
Igauņu ciemiņi skolā 

 

11.-16.novembrim Garkalnes skolā viesojās 

Kjardlas ģimnāzijas skolēnu un skolotāju delegācija. 

Tas notika projekta Nordplus Junior 2014 ietvaros.  

Ciemiņi apmeklēja Siguldu, svinēja kopā ar mums 

Valsts svētkus – piedalījās Lāpu skrējienā, 

apmeklēja gaismas festivālu „Staro Rīga”, pavadīja 

kopīgu vakaru ar līdzpārvaldiešiem un iepriecināja 

visus skatītājus ar jauku koncertu, kas tika rīkots 15.novembrī Garkalnes MVV.  

Bet, lai koncerts izdotos, vairāk kā 70 dejotāju jau no sestdienas rīta plkst. 10.00 pulcējās 

skolas jaunajā zālē. Igauņu meiteņu deju grupa no Tīnas deju studijas (Igaunija, Kjardla) kopā ar 

mūsu skolas 3.-4.kl. un 7.-9.kl. tautas deju dejotājiem kopīgi iesildījās, iemācījās igauņu tautas 

dejas, izkustējās āfrikāņu ritmos, izdejoja latviešu tautas dejas un ieguva jaunus draugus. 

Skolotājas Monta Vandere,  Tīna Kaeva un Inga Pelcmane, kuras vadīja deju 

meistarklases, bija izvēlējušās dejas, kuras aizrāva ikvienu, un malā stāvētāju nebija.  

Pēc neilga atelpas brīža plkst.15.00 sākās koncerts. Tajā uzrunu teica Garkalnes MVV 

direktora vietniece mākslu jomā I.Pelcmane. Viņa sveica visus klātesošos, iepazīstināja ar 

ciemiņiem un izteica gandarījumu par dienā paveikto.  Skatītāju piepildītajā zālē vispirms 

izskanēja skolas ansambļa dziedātā U. Stabulnieka un M.Zālītes dziesma „Tik un tā”. Tai sekoja 

lielo un mazo dejotāju uzstāšanās. Starp priekšnesumiem I.Pelcmane vēl paguva visus iepazīstināt 

ar ciemiņu dzīvesvietu – Hījumā salu -  gan minot interesantus faktus no vēstures, gan mūsdienu 

tradīcijām un dzīvesveidu. Skolēni uzzināja daudz jauna, un ieinteresētās klausīšanās 

apliecinājums bija neskaitāmie jautājumi, uz kuriem tika sniegtas atbildes. 

Pasākums noslēdzās ar kopīgu sadejošanos, kurā piedalījās visi deju kolektīvi. Pēc tam 

latviešu dejotāji tika pie piemiņas veltēm no igauņu draugiem, savukārt igauņi saņēma mūsu 

skolas sarūpētās dāvanas – grāmatas par latviešu tautastērpiem.  

Deja, prieks un azarts - šīs lietas vienoja latviešu un igauņu dejotājus, skolotājus un 

skatītājus.  

Pēc labi padarīta darba daļa skolēnu devās mājās, bet daļa kopā ar igauņu draugiem  - 

baudīt festivāla „Staro Rīga” krāšņo programmu. Milzīgajā ļaužu pūlī nepazaudējot nevienu viesi, 

izdevās apskatīt Pētera baznīcu un apkārtesošo namu izgaismojumus, Tehniskās universitātes ēku 

un Vecrīgas centru.  

Viesiem tik ļoti iepatikās Vecrīga, ka viņi izteica vēlēšanos apskatīt to arī dienā un bez 

milzīgās cilvēku burzmas. 16.novembra rītā, pirms došanās mājup, tas arī izdevās.  

         Garkalnes MVV 

   

 


