
Mežkuiču ģimnāzijas (Lietuva) 

delegācijas viesošanās Garkalnes skolā 

(2015.gada 14. – 18.aprīlis) 

14.aprīlis, otrdiena.  

 Pēc 3 ceļa remontu posmu „pievarēšanas”  un 171 nobraukta km Mežkuiču ģimnāzijas 4.klases 

dejotāji ieradās Garkalnē, lai ātri paēstu un atkal sēstos autobusā. Tālāk, klausoties Ingas Pelcmanes 

stāstījumā par Garkalni, Garkalnes vēsturi un dažādos nostāstos par tām vietām, kurām braucām cauri, 

ceļš vijās cauri Tumšupei, Suntažiem. Bija jāklausās uzmanīgi, jo skolotāja Dace visu pierakstīja un 

dienas beigās bērnus gaidīja uzmanības pārbaudes viktorīna. Šo ideju Mežkuiču skolotājas „nošpikoja”  

no garkalnietēm, kuras februārī bija Lietuvā ar 3.- 4.klašu kolektīvu, un katras dienas beigās skolēniem 

uzdeva dažādus jautājumus par dienā dzirdēto. Metode darbojās lieliski, jo bērni ar interesi klausījās ne 

tikai autobusā stāstīto, bet arī visos ekskursiju vadītājos, kuri stāstīja par apskates objektiem. 

 Skrīveros ceļotājus jau gaidīja gotiņkonfekšu ietīšanas darbnīca un ne tikai…. Vispirms bija 

jānoskatās filma (latviešu valodā) un ar skolotājas 

Genutes Liepiņas lietuviešu tulkojumu pēc tam 

jāatbild uz jautājumiem, kurus uzdeva ekskursijas 

vadītāja. Tikai pēc tam varēja ķerties pie konfekšu 

darināšanas. Prieks bija neizmērojams, un 

patīkami bija skatīties, ar kādu mīlestību un rūpību 

bērni saiņoja konfektes „īpašajos”  papīriņos- 

mammai, māsai, brālim, tētim, draudzenei un  pat 

„sirdsāķītim”!  

 attēlā – saldie mirkļi Skrīveros 

 Tālāk -  ceļš uz Lielvārdi, kur pats pils saimnieks atvēra pils vārtus tikai tad, kad bijām 

pieklauvējuši, pateikuši savu pozitīvo nodomu - iepazīties ar pili -  un apliecinājuši, ka nākam ar mieru, 

nevis iekarošanas nolūkā! Neliels emocionāls stāstījums par 11.- 13.gs.dzīvi pilī, daži jautājumi, ar 

sajūsmu pacilāti pils saimnieka ieroči, tad … varam iejusties 11.- 13.gs. atmosfērā un izpētīt pils vaļņus, 

mazos namiņus un paša valdnieka istabas. Šajā vietā tīri labi garšoja līdzpaņemtais cienasts un gribējās 

uzkavēties vēl un vēl.  

 Saules staru apspīdēts, ceļš ved uz Garkalni, kur gaida vakariņas un brauciens uz viesnīcu 

„Baltvilla”, lai iekārtotos nakšņošanai un sakrātu spēkus jaunajai „Deju dienai” Garkalnes skolā. Bet tas 

jau būs rīt…. 

15.aprīlis, trešdiena.  

 „Deju diena”  Garkalnes skolā sākas ar Garkalnes skolas 3.-4 .klašu un Mežkuiču ģimnāzijas 

4.klašu dejotāju kopēju aktivitāti- savas skolas prezentācijas veidošanu. Tagad nu ir īstais laiks parādīt, 

kas abās skolās ir ievērības cienīgs! Parādās gan mākslas skola, gan mūzikas skola, gan sporta diena un 

dejotprieks. Tas viss un vēl daudz kas cits… labi un mīļi skolotāji, paklausīgi bērni, garšīgs ēdiens utt. 



Pēc mierīgām aktivitātēm visi dodas uz sporta spēlēm- spilvenu kaujās uzvar draudzība, nevis spēka 

demonstrējumi, draudzības stafetēs pierādās spēja sazināties un sastrādāties ar visiem. Prasme sazināties, 

saprasties ir noderīga arī turpinājumā, jo konkursā „ Ko es zinu par Latviju, Lietuvu un pasauli?”  ir 

jāstrādā jauktās komandās, jāatbild uz jautājumiem par šīm valstīm, un te lieti noder gan žesti, gan daži 

angļu valodas vārdi, gan, protams, skolotāju 

atbalsts!  

 Pati galvenā šīs dienas aktivitāte- dejošana. 

Te nu var atkal sameklēt Lietuvā noskatīto pāri, 

simpātiskāko deju partneri un atcerēties februārī 

mācītās dejas. Ar prieku tiek izdejotas visas 

iepriekš mācītās, un tagad ir laiks mācīties ko 

jaunu – 16.04. koncerta kopdeju. Nav pagājusi ne 

stunda, kad dejotāji ir iemācījušies deju, ļoti 

noguruši, kā nekā mācījušies polku, un ir laiks 

doties pusdienās.  

 attēlā – Deju darbnīca skolā  

 Pēc pusdienām abi deju kolektīvi dodas uz kopēju tikšanos un skolas videofilmu noskatīšanos. 

Mežkuiču ģimnāzijas skolēni ir sagatavojuši savas skolas video, kur parāda savas skolas tradīcijas. Un te 

nu ir ko skatīties un padomāt – varbūt, ka arī mūsu skolā varētu kādu no šīm jaukajām aktivitātēm ieviest, 

piemēram, „apskāvienu diena”, „Helovīns” un „Olimpiskās spēles” ar savu olimpisko karogu un gājienu. 

Mūsējie, savukārt, lepojas ar multfilmu „Mazais princis”, un pēc A.Sent- Ekziperī stāsta veidotā filma, 

kaut arī latviešu valodā, izraisa dažu labu viesu asaru.  

 Plkst.16.00 dodamies uz „Mūsdienu ritma programmas audzēkņu koncertu”. Koncertā skan jauno 

ģitāristu un vokālistu priekšnesumi. Pēc koncerta viesi izsaka pateicību par iespēju ne tikai dejot, bet arī 

klausīties dažādu autoru skaņdarbus. Īpaši viesiem patika Annijas Lejzemnieces un Annijas Bildartes 

dziedājumi Edmunda Lūkasa Garā pavadījumā.  

16.aprīlis, ceturtdiena.  

 Esi sveicināta, Vecrīga! Rīta cēliens pēc 

brokastīm paiet izzinošā ekskursijā pa Vecrīgu, 

skolotājas Ināras Kļaviņas stāstījumā klausoties. Doma 

laukums, Rīgas Dome un citas ievērojamas vietas 1,5 h 

neilgajā ekskursijā tiek apskatītas, un tad jādodas 

atpakaļ, jo Garkalnes novada k/c „Berģi” jāsāk 

gatavoties vakara draudzības koncertam.  

 attēlā – ekskursija pa Vecrīgu.  

 Draudzības koncertā piedalās Mežkuiču 

ģimnāzijas 4.  dejotāji, kā arī Garkalnes skolas 1.- 2., 



3.- 4., 7.- 9.klašu deju kolektīvi, 1.- 4.un 4.- 9.klašu vokālie ansambļi. Koncerts izvēršas par īstiem 

dziedāšanas un deju svētkiem. Mūsu skolas ansambļi dzied lietuviešu tautas dziesmas „ Divi gaiļi”  un 

„Klumpakojis”, bet lietuvieši, kaut arī nebija plānojuši, nolemj nodziedāt „Kur tu teci, gailīti!”, kuru bija 

sagatavojuši februārī, kad Lietuvā ciemojās mūsu dejotāji. Kā teica skolotāja Dace: „Koncerta atmosfēra 

bija tik labvēlīga un draudzīga, ka nevarējām palikt malā, vajadzēja parādīt, ka arī mēs protam latviski!”. 

Taču pats svarīgākais - dejas! „Dzintara rieksti”, „Zvirbulēns”  un „Polka”  mūsu viesu izpildījumā mijās 

ar XI Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku repertuāra dejām. Visi ir apmierināti un kopdejā 

„Skroderis” patiesi izbauda kopā dejošanas prieku!  

 Diena jau vēl nav galā! Viesi dodas uz skolu un „vāra ziepes” nevis pārnestā nozīmē, bet tiešā, jo 

bērniem ir noorganizēta „Ziepju darbnīca”. Mazie var izgatavot nelielas ziepītes, kuras kā suvenīrus vedīs 

mājās. Skolotājiem, savukārt, tikšanās ar Garkalnes skolotāju kolektīvu, jo jāplāno tālākās aktivitātes - 

Zinātnisko darbu konference Mežkuičos (jau 21.04.) un kopējā deju kolektīvu tikšanās … kaut kad maijā! 

17.aprīlis, piektdiena.  

 Lietaina un apmākusies diena, bet plānota ekskursija uz Āraišiem, un Cēsīm, uz Rāmkalnu 

rodeļiem. Ko darīt? Atbilde viena - dziedāt „Spīguļo, spīguļo, Saulīt!”… un, skat, iebraucot Āraišos, no 

lietus nav ne miņas, un ekskursija pa ezerpili izdodas lieliski! Tālāk dodamies uz „Zi (noo) centru”  Cēsīs 

un 2,5 h paiet kā 5 min., ir tik daudz 

skatāmā, aptaustāmā, izmēģināmā un 

eksperimentējamā, ka laiks paiet 

nemanot. Visiem starojošas sejas un vēl 

platākā smaidā atplaukst „Rāmkalnu” 

rodeļos. Cik daudz prieka! Lietuvā, 

Mezkuiču tuvumā, nav šādas izklaides 

vietas, un tāpēc bērni ir sajūsmā par 

jaukajām aktivitātēm.  

 attēlā – „Zi (noo) centra” 

apmeklējuma laikā 

Kaut gan ir ēstas pusdienas un ēdnīcas 

sarūpētais cienasts, vakariņas garšo lieliski, visi ir izbadējušies, un ēstgriba pirmklasīga!  

18.aprīlis, sestdiena.  

 Velosipēdu muzejs un Saulkrastu Baltā kāpa tiek apskatīti rīta pusē, tad pusdienas un Rīgas 

Zooloģiskais dārzs, pēcpusdienā …. mājupceļš un Mežkuičiem.   

Paldies visiem skolotājiem, kuri iesaistījās Mežkuiču ģimnāzijas dejotāju uzņemšanā –Inesei Muižniecei, 

Dainai Grudulei, Helēnai Balodei, Guntai Garančai, Anitai Strodei, Agnesei Ozoliņai, Inārai Kļaviņai, 

Rolanam Rullim, Artai Šlicai  

Garkalnes skolas administrācijas vārdā - Inga Pelcmane  


