
	 Martā	 Siguldas	 pagasta	 Kultūras	 namā	
bija	aplūkojama	Siguldas	un	Garkalnes	novadu	
izglītības	 iestāžu	 vizuālās	 un	 vizuāli	 plastiskās	
mākslas	 pulciņu	 skolotāju	 	 metodisko	 darbu	
izstāde	 	 –	 skate	 „Manas	 mājas”.Mūsu	 skolu	
izstādē	 pārstāvēja	 skolotāji	 Vitolds	 Kucins,	
Zanda	Puče	un	Elīna	Palma.	Tā	kā	izstādē	bija	
vērojams	arī	pulciņu	audzēkņu	veikums,	tad	sk.	
D.Grudules	 pavadībā	 skolēni	 devās	 apmeklēt	
izstādi.
			Stāsta	Elza:”	11. martā	mēs,	Samanta,	Jasmīna	
un	Elza,	devāmies	uz	Siguldu,	lai	apskatītuizstādi	
‘’Manas	mājas’’.	Tajā	bija	daudzi	darbi	no	četrām	
skolām.	No	mūsu	 skolas	 savus	darbus	 izstādei	

piedāvāja	 multimediju	 pulciņš,	 smilšu	 gleznu	
pulciņš	 un	 zīda	 apgleznošanas	 pulciņš.	 Mums	
bija	ļoti	interesanti	vērot	savu	veikumu,	jo	mēs	
visas	 darbojamies	 multimediju	 pulciņā,	 kuru	
vada	 Zanda	 Puče.	 Mūsu	 darbs	 bija	 apskatāms	
ne	tikai	plakāta	veidā,	bet	arī	kā	filmiņa!
	 Man	 izstādē	 vēl	 patika	 Siguldas	
1.pamatskolas	 darbs.	 Viņiem	 bija	 dažādi	
mūzikas	instrumenti,	kas	bija	veidoti	no	papīra.	
Tiem	bija	ļoti	interesanti	nosaukumi	un	tikpat	
interesantas	arī	skaņas.
	 	Man	ļoti	patika	šī	izstāde,	un	es	vēlētos	
vēl	piedalīties	kādā	izstādē!”	
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Izstāde “Manas mājas”

turpinājums	2.	lpp.	Foto:	garkalnesskola.lv

 Sk. D.Grudule
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Skatīties	video:	http://bit.ly/1SGSLIc
Foto:	garkalnesskola.lv
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	 4.marta pēcpusdienā	skolas	zālē	pulcējās	
mūsu	 jaunsargi	 un	 līdzpārvaldes	 pārstāvji,	 lai	
tiktos	 ar	 Vaiņodes	 vidusskolas	 skolēniem	 un	
skolotājiem,	kuri	bija	ieradušies	ciemos.	Vispirms	
ciemiņi	 paēda	 pusdienas,	 mazliet	 iepazinās	 ar	
skolu,	 un	 tad	 bija	 tikšanās	 ar	 mūsu	 jaunsargu	
vadītāju	Z.Ločmeli.	Viņš	pastāstīja	par	karavīra	
ikdienu,	 dalību	 militārajās	 misijās,	 jaunsargu	
svarīgākajiem	 uzdevumiem	 un	 apmācību	
mūsu	 skolā.	 Uzrunu	 teica	 arī	 skolas	 direktors	
L.Bruģis,	 secinot,	 ka	 mūsu	 skolām	 ir	 daudz	
kopīgā,	un	cerot,	ka	tādējādi	varētu	izveidoties	
laba	 sadarbība	 starp	 Vaiņodes	 vidusskolu	 un	
Garkalnes	MVV.
	 Ciemiņus	 interesēja	 ne	 tikai	 mūsu	
jaunsargu	 vadītāja	 militārā	 pieredze,	 bet	 arī	

radošā	 darbība:	 tika	 uzdoti	 jautājumi	 par	
filmēšanos,	 un	 Z.Ločmelis	 pastāstīja	 gan	 par	
savu	darbošanos	 kino	 jomā,	 gan	 arī	 par	mūsu	
jaunsargu	 pieredzi	 filmējoties.	 Pasākumā	
izskanēja	 Z.Ločmeļa	 dzeja	 -	 gan	 paša	 autora	
lasījumā,	gan	arī	dziesmās.
	 Pēc	 sarunām	 jaunsargi	 devās	 uz	 sporta	
zāli,	 lai	kopīgi	uzspēlētu	spēli-	 īpašo	 jaunsargu		
regbiju.	 Sīvā	 cīņā	 mūsējie	 piekāpās	 ciemiņiem	
0:2.
	 Pēc	 spēles	 ciemiņi	 vēl	 devās	 iepazīties	
ar	kalēju	darbnīcu,	 jo	viņus	 interesēja	kalšanas	
prasmes	noslēpumi.	
	 Cerams,	ka	šī	tikšanās	būs	sākums	jaunai	
sadarbībai!

Vaiņodes vidusskolas jaunsargu 
viesošanās Garkalnē

		 Sk. D.Grudule

Foto:	garkalnesskola.lv
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10. martā	 skolas	 zālē	 uz	 erudīcijas	
konkursu	pulcējās	sākumskolēni,	lai	noskaidrotu	
zinošākos,	 erudītākos	 un	 asprātīgākos	 pērļu	
zvejniekus.

Klasēm	vajadzēja	izvirzīt	5	pārstāvjus,	kuri	
jaukto	 komandu	 sastāvā	 cīnījās	 par	 uzvaru.	
Pirmais	 uzdevums,	 par	 kuru	 varēja	 nopelnīt	
punktu,	bija	komandas	nosaukuma	izdomāšana.	
Tad	nu	spēlē	piedalījās	„Gudrie	tīģeri”,	„Gudrīši”,	
„Prātīgās	lauvas”	u.	c.	

Visi	 jautājumi	 bija	 sadalīti	 jomās:	
matemātika,	 latviešu	 valoda,	 veselība	 un	
sports,	 novada	 vēsture	 un	 ģeogrāfija,mūzika,	
dabaszinības	 un	 vispārīgie.Komandu	 pārstāvji	
zvejoja	 pērli	 –	 jautājumu	 –	 un	 30	 sek.	 laikā	

atbildēja	uz	to.	Ja	atbilde	nepareiza,	punktu	bija	
iespējams	nopelnīt	nākamajai	komandai.

Spēlētāji	 aizrautīgi	 cīnījās	 par	 katru	
punktu.	Viņus	ar	uzmundrinājumu	saucieniem	
un	plakātiem	atbalstīja	arī	klasesbiedri.	Stunda	
paskrēja	nemanot.	Pie	uzvaras	ar	12	punktiemtika	
komanda,	 kuras	 kapteinis	 bija	 Justs	Tomsons,	
bet	pie	skaļiem	aplausiem	un	balvām	–	visi,	kas	
piedalījās	konkursā.	

Paldies	 aktīvajiem	 spēles	 dalībniekiem,	
līdzjutējiem	 par	 piedalīšanos,	 bet	 skolotājām	
un	 līdzpārvaldiešiem	 -	 par	 atbalstu	 pasākuma	
rīkošanā	un	vadīšanā!	

Sk. D.Grudule

Foto:	garkalnesskola.lv

„Pērļu zvejnieks” sākumskolā
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	 Tieši	 pirms	 brīvlaika,	 11. martā,	 mūsu	
skolas	 7.-9.kl.	 dejotāji	 devās	 uz	 Rīgas	 Teikas	
vidusskolu,	lai	piedalītos	sadraudzības	koncertā	
„Atver	sirdi	pavasarim”.		Pasākumā	uzstājās	arī	
TDK	„Skabardzēni”	un	TDK	„Irbe”	dejotāji.	
Koncertu	vadīja	mūsu	skolas	absolvents	Hardijs	
Tučs,	kurš	pašlaik	mācās	Rīgas	Teikas	vidusskolā	
un,	protams,	dejo	tautas	dejas.	Koncertā	varējām	
redzēt	 gan	 pagājušo	 deju	 svētku	 dejas,	 gan	
jaunus	 iestudējumus.	 Visi	 kolektīvi	 bija	 cītīgi	
gatavojušies,	un	bija	interesanti	vērot	arī	kādreiz	
pašu	 dejotās	 dejas	 citu	 kolektīvu	 izpildījumā.	
Mūsējie	ik	pa	brīdim	izsaucās:	„Atceries,	kā	mēs	
dejojām	„Govju	kazaku”	Skaistkalnē,	„Ābrama	
polku”	Igaunijā	...”
	 Jautrās	dejas	mijās	ar	lēnākām,	liriskākām,	
bet	pāri	visam	bija	dejotāju	dzīvesprieks,	azarts	un	
atraktivitāte.	Garkalnieši	skatītājiem	piedāvāja	2	
dejas	–	„Viņš	bučojis	man”	un	„Eima,	eima”.
Pēc	 koncerta	 dejotājiem	 bija	 ballīte	 ar	 dejām	
un	dažādiem	jautriem	uzdevumiem.	Vislielākos	

jokus	nācās	uzklausīt	par	deju	kolektīvu	vēsturi,	
jo,	 spēlējot	 klusos	 telefonus,	 sākotnējā	 precīzā	
informācija	bija	pazudusi	un	pēdējais	 stāstītājs	
jau	nodarbojās	ar	jaunradi.
	 Paldies	 pasākuma	 organizatorei	 –	 deju	
skolotājai	 Artai	 Slicai	 par	 jauko	 vakaru!	 Uz	
sadejošanos	nākamajos	koncertos!

Sadraudzības koncerts dejotājiem

Foto:	garkalnesskola.lv

		 Sk. D.Grudule

Foto:	garkalnesskola.lv
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	 Šī	gada	17.martā mēs,	četri	116.jaunsargu	
vienības	jaunsargi	-	Oskars	Kalns,	Dāvis	Lapiņš,	
Daniels	 Lapiņš,	 Aleksandra	 Bobovka	 –	 mūsu	
vienības	instruktora	Ziedoņa	Ločmeļa	pavadībā	
devāmies	uz	Īles	bunkuru.	No	skolas	izbraucām	
no	rīta,	nedaudz	pirms	desmitiem.	Pie	bunkura	
bijām	ap	divpadsmitiem.	
	 Pasākumā,	 kas	 sākās	 plkst.13.00,	
piedalījās	 LR	 Aizsardzības	 ministrs	 Raimonds	
Bergmanis,	 zemessargi,	 kauju	 rekonstrukciju	
klubs	 un	 jaunsargi.	 Interesanta	 bija	 tikšanās	
ar	 Modri	 Zikmani,	 cilvēku,	 kurš	 piedalījies	
partizānu	 cīņās	 un	 var	 pastāstīt	 par	 partizānu	
dzīvi,	ikdienu	un	kaujām.
	 	Mūsu,	 jaunsargu,	uzdevums	bija	 stāvēt	
goda	sardzē	pie	pieminekļa.	Mēs	bijām	sadalīti	
divās	 grupās	 kopā	 ar	 zemessargiem,	 katra	
grupa	stāvēja	apmēram	40	min,	tad	otra	grupa	
nomainīja	pirmos.	Kad	beidzās	pasākums,	 tad	
mums	bija	iespēja	pastaigāt	pa	bunkuru.	Nebiju	
gaidījis,	 ka	 tas	 būs	 tik	 liels.	 Pārsteidza	 tas,	 ka	
cilvēki,	idejas	vadīti,	pēc	II	pasaules	kara	beigām	
bija	gatavi	dzīvot	meža	vidū	šādos	apstākļos	un	

cīnīties	 pret	 pastāvošo	 iekārtu,	 palikt	 uzticīgi	
savai	valstij.	
	 Bija	 iespēja	 paēst	 zupu	 un	 apskatīt	
ieročus,	 ar	 kādiem	 karoja	 tolaik.	 Atpakaļceļā	
mēs	iebraucām	Lestenes	Brāļu	kapos	un	pēc	tam	
iegājām	muzejā,	apskatījām	bildes,	kā	izskatījās	
baznīca	 kara	 laikā,	 un	 lasījām	 vēstures	 avotus.	
Skolotājs	 stāstīja	 par	 vēsturi	 un	 notikumiem	
baznīcas	tornī.	Torni	sagrāva,	jo	citādi	nevarēja	
iznīcināt	 tornī	 esošo	 snaiperi.	 Tālāk	 mūsu	
ceļojums	veda	caur	Džūksti,	apskatot	II	pasaules	
kara	 cīņu	 vietas	 un	 vācu	 karavīru	 kapa	 vietu.	

Atceres pasākums Īlē

116.jaunsargu vienības jaunsargs 
Oskars Ernests Kalns

	 Sākumskolas	 klases	 sanāca	 ceturtdienas	
pēcpusdienā	uz	Lieldienu	pasākumu	skolas	zālē,	
kur	2.a	klases	Lieldienu	zaķi	sagaidīja	ar	pūpolu	
nopēršanu,	 Lieldienu	 mīklām,	 dziesmām	 un	
rotaļām.
	 Sākumā	skanēja	Amandas	Kurpnieces	un	
Alises	Lāces	sacerētā	dziesma	“Lieldienu	dziesma	
par	zaķi”,	ko	ikviens	var	noklausīties	internetā.	
Tomēr	 pirmatskaņojums	 ir	 pirmatskaņojums!	
Karaokes	versijā,	kuru	rādījām	uz	ekrāna,	varēja	
dziedāt	līdzi	visi.
	 Pazīstamākās	 rotaļdejas	 “Tūdaliņ,	
tagadiņ”	un	“Plaukstiņpolku”	2.aklases	skolēni	
bija	samācījušies,	 lai	 iemācītu	pārējiem.	Rotaļa	

“Sietiņa	 dzīšana”,	 kuru	 spēlējām,	 ir	 īstena	
Lieldienu	rotaļa.
	 Noslēgumā	dziesma	 iepatikās	visiem	un	
tās	viegli	pielīpošo	melodiju	un	vārdus	dziesmai	
“Lieldienzaķis”	jau	dziedāja	līdzi	visa	sākumskola.	
Viegli	 nebija,	 jo	 pasākumu	 vajadzēja	 atkārtot	
divās	 tūrēs	 pa	 klašu	 grupām.	 Paldies	 visiem	
skolēniem,	kuri	līksmoja	un	priecājās	ar	mums!

Lieldienu pasākums

2.a	klase	un	sk.	Una

Foto:	garkalnesskola.lv
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	 Marta	sākumā	skolas	līdzpārvaldieši	
saņēma	 interesantu	 piedāvājumu	 	 -	 būt	
par	 brīvprātīgajiem	 Brīvdabas	 muzejā	
Lieldienu	pasākumā	un	palīdzēt	aktivitāšu	
organizēšanā.	 Piedāvājumam	 atsaucās	
Jana	Makarova,	Agate	Marta	Šerena,	Elza	
Grudule	un	Renāte	Grudule.	
	 Tāpēc	 27. un 28.martā	 devāmies	
uz	Brīvdabas	muzeju,	 kur	Kurzemes	 sētā	
palīdzējām	 amatniekam	 un	 seno	 spēļu	
meistaram	Aldonim	Baldiņam	-		vadījām	
dažādas	spēles	un	atrakcijas.
	 	 	 	 	 	Kurzemes	sētu	Lieldienās	apmeklēja	
ļoti	 daudz	 cilvēku	 	 -	 gan	 vietējie,	 gan	
ārzemnieki,	 bija	 interesanti	 ar	 viņiem	
runāties	un	mēģināt	 izskaidrot	 spēļu	no-
teikumus.		Mēs	viņiem	palīdzējām	iegriezt	
lielos	un	mazos	vilciņus,	staigāt	ar	ķekatām,	
ripināt	 olas,	 “dzīt	 cūkas	 ’’.	 Man	 vislabāk	
patika	mazie	vilciņi,	jo	pārsvarā	tur	rādīju,	
kā	tas	jādara.	
	 Ārzemniekiem		ļoti	interesanta	likās	
staigāšana	ar	ķekatām.
	 	 	 	 	 Man	 patika	 pavadīt	 Lieldienas	 tik		
jaukā	 noskaņā,	 tāpēc	 vēlētos	 vēl	 būt	 par	
brīvprātīgo	Brīvdabas	muzejā!

Elza Grudule

Foto:	garkalnesskola.lv

Lieldienas Brīvdabas muzejā
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