
Dejotāji Lietuvā 

 

Garkalnes skolai jau daudzus gadus ir 

veiksmīga sadarbība ar Meškuiču ģimnāziju Lietuvā. 

Šīs skolas pārstāvji – pedagogi un skolēni – ir 

viesojušies pie mums, gan piedaloties svinīgos 

pasākumos un koncertos Valsts svētkos, Lāčplēša 

dienā, gan kopīgi diskutējot līdzpārvalţu 

sadraudzības vakaros, gan smeļoties pieredzi kolēģu 

starpā. Katru gadu ar labiem rezultātiem mūsu skolēni veiksmīgi piedalās arī Meškuiču 

ģimnāzijas organizētajās sporta sacensībās un pētniecisko darbu konkursā. 

2019. gada decembrī, kad Meškuiču ģimnāzijas skolotāji viesojās Garkalnes skolā, 

saņēmām uzaicinājumu piedalīties Lietuvas Neatkarības dienai veltītajā  koncertā. Tādēļ 14. 

februārī 4. un 5. kl. deju kolektīvi kopā ar deju skolotājām D.Vaičūni-Grīnbergu, I.Rasmani un 

4.akl. audzinātāju B.Roznaju devās uz Lietuvu. Ģimnāzijā mūs sagaidīja ķīmijas skolotāja 

Genute Liepiņa. (Viņa ir cilvēks ar apbrīnojamām valodu zināšanām. Viena no tām ir arī latviešu 

valoda.) Pēc gardām pusdienām, kurās bija iespēja nobaudīt arī lietuviešu tradicionālo ēdienu – 

cepelīnus – skolēni devās ekskursijā pa skolu. Ekskursiju vadīja vecāko klašu puiši. Prieks, ka 

mūsējie nekautrējās, uzdeva jautājumus un izrādīja interesi, iepazīstoties ar skolas muzeja 

materiāliem, apskatot sasniegumu un sporta trofeju stendus. Noslēgumā, šķiroties no gidiem, bija 

dzirdams, ka nu ir iegūti jauni draugi.  

Pēc skolas apskates devāmies garākā ekskursijā uz Naisiai. Tas ir neparasts ciematiņš, kur 

vietējais uzņēmējs un agronoms ieguldījis grandiozu darbu un daudz līdzekļu, lai radītu baltu 

svētvietu un iespaidīgu mākslas darbu – Baltu arēnu. 2015. gadā Naisiai bija pirmie, kas kļuva 

par “Mazo kultūras galvaspilsētu” Lietuvā. 

 Vispirms ieklausījāmies gides stāstījumā par baltu dieviem. Saules laukumā aplūkojām 

Debesu dievību koka skulptūras un saules pulksteni, kas rāda seno lietuviešu mēnešu un 

gadskārtu svētku nosaukumus. Tad devāmies uz Baltu pilskalnu, kas veidots kā arēna un spēj 

ietilpināt ap 30 000 cilvēku. Izrādās, ka šīs arēnas lielums ir vienāds ar Romas Kolizeja izmēru: 

200 m garumā un 160 m platumā. Apkārtnē izveidoti pastaigu celiņi, zālājā grafiski izveidotas 

senās baltu zīmes un kokgriezumu skulptūras. Apskatījām trušu salu, šūpoļu parku, kā arī 

paviesojāmies Ramūna Karbausķa Ţemaitijas šķirnes zirgaudzētavā. Tur bērniem vislielāko 

prieku sagādāja iespēja apskatīt 3 dienas veco kumeliņu. 



Pēc ekskursijas atgriezāmies Meškuiču kultūras namā, lai gatavotos Lietuvas Neatkarības 

dienai veltītajam koncertam. Svinīgi saposušies, ar Lietuvas karoga lentītēm pie apģērba skatītāji 

ieradās uz koncertu. Tas iesākās ar svinīgām uzrunām un Valsts himnu. Koncerta programma bija 

daudzveidīga un krāšņa. Pirms mūsu dejotāju uzstāšanās klātesošos uzrunāja Garkalnes MVP 

direktora vietniece mācību darbā I.Muiţniece. Viņa apsveica koncerta dalībniekus Valsts svētkos 

un informēja, ka turpmāk Meškuiču ģimnāzijā būs skatāmi Garkalnes skolēnu darbi fotoizstādē 

„Mana zeme skaistā”. 

Dejotāji uzstājās azartiski un aizrautīgi. Pēc koncerta dzirdējām ne vienu vien 

komplimentu par bērnu dejas soli, jaunajiem tautas tērpiem un smaidiem, ko bērni veltīja 

skatītājiem. Šī bija lieliska iespēja rādīt savas tautas dejas un iegūt pieredzi, kas tik ļoti 

nepieciešama, gatavojoties Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 

 Paldies Garkalnes novada domei par atbalstu brauciena organizēšanā! Paldies vecākiem 

par atbalstu un sapratni, bērniem – par izturību un skolotājām – par darbu, ko viņas iegulda 

ikdienā! 

       D.Grudule 

 


