
	 14. februārī	 Siguldas	 Mākslu	 skolā	
„Baltais	Flīģelis”	notika	Siguldas	un	Garkalnes	
novadu	izglītības	 iestāžu	vokālo	ansambļu	
skate	„Balsis”.	 Žūrijas	 komisijā	 bija	 mūzikas	
pedagogi,	 kordiriģenti:	 Līga	 Ādamsone,	
Evija	Rozena	un	Jānis	Baltiņš.
	 Mūsu	 skolu	 skatē	 pārstāvēja	
skolotājas	 Ingūnas	 Lielbārdes	 sagatavotais	
duets	 Jēkabs	 Taranda	 un	 Līna	 Aveniņa.	
Viņi	 to	 izdarīja	 godam,	 un,	 iegūstot	 43,5	
p.,	izcīnīja	tiesības	piedalīties	skates	II	kārtā	
Mazsalacā.
	 10. martā 	 Mazsalacas	 novada		
Kultūras	 centrā	 „Balsu”	 II	 kārtā	 piedalījās	
Vidzemes	novada	izglītības	iestāžu	dziedātāji,	
kopumā	–21	kolektīvs.	Konkursantus	vērtēja	
žūrija,	 kuras	 sastāvā	 bija	 Irēna	 Nelsone	
–	 Jāz.Vītola	 Latvijas	 Mūzikas	 akadēmijas	
metodiķe;	Mārīte	Puriņa	–	Lielvārdes	novada	
MMS	 direktore,	 Latvijas	 vokālo	 ansambļu	
asociācijas	priekšsēdētāja;	Dita	Tomsone	–	
diriģente;	Antra	Strikaite	–	Interešu	izglītības	
un	 audzināšanas	 darba	 nodaļas	 vadītājas	
vietniece,	projekta	vadītāja.
	 Mūsu	 dueta	 dziedātprasme	 un	
skatuves	šarms	apbūra	arī	II	kārtas	žūriju,	un	
arī	no	Mazsalacas	Jēkabs,	Līna	un	skolotāja	
Ingūna	 pārveda	 1.pakāpes	 diplomu.	
Apsveicam!
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Panākumi konkursā „Balsis”
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8. un 9. martā	 plkst.	 16:00	 skolas	 zālē	
notika	 ieskaite/koncerts,	 kurā	 vecāki	 varēja	
dzirdēt,	 ko	 viņu	 bērni	 ir	 iemācījušies	 pa	 šo	
mācību	gadu	mūzikas	skolā.

8.	marta	koncertā	varēja	dzirdēt	klavieres	
un	 saksofonu,	 bet	 9.marta	 koncertā	 spēlēja	
eifonijs	 un	 flautas.	 Visi	 dalībnieki	 bija	 ļoti	
uztraukušies,	 bet	 arī	 sajūsmināti	 par	 to,	 ka	
beidzot	arī	citi	var	dzirdēt	viņu	veikumu.	

Daudziem	 šī	 bija	 pirmā	 ieskaite,	 un	 tas,	
ka	 to	 dzirdēja	 arī	 radi	 un	 draugi,	 viņus	 tikai	
iedrošināja.	

Es	 ceru,	 ka	 nākamajos	 gados	 šādas	
ieskaites	būs	vēl	vairāk!

Patrīcija

Audzēkņu vakari

 9.a klases pavasara ekskursija
28. martā	9.	a	klase	devās	ekskursijā	uz	

Rīgu.	 Maršutā	 –	 Latvijas	 Kara	 muzejs,	 Latvijas	
Dzelzceļa	 muzejs	 un	 batutu	 parks	 Jump	
Space.

	 Latvijas	 Kara	 muzejā	 gida	 pavadībā	
skolēni	atkārtoja	zināšanas	par	Latvijas	vēsturi	
laikā	posmā	no	9.gs.	 līdz	mūsdienām.	Muzeja	
iekārtojums	 ir	 gana	 interaktīvs,	 papildināts	
ar	 daudziem	 autentiskiem	 eksponātiem.	
Skolēniem	 šī	 ekskursija	 noteikti	 palīdzēs	
sagatavoties	noslēguma	eksāmenam.

	 Pēc	 Kara	 muzeja	 apskates	 devāmies	
uz	Latvijas	Dzelzceļa	muzeju.	Muzeja	telpas	 ir	
vēsturiskas,	kādreiz	tur	atradies	vilcienu	depo.	
Skolēniem	 tika	 dota	 iespēja	 apskatīt	 dažāda	
vecuma	 lokomotīves,	 izzināt	 lokomotīves	
darbības	 mehānismu,	 pabūt	 mašīnista	
kabīnēs.

	 Ekskursijas	 noslēgumā	 apmeklējām	
nesen	atklāto	vienīgo	batutu	parku	Rīgā	Jump	
Space.

	 Paldies	 skolas	 vadībai	 par	 piešķirto	
transportu	ekskursijai!
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Siguldā	 Mākslas	 skolā	 “Baltais	 flīģelis”		
6.martā	 notika	 skatuves	 runas	 konkursa	
otrā	kārta,	uz	kuru	devās	mūsu	skolas	labākie	
daiļlasītāji.	 Tā	 kā	 daudzi	 skolēni	 iemīļojuši	
televīzijas	 seriālu	 “Ugunsgrēks”,	 satraukumu	
radīja	viena	no	žūrijas	pārstāvēm	aktrise	Zane	
Daudziņa.	Katram	dalībniekam	gribējās	parādīt	
sevi	pēc	 iespējas	 labāk.	Mūsu	skolas	pārstāvji	
godam	tika	galā,	un,	kā	atzīmēja	aktrise	Zane	
Daudziņa,	 katrs	 dalībnieks,	 neskatoties	 uz	
piešķirtajām	 pakāpēm,	 jau	 ir	 uzvarētājs,	 jo	
pārstāvēja	 savu	 skolu	 un	 publiski	 uzstāties	
nav	 nemaz	 tik	 viegli.	 Noslēgumā	 aktrise	 arī	
deva	padomus,	kā	savu	priekšnesumu	padarīt	
saprotamāku,	interesantāku	skatītājiem.

Mūsu skolēnu panākumi:
Jēkabs	Taranda	(4.	-	6.kl.)	–	1.pak.
Sofija	Āboltiņa	(2.	-	3.kl.)	–	1.pak.
Aivija	Berga	(7.	-	9.kl.)	–	1.pak.
Jana	Makarova	(7.	-	9.kl.)	–	2.pak.
Pauls	Kristians	Dubenlāže	(1.kl.)	–	2.pak.
Uz	 konkursa	 nākamo	 kārtu	 Jūrmalā	

izvirzīti	skolēni,	kas	savā	vecuma	grupā	ieguvuši	
visvairāk	 punktu,	 Garkalnes	 MVV	 Jūrmalā	
pārstāvēs	vispieredzējušākais	mūsu	dalībnieks	
Jēkabs	Taranda.	Turēsim	īkšķus,	 lai	arī	Jūrmalā	
Jēkabam	 izdodas	 pārliecinoša	 un	 interesanta	
uzstāšanās!	

Latviešu valodas un literatūras skolotāja 
Astra Veismane

29.martā	 plkst.	 16:00	 Garkalnes	 skolā	
notika	 sadraudzības	 koncerts,	 kurā	 piedalījās	
Inčukalna	novada	Mūzikas	un	mākslas	skolas,	
Berģu	 Mūzikas	 un	 mākslas	 pamatskolas,	 kā	
arī	 Garkalnes	 MVV	 muzicētāji.	 Šajā	 koncertā	
varējām	dzirdēt	dažādu	instrumentu	spēli,	arī	
tādu,	kurus	diemžēl	nevar	mācīties	pie	mums	
skolā,	piemēram,	trompeti,	tenoru,	akordeonu	
un	čellu.

Koncertu	iesāka	mūsu	skolas	saksofonistu	
kvartets	 ar	 ‘’I	 Feel	 Good’’,	 turpināja	 Berģu	
Mūzikas	 un	 mākslas	 pamatskolas	 orķestris	 ar	
diviem	skaņdarbiem	–	‘’Strangers	In	The	Night’’	
un	‘’Čarlstons’’.	Koncertā	uzstājās	arī	citi	Berģu	
skolas	 audzēkņi.	 Skanēja	 vijole,	 čellu	 duets,	
flauta	un	ksilofons.

Koncerta	 turpinājumā	 spēlēja	 Inčukalna	
novada	 mūzikas	 un	 mākslas	 skolas	 audzēkņi.	
Šajos	 priekšnesumos	 bija	 akordeonistu	 trio,	
flautu	 sekstets,	 trompetes,	 klavieru	 duets,	
ģitāra,	vijole	un	tenors.

Mājinieki	 uzstājās	 pēdējie.	 Vokāli	
instrumentālais	 ansamblis	 skatītājiem	
piedāvāja	 noklausīties	 2	 skaistas	 dziesmas,	
pēc	 tam	 spēlēja	 kamerorķestris	 un	 klavieru	
duets.	Garkalnes	MVV	noslēdza	šo	koncertu	ar	
‘’Menuetu’’	un	‘’Don’t	Worry,	Be	Happy’’	orķestra	
izpildījumā.

Koncerta	 noslēgumā	 visus	 dalībniekus	
cienāja	ar	kliņģeri!	Šis	bija	ļoti	jauks	koncerts!	

	 	 	 	 	 	 									Elza
Skatīties video:	http://ejuz.lv/do6
	 	 	 	 	 	 	

Skatuves  runas 
konkurss - 2017

Sadraudzības 
koncerts
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31. martā	no	paša	rīta	mēs,	3.	a	klase	kopā	
ar	 sporta	 skolotāju	 un	 klases	 audzinātāju,	 ar	
abiem	skolas	autobusiem	braucām	uz	Mārupi.	
Braucām	vienu	stundu,	un	tad	 jau	bijām	klāt.	
Mārupē	 ir	 jauns	 sporta	komplekss	–	gaišs	un	
plašs.	 Tad	 mēs	 pārģērbāmies	 un	 devāmies	
iesildīties.	Sacensības	sākās	plkst.	11.00	.	Kopā	
bija	piecas	stafetes.

	 Pirmajā	 stafetē	 mums	 bija	 skrienot	
jāsavāc	 trīs	 riņķi,	 tajos	 jāiekāpj	 un	 jāapskrien	
apkārt	 pēdējam	 konusam	 un	 jānoliek	 tie	
norādītajās	vietās.	Tas	bija	grūti,	jo	dažreiz	riņķi	
slīdēja	laukā	no	rokām.

	 Otrajā	 stafetē	 mums	 bija	 jāripina	
pildbumbas	 cauri	 konusiem	 līdz	 vidum	 un	
tālāk	 līklocī	 jāskrien	gar	konusiem	un	atpakaļ.	
Tāpat	atpakaļ.	

	 Nākamajā	 stafetē	 mums	 bija	 iedoti	
šķīvīši,	 uz	 kuriem	 ir	 florbola	 bumbiņas,	 un	
tās	 ir	 jāuzliek	 uz	 konusiem,	 jāapskrien	 apkārt	
pēdējam	 konusam,	 jāsavāc	 bumbiņas,	
jāapskrien	apkārt	komandai.	Šinī	stafetē	mums	
labi	veicās,	jo	neviena	bumbiņa	nenokrita.

	 Ceturtajā	 stafetē	 mums	 bija	 jāskrien	
līklocī	 līdz	 galam.	 Jāpaņem	 bumbiņa,	 tad	
jāskrien	 atpakaļ	 un	 bumba	 jāieliek	 riņķī.	
Jāaizskrien	 līdz	 komandai,	 jāizlien	 caur	 kājām	
un	jānodod	stafete	nākamajam.

	 Pēdējā,	piektā,	stafete	bija	visgrūtākā,	jo	
tajā	viss	bija	apvienots.

	 Noslēgumā	 bija	 apbalvošana.	 Mēs	
bijām	ļoti	priecīgi,	ka	pārvarējām	paši	sevi.	Visi	
lepojāmies	cits	ar	citu.		

	 	 	 	 								Amanda Kurpniece

Sporto visa klase Mārupē
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