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Olimpiskā diena
Afiša skolas mājas lapā vēstīja, ka šis
mācību gads Garkalnes skolā noslēgsies ar
Olimpisko dienu, tādēļ 30. maijs – pēdējā
mācību diena – bija notikumiem bagāta.
No rīta plkst. 9.00 visi sapulcējās skolas
pagalmā uz svinīgo līniju, kuras laikā tika
sumināti konkursu un mācību priekšmetu
olimpiāžu uzvarētāji, kā arī zelta un sudraba
liecību saņēmēji. Svinīgo uzrunu teica skolas
direktors Laimnesis Bruģis. Viņš uzsvēra, ka
skola, skolotāji un vecāki lepojas ar ikvienu
audzēkni, kurš atbildīgi izturas pret savu galveno
uzdevumu – mācībām – un aktīvi iesaistās skolas
dzīvē, bet jo īpaši lepojas ar tiem, kuriem izdevies
parādīt savu erudīciju un talantus arī ārpus skolas.
Jāsaka, ka tādu talantu Garkalnes skolā ir daudz,
un uz galda rindojās krietna kaudzīte diplomu.
Goda rakstus un grāmatas saņēma talantīgie
valodnieki, literāti, daiļlasītāji, matemātiķi,
vēsturnieki, ģeogrāfi, mūziķi, mākslinieki,
sportisti un kalēji. Skolēnus sveikt bija ieradies arī
Garkalnes novada Domes pārstāvis Aleksandrs
Pavlovskis. Svinīgi saposušies, priecīgi un
mazliet samulsuši, olimpieši, skolas biedru
aplausu   pavadīti,   saņēma goda rakstus un
direktora rokasspiedienu. Arī zelta un sudraba
liecību saņēmējiem svinīgi tika izsniegts godam
nopelnītais mācību darba apstiprinājums.
Pēc svinīgās līnijas un nelielas pauzes
visi atgriezās skolas pagalmā, lai sadalītos
jauktās komandās un dotos pārgājienā.
Pārgājiena maršruts šoreiz veda cauri visai
Garkalnei. Skolotāja Madara bija papūlējusies
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un kontrolpunktus izvietojusi tā, ka nācās
nostaigāt lielus attālumus, iegriezties pat
nezināmos Garkalnes nostūrīšos. Tā kā diena
bija sutīga un svelmaina, tad ne visas komandas     
spēja iekļauties noteiktajās 3 stundās. Daži
beidza maršrutu, neatraduši pat vairākus
kontrolpunktus. Savukārt tie, kas atrada visus,
pavēstīja, ka svarīgi esot bijis ievērot pareizo
stratēģiju, nevis sekot kartē norādītajai secībai;
apvienojot vairākus tuvāk esošos punktus vai pat
viltīgi aizsūtot uz attālākajiem tikai ātrākos un
vecākos komandas dalībniekus. Piedzīvojumu un
pārbaudījumu pārgājienā netrūka, jo skolotāja
Madara bija padomājusi gan par spēka, gan
ātruma, gan prāta un stratēģijas uzdevumiem,
kuru izpildei svarīga bija arī komandas biedru
sadarbība un savstarpējais atbalsts.
Atgriežoties skolā, visus gaidīja garšīgas
pusdienas, un tad – sveika, vasara!

Grāmatas “Brīvās Latvijas prezidenti”
atklāšanas svētki
10. maijā Melngalvju namā notika apgāda
“Jumava” atjaunotās grāmatas “Brīvās Latvijas
prezidenti” atklāšanas svētki. Man kā Valsts
prezidenta kancelejas rīkotā konkursa “Mana
kā Valsts prezidenta uzruna Latvijai dzimšanas
dienā” laureātei kopā ar pēdējo trīs gadu šī
konkursa uzvarētājiem arī bija iespēja pabūt šajā
pasākumā.
Pasākumā laikā uzrunas teica gan
izdevniecības pārstāvji, gan bijušie Valsts
prezidenti   Guntis Ulmanis,   Vaira VīķeFreiberga, Valdis Zatlers un Andris Bērziņš un arī
tagadējais Valsts prezidents Raimonds Vējonis.
Savā runā prezidents uzsvēra, ka grāmatā ir
aprakstīti ne tikai pienākumi un darba lietas, bet
arī lieliski parādīta prezidentu cilvēciskā puse un
tas, ka arī viņi ir daļa no Latvijas sabiedrības.
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Noslēgumā pasākuma dalībnieki saņēma
šo grāmatu ar visiem prezidentu parakstiem un
tapa kopbilde.
Man šī diena izvērtās ļoti jauka, jo bija
iespēja atkal pabūt Melngalvju namā un satikt
cilvēkus, ar kuriem iepazinos konkursa laikā.
Renāte

Pēdējais zvans
13. maijā Garkalnes MVV pēdējo reizi
uz stundām zvans aicināja 9. un 12. klašu
skolēnus, jo jau no pirmdienas viņiem sāksies
eksāmenu laiks –  pārbaudījumi, kuros jāparāda
pamatskolā un vidusskolā gūtās zināšanas.
Skaisti izrotātā zālē pirmklasnieki ieveda
devītklasniekus un divpadsmitos ar viņu
audzinātājām – sk. Dainu un Ieviņu. Astotā un
vienpadsmitā klase bija sagatavojusi vairākus
pārbaudījumus: pēc apraksta un detaļām
fotogrāfijā nācās atpazīt klasesbiedrus, pareizā
secībā atjaunot tekstu svinīgajā solījumā un
atbildēt uz jautājumiem. Apsveikuma vārdus
teica arī pirmo klašu skolēni sk. Ņinas un
Kristīnes vadībā.
Audzinātāju uzrunas, sirsnīgas dziesmas
un laba vēlējumi nākotnei izskanēja skolas zālē.
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Daudz labu vārdu par ikvienu šī gada skolas
beidzēju bija ko teikt skolasbiedriem.
Vēlēsim veiksmi eksāmenos un izdošanos
turpmākās gaitās visiem devītajiem un
divpadsmitajiem!
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Pavasaris Šēnbergā

11. maijā laimējās otru reizi 2.-3.
klašu tautisko deju kolektīvam „Saules
bērni” doties uz Skaistkalni. Tikai šoreiz
mūs priecēja jauki saulaina un silta
pavasara diena, ne tā kā pagājušajā gadā,
kad bija auksti un nedaudz lija. Tiešām bija
pavasaris, jo pa ceļam redzējām, kā plaukst
ceriņi un kastaņu sveces jau raisījās.
Sākumā
izmēģinājām,
tad
sagatavojāmies un sākām stāties gājienam.
Pagājušajā reizē, dodoties gājienā,
izdomājām saukli, ko izmantojām arī
Dziesmu svētkos. Ejot pa Skaistkalnes
ielām, saucām savu saukli tikpat azartiski,
kā ejot pa Brīvības ielu Rīgā. Koncertā
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nodejojām divas dejas – „Herkuless” un
„Smilšu rausis”. Visas dejas šogad bija
interesantas, jaukas, dažādas, ar atšķirīgu
horeogrāfiju.
Vislabākais mirklis un prieks mums
bija cukurvate un pēc koncerta ballīte,
kurā kopā ar lietuviešu deju kolektīva
dalībniekiem izdejojāmies no sirds. Un
atpakaļ ceļu pat nemanījām, jo bija jādzīvo
līdzi hokeja spēlei Latvija – Šveice, kuru
klausījāmies radio pārraidē.
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„Saules bērni” un viņu pavadones
Una, Gunta

Ģimenes dienas koncerts

13. maijs noteikti bija viena no
notikumiem bagātākajām dienām šajā mācību
gada – no rīta 9. un 12. klasei izskanēja pēdējais
zvans uz mācību stundām, taču vakarā Berģu
KN pulcējās skolēni, lai sniegtu koncertu, bet
viņu vecāki, vecvecāki un draugi – lai baudītu
Ģimenes dienas koncertu.
Koncertā skolēni rādīja visu, ko
iemācījušies šī pusgada laikā, un, jāteic, ka viņi
tiešām nav slinkojuši, bet gan cītīgi apmeklējuši
tautas deju, ansambļu mēģinājumus un mūzikas
skolas nodarbības. Koncertā varēja dzirdēt gan
skolas vokālo ansambļu priekšnesumus, gan
eifonija klases audzēkņa Mārtiņa Vēvera debiju
uz lielās skatuves. Jēkabs Taranda deklamēja
dzejoli par visiem ikdienas darbiem, kurus
nevienam nepatīk veikt, un noteikti ne viens
vien skolēns piekrita visam, par ko Jēkabs
dzejolī sūdzējās. Ar atraktīviem priekšnesumiem
skatītājus iepriecināja visi 4 skolas tautas deju

Koncerta video: http://bit.ly/2fmdTJE

kolektīvi, kuri skolotājas Artas Slicas vadībā
kārtējo reizi bija iemācījušies lieliskas un
interesantas dejas, un lielas skatītāju ovācijas
nopelnīja 7.-10. klašu deju kolektīva meitenes,
kuru deja “Priekšautiņš” tika izdejota un attēlota
ar aktierisku meistarību.
Šoreiz koncertā uzstājās ne tikai skolēni,
bet arī vecāki – kopā ar dēlu Krišu Klibinski
uz skatuves kāpa arī viņa mamma Mārīte, un
viņi nospēlēja pavadījumu Anijas Bildartes
dziedātajai aizkustinošajai dziesmai “Lūgums”.
Garkalnes skolas koncerti Berģu KN
vienmēr ir sirsnības un mīlestības pilni, jo katrs
skolēns no sirds cenšas iepriecināt savus vecākus,
kas sēž skatītāju zālē. Arī šoreiz, izskanot
pēdējam koncerta priekšnesumam – 2.-3. klašu
deju kolektīva dejotajam “Smilšu rausim” – ne
vienam vien skatītajām acīs bija asaras, bet sirdī
– prieks par izdevušos koncertu.
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“Par satikšanos” Vasarsvētkos
Tā jau ir kļuvusi par Garkalnes
mūzikas skolas audzēkņu Vasarsvētku
tradīciju – uzstāties sk. Anitas Zambares
rīkotajos koncertos Allažu un Krimuldas
baznīcās. Šogad 14. un 15. maijā
instrumentālais ansamblis   kopā ar   
solistēm Anniju Lejzemnieci un Anniju
Bildarti bija viesi A. Zambares un H.
Kārkliņa Vasarsvētku koncertā “Par
satikšanos”.
Pirmais koncerts 14. maijā izskanēja
Allažu baznīcā. Lai gan ārā visu dienu lija
bez apstājas un baznīcā bija drēgni un
vēsi, tomēr diezgan daudz cilvēku bija
ieradušies, lai baudītu koncertu, kurā
pārsvarā skanēja I. Kalniņa dziesmas. Arī
Garkalnes mūziķi izpildīja šī komponista
dziesmas “Dzeguzes balss” un “Karalienes
dziesmu”.
15. maija rīts mūs lutināja ar siltu
un saulainu laiku, tāpēc tika nolemts, ka
koncerts notiks nevis Krimuldas baznīcā,
bet gan blakus esošajā estrādītē, kura
atrodas Kubeseles pilskalnā un no kuras
paveras burvīgs skats uz blakus esošo
gravu. Tā kā laika ziņas vēstīja, ka 14:00
– tieši koncerta sākuma laikā, uzreiz pēc
Vasarsvētku dievkalpojuma beigām – sāks
līt, kopā ar sk. Ingu trejdeviņas reizes
dziedājām “Spīguļo, saulīte”, kas parasti
aizdzen lietu. Šoreiz saule mūs nesadzirdēja,
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jo neilgi pēc koncerta sākuma tiešām sāka
līt. Taču tas netraucēja turpināt patiesi
sirsnīgo un prieka pilno koncertu.
Liels paldies sk. Anitai, kas dod
iespēju Garkalnes skolēniem piedalīties
ne tikai skolas rīkotajos pasākumos un
konkursos, bet arī būt viesiem viņas
koncertos. Šī ir tiešām skaista tradīcija,
kura, cerams, turpināsies arī nākamajos
Vasarsvētkos.
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1.-5. klašu Olimpiešu ekskursija
26. maijā visiem 1.-5. klašu
skolēniem, kuri mācību gada laikā bija
ieguvuši kādas godalgotas vietas vai
pakāpes olimpiādēs vai individuālajos
konkursos, Garkalnes novada Dome un
GMVV dāvāja iespēju braukt ekskursijā
uz Jūrmalu.
Sākumā mēs devāmies uz Ragakāpas
muzeju jeb Jūrmalas Brīvdabas muzeju,
kur viss bija saistīts ar jūru un zvejniekiem.
Tur apskatījām vecus enkurus, laivas,
zvejnieku mājas un visu pārējo, kas bija
vajadzīgs zvejniekiem, lai varētu iet
jūrā. Gides   stāstījums mūs izvadāja no
jūrniecības pirmsākumiem ar vienkoču
laivām līdz mūsdienām. Es iepriekš
nezināju, ka zvejniekiem bija atsevišķa
būdiņa zveju tīkliem un to, ka zvejnieki
esot bijuši diezgan māņticīgi.   Viņi
ticējuši, piemēram, šādam pareģojumam
„Ja iemetīs akmeni jūrā, tad sāksies
vētra”. Pēc tam, kad bijām izstaigājuši
un apskatījuši visu muzeju, mums iekūra
ugunskuru. Un pikniks varēja sākties!
Mūsu skolas ēdinātāji bija sagādājuši visu
nepieciešamo labam piknikam- desiņas,
gurķīšus, tomātiņus. Mēs uzcepām desas.
Tas izvērtās par īstu piedzīvojumu, jo daži
to darīja pirmo reizi un desas no iesmiem
„leca” ugunskurā. Un tad katrs varēja cept,
ko bija paņēmis līdzi no mājām.
Ar pilniem vēderiem un labu
noskaņojumu kāpām autobusā. Sākās
visjaukākā ekskursijas daļa – mēs braucām
uz Līvu Akvaparku. Sākumā skatījāmies
filmiņu par drošību ūdenī un kā rīkoties, ja
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notikusi nelaime.Tad  glābēji mums  sniedza  
pirmās palīdzības paraugdemonstrējumu.
Arī viens no mums varēja izmēģināt, kā
viegli noguldīt cietušo stabilajā guļā.
Džonijam tas izdevās diezgan viegli.
Līvu Akvaparkā mēs šļūcām pa atrakciju
caurulēm un peldējāmies baseinos. Man
patika kopā ar draugiem peldēt pa „kalnu
upi”. Par jautru piedzīvojumu izvērtās
atrakcija, kad lielā pirāta galva piepildījās
ar ūdeni un tad apgāzās, radot milzīgas
šļakatas. Mums ļoti patika šļūkt ar pūšļiem
pa caurulēm, kurās tu neko neredzi, iet uz
bērnu laukumu un laistīties ar ūdeni. SPA
zonā izpeldēt ārā, kur ir silts baseins, bet
tad ielēkt baseinā, kurā ūdens temperatūra
ir apmēram +10.
Man ļoti patika šī ekskursija! Mūsu
kompānijā bija tikai labākie skolēni no
pirmās līdz piektajai klasei! Paldies visiem,
kas mums dāvināja šo lielisko ekskursiju,
kuru paši bijām nopelnījuši, mācoties un
pārstāvot gan skolas, gan novada vārdu
olimpiādēs un konkursos!
       Elza Grudule
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6.-11.kl. Olimpiešu ekskursija

27. maijā, kad skolā bija Drošības diena,
vecāko klašu skolēni – konkursu un mācību
priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji – devās
saulainā ekskursijā, kuras galamērķis bija Preiļi.
Skolu atstājām jau astoņos no rīta, lai jau 10:00,
paēduši siltu maizi “Liepkalnos”, varētu sēsties
vikingu laivā un aplūkot Daugavu, klausoties
gida stāstījumā par kādreizējām Daugavas
klintīm, kuras vairs tik mazliet redzamas,
pilskalniem, muižām un estrādēm. Redzot
pagājušā gadsimta attēlus un salīdzinot tos ar
mūsdienu ainavu, nākas atzīt, ka Daugavas HES
būvniecība zem ūdens pazudināja vienreizējas
Latvijas bagātības.
Tālāk mūsu ceļš   veda uz Līvāniem,  
kur mēs apmeklējām Latgales Mākslas un
amatniecības centru, aplūkojām arī Līvānu stikla
muzeju. Daudziem kā liels pārsteigums atklājās
tas, ka arī viņu mājās ir sastopama kādreizējās
Līvānu stikla fabrikas produkcija.
Tad mēs devāmies pusdienās, lai varētu
turpināt savu ceļu, izsalkuma nemocīti. Pirmā
pietura Preiļos bija pils parks. Tā kā diena bija
silta, lielāka daļa grupas devās pastaigā un atrada

Foto: garkalnesskola.lv

pat izdevību iemērkt kājas dīķī, kur arī paši
preiļinieki aktīvi peldēja un laivoja. Atpūtušies
devāmies uz P. Čerņavska keramikas māju. Tikām
iepazīstināti ar podnieka P. Čerņavska dzīvi un
darbiem, kā arī šim apvidum raksturīgajiem
vietvārdiem, kuros tiek dēvēti dažādi podnieku
darbarīki. Meistars mums ātri nodemonstrēja,
kā uz virpas top vāze, par ko mākslas skolas
audzēkņiem, kuri skolā arī bija virpojuši, mute
palika vaļā, jo pašiem skolēniem šāds process
paņem garas stundas un izraisa galvassāpes.
Tad nu bija iespēja arī mums pašiem izmēģināt
savus spēkus un darboties pie podnieka ripas,
kas izraisīja lielu atsaucību.
Vakarā mēs devāmies uz slaveno Preiļu
Miniatūro karaļvalsti un leļļu galeriju, kur
var aplūkot dažādās mākslinieces Vladlenas
radītās lelles, miniatūras pilis un, protams,
saģērbties karaļnama cienīgās drēbēs. Ja vien
parūkas nebūtu spiedušas galvu, liela daļa
labprāt pavadītu vēl kādu brītiņu šajos tērpos.
Ieguvuši greznas bildes un atstājuši leļļu galeriju,   
devāmies mājās priecīgi par pavadīto dienu.
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Renāte

