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Dejotāji Skaistkalnē

10.maija rīta 5.-6. klašu deju kolektīvs
devās uz Skaistkalni, lai uzstātos koncertā
‘’Pavasaris Šēnbergā’’. Visu ceļu mūs pavadīja
saule, bet pamalē mācās draudīgi mākoņi.
Izkāpjot no autobusa, mūs Skaistkalnē
sagaidīja sniegs, pie tam pamatīgs sniegs!
Mēs bijām ļoti pārsteigti, jo nedomājām, ka
tik vēlā pavasarī var krist sniegs. Mēs gājām
izmēģināt mūsu dejas uz estrādi. Tobrīd
sniegs tikai pieņēmās spēkā, izskatījās, ka uz
estrādes dēļiem ir neiespējami padejot, jo
tur bija ļoti slidens. Tad šī pasākuma rīkotāji
nolēma, ka būs labāk, ja koncerts notiks
Skaistkalnes tautas namā.
Visi devāmies uz tautas namu, bet pēc
tam – uz skolu, kur mums tika ierādītas telpas,
lai pārģērbtos. Mums kā ģērbtuvi iedeva

skolas sporta zāli.Tad nu mēs novērtējām
savu sporta zāli, jo nevarējām iedomāties, kā
var sportot tik mazā zālē.
Pirms koncerta visi koncerta dalībnieki
devās gājienā no skolas uz tautas namu.
Mūsu skolas karogu nesa Harvijs. Izsoļojuši
cauri zālei, koncerta dalībnieki atgriezās
atpakaļ, lai baudītu koncertu.
Tajā uzstājās daudz dalībnieku no
tuvākām un tālākām Latvijas skolām, kā arī
ciemiņi no Lietuvas. Dzirdējām skanīgas
dziesmas un vērojām skaistas dejas.
5.-6.klašu deju kolektīvs bija ļoti
priecīgs par šo braucienu, jo mēs sen kopīgi
nekur nebijām braukuši un varējām skatīties,
kā dejo citi kolektīvi!					
						 Elza

-1-

Ekskursija uz Saeimu
9.maijā, Eiropas dienā, pateicoties
Laura Lielbārža, Gunāra Bērtulsona un
Elgas Liepiņas ierosinājumam un atbalstam,
tika organizēts brauciens uz LR Saeimu 15
skolēniem un 3 skolas darbiniekiem.
Ekskursija bija izdevusies – bijām
pārsteigti par jauko uzņemšanu, par
iespaidīgajām Saeimas telpām, par iespēju
apmeklēt Saeimas Sēžu zāli, redzēt galveno
tribīni, no kuras deputāti izsaka priekšlikumus vai iebildumus likumprojektos.
Deputāts Edvards Smiltēns centās
atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem.
To bija daudz, un ekskursijas beigās izrādījās,
ka 3 no 15 skolēniem ir gatavi būt nākamie
Saeimas deputāti.
Paldies par ekskursiju!

Tikšanās ar Valdi Kalnozolu
Otrdien, 9.maijā, Garkalnes MVV 7.12.klašu skolēniem bija iespēja tikties ar 12.
Saeimas deputātu Valdi Kalnozolu. Zīmīgi,
ka šī tikšanās notika tieši 9.maijā – Eiropas
dienas svētkos.
Valdis Kalnozols pastāstīja par savu
ceļu izglītībā un karjeras veidošanā. Viņš
vairākkārt uzsvēra katra cilvēka unikalitāti,
vienreizību un mudināja jauniešus atrast sev
interesējošo jomu, kurā ir iespējas realizēties
un gūt panākumus. Domājot par individuālo
vērtību sistēmu, nedrīkst aizmirst valsts
intereses un darbu tās labā.
Saruna risinājās par dažādām tēmām
– mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu, savu
spēju apzināšanos, veselīgu dzīvesvietu un
valsts attīstību. Beigās raisījās diskusija, un
vairākiem skolēniem aktuāls bija jautājums
– kā nopelnīt miljonu?

Paldies Valdim Kalnozolam un Kristīnei
Kalnozolai par interesanto sarunu-diskusiju!
Šādas tikšanās motivē jauniešus, liek
aizdomāties un izvērtēt savas iespējas un
izvirzīt jaunus mērķus!
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Ģimenes dienas koncerts

13.maijā, saulainā pavasara dienā,
Garkalnes skolas iekšpagalmā tika rīkots
Ģimenes dienas koncerts.
Savus priekšnesumus skatītājiem
piedāvāja visi interešu izglītības pulciņi
– 1.kl, 2.kl, 3.-4.kl un 5.-6. klašu deju
kolektīvi, savērpjot īstu deju virpuli; 1.
klašu ansamblis, nodziedot aizkustinošas
mīļdziesmiņas, pēc kurām māmiņām nācās
notraukt aizkustinājuma asaras; 2.-4.kl.koris
ar skanīgām latviešu tautasdziesmām;
5.-9.kl. ansamblis, vēstot par pavasara
pārsteigumiem, un dažādas muzikālās

apvienības – saksofonu solo (Kārlis Palms,
Krišs Klibinskis), flautas solo (Emīlija
Rosicka), kameransamblis (Emīlija Rosicka,
Sofija Āboltiņa, Elza Grudule), un protams,
fantastiskais skolas orķestris Rūdolfa Missas
vadībā. Orķestris izpelnījās tādus aplausus,
ka nācās atkārtot savu uzstāšanos.
Paldies visiem bērniem par savām
ģimenēm sagādāto dāvanu – jauko
uzstāšanos – un visiem skolotājiem, kas
palīdzēja tapt šim koncertam!
Skatīties koncerta video:
http://ej.uz/wrb3
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Olimpiešu ekskursija

Saulainā 25.maija rītā Garkalnes MVV
olimpieši – mācību priekšmetu olimpiāžu
uzvarētāji, dažādu konkursu laureāti mākslā
un mūzikā, kā arī aktīvākie programmas APU
pozitīvo ierakstu saņēmēji – devās ekskursijā
uz Bauskas pusi.
Pirmā pietura bija Bauskas motormuzejs. Šajā ekskursijā mums bija ļoti jauks
gids, un pastāstīja interesantus atgadījumus,
kas saistās ar mašīnām. Viņam par katru
mašīnu bija īpašs stāsts. Mūsu zēni aktīvi
uzdeva jautājumus, un visi saņēma atbildes
uz tiem. Motormuzejā bija 2 angāri, kur
vienā – ārzemju mašīnas, bet otrā – latviešu
mašīnas un 2.pasaules kara tehnika. Pēc
ekskursijas pa muzeju, gids mums ļāva
iekāpt mašīnā un nobildēties.
Nākamā pieturas vieta bija Rundāles
pils. Jau ieejot varēja sajust pils gaisotni –
greznību un skaistumu. Visās lielajās zālēs
to īpašu veidoja arī saplaukušie ceriņi un
ābaļziedi. Katrā zālē bija dažādu veidu
ceriņi, un tie tik ļoti smaržoja! Pils tā bija
saposta, jo iepriekšējā dienā tika svinēta
281. gadadiena, kopš Rundāles pils pamatakmens ielikšanas. Par godu dzimšanas
dienai tika atklātas arī jaunas telpas –

otrajā stāvā iekārtota hercoga mazgāšanās
telpa ar 18.gs. sēdvannu un citiem tikpat
interesantiem
sadzīves
priekšmetiem.
Mēs gida pavadībā izstaigājām visu pili un
apskatījām grezno interjeru.
Pēc ekskursijas pilī gājām uz pils dārzu.
Mums bija ļoti paveicies ar laiku – spīdēja
saule un bija silti. Ziedēja tulpes, ceriņi,
darbojās strūklaka un viss bija ļoti skaisti!
Pēdējā pieturas vieta bija Ribes
dzirnavas. No sākuma, orientējoties pēc
bildēm, vajadzēja atrast maisiņus ar kliņģera
sastāvdaļām, pēc tam atminēt mīklas. Mīklu
minēšana bija jautra! Tad mēs gājām iekšā
dzirnavās, un katrs varēja uztaisīt speķpīrāgu.
Kamēr pīrāgi cepās, mūs izvadāja ekskursijā
pa Ribes dzirnavām. Mēs klausījāmies
stāstījumā un varējām izmēģināt, kā ir samalt
miltus starp dzirnakmeņiem. Ekskursijas
noslēgumā mēs sēdāmies ēst frikadeļu
zupu, bet sākās pamatīgs negaiss un lietus!
Tas nekas, jo mūs ielaida iekšā, kur dabūjām
arī mūsu pīrāgus un siltu tēju!
Šī bija ļoti jauka ekskursija! Paldies
Garkalnes novada domei par iespēju doties
šajā ekskursijā!
Elza
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Filmas “Es esmu šeit”
seanss

Tikšanās ar filmas “Caur
adatu“ veidotājiem

Mācību gada beigās, 26.maijā,
Garkalnes MVV 6.-11.klašu skolēniem,
pateicoties
Latvijas
Kinematogrāfistu
savienības piedāvājumam,
bija lieliska
iespēja noskatīties latviešu mākslas filmu
“Es esmu šeit”.
Latvijas Kinematogrāfistu savienība
jau septīto gadu realizē projektu “Kino
visiem un visur Latvijā”, gan galvaspilsētā gan
reģionos regulāri izrādot un popularizējot
visu laiku latviešu filmas un organizējot kino
lektorijus ar autoru dalību.
Šogad LKS ir uzsākusi sadarbību ar
skolām, piedāvājot organizēt 2016. gada
labākās latviešu spēlfilmas “ES esmu šeit
“seansus. Filma ir ļoti aktuāla, tā ir laba
viela sarunai par pusaudžu problēmām un
reālo Latvijas situāciju, mudina grūtībās
nepadodieties, meklēt savu ceļu un kopt
savas mājas.
Filma saņēmusi daudzas ārvalstu
godalgas, no kurām prestižākā ir uzvara
Berlīnes kino festivāla jauniešu filmu sadaļā
GENERATION. Saņēmusi 4 “Lielā Kristapa”
balvas un atzīta par labāko 2016. gada
latviešu filmu. Jaunā aktrise Elīna Vaska
Berlīnes festivālā tika atzīta par vienu no 10
labākajām Eiropas jaunajām aktrisēm.
Paldies Latvijas Kinematogrāfistu
savienībai par iespēju noskatīties šo
starptautiski atzīto latviešu filmu!

19.maijā Garkalnes skolas zālē vecāko
klašu skolēniem bija iespēja noskatīties
kino apvienības “EdArt.tv”, 2014.gadā
uzņemto dokumentālo filmu “Caur adatu”,
tikties ar galveno varoni Ediju un šīs filmas
veidotājiem.
Filma ir skaudrs stāsts par puisi Ediju,
kurš aizraujas ar sportu, ar panākumiem
piedalās dažādās sacensībās, bet pusaudža
gados pamēģina narkotikas, kuras ierauj
savā atkarībā uz vairākiem gadiem. Šo
drūmo, bezcerīgo posmu puiša dzīvē
dokumentē filmas veidotāji. Viņi seko sava
varoņa gaitām tiesas zālēs, kāpņutelpās,
rehabilitācijas iestādēs, kā arī ir nofilmējuši
brīdi, kurā pārdozēšanas dēļ filmas varonis
gandrīz mirst.
Sarunā pēc filmas ir grūti noticēt, ka
tikko filmā redzētais nīkulīgais, vecišķais
narkomāns ir tas pats sportiskais, smaidīgais
puisis, kas stāv publikas priekšā un
nekautrējas stāstīt par savu drūmāko posmu
dzīvē. Kā vairākkārt uzsvēra Edijs, viņš ir viens
no retajiem veiksmes stāstiem narkomānu
pasaulē, tādu ir ļoti maz, un liela daļa viņa tā
laika draugu vairs nav starp dzīvajiem.
Skolēni aktīvi uzdeva jautājumus,
veidojās interesanta saruna, jo tieši šādi –
dzīvi piemēri, nevis pamācošie skolotāju
un vecāku vārdi – spēj trāpīgāk un dziļāk
ietekmēt jauniešus.
Paldies
Pašvaldības
policijas
pārstāvjiem Karīnai Mālniecei un Ivaram
Mazuram par šīs tikšanās organizēšanu!
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