
 

Pieredzes brauciens uz Zemgali 

 

Š.g.10.aprīlī Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas komanda – direktors 

Laimnesis Bruģis, PII metodiķe Liene Rolanda, direktora vietniece mākslu jomā Inga Pelcmane un 

kalēju un jaunsargu pulciņu vadītājs Ziedonis Ločmelis - devās pieredzes braucienā uz Zemgali. 

Brauciena laikā bija plānots apmeklēt Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeju „Kalna ziedi”, 

Aizkraukles Mākslas skolu un amatnieka - kalēja Jura Zīles darbnīcu Birzgalē.  

Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā „Kalna ziedi” mūs sagaidīja muzeja direktore 

Dzintra, kura ne tikai laipni pastāstīja par muzeja ekspozīciju, iepazīstinādama ar Zemgales vēstures 

līkločiem no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām, bet arī parādīja unikālus eksponātus, kuri 

tikko „atgriezušies”  no restaurācijas un īpaši interesēja jaunsargu un skolas kalēju pulciņa vadītāju 

Ziedoni Ločmeli.  

Muzejs „Kalna ziedi” aicināja ciemos arī mūsu skolas skolēnus, jo muzeja ekspozīcija dod 

ieskatu gan senlatviešu dzīves veidā Kokneses pilī, gan 20.gs.Latvijas  jaunsaimnieka ikdienā. Tur 

arī pašreiz aplūkojama ekspozīcija „Vēstules no Sibīrijas”. Muzeja darbinieki skolēniem rīko 

dažādas spēles un  izklaides.   

Garkalnes skola domā par jauno telpu  noformējumu – jau izkalti ieroči senlatviešu karavīram 

(paldies Ziedonim Ločmelim par ieinteresētību un entuziasmu). Tā kā senlatviešu karavīrs varētu 

ieņemt godpilno vietu starp Latvijas Republikas prezidentiem, tad mums bija interesanti vērot 

muzeja ekspozīcijas noformējumu.  Muzeja 

direktore neliedza savu padomu un dalījās 

pieredzē par noformējuma veidošanu un, 

protams, finansiāli izdevīgākām iespējām, 

veidojot grafiskās apdrukas utt.     

Attēlā – aplūkojot keramiķu  veidotos 

traukus, kuri veltīti Aizkraukles pilsētai.  

Sakarā ar Valsts konkursa 

noslēgumu Saldū, kuram gatavojas arī 

Aizkraukles Mākslas skola, tikšanās ar 

mākslas skolas direktori Taigu Kalvišķi bija 

ļoti īsa un konstruktīva- vienojāmies, ka 

ciemos uz Aizkraukli brauksim ar visiem 

Garkalnes MVV mākslas programmas pedagogiem, lai varētu uzsākt sadarbību ar Aizkraukles skolu.  



Ļoti sirsnīgi skolas komandu uzņēma 

amatnieka – kalēja Jura Zīles mājās.  

Attēlā- Z.Ločmelis un L.Bruģis kopā ar Juri 

Zīli uz „Indriķa” klāja.  

Jura Zīles ģimene ilgus gadus dzīvoja 

Garkalnē, un visi 4 Jura un Mārītes bērni, kā 

arī mazdēls Toms ir beiguši Garkalnes skolu. 

Taču šoreiz nebraucām runāt par 

absolventiem, bet aplūkot 4 gadu laikā 

tapušo unikālo eksponātu - 6m garo vikingu 

kuģi „Indriķis”, kuru meistars pats darinājis. 

Jurim Zīlem šis ir otrais vikingu kuģis. 

Pirmais - „Osa” - tika izgatavots pēc 

Sandefjordas pasūtījuma 2009.gadā, un tagad 

lieliski kalpo kādam Norvēģijas amatniekam. 

Otrais - „Indriķis” - ir tapis laikā no 2010. 

līdz 2014.gadam. Sākot no materiālu 

sagatavošanas, līdz rasējumam, 

kokgriezumiem un gatavam kuģim - viss 

darīts paša rokām. Tagad „Indriķim” tiek 

veikti pēdējie sagatavošanas darbi, un 

vasaras vidū kuģis būs gatavs „patstāvīgai 

dzīvei” , t.i., tiks pārdots un dosies plašajos 

ūdeņos.  

 Attēlā – L.Rolanda un L.Bruģis.  

Šāda amatnieka darbnīca un kuģis ļoti interesētu mūsu draugus no Igaunijas, kuri ciemosies 

pie mums jūnijā, jo „Indriķis” tiešām ir apbrīnas vērts, nerunājot par meistaru Juri Zīli un viņa 

kundzi Mārīti, kuri ir priecīgi izrādīt šo 

unikālo meistardarbu visiem, kuri vēlas to 

apskatīt.  

 Attēlā- iepazīstot meistara kalēju darbnīcas 

aprīkojumu.  

  

 

 

 



Garkalnes MVV komanda ne tikai apskatīja lielisko darbu, bet pavisam negaidīti saņēma 

dāvinājumu no Mārītes un Jura Zīlēm – ļoti vērtīgas mākslas grāmatas, kur varēs smelties idejas 

jaunu tautas tērpu šūšanai. Paldies par šo vērtīgo dāvanu!  

 Attēlā- Zīļu ģimenes dāvinājums.  

Paldies Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja direktorei Dzintrai Cepurei  un Jura Zīles 

ģimenei par sirds siltumu un laipno uzņemšanu!  

          Garkalnes MVV komandas vārdā- Inga Pelcmane  


