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Adventes sveču iedegšana
 Skolas ikgadējā tradīcija, Adventes sveču iededzināšana, ir pirmo klašu skolēnu pienā-
kums. Tāpēc jau no rīta tika iedegta pirmā svecīte Adventes vainagā. Šogad vainags ir padev-
ies ļoti īpašs un vēlētos teikt – mūžīgs. Paldies skolotājai Ingrīdai Rutkai un 8.a klases veiku-
mam! Vainags pagatavots no PET pudelēm un tādēļ ir īpašs. Kā atkritumam plastmasas 
pudelei ir vajadzīgi 450 gadi, lai tā pilnībā sadalītos. Mūs vainags varēs priecēt daudzus 
gadus.
 1.a klase dienas gaitā uzzināja vairākus jaunumus. Atminēja mīklu„Abi gali balti, bet pa 
vidu zaļš.” Kāpēc Adventes vainagi ir apļa formā? Kāpēc Adventes vainagā ir 4 sveces? 
 Novēlam ikvienam šai laikā piepildīt patiesos vārdus:

Kaut varētu Adventes laikā
Tik daudz gaismas dvēselē sēt,

Viens pret otru, lai mīļumā spētu,
Mēs šai pasaulē uzziedēt.

1.a klases skolēni un klases audzinātāja Una

 



Koncerts „Tādi esam”

Liecību saņemšana
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 6.decembrī Garkalnes skolas zālē notika mūzikas skolas jaunāko klašu audzēkņu 
koncerts „Tādi esam”. Muzicētāju skaits skolā ir krietni audzis, tāpēc jau otro gadu šis kon-
certs tiek rīkots divās daļās un ir īpašs ar to, ka savu muzicētprasmi rāda visi audzēkņi, 
uzstājoties gan individuāli, gan duetos vai trio. 
 Arī šajā koncertā varējām baudīt gan individuālus, gan kolektīvus priekšnesumus, bet 
pāri visam valdīja mīlestība uz mūziku, vecāku un skolotāju prieks par bērnu prasmi un 
varēšanu. 

 21. decembris bija pēdējā mācību diena pirmajā semestrī, un šī diena, protams, 
atšķīrās no citām, jo skolas zālē tika rīkoti svinīgi pasākumi – liecību izdošana un koncerti. 
Pirmie liecības saņēma 1.-3.klašu skolēni. Viņiem palīgā bija atsteidzies rūķis, kurš gan 
izklaidēja, gan pārbaudīja, cik centīgi skolēni ir mācījušies šajā pusgadā. 
 Nākamie liecības saņēma 4.-6.kl. un 7.-9.klašu skolēni. Vispirms tika izsniegtas pate-
icības skolēniem, kuri aktīvi ievērojuši APU principus, darbojušies ārpusklases pasākumos 
vai izrādījuši iniciatīvu, piedaloties dažādos projektos. Tad uz skatuves tika aicināti zelta un 
sudraba liecību īpašnieki. Pēc tam katra klase rādīja savu sagatavoto priekšnesumu, lai 
nopelnītu Garkalnes novada domes sarūpētās Ziemassvētku saldumu paciņas. Klašu 
priekšnesumi šogad bija gan mākslinieciski kvalitatīvi, gan radoši un izdomas bagāti: varē-
jām minēt skolēnu sacerētās mīklas, vērot jautru popielas priekšnesumu, klausīties sirsnī-
gas Ziemassvētku dziesmas, dzirdēt dažādu instrumentu pavadījumu pašu skolēnu izpildī-
jumā, kā arī noklausīties kādas pašsacerētas dziesmas pirmatskaņojumu.
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Ziemassvētku koncerts

 Noklausījušies priekšnesumus un saņēmuši paciņas, skolēni ar audzinātājām devās 
uz klasi, lai arī pārējie tiktu pie liecībām un visi kopā – pie laba vēlējumiem Ziemassvētkiem 
un Jaunajam gadam.

 21. decembrī Berģu k/c notika Garkalnes skolas Ziemassvētku koncerts. To 
atklāja ģitārspēles programmas audzēknis Andrejs Pavlāns ar skolotāju Lindu Auzāni 
(vijole), izpildot K.Pētersona skaņdarbu „Putni”. Pēc tam uzrunu teica Garkalnes 
skolas direktors Laimnesis Bruģis un Garkalnes novada domes priekšsēdētāja 1. 
vietnieks Guntars Kniksts. Viņi pasniedza Goda rakstus: Jēkabam Tarandam par 
iegūto 3.vietu V Starptautiskajā jauno pianistu konkursā „Mūsdienu klasika” (skolotāja 
I.Lielbārde) un Elzai Grudulei par sasniegumiem mācībās un aktīvu sabiedrisko dar-
bību.
 Ziemassvētku koncertā varēja baudīt daudzveidīgu priekšnesumu klāstu: 
1.-7.klašu dejotāji skolotāju Ditas Vaičūnes-Grīnbergas un Indras Rasmanes vadībā 
bija sagatavojuši 10 tautas dejas, kuru laikā varējām vērot gan ķekatu darbošanos uz 
skatuves, gan „Cimdu polku”, gan piedalīties „Svētkos Ledus pilī”. Mīļi izskanēja 1.kl. 
ansambļa dziesma „Dāvana” (sk. I.Burmeistere). Ar pasaules hitu -“Jingle Bell Rock”- 
klausītājus iepriecināja 2.-4.klašu koris (sk.K.M.Tolpežņikova). Sirsnīgi un aiz-
kustinoši savas dziesmas izpildīja trio – Ģ.Taranda. A.Kurpniece, J.Taranda- un 
5.-9.klašu ansamblis (sk.I.Lielbārde). Īstu Ziemassvētku noskaņu uzbūra arī sakso-
fonistu kvartets – Patrīcija Skricka, Kārlis Palms, Krišs Klibinskis un Leonīds 
Čupriņins –(sk.R.Missa)  un flautu kvartets -Amanda Kurpniece, Elīna Rancāne,  Līva 
Kaņepe, Helēna Straume- (sk. E.Bleikša).
 Koncerta noslēgumā uzstājās j/k „Garkalne” Evitas un Jāņa Tarandu vadībā. 
Kora priekšnesumu īpašu darīja arī pēdējās izpildītās dziesmas „Naktī bira zelta rasa” 
autora V.Punkas klātbūtne.
 Lai silti un sirsnīgi svētki visiem mums!
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