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100 gadi J.Jaunsudrabiņa „Baltajai grāmatai” 

 4. decembrī vecāko klašu skolēni pulcējās uz pasākumu, kurā svinējām Jāņa 

Jaunsudrabiņa ”Baltās grāmatas” simtgadi. Zālē varēja apskatīt  „Balto grāmatu” 

izstādi, arī Jāņa Jaunsudrabiņa zīmējumus, piemiņas monētu un jaunāko klašu skolēnu 

izkrāsotās ilustrācijas „Baltajai grāmatai”. 

 Pasākumu vadīja Jaunsudrabiņa piemiņas istabas vadītāja B.Taučkele. Ciemos 

bija uzaicināts arī  neretnieks Oļģerts Šabanskis, kas mazliet pastāstīja par savu 

dzimto pusi un par to kā, viņš labprātīgi pieteicies atvest J.Jaunsudrabiņa un viņa 

ģimenes pīšļus uz Latviju. 

 Pasākuma beigās skolēni skatījās filmu „Puika”, kas uzņemta pēc „Baltās 

grāmatas” motīviem. Pēc tam varēja 

apskatīt izstādi. Pēc pasākuma  daudzi 

bija ieinteresēti pārlasīt vēlreiz izlasīt 

„Balto grāmatu”. 

 Savukārt sākumskolas 

skolēni ar „Balto grāmatu” tika 

iepazīstināti jau 1. decembrī, kad 

viņiem bija iespēja pašiem spēlēt 

„Baltās grāmatas” fragmentus, 

apskatīt izstādi un saņemt balvas par 

labākajiem domrakstiem. Tie 1.-5. 

klašu skolēni, kuri vislabāk uzrakstīja domrakstu „Mūsmājas” saņēma biļetes uz 

„Baltās grāmatas” izrādi Dirty Deal Teatro 26.decembrī. 

                              Agate 



Konkurss „ Vai vēlies kļūt par miljonāru?” 

  4.decembrī skolā norisinājās pasākums „ Vai vēlies kļūt par 

miljonāru?” Šajā pasākumā piedalījās 6.-8. kl. skolēni. Sākumā 

izvēlējās 5 brīvprātīgos, kuriem vajadzēja atbildēt uz 1 jautājumu. Kurš 

to izdarīja visātrāk un precīzāk, tika tālāk spēlēt spēli. No mūsu klases 

spēkus izmēģināja Renāte, Edgars K. un Edgars J. 

 Jautājumi bija par visdažādākajiem tematiem. Katrai atbildei bija konkrēta 

summa, un, ja tiktu līdz galam, tad uz ekrāna parādītos summa 1000000, bet neviens 

līdz miljonam netika, Renātei pietrūka tikai 1 pareizas atbildes. 

  Balvas vietā nebija nauda, bet gan mazs pārsteigums no pasākumu 

organizētājiem. Spēles galvenais mērķis bija zināšanas un loģiskā domāšana: jo vairāk 

zina, jo vairāk nopelnītu balvu. 

 Pēcpusdiena bija interesanta gan skatītājiem, gan dalībniekiem. 

        Andris 

 

Teātra izrāde 

 18.decembrī jaunāko klašu skolēniem bija iespēja noskatīties teātra izrādi. 

Jaunajā zālē mūs sagaidīja kamielis, zaķis, 

vāvere un auns. Stāsts bija par to, kas notika 

Ziemassvētku vakarā. 

  Izrāde bija interesanta, un  man 

patika arī skaistā dejotāja. Viss stāsts 

norisinājās zoo dārzā, kur to arī varēja 

pamanīt pēc skaistajām dekorācijām. Katram 

bija sava versija kas notika Ziemassvētku 

vakarā, bet patiesību mums izstāstīja eņģelis. 

 Beigās mēs visi kopā spēlējās spēles 

un dejojām putniņdeju!  

 Man ļoti patika šī izrāde! 

  Elza  

 

 



Svinīgā liecību saņemšana 

 19.decembris, pēdējā mācību diena, šogad bija citādāka, jo uz liecību 

saņemšanu visi pulcējās skolas zālē. Šoreiz tās izsniedz skolas direktors Laimnesis 

Bruģis, nevis klašu audzinātāji, kā ierasts. 

        Pirmie uz svinīgo pasākumu pulcējās 1.-3. 

klašu skolēni, pēc tam 4.-6.kl., bet pēdējie savas 

liecības ieraudzīja 7. – 12. klašu skolēni. Katra 

klase bija sagatavojusi nelielu priekšnesumu, jo 

izsniegtas tika ne tikai liecības, bet arī Garkalnes 

novada domes sarūpētās Ziemassvētku saldumu 

paciņas. Vispirms direktors teica nelielu uzrunu, 

pēc tam izsauca ikvienu skolēnu. Katram tika 

direktora rokasspiediens, liecība un eņģeļa 

(sk.Aritas) pasniegta saldā balva. Īpaši sumināti 

tika zelta un sudraba liecību ieguvēji, kā arī APU goda rakstu saņēmēji. 

 Saņēmuši dāvanas un liecības, skolēni priecīgā noskaņā atstāja zāli, lai 

gatavotos vakara Ziemassvētku koncertam. Iespējams, ka šis kopīgais semestra 

noslēgums kļūs par tradīciju. 

 

Brauciens uz Viļņu  

 22. decembrī  e-Twinning programmas partnerības projekta “Ziemas 

maratons”  ietvaros 3.b klases skolēni kopā ar skolotāju Kristīni Karnīti, Ināru 

Kļaviņu un Svetlanu Sisojevu devās  uz Lietuvas galvaspilsētu Viļņu. 

 Pusdienlaikā nonācām galamērķī  - Ausmas Vārtos, kur lietuviešu skolotājas 

Anželikas Beketovas vadībā sākās mūsu “interaktīvā” ekskursija pa vecpilsētu. 

Ekskursija bija organizēta speciāli bērniem jautājumu – atbilžu formā. Bērni ar cieņu 

klausījās gidu, bija ļoti aktīvi un zinātkāri. Mēs uzkāpām Gedemina tornī, apskatījām 

viduslaiku pagrabu-restorānu un galveno egli Katedrāles laukumā.  

 Pēc izzinošās ekskursijas pa pilsētu, mums bija sagatavota lieliska atpūta 

boulingā un picas ēšana. Tur bērni iepazinās ar saviem projekta sadarbības partneriem 

no Lietuvas skolas. Skolēni bija draudzīgi un labprāt kontaktējās. Tas bija jautrs 

pasākums, jo visi labprāt iesaistījās spēlēs un sarunās. Lietuvieši pasniedza mums 

dāvanas, bija ļoti viesmīlīgi un draudzīgi. Mēs arī sagatavojām dāvanas – grāmatu un 

kalendāru par Garkalni, kā arī līdzi bijām paņēmuši bērnu sagatavotās Ziemassvētku 

kartītes un zīmējumus. Neskatoties uz lietaino laiku, Viļņā mums ļoti patika. 

Braucienā guvām neaizmirstamas atmiņas, pozitīvas emocijas, sadraudzējāmies tuvāk 

ar citu valstu skolēniem. 

         sk.Kristīne 

 



Ziemassvētku koncerts 

 19. decembra vakarā Garkalnes MVV skolēni, viņu vecāki, radi un draugi 

pulcējās Berģu k/c uz Ziemassvētku koncertu. Skolotāju vadībā skolēni bija 

sagatavojuši daudzveidīgus priekšnesumus. Uzstājās interešu izglītības pulciņu 

dalībnieki un ar savu muzicēšanu klātesošos 

priecēja mūzikas skolas audzēkņi. 

 Koncerta sākumā uzrunu teica 

Garkalnes MVV direktors L.Bruģis un 

Garkalnes novada Domes priekšsēdētāja 

vietnieks J.Silovs. Viņi arī pasniedza 

stipendijas cītīgākajiem vidusskolēniem. 

 Skatītājus iepriecināja 4 tautas deju 

kolektīvu dejotāji ar atraktīvām, jautrām 

dejām, ansambļu dziedātāji ar izjustām un 

skanīgām dziesmām. Savukārt mūzikas skolas 

audzēkņi demonstrēja daudzveidīgu 

instrumentu pārvaldīšanas mākslu – skanēja 

klavieres, flauta, vijole, ģitāras. Skolēni muzicēja gan individuāli, gan duetos.  

 Pasākumā uzstājās arī bērnu vecāki, un koncerta noslēgumā varējām 

dzirdēt sirsnīgas dziesmas jauktā kora „Garkalne” izpildījumā. 

 

 Labdarības akcija Ziemassvētkos 

 Ziemassvētki ir laiks, kad vēlamies dot citiem prieku, tāpēc 12. 

decembra pēcpusdienā sarkanā namiņa virtuvi pārņēma piparkūku smarža, 

bet blakus telpā notika Ziemasvētku kartiņu gatavošanas meistardarbnīcas. 

Līdzpārvaldes meitenes gatavojās nu jau par tradīciju kļuvušajai svētku 

akcijai - Garkalnes vientuļo pensionāru apciemošanai. 

 Pēdējā mācību nedēļā devāmies apciemot vecos cilvēkus, kā arī apsveikt 

viņus Ziemassvētkos - nolasījām sagatavotos dzejoļus, kā arī uzdāvinājām pašceptās 

piparkūkas. Taču šiem cilvēkiem galvenā nav dāvana, ko mēs viņiem atnesam, bet 

gan laiks, ko veltām kaut vai apciemojot viņus. Arī mūs pensionāri jau bija gaidījuši - 

sagatavojuši saldumus, ar ko mūs pacienāt, kā arī labprāt dalījās ar mums savos 

atmiņu stāstos par jaunību. Kāda omīte mums pat nodziedāja jau sen aizmirstas 

latviešu tautas dziesmas, kuras dzirdējām pirmo reizi mūžā. Skumji, ka šiem vecajiem 

cilvēkam ir tik daudz ko teikt un stāstīt, taču nav gandrīz neviena, kas viņus uzklausa. 

 Ziemassvētku labdarības akcija ir gaidīts notikums ne tikai mūsu skolā, bet 

arī katra vientuļā pensionāra mājā. Radīt prieku un to dāvāt ir pats skaistākais 

notikums, ko Ziemassvētkos varam paveikt!  


