēkņi. 

 

Mūsu uzvarētāji ir: 

Vizuālās un lietišķas mākslas konkurss: 

Paula Marta Rācene ( 3.a kl.) - 1. vieta nominācijā “Glezniecība, zīmējums” (skolotāja 

Agnese Ozoliņa) 

Elīna Rancāne ( 3.a kl.) - 2. vieta nominācijā “Glezniecība, zīmējums” (skolotāja Agnese 

Ozoliņa) 

Lelde Surgunte ( 6.a kl.) - 3.vieta nominācijā “Glezniecība, zīmējums”  

( skolotājs Vitolds Kucins) 

Veronika Ļebedeva (2.b kl.) - laureāta diploms par izteiksmīgumu  

( skolotāja Agnese Ozoliņa) 

Elizabete Kuharonoka ( 6.a kl.) - laureāta diploms par oriģinālo grafisko izpildījumu ( 

skolotājs Vitolds Kucins) 

Tija Berga ( 4.a kl.) - laureāta diploms par konstruktīvismu ( skolotāja Agnese Ozoliņa) 

Terēze Rosicka ( 2.a kl.) - laureāta diploms par spilgtu krāsu risinājumu  

( skolotāja Agnese Ozoliņa) 

Agnese Ozoliņa - laureāta pasniedzēja diploms 

Vitolds Kucins - laureāta pasniedzēja diploms 

  



Izpildītāju konkurss : 

Kārlis Palms ( 6.a kl.) - 1. vieta nominācijā „Solo” ( skolotājs Rūdolfs Missa) 

Elīna Kosporenko ( 7.a kl.) - 2. vieta nominācijā „Solo” ( skolotāja Ingūna Lielbārde) 

Elīna Kosporenko ( 7.a kl.) – 3. vieta nominācijā „Mākslinieciskais vārds”  

( skolotāja Helēna Balode) 

Denis Škinders (2.b kl.) – laureāts nominācijā „Mākslinieciskais vārds”  

(skolotāja Oksana Riekstiņa) 

Anastasija Leonidova (2.b kl.) – diploms par piedalīšanos ( skolotāja Oksana Riekstiņa) 

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola tika atzīta par vienu no aktīvākajām 

skolām, kas piedalījās „Tatjanas dienas ” pasākumā. 

Apsveicam Garkalnes skolas skolēnus un skolotājus- „Tatjanas dienas - 2018” konkursu 

uzvarētājus! Paldies skolas administrācijai, pedagogu kolektīvam un vecākiem par palīdzību un 

atbalstu! 

H.Balode 

 

 

 

 


