
	 Š.g.	 4.novembrī	 notika	 1.	 jauno	
mūziķu	 un	 mākslinieku	 konkurss	 “Mākslu	
Duets”	Carnikavā,	Tautas	namā	“Ozolaine”,	kurā	
piedalījās	8.	klases	skolnieces	Anna	Grigorjeva,	
Annija	 Bildarte	 un	 9.	 klases	 skolnieks	 Edijs	
Bierands.
	 Konkursa	sākumā	katram	māksliniekam	
iedalīja	 mūziķi,	 kurš	 spēlēja	 kādu	 skaņdarbu.	
Skanēja	 klavieres,	 kokle,	 flauta,	 ģitāra	 un	
citi	 instrumenti.	 Māksliniekam	 bija	 zināms	
skaņdarba	 nosaukums,	 un	 pēc	 tā	 noskaņas	
bija	jāuzzīmē	vai	jāuzglezno	mākslas	darbs.	Bija	
diezgan	grūti	iekļauties	laikā,	kas	bija	nedaudz	
vairāk	 kā	 stunda.	Vēlāk,	 kad	 darbi	 bija	 gatavi,	
notika	 koncerts.	 Katrs	 mūziķis	 spēlēja	 savu	
skaņdarbu,	 un	 mākslinieks	 stāvēja	 pie	 sava	
radītā	mākslas	darba.
	 Žūrijā	 bija	 gan	 ievērojamas	 personības	
mākslā,	 kā	 –	 A.Naumovs,	 Ieva	 Nagliņa,	 gan	
pazīstami	mūziķi	–	Juris	Kalnciems,	Raimonds	
Ozols	un	Andris	Arnicāns.
	 Mēs	 ļoti	 uztraucāmies,	 kad	 paziņoja	
rezultātus.	Visi	ieguva	atzinības	rakstus,	taču	es	
tiku	 tālāk	–	otrajā	kārtā.	Es	nebiju	priecīga,	 jo	
bija	ļoti	liels	nogurums	un	šķita,	ka	otru	darbu	
uzzīmēt	 būs	 neiespējami.	Tomēr	 es	 saņēmos	
un	uzzīmēju	nākamo	darbu.
	 Bija	 jau	vēls,	kad	beidzās	otrs	koncerts,	
un	tad	vajadzēja	tikai	gaidīt	rezultātus.	Gaidījām	
ilgi,	 jo	 nez	 kāpēc	 žūrijas	 locekļi	 ilgi	 nevarēja	
izlemt.	Laiks	gāja,	un	man	jau	visas	cerības	bija	
zudušas,	es	tiešām	nedomāju,	ka	iegūšu	kādu	

vietu.	 Taču	 gaidīšana	 atmaksājās!	 Žūrija	 bija	
gandrīz	visus	apbalvojusi,	līdz	viņi	paziņoja,	ka	
pirmo	 vietu	 iegūst	 duets:	 Anna Grigorjeva	
un	Terēze	Tīrmane!	Es	biju	ļoti	priecīga!
	 Piedalīšanās	šajā	konkursā	mums	visiem	
noteikti	daudz	ko	deva!
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Konkurss ‘’Mākslu duets’’

Foto: garkalnesskola.lv

Anna



–			–	2	

	 No 9. līdz 12. novembrim	Garkalnes	
skolā	 viesojās	 Kjardlas	 (Igaunija)	 ģimnāzijas	
delegācija	 –	 skolēni	 un	 skolotāji.	 Ciemiņiem	
par	godu	9.	novembrī	tika	rīkots	koncerts,	kurā	
uzstājās	 mūsu	 mūzikas	 skolas	 audzēkņi	 un	
Tīnas	deju	studijas	dejotājas	no	Kjardlas.	
	 Koncertu	 atklāja	 sk.	 I.Pelcmane,	 kura	
iepazīstināja	 ar	 ciemiņiem.	 Pēc	 tam	 uzstājās	
mūsu	 klavieru,	 vijoles,	 saksofona,	 flautas,	
eifonija	 un	 ģitāras	 klases	 audzēkņi.	 Muzikālie	
priekšnesumi	mijās	ar	igauņu	meiteņu	dejām.	
Dejas	bija	jautras	un	azartiskas.	Katrai	dejai	bija	
citi	tērpi,	tāpēc	meiteņu	priekšnesumi	bija	ļoti	
krāšņi.	
	 Pēdējais	 priekšnesums	 koncertā	 bija	
orķestra	uzstāšanās.	Mūsu	pulks	kopš	vasaras	
ir	 papildinājies	 ar	 jauniem	 spēlētājiem,	 tāpēc	
skatuve	bija	pilna	ar	muzicējošiem	skolēniem.	
Mūs	klausīties	bija	ieradušies	arī		vecāki.	Cerams,	
ka	viņiem	patika	šis	koncerts! Foto: garkalnesskola.lv

Sadraudzības koncerts 

Elza
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	 Nākamajā	dienā	pēc	koncerta	mums,	5.-
6.kl.	dejotājiem,	bija	deju	meistarklase	kopā	ar	
Tīnas	deju	studijas	meitenēm.	Mēs	mācījāmies	
gan	latviešu,	gan	arī	 igauņu	dejas.	 Iepriekšējā	
mēģinājumā	 mēs	 izmēģinājām,	 kādas	 dejas	
varētu	 mācīt	 igauņu	 meitenēm.	 Skolotāja	
izlēma,	 ka	 ‘’Līgo	 danči’’	 varētu	 būt	 gana	 labi.	
Vēl	 mēs	 viņām	 iemācījām	 ‘’Tūdaliņ,	 tagadiņ’’,	
‘’Plaukstiņpolku’’	un	‘’Labadu’’.	Visiem	ļoti	patika	
mūsu	dejas,	tikai	pēc	tam	ļoti	nogurām,	jo	tās	
bija	ātras.
	 Igauņi	mums	mācīja	savas	dejas.	Tas	arī	
bija	interesanti!	Bija	deja,	kuru	viņi	dejojot,	kad	
gaidot	 atnākam	 Ziemassvētku	 vecīti,	 un	 vēl	
daudz	citu	interesantu	un	jauku	deju.
	 Pēc	tam	mēs	strādājām	grupās,	veicām	
dažādus	 uzdevumus.	 Viens	 no	 tiem	 bija	
noskaidrot,	ko	katram	nozīmē	deja.	Kādam	tas	
nozīmē	mīlestību	pret	pašu	deju,	kādam	tas	ir	
vienkārši	labs	pavadīts	laiks	kopā	ar	draugiem.	
Mēs	 visi	 bijām	 ļoti	 priecīgi	 pēc	 jaukās	 deju	
meistarklases,	 jo	 iepazināmies	 ar	 jauniem	
draugiem	un	labi	pavadījām	laiku!

Foto: garkalnesskola.lv

Deju meistarklases

Elza
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16. un 17.novembrī	 Garkalnes	 skolā	
notika	 Latvijas	 Republikas	 proklamēšanas	
dienai	 veltītie	 svētku	 pasākumi	 –	 koncerti	
“Manas	 dziesmas	 Latvijai”.	 Pirmajā	 dienā	 uz	
skatuves	 kāpa	 sākumskolas	 skolēni,	 lai	 ar	
skanīgām	dziesmām	sveiktu	Latviju	dzimšanas	
dienā.	 Skolotājas	 un	 bērni	 bija	 pacentušies,	
jo	 dziesmas	 un	 dzejoļi	 izskanēja	 sirsnīgi,	
aizrautīgi	 un	 pārliecinoši.	 1.klašu	 skolēniem	
tā	bija	pirmā	uzstāšanās	skolasbiedru	priekšā,	
bet	viņi	ar	uzdevumu	godam	tika	galā.	Tāpat	
debiju	piedzīvoja	2.-4.kl.	koris,	jo	arī	viņi	pirmo	
reizi	demonstrēja	savu	dziedātprasmi	plašākai	
publikai.	 Visas	 sākumskolas	 klases	 pasniedza	
lielisku	dāvanu	Latvijai	–	skanīgas	dziesmas	un	
izteiksmīgi	norunātus	dzejoļus.

Ceturtdien	uz	koncertu	pulcējās	vecāko	
klašu	skolēni.	Arī	viņi	bija	sagatavojuši	dziesmas	
un	 dzejoļus	 par	 dzimteni.	 Īpaši	 patīkami	 bija	
tas,	ka	uzstājās	visi	skolēni,	nevis	tikai	pārstāvji	
no	 klasēm,	 kā	 tas	 lielākoties	 ir	 bijis	 iepriekš.	
Vecāko	 klašu	 skolēni	 savus	 priekšnesumus	
papildināja	ar	instrumentu	spēli,	jo	visās	klasēs	
ir	 skolēni,	kas	mācās	mūzikas	skolā,	un	šoreiz	

viņi	 muzicēja	 kopā	 ar	 saviem	 klasesbiedriem	
un	 audzinātājām.	 Priekšnesumi	 izvērtās	 par	
sadziedāšanās	 svētkiem	 un,	 kopdziesmā	
“Cielaviņā”	 izstaigājot	 Latvijas	 novadus,	 zālē	
valdīja	svinīga	un	patriotiska	noskaņa.

Paldies	 mūzikas	 skolotājām	 –	 Katrīnai	
Martai	Tolpežņikovai,	Ingūnai	Lielbārdei,	Dinai	
Eglītei	 –	 un	 visiem	 klašu	 audzinātājiem	 par	
lieliskajiem	koncertiem!

Valsts svētku pasākumi Garkalnes skolā
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Foto:	garkalnesskola.lv

Lāčplēša diena Garkalnē
Lāčplēša	 	 diena	 Garkalnes	 skolā	 tiek	

svinēta	katru	gadu,	bet	katrreiz	sk.	I.Pelcmanei	
tās	 organizēšanā	 un	 norisē	 izdodas	 atrast	 ko	
jaunu	 un	 nebijušu.	 Šogad	 pasākums	 sākās	
ar	 dokumentālās	 filmas	 “Pulveri	 meklējot”	
noskatīšanos	skolas	zālē.	Šajā	filmā	filmējušies	
mūsu	 skolas	 jaunsargi,	 tādēļ	 visi	 klātesošie	
varēja	 redzēt,	 kā	 viņi	 trenējas,	 norūdās	 un	
kādiem	 pārbaudījumiem	 viņi	 ir	 gatavi.	 Tur	
tiešām	jābūt	lielai	izturībai	un	gribasspēkam!	

Pēc	 filmas	 noskatīšanās	 devāmies	 ārā	
uz	 svinīgo	 brīdi.	 Sākumā	 skolas	 jaunsargi	
maršējot	veica	goda	apli.	Pēc	tam	uzrunu	teica	
Garkalnes	MVV	direktors	L.Bruģis.	Ciemos	bija	
ieradušies	Dobeles	51.	Zemessargu	bataljona	

zemessargi.	 Viņi	 paraugdemonstrējumos	
parādīja,	 kā	 neitralizēt	 pretinieka	 uzbrukumu.	
Ieroču	šķinda	un	bruņumašīnas	rūkoņa,	kā	arī	
zemessargu	 darbība	 liecināja	 par	 īstu	 kaujas	
rūdījumu.

Svinīgo	 piemiņas	 brīdi	 noslēdza	 krāšņs	
salūts.	 Pēc	 tam	 Garkalnes	 skolēni	 un	 vecāki	
devās	 uz	 saviem	 kontrolpunktiem,	 kas	 bija	
izvietoti	 pa	 visu	 Garkalni,	 jo	 pēc	 brīža	 tika	
dots	 starts	 lāpu	 skrējienam.	 Četru	 komandu	
sastāvā	gaismu	cauri	Garkalnei	iznesa	vairāk	kā	
100	skolēni.	Kopā	ar	viņiem	skrēja	arī	Kjardlas	
(Igaunija)	 ģimnāzijas	 skolēni,	 kas	 ciemojās	
Garkalnē.

D.Grudule


