
	 16.februārī Siguldā	 notika	 skatuves	
runas	 konkurss,	 uz	 kuru	 devās	 mūsu	 skolas	
labākie	 daiļlasītāji.	 Pirmie	 no	 mūsējiem	 uz	
Siguldas	Mākslu	skolas	“Baltais	flīģelis”	skatuves	
kāpa	 Jēkabs	 Taranda	 un	 Amanda	 Kurpniece.	
Viņi	godam	tika	galā	ar	priekšnesumiem:	Jēkabs	
ieguva	 1.	 pakāpes	 diplomu,	 bet	 Amanda	 	 -	
2.pak.
	 Nākamie	 uzstājās	 4.	 –	 6.	 kl.	 pārstāvji.	
Viņu	uzstāšanos	gan	pārtrauca	kāds	negadījums	
-	 zālē	 pazuda	 elektrība,	 bet	 tas	 netraucēja	
mūsējiem	turpināt	konkursu	un	ar	panākumiem	
noslēgt	uzstāšanos	arī	šajā	grupā:	Elzai	Grudulei	
1.pakāpe,	Jasmīnai	Saulei	2.	pakāpe.

	 Tā	 kā	 šogad	 konkursam	 bija	 pieteikts	
rekordliels	dalībnieku	skaits	–	77	-	,	tad	7.-9.kl.	
runātāji	 uz	 konkursu	 devās	 tikai	 dienas	 otrajā	
pusē,	un	arī	viņiem	uzstāšanās	bija	ļoti	veiksmīga:	
gan	 Renāte	 Grudule,	 gan	 Letīcija	 Zvejniece	
ieguva	1.	pakāpes	diplomu!	Apsveicam!
	 Uz	konkursa	nākamo	kārtu	Jūrmalā	tiek	
izvirzīti	skolēni,	kas	savā	vecumā	grupā	ieguvuši	
visvairāk	 punktu.	 Priecājamies,	 ka	 lielajā	
konkurencē	tie	ir	mūsējie	–	Jēkabs	Taranda	un	
Renāte	Grudule!		 	 	 	 					
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Panākumi konkursos

Populārās	un	džeza	mūzikas	dziedātāju	konkurss	
„Dziesmu	putenis	2016”		(turpinājums	2.	lpp)

Foto:	garkalnesskola.lv

 Sk. D.Grudule
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	 2016.	 gada	 19.februārī	 Vidzemes	
koncertzāles	 „Cēsis”	 kino	 zālē	 sadarbībā	 ar	
Alfrēda	 Kalniņa	 Cēsu	 mūzikas	 vidusskolu	
norisinājās	 populārās	 un	 džeza	 mūzikas	
dziedātāju	 konkurss	 „Dziesmu	 putenis	 2016”.	
Šajā	 konkursā	 pirmo	 reizi	 piedalījās	 GMVV	
Mūsdienu	ritma	programmas	audzēknes	Annija	
Bildarte	 un	 Annija	 Lejzemniece.	 Meitenēm	
tā	 bija	 pirmā	 nopietnā	 pieredze	 Mūsdienu	
ritma	 programmas	 konkursā.	 Jāpiebilst,	 ka	
šajā	 konkursā	 piedalījās	 visas	 vadošās	 Latvijas	
mūzikas	skolas,	kurās	var	apgūt	populārās,	džeza	
un	mūsdienu	ritma	programmas.	
	 Abas	 konkursa	 dalībnieces	 bija	
satraukuma	 pilnas,	 jo	 pirmo	 reizi	 satikās	 ar	

daudziem	 konkursantiem	 no	 Latvijas	 mūzikas	
skolām.	 Neskatoties	 uz	 satraukumu,	 meitenes	
nodziedāja	ļoti	labi	un	par	dalību	konkursā	bija	
ļoti	 priecīgas.	 Atzinīgus	 vārdus	 un	 ieteikumus	
turpmākajām	skatuves	gaitām	abām	meitenēm	
veltīja	arī	profesionālā	žūrija.	
	 Abām	 Annijām	 konkursa	 dziesmas	
košākas	 radīja	 mūsu	 pašu	 skolas	 audzēkņu	
pavadošais	 sastāvs:	 Zane	 Grudule	 (akustiskā	
ģitāra),	 Edmunds	 Lūkass	 Garais	 (akustiskā	
ģitāra),	 Edijs	 Bierands	 (klavieres,	 perkusijas),	
kā	 arī	 koncertmeistare	 Ingūna	 Lielbārde,	 kura	
bija	ļoti	gandarīta	par	mūsu	meiteņu	uzstāšanos	
un	 jaunas	 pieredzes	 gūšanu.	 Paldies	 Annijai	
Lejzemniecei	par	iegūto	Atzinību!

Populārās un džeza mūzikas dziedātāju 
konkurss „Dziesmu putenis 2016”

		 Sk. A.Zambare

	 4.februārī	 skolas	 zālē	 notika	 Karjeras	
izglītības	 seminārs	 vecāko	 klašu	 skolēniem.	
Ciemos	bija	ieradušies	2	mūsu	skolas	absolventi	
–	Zanda	Seržāne	un	Leonīds	Deineka.
	 Absolventi	 ļoti	 interesanti	 stāstīja	 par	
savu	 izglītošanos	 un	 darba	 gaitām.	 Izrādījās	 -		
lai	atrastu	savu	īsto	nodarbošanos,	nav	jābaidās	
eksperimentēt	 un	 jābūt	 gatavam	 mācīties	
dažādās	 jomās.	 Leonīds	 atzina,	 ka	 abas	 viņa	
augstākās	izglītības	lieliski	papildina	viena	otru	
un	veicina	karjeras	attīstību.	
	 Savukārt	 Zanda	 visus	 pārsteidza	 savā	
prezentācijā,	 atklājot	 to,	 cik	 augsti	 attīstītas	
tehnoloģijas	un	to	pielietojums	ir	tepat	Latvijā.	
Pēc	viņas	stāstījuma	radās	daudz	jautājumu,	uz	
kuriem	Zanda	labprāt	arī	atbildēja.
	 Paldies	 ciemiņiem	 par	 lielisko	 iespēju	
iepazīt	viņu	profesijas!

Karjeras izglītības seminārs

		 Renāte Grudule Foto:	garkalnesskola.lv
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	 Šī	 gada	 9.februārī 10.-12.	 kl.	 skolēni	
piedalījās	Eiropas	Tālmācības	vidusskolas	rīkotajā	
lekciju	 un	 diskusiju	 pasākumā	 “Panākumu	
universitāte”,	kas	notika	BA	“	Turība”.
	 Šoreiz	 norisinājās	 tikšanās	 ar	 	 viesnīcas	
“Roma”	 vadītāju	 Lindu	 Abu	 Meri,	 kādreizējo	
Aizsardzības	 un	 Iekšlietu	 ministri,	 arī	 bijušo	
policisti	 Drošības	 policijā.	 Lekcijas	 noaukums	
“Pašapziņa	kā	glābiņš	un	ierocis”.
	 Otro	 diskusiju	 vadīja	 Vienotības	
jaunatnes	 organizācijas	 Valdes	 priekšsēdētājs,	
Latvijas	 Universitātes	 juridiskās	 fakultātes	
students	 Andris	 Ārgalis.	Tēma	 “Priekšstats	 un	
realitāte	 par	 panākumiem”.	 Zīmīgs	 bija	 citāts,	
ko	teikusi	Margarita	Tečere:	“Es	nezinu	nevienu,	
kurš	būtu	nokļuvis	virsotnē	bez	smaga	darba”.
	 Jauninājums	 šajā	 gadā	 ir	 BA	 “Turība”	
studentu	 organizētās	 “Turības	 Meistarklases”,	
kurās	 mūsu	 vidusskolēni	 devās	 ekskursijā	 uz	
Saeimu.	Iepazināmies	 tuvāk	ar	deputātu	darba	
kārtību	un	norisi.

Turības meistarklases

		 Sk. I.Sinele

	 Ēnu	diena,	kuru	organizē	JA-YE	Latvija,	
ir	 kļuvusi	 par	 labu	 tradīciju,	 kad	 skolēniem	 ir	
iespēja	 vērot	 kādu	 interesējošo	 profesiju	 visas	
dienas	 garumā.	 Šogad	 Ēnu	 diena	 norisinājās	
10.februārī.	Skolēniem	bija	iespēja	pieteikties	uz	
7491	vakanci,	un	arī	es	izmantoju	šo	iespēju.
	 Es	 šo	 Ēnu	 dienu	 pavadīju	 Jaunatnes	
starptautisko	 programmu	 aģentūrā.	 Viņu	
pārvaldībā	 ir	 tādas	 programmas	 kā	 Erasmus+,	
Jaunatne	 darbībā,	 Eurodest,	 eTwinningu.c.	
Pavisam	kopā	šajā	iestādē	mēs	bijām	7	ēnas.	No	
rīta	mums	bija	tikšanās	ar	komunikācijas	daļas	
pārstāvēm,	kuras	mums	pastāstīja	par	šīs	iestādes	
darbības	virzieniem,	mērķiem	un	ikdienu.	Mūs	
uzrunāja	arī	Jaunatnes	starptautisko	programmu	
aģentūras	direktore	Daina	Sproģe,	kura	aicināja	
mūs	iesaistīties	starptautiskajās	programmās	un	

smelties	 zināšanas	 dažādās	 jomās	 arī	 ārzemēs,	
bet	pēc	tam	atkal	atgriezties	Latvijā	un	 likt	šīs	
zināšanas	lietā.
	 Pēc	 pusdienu	 pauzes	 es	 devos	 pie	
eTwinning	 projektu	 koordinatores	 Santas	
Prancānes.	 Uzzināju	 par	 viņas	 darba	 specifiku	
un	to,	kā	viņa	nonāca	līdz	šim	amatam.
Par	šo	dienu	man	ir	ļoti	pozitīvs	iespaids-	es	satiku	
daudz	interesantu	cilvēku	un	uzzināju	viņu	ceļu	
uz	 saviem	 mērķiem,	 un	 ieguvu	 zināšanas	 par	
piedāvātajām	jauniešu	programmām.

Ēnu diena 2016

		Renāte Grudule

Foto:	lnb.lv

Foto:	garkalnesskola.lv
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Februāra vidū	 Garkalnes	 skolā	 par	
tradīciju	ir	kļuvusi	skolēnu	līdzpārvaldes		rīkotā	
Raibā	 nedēļa.	 Tās	 laikā	 ir	 notikušas	 dažādas	
aktivitātes	 gan	 saistībā	 ar	 mīlestības	 svētkiem	
–	Valentīndienu	 -,	 gan	 tāpat,	 padarot	 ikdienu	
krāsaināku.	Ir	bijušas	pāru	spēles,	filmu	vakari,	
kopīga	 klašu	 kolāžu	 veidošana,	 bet	 šogad	 tika	
izlemts	atjaunot	Popielu.

	 Lai	attaisnotu	Raibās	nedēļas	nosaukumu,	
skolēni	 tika	 aicināti	 ģērbties,	 ievērojot	 kādu	
noteikumu:	otrdiena	 -	džinsu	dienu,	 trešdiena	
-	pidžamu	un	čību	diena,	ceturtdiena	-	frizūru	
un	piektdiena-	sarkanā	diena.	Jāteic,	ka	lielāka	
atsaucība	šim	uzaicinājumam	bija	sākumskolā.

	 Nedēļas	noslēgumā	–	piektdienā	–	skolas	
zālē	pulcējās	daudz	skatītāju,	jo	dalībai	Popielā	
bija	 pieteikti	 17	 priekšnesumi.	 Pasākumu	
atklāja	Keitijas	Perijas	līdziniece	un	jau	ar	pirmo	
dziesmu	 pamatīgi	 iesildīja	 publiku.	 	 Koncerta	
turpinājumā	 uzstājās	 gan	 pašmāju	 mākslinieki	

–	Aminata,	Olga	Rajecka,	grupa	“Eolika”-	,	gan	
ārzemju	 	 solisti	 	 -	 “Charlie	 XCX”,	 	 Rihanna,	
Jessie	 J,	 grupas	 “Spice	Girls”,	 “Ylvis”,	 “Village	
People”	 un	 citi.	 Visplašāk	 tika	 pārstāvēta	 2.	
klase,	jo	viņiem	bija	5	priekšnesumi!

	 Skolēni	bija	cītīgi	gatavojušies,	meklējuši	
tērpus,	 iestudējuši	 kustības,	 un	 liela	 daļa	
priekšnesumu	 varētu	 pretendēt	 uz	 konkursa	
“Izklausies	redzēts”	finālu!	

	 Paldies	visiem,	kas	piedalījās	Popielā	un	
sagādāja	 pozitīvas	 emocijas	 skatītājiem,	 un,	
cerams,	ka	Popiela	atkal	kļūs	par	tradīciju	mūsu	
skolā!	

Sk. D.Grudule

Foto:	garkalnesskola.lv

Raibā nedēļa un Popiela
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	 Šogad	 laika	 apstākļi	 ir	 ļoti	 mānīgi	
un	īsto	Meteni	izvizināt	ragavās	un	noķert	
mums	 neizdevās,	 bet	 sarīkot	 svētkus	
pavasara	gaidīšanai	gan.	Tāpēc	18.februārī 
sākumskolēniem	 tika	 rīkota	 Pankūku	
pēcpusdiena.	 Bet,	 lai	 tiktu	 pie	 ēšanas,	
vispirms	 vajadzēja	 piedalīties	 dažādās	
aktivitātēs,	 piemēram,	 mīklu	 minēšanā,	
mantu	meklēšanā.
	 Tā	 kā	 pankūkām,	 tāpat	 kā	 Saulei,	
ir	 apaļa	 forma,	 tad	 vairākas	 pasākuma	
aktivitātes	 bija	 saistītas	 tieši	 ar	 tām	 –	
skolēniem	 vajadzēja	 salikt	 pareizā	 secībā	
pankūku	recepti,	mūzikai	skanot,	izveidot	
noteiktu	 skaitu	 apļu	 –	 pankūku	 -	 ,	 pēc	
acumēra	 izgriezt	 apaļu	 vāku	 konkrētiem	
priekšmetiem	 un	 komandas	 darbā	 no	
papīra	izplēst	un	izdekorēt	pankūkas.	
	 Skolēni	 	 	 	 azartiski	 	 piedalījās		
aktivitātēs,	 sacentās	 savā	 starpā	 un	
priecājās,	ja	izdevās	veikt	visus	uzdevumus,	
bet	pēc	tam	–	lielā	balva	–	kopīga	pankūku	
notiesāšana	 kopā	 ar	 klasesbiedriem!	
Ievārījumi,	 šokolādes,	 karameļu	 mērces	
un	 dažādu	 veidu	 pankūkas	 smaržoja	
un	 kārdināja	 ikvienu,	 kam	 gadījās	 būt	
sākumskolas	gaitenī.
	 Paldies	māmiņām	un	vecmāmiņām,	
kas	 bija	 parūpējušās	 par	 gardo	 cienastu,	
sk.	 Oksanai	 –	 par	 izdomu,	 līdzpārvaldes	
meitenēm	 –	 par	 aktivitāšu	 vadīšanu,	 bet	
bērniem	un	skolotājām	–	par	aktīvu	dalību	
pasākumā!

sk. D.Grudule

Foto:	garkalnesskola.lv

Pankūku diena sākumskolā 
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