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Ģimeņu koncerts 

    Šī gada 1.aprīlī skolā notika mūzikas skolas koncerts, kurā audzēkņi varēja 

uzstāties kopā ar saviem brāļiem, māsām, vecākiem, vecvecākiem un citiem 

radiniekiem.Uzstājās gan paši mazākie, gan arī lielākie skolēni. Priekšnesumi bija 

dažādi - gan nopietni,gan jautri. Bija 

dziesmas un priekšnesumi, kuros arī 

skatītāji gribēja dziedāt līdzi vai pat 

dejot, skanēja gan vijoles, gan flautas, 

gan ģitāras. 

     Koncertā zālē valdīja jauka atmosfēra, 

un tuvības sajūta.Koncerts bija izdevies, 

un mūsu skola var lepoties, ka šeit mācās 

tik muzikāli un radoši bērni! 

     

    Anna 

  

„Mūzika tev” 

 Mūsu klase jau 3. gadu apmeklē koncertlektoriju skolu jaunatnei „Mūzika 

tev”. Šo gadu laikā mēs esam iepazinuši dažādu stilu un žanru mūziku, dzirdējuši 

daudzveidīgu mākslinieku uzstāšanos.  

 Šī gada pēdējā koncertā 9.aprīlī programmā “Spēka vārdi” 

mums bija iespēja  klausīties un skatīties grupu “Elektrofolk”, “Dzelzs 

vilks” un “Buras”, kā arī saksofonista Oskara Petrauska sniegumu. 

        Arnolds 

 

 



„Plašais apvārsnis” 

 Šis gads literatūras mīļotājiem īpašs ar to, ka Aspazijai un Rainim aprit 150 

gadu. Par godu šim notikumam tiek rīkotas gan izstādes, gan lasījumi, gan konkursi. 

„Plašā apvāršņa” konkursā tika aicinātas piedalīties skolas un bibliotēkas, lai 

aktualizētu abu rakstnieku darbus, idejas un dzīvesstāstus. 

 Skolā norisinājās konkursa pirmā kārta - skolēniem vajadzēja veikt kādu 

radošo darbu saistībā ar Aspazijas un Raiņa daiļradi un veidot abu rakstnieku karogus. 

Darbi tika izvērtēti, un uz reģionālo konkursu Salaspilī izvirzītas divas pārstāves- Elza 

Grudule (1.-4.kl.gr.) un es- Renāte (8.-9.kl.gr). 

 Konkurss Salaspilī bija pirmais no pieciem reģionālajiem konkursiem. Šeit 

piedalījās vairāk nekā 40 skolēnu no Rīgas apriņķa un pilsētas skolām un bibliotēkām. 

Konkursa pirmajā daļā mēs visi prezentējām savus izveidotos Aspazijas un Raiņa 

karogus. Karogi bija ļoti dažādi- varēja redzēt gan rakstnieku portretus, gan Zelta 

zirgu, puķes un citas lietas, kas saistās ar autoriem. Mūsu karogi bija izdevušies ļoti 

krāsaini. Elza uz Aspazijas karoga bija attēlojusi Nebēdu no Aspazijas dzejoļa ar tādu 

pašu nosaukumu un uz Raiņa karoga- mākonīšus no dzejoļa „Mākonītis un 

Mākonīte”. Abi mani karogi bija gleznoti uz balta zīda. Raiņa karogā varēja redzēt 

stikla kalnu ar sarkanu sauli augšgalā un uz Aspazijas karoga- Aspaziju, attēlotu kā 

sarkanu magoni margrietiņu ielenkumā. Spriežot pēc atzīmēm, mēs savus karogus 

prezentējām ļoti labi.  

 Otrā konkursa daļa bija erudīcijas 

jautājumi par Raiņa un Aspazijas biogrāfiju 

un daiļradi. Jautājumi, pēc manām domām, 

bija ļoti sarežģīti.  

 Pēc otrās daļas beigām ar mums 

sarunājās rakstnieces- žūrijas locekles- 

Inese Zandere un Inga Gaile. I.Zandere 

mums lasīja dzejoļus no pirmās izdotās 

dzejoļu grāmatiņas, bet Inga Gaile no savas 

jaunākās grāmatas “Vai otrā puse mani 

dzird?”. 

 Tā kā bija ļoti daudz dalībnieku, 

rezultātu apkopošana nedaudz ievilkās, bet noteikti bija vērts gaidīt, jo mēs abas ar 

Elzu ieguvām vērtīgas balvas un iespēju piedalīties konkursa finālā.  

 Paldies skolotājiem Dainai Grudulei un Vitoldam Kucinam, un 

klasesbiedrenēm Agatei un Martai, kuras palīdzēja sagatavoties konkursam!  

       Renāte  

 

Karjeras nedēļa 



 No 13. līdz 17. aprīlim skolā norisinājās karjeras nedēļa. Tās laikā pie mums  

viesojās Kultūras koledžas studenti un iepazīstināja ar savā skolā apgūstamajām 

specialitātēm, kā arī mums bija iespēja apmeklēt 

dažādus uzņēmumus, lai iepazītu dažādu veidu 

profesijas klātienē.  

 9.a klases skolēni apmeklēja SIA 

PERUZA, vidusskolēni  -  Nordea banku, bet 

mēs, 8.klase, devāmies uz Rīgas pašvaldības 

uzņēmumu „EKO Getliņi”, lai iepazītos ar tā 

darbības jomām, kā arī profesijām, kuras 

nepieciešamas uzņēmuma darbības 

nodrošināšanai. 

 Mūs laipni sagaidīja „EKO Getliņi” 

sabiedrisko attiecību speciāliste Anda Zandberga un  izvadāja pa uzņēmuma apkārtni. 

Pēc tam sekoja prezentācija, tad ekskursija pa siltumnīcām. 

 Ekskursija bija interesanta, un es pat nevarēju iedomāties, ka šajā uzņēmumā 

ir darbs tik daudzveidīgu profesiju pārstāvjiem! 

         Marta 

 

  Zinātniski pētniecisko darbu prezentēšana Lietuvā   

 Mūsu skolas skolēni jau trīs gadus dodas uz Meškuičiem, lai prezentētu savus 

ZPD. Šogad uz turieni devāmies mēs ar klasesbiedrenēm. Anna Gedroviča interesantā 

prezentācijā iepazīstināja visus ar savu pētījumu „Veselīga uztura normu ievērošana 

GMVV”, bet mēs ar Annu Grigorjevu prezentējām mākslas skolas skolēnu izveidoto 

leļļu animācijas filmu „Mazais Princis”. Mums vajadzēja ne tikai 

prezentēt savus darbus, bet arī atbildēt uz jautājumiem. Ar tiem mēs 

veiksmīgi tikām galā. 

 Pēc pusdienām iepazināmies ar  skolu, tās etnogrāfisko un 

vēstures muzeju. Pēc tam  devāmies ekskursijā pa Meškuičiem un kopā ar 

lietuviešiem apmeklējām Naisiu pilsētiņas baltu dievību muzeju. Pabijām 

arī Šauļos, kur apskatījām pilsētu, tās arhitektūru un ievērojamākās 

vietas.  

          Annija 

 

 

Lielā balva 



 2.aprīlī 18 sportisti  no Garkalnes MVV 

brauca  uz Siguldu, kur norisinājās „Lielās 

Balvas” izcīņa. Dalībnieki startēja 4 grupās: 4.-

5. kl., 6.-7. kl., 8.-9. kl. un pati vecākā ( 10.-

12.kl.) grupa, kurā garkalnieši nepiedalījās. 

  4.-5. kl. grupā Garkalnes sportisti 

cīnījās līdz galam, bet ar to nepietika, un viņi 

ieguva 7.vietu. 6.-7. kl. un 8.-9. kl. sportistu 

komandas ieguva 3.vietas savās grupās. Tur bija 

jāskrien pa piepūšamajām atrakcijām un, kad visa komanda izskrēja trasi, jāiet ar 5-

vietīgām slēpēm  no vienas malas līdz otrai. 5 cilvēki iekāpj slēpēs, un viens viņus 

komandē, lai raitāk aizietu līdz galam. Trase tiešām bija grūta, bet visi sportisti 

saņēmās un noskrēja ļoti labi. Mēs bijām apmierināti ar rezultātu! 

        Edgars 

 

„Stirnu buks” Garkalnē 

 12.aprīlī Garkalnē pie Bļodas norisinājās vēl nebijis mežu taku skrējiens- 

„Stirnu Buks 2015”. Sacensības norisinās vairākos posmos. Pirmais notika Garkalnē,      

pārējie -  Kurzemes un Zemgales takās. Mūsu 

skolas skolēniem bija iespēja piedalīties 

skrējienā bez dalības maksas, jo to sedza 

Garkalnes novada dome. 

 Svētdienas rīts iesākās ar stipru lietu 

un vēju, tādēļ tas laikam paretināja Garkalnes 

skrējēju rindas, kaut gan pasākums kopumā 

bija ļoti labi apmeklēts. Tajā piedalījās  vairāk 

nekā 2000 dalībnieku. 

 Mūsējie startēja godam  -  Susuru 

(apm. 1 km gara distance) Z2 grupā Jānim 

Sinātam 2. vieta, tikai par sekundi zaudējot grupas uzvarētājam. M2 meiteņu 

konkurencē  Karīnai Makarovai 2. vieta. Daudzi palika tūlīt aiz goda pjedestāla, bet 

vislielākais ieguvums, protams, ir katram pašam pievarētā distance, jo daudzi skolēni 

atzinās, ka šis bijis pirmais taku skrējiens viņu mūžā un viņi  neticējuši, ka 8 km 

(Zaķa distance) būs pa spēkam.  

          Enija 


