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Renātei Grudulei

3. vieta valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē
4.aprīlī Rīgas Izglītības un
informatīvi metodiskajā centrā
norisinājās 42.latviešu valodas un
literatūras valsts olimpiādes 8.9.klasei trešais posms. Novadu
un pilsētu olimpiādē kopumā
piedalījās 1548 skolēni, savukārt
valsts olimpiādē piedalījās 88 skolēni
– starp tiem arī Garkalnes Mākslu
un vispārizglītojošās vidusskolas 9.a
klases skolniece Renāte Grudule
5.maijā Valsts izglītības un satura
centrā notika laureātu apbalvošana,
kurā Renāte saņēma medaļu un
diplomu par iegūtu 3.vietu.
Renāte ir radoša meitene un
ar panākumiem piedalās daudzos
literāros konkursos. Šajā mācību gadā
viņa ir ieguvusi 3. vietu O.Vācietim
veltīto jaunrades darbu konkursā
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“Gaujas prēmija”, atzinību 10.
Arī skatuves runas konkursā,
R.Mūkam veltītajā Vislatvijas radošo
darbu konkursā un kļuvusi par izcīnot uzvaras vairākās kārtās,
uzvarētāju konkursā “Mana kā Valsts izdevies tikt līdz Valsts finālam.
Lai pietiek radošuma un
prezidenta uzruna Latvijai dzimšanas
atraktivitātes arī turpmāk!
dienā”.

Mēs esam
8. aprīļa vakarā skolas zālēs pulcējās
9.klases skolēni, viņu vecāki, vecvecāki, brāļi,
māsas, radi, draugi un skolotāji. Kā nu ne
– devītie bija gatavi atskatīties uz saviem skolā
pavadītajiem gadiem, atklāt sastrādātos darbus
un nedarbus, kā arī parādīt talantus, kuriem
attīstīties šajos skolas gados palīdzējuši skolotāji.
Tāpēc tika rīkots pasākums “Mēs esam”.
Viss iesākās ar 1.klases video, kurā sparīgi
tika dziedāta dziesma “Rūķis tu un rūķis es”. Drīz
vien uz skatuves parādījās devītie un nodziedāja
dziesmas turpinājumu. Izmaiņas starp video un
“dzīvo bildi”, protams, ka varēja pamanīt.
Vakara gaitā atklājās, cik raibi un
piesātināti bijuši šie skolas gadi. Skolēni
piedalījušies “Zvaigžņu klases” konkursos, ZZ
čempionātos (ieguvuši pat 5. vietu republikā),
dejojuši divos Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkos, koncertējuši Latvijā, Vācijā,
Lietuvā un Igaunijā, bijuši starptautisko ZPD

darbu konferencē, ieguvuši neskaitāmas balvas,
medaļas un goda rakstus dažādos konkursos,
sacensībās un mācību priekšmetu olimpiādēs.
Kā teica klases audzinātāja D.Grudule, šī
ir ļoti talantīga klase, un visām nākamajām
klasēm vēl ilgi būs, uz ko tiekties, lai pārspētu
tagadējos devītos, jo viņi skolas laikā ir bijuši
ne tikai zinoši, centīgi un izdarīgi, bet arī ļoti
atraktīvi, radoši un ieviesuši skolā dažādas
novitātes, piemēram, neaizmirstamus 1. aprīļa
pārsteigumus, izdomas bagātas Skolotāju dienas
svinības un spējuši pārsteigt skolasbiedrus ar
oriģināliem priekšnesumiem pasākumos.
Oriģinalitātes netrūka arī šajā vakarādziesmas, dejas, sarunas spēja izvilināt no
klausītājiem gan smaidus, gan asaras. Bērnu
un vecāku kopīgi nodejotā deja pielika punktu
pasākuma svinīgajai daļai, bet sirsnīgas sarunas
un aizrautīgi stāsti turpinājās vēl ilgi…
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116.jaunsargu vienības mācības Stopiņos
2016.gada 24.aprīlī Garkalnes MVV
jaunsargu vienība devās uz NBS ZS 19.bataljona
mācībām Stopiņos.
Šajās mācībās jaunsargiem bija jāiejūtas
bēgļu lomās, jo ZS 19.bataljona mācību tēma
bija „Pūļa savaldīšana, migrantu krīze un bēgļi”.
ZS apguva iemaņas, kā uzvesties un runāt ar
bēgļiem, kā atbildēt uz bēgļu jautājumiem u.c.
Jaunsargu uzdevums – izdomāt stāstubiogrāfiju-, kurā jāpastāsta par savu dzīvi,
bēgšanas iemesliem. Ar instruktora Z.Ločmeļa
palīdzību tapa stāsts par ģimeni, kura devusies
bēgļu gaitās. „Mēs (visi jaunsargi) esam vienas
ģimenes locekļi, esam radi. Mēs bēgam prom
no savas pilsētas, no savām mājām, jo mūs no
turienes dzen prom: mums atslēgta elektrība,
nav darba, nav pārtikas, nedarbojas TV un
sakari. Cilvēkus izdzen no mājām, lai atbrīvotu
vietu. Kam? Mēs nezinām, bet saprotam, ka
pilsētā kaut kas notiek. Mēs esam nogājuši 20
km pa mežu, esam ļoti noguruši un izmirkuši.

Mums seko apm. 30 cilvēku grupa, kurā ir arī
sievietes gados un grūtnieces.” Tas bija mūsu
uzdevums, tālāk bija uzdevumi ZS.
ZS obligāti bija jāparāda savi dokumenti
un jāpierāda, ka viņi tiešām ir zemessargi, jo bēgļi
apgalvoja, ka „pa viņu pilsētu braukā mašīnas ar
tieši tādos pašos formas tērpos tērptiem vīriem,
kuri uzbrukuši bēgļiem, atņēmuši pārtiku un
piekāvuši. Tā kā pārtikas vairs nebija, tad bēgļi
esot ēduši beigtās zivis, kuras peldējušas upē.”
Zemessargi piedāvāja palīdzību tiem, kuri bija
cietuši, un viņu uzdevums bija nodrošināt
bēgļiem transportu līdz tuvākajam punktam,
kur bēgļus pieņemtu un viņi saņemtu pārtiku.
Bija ļoti interesanti piedalīties ZS
mācībās, iejusties bēgļu lomās, kā arī pašiem
iemācīties, kā pareizi sarunāties ar bēgļiem, kā
uzvesties, satiekoties ar bēgļiem.  
Paldies NBS ZS 19.nodrošinājuma
bataljonam par šādu iespēju!
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Dajana Ponomarenko
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Muzicējam kopā!
Garkalnes MVV ir aizsākusies jauka
tradīcija – jau otro gadu aprīlī notiek
koncerts ”Muzicējam kopā”, kurā uz
skatuves kopā ar bērniem kāpj arī mammas
un tēti, vecmāmiņas un vectētiņi, brāļi,
māsas, kaimiņi un draugi.
Šogad koncerts tika rīkots 18.aprīlī,
laikā, kad skolā viesojās sadarbības
partneri no Igaunijas – Kjardlas ģimnāzijas
skolotāji.
Koncertu atklāja Garkalnes MVV
direktora vietniece mākslu jomā Inga
Pelcmane. Viņa uzrunāja klātesošos un ar
prieku paziņoja, ka atsaucība arī šogad ir
liela, un klausītāju vērtējumam tiks nodoti
15 priekšnesumi.
Katra priekšnesuma sākumā kāds
no bērniem mazliet iepazīstināja ar savu
ģimeni. Tās bija mīļuma un lepnuma pilnas
vizītkartes, un visiem tapa skaidrs, ka te
sapulcējušās draudzīgākās, sirsnīgākās,
laimīgākās un drosmīgākās ģimenes,
jo savam priekam muzicē daudzi, bet
sadūšoties rādīt savu sniegumu pārējiem
nav nemaz tik viegli.
Šajā vakarā varēja klausīties
klavieres, flautas, marimbas, džambas,
akordeona, ģitāras un saksofona skaņās,
pie tam dažnedažādās kombinācijās un
izpildījumā. Katrs priekšnesums bija
atšķirīgs un pārsteidza klausītājus, jo
ansambļu sastāvs arī bija daudzveidīgs.
Bija vairākās ģimenes, kuras uz skatuves
kāpa pilnā sastāvā un pat vairākās paaudzēs
– Tarandu, Tomsonu, Lielbāržu, Rosicku
un Gruduļu ģimenes.
Pasākuma noslēgumā Garkalnes

Koncerta video: http://bit.ly/2e2zC3X
Foto: garkalnesskola.lv

novada Domes deputāts Aleksandrs
Pavlovskis neslēpa savu prieku par
dzirdēto un pievienojās dalībnieku
pulkam, nospēlēdams virtuozas melodijas
uz akordeona. Par lielu pārsteigumu
klātesošajiem Pavlovska kungs uzdāvināja
skolai akordeonu, vēlēdams, lai nākamā
gada koncertā varētu dzirdēt arī šī
instrumenta spēli.
Koncerta jauko atmosfēru varēja
just arī pēc uzstāšanās, ģimenēm kopīgi
baudot kafiju un kliņģeri.
Paldies
koncerta
rīkotājiem,
apmeklētājiem un muzicētājiem. Šis bija
sirsnīgs un piepildīts pasākums!
Sk.Daina
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Karjeras nedēļa
No 11. līdz 15.aprīlim skolā norisinājās
karjerasnedēļa, kuras ietvaros 7.-12.kl. skolēni
devās ekskursijā uz dažādiem uzņēmumiem.
11. aprīlī vidusskolēni iepazinās ar AS LATVIJAS
DZELZCEĻŠdarbības jomām un profesijām
šajā uzņēmumā.
Sākumā galvenajā AS LATVIJAS
DZELZCEĻŠ ēkā mūs uzrunāja uzņēmuma
prezidents Edvīns Bērziņš .Tam sekoja
personāldaļas direktores uzruna, kas ļāva mums
ieskatīties uzņēmuma darbībā kopumā. Tālāk ar
uzņēmuma sagādātu autobusu devāmies uz AS
LATVIJAS DZELZCEĻŠ meitas uzņēmumiem,
un tur savu darbības specifiku skaidroja firmu
pārstāvji. Uzzinājām daudz interesantu lietu.
12. aprīlī 7.a klasei bija iespēja iepazīties
ar SIA RĪGAS ŪDENS darbības jomām un
profesijām, kuras nepieciešamas uzņēmuma
darbības nodrošināšanai. Mūs laipni sagaidīja
un uzrunāja uzņēmuma valdes priekšsēdētāja.
Ekskursija sākās ar prezentāciju par uzņēmuma
darbību kopumā, bija iespēja uzdot jautājumus
un laimēt nelielas balvas viktorīnā, kam sekoja
teritorijas apskate, kur varēja   vērot cauruļu

attīrīšanas un ūdens tīrības pārbaudes procesu.
Ekskursija turpinājās Daugavgrīvas bioloģiskās
attīrīšanasstacijā, kur mūs nogādāja uzņēmuma
autobuss. Tur bija iespēja iepazīties ar
speciālistiem, klātienē vērot kanalizācijas ūdens
attīrīšanas procesu un uzzināt, kādas zināšanas
nepieciešamas, lai varētu veikt šādu darbu.
14., 15. aprīlī 9.a un 8.a klase devās uz
LATVENESRGO TEC 2, kur tika iepazīstināti
ar uzņēmuma darbību. Tad sekojaekskursija pa
vienu no siltumelektrostacijas ēkām, kur bija
iespēja apskatīt dzesēšanas iekārtu, ģeneratoru
utt. Bija iespēja ielūkoties stacijas vadības
pultī, kur speciālists atbildēja uz skolēnu
jautājumiem.
Karjeras nedēļā iecerētais tika izpildīts
godam. Jauniešiem bija iespēja iepazīt
dažādas profesijas un dažādu firmu darbības
jomas specifiku klātienē, kas ir ļoti svarīgi tik
nozīmīgu lēmumu pieņemšanā kā profesijas
izvēle.

- 5 --

GMVV karjeras izglītības speciāliste A.Berga
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