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2014. gada janvārī LAŠOR piecpadsmito gadu pēc kārtas organizē svētkus 

“Tatjanas diena” – krievu kultūras un izglītības svētkus Latvijā.  

„Jau kopš 2000. gada pēc LAŠOR iniciatīvas Latvijā 25. janvāra diena tiek 

svinēta kā krievu kultūras un izglītības diena: skolēnu, augstskolu studentu un 

skolotāju svētki. Svētku mērķis ir sekmēt Latvijas sabiedrības integrāciju, veicināt 

krievu kultūras attīstību un saglabāšanu Latvijā, sekmēt skolēnu un pedagogu radošā 

potenciāla izaugsmi”. 

Skolēniem no visas Latvijas bija iespēja piedalīties dažādos radošos 

konkursos. Garkalnes MVV jaunie talanti savas lieliskās spējas un prasmes parādīja 

daiļlasītāju, dziedāšanas un tēlotājmākslas konkursos. Par to liecina iegūtās 

godalgotās vietas- 2. vieta daiļlasītāju konkursā, divas trešās vietas mūzikas un 

tēlotājmākslas konkursos un 3 atzinības raksti zīmēšanā. 

Ksenija Pavlāne ( krievu valodas skolotājas Oksanas Riekstiņas audzēkne), 

Garkalnes MVV  pati jaunākā daiļlasītāju konkursa dalībniece, pierādīja, ka vecums 

nav šķērslis, ja esi talantīgs. Pirmklasniece ar degsmi un aizrautību norunāja 

fragmentu no A. Puškina pasakas  par caru Saltanu un ieguva 2. vietu. 

Elīna Kosporenko (3.b klases skolniece), mūzikas skolotājas Ingūnas 

Lielbārdes audzēkne, ar dziesmu par labsirdīgo vaboli no kinofilmas „Pelnrušķīte” 

izcīnīja godalgoto 3. vietu solo dziedātāju konkursā. Pēc sk. Ingūnas vārdiem „pirms 

uzstāšanās Elīna bija manāmi uztraukusies, tomēr meitene pārvarēja savas bailes un 

uz skatuves uznāca kā uzvarētāja ”. 



Patiess prieks ir arī par skolas mazajiem māksliniekiem. Tēlotājmākslas 

konkursa uzdevums bija uzzīmēt kādu no I. Krilova fabulām. Pirmkārt, vajadzēja 

izlasīt 19.gadsimta krievu fabulu meistara darbus, pēc tam izvēlēties sev interesantāko 

un gala rezultātā uzzīmēt savu fabulas ideju. Veiksmīgi ar šo darbu tika galā 3.b 

klases skolnieks Raimonds Veinbergs, skolotājas Kristīnes Apines audzēknis. Zēns 

ieguva 3. vietu tēlotājmākslas konkursā. Paldies arī mazajiem zīmētājiem – 

Staņislavam Dubrovskim (3.b kl.) un Antonam Fiļipovam (3.b kl.) par atzinības 

rakstiem „Veiksmīgākās krāsu gammas izvēle darbā” (mākslas skolotāja Kristīne 

Apine) un Andrejam Mihaiļičenko (4.b kl.) par atzinības rakstu „ Veiksmīgākā 

mākslinieciskā tēla izvēle” ( mākslas skolotājas Agnese Ozoliņa).  

Skolotāja Kristīne Apine saņēma 3. pakāpes pateicības rakstu par skolēnu- 

laureātu sagatavošanu konkursam. 

Laureātu apbalvošana notiks 25. janvārī Kongresu namā. 

Paldies skolēniem, skolotājiem un vecākiem par sadarbību, atsaucību un lielisku 

darbu! 

 H.Balode 

 

 

 


