Zaļās vārnas skola
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā 21. jūnijā ar radošo darbu izstādi un
koncertu vecākiem, radiem, draugiem un visiem labvēļiem noslēdzās radoši
izglītojošās desmit dienas „Zaļās vārnas skolā”.
Ceturto vasaru pēc kārtas no 10. jūnija līdz 21. jūnijam Berģu Mūzikas un
mākslas pamatskolas telpās un tās teritorijā „zaļie vārnulēni” nostiprināja ne tikai
skolas solā apgūtās prasmes, bet ieguva arī jaunas zināšanas, piedaloties dažādās
aktivitātēs, nodarbībās: slapjā un sausā filcēšanā, nodarbībā ar organisko stiklu,
keramikā, zīmēšanā, gleznošanā, sportā. Radošās darbnīcas „Zaļās vārnas skola”
dalībnieki ar azartu apguva latviešu un cittautu dančus, rotaļas un dziesmas; ar
interesi iepazinās ar seniem amatiem un prasmēm, gūtās zināšanas dalībnieki
izmantoja arī praktiski, no dabā atrodamiem materiāliem pagatavojot dažādus
skaņu rīkus un tos izrotājot. Radošās darbnīcas dalībnieki jau otro gadu,
piedaloties Zaļā takā, iepazīst arī tuvāk Garkalnes novada floru un faunu. Zaļā
taka – nodarbība dabā, kad dalībnieki ar pieredzējušiem pasniedzējiem devās divu
dienu pārgājienā iepazīt tuvākā apkaimē augus, dzīvniekus, iemācījās uzcelt telti,
iekurt ugunskuru, paši pagatavoja zupu un putru, iemācījās sadarboties komandā.
Arī šogad radošās darbnīcas dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Garkalnes
novadā esošo zemnieku saimniecību „Meždruvas -1”, kuras saimnieki piedāvāja ne
tikai aplūkot kazas un jāt ar zirgiem, bet arī izglītoja bērnus par zirga
brīnumainām spējām, ko izmanto reitterapijā.
Šogad radošās darbnīcas „Zaļās vārnas skola” vadītājai bija iesniegti 70
vecāku iesniegumi, no kuriem lielākā daļa pretendēja uz 30 apmaksātām vietām.
Pateicoties Garkalnes novada Domes finansiālam atbalstam, vēl jūnijā tika atrasts
finansējums trim bērniem, līdz ar to šogad 33 bērnu vecākiem nebija jādomā, kā
samaksāt dalības maksu radošā darbnīcā „Zaļās vārnas skola”. Liels paldies
Garkalnes novada Domei (īpaši k/c „Berģi”) par atbalstu, jo 33 finansētās vietas
izmantoja 36 Garkalnes novadā deklarētie bērni. Tā kā šogad no Domes puses bija
liels finansiāls atbalsts, arī „Zaļās vārnas skolā” bija ieviesti stingrāki iekšējās
kārtības noteikumi, kurus ignorējot dalībnieks tiktu izslēgts. Diemžēl pirmo reizi
četru gadu laikā nācās vienu dalībnieku izslēgt, dodot iespēju citiem bērniem
izmantot Domes piešķirtos līdzekļus. Tamdēļ lūgums vecākiem īpaši izvērtēt
piedāvāto programmu (ne tikai jau minētajai radošai darbnīcai, bet arī citiem
piedāvājumiem vasarā), pārrunāt ar bērnu, vai tas viņu interesē, saista, uzrunā, jo
„Zaļās vārna skola” nav auklīšu dienests, kas tikai nodarbojas ar bērnu
pieskatīšanu. Dalībnieku saraksts mainījās arī vēl īsu brīdi pirms 10. jūnija, kad 8
vecāki, kuri pretendēja uz finansētām vietām, atteica dalību dažādu iemeslu dēļ
(bērns pie omes Latgalē, bērna veselības stāvokļa dēļ u.c.). Desmit dienās radošās
darbnīcas programmu apguva 44 dalībnieki, no kuriem astoņi dalībnieku vecāki (4-

Garkalnes novadā deklarētie, 4–Rīgā deklarētie) piedalījās ar daļēju
līdzfinansējumu. Diemžēl 18 dalībniekus (12 – Garkalnes novada iedzīvotāji, bet 3
iesniegumos netika norādīta deklarētā dzīves vieta) šogad uzņemt nevarējām, jo
arī te telpu trūkums noteica dalībnieku skaitu.
Skaidrs ir tas, ka ir pietiekami daudz vecāku, kas atbalsta savu bērnu izvēli
– daļu vasaras brīvlaika pavadīt radošā darbnīcā „Zaļās vārnas skola” tuvu savai
dzīves vietai – Upesciemā, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā. Vecāki, kuru
atvases tika Garkalnes novada Domes finansētā programmā, ir ļoti apmierināti, ka
nebija jāstaigā pa Domes gaiteņiem no viena kabineta uz otru, kā tas bija pērn.
Tas liek domāt, ka arī jaunajam Domes sasaukumam un Berģu Mūzikas un
mākslas pamatskolas iestādes vadītājam jāturpina arī šajā virzienā uzņemtais
kurss, precizējot radošās darbnīcas organizētājiem dokumentu aprites kārtību,
noteikumus.
Paldies Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktoram P.Saleniekam par
iespēju izmatot skolas telpas, skolas darbiniekiem (Sandrim, Ziedonim,
Edmundam, Dacei, Elizabetei) par atbalstu, SIA „Līče” par sātīgām pusdienām un
gardiem launagiem, J.Lepsim par drošu telšu pilsētiņas nometnes vietu,
medmāsiņai Annai, paldies radoši atraktīvajiem dalībniekiem un atsaucīgi
saprotošajiem vecākiem. Liels paldies liepājniecei Dzintrai Orbai un radošās
darbnīcas „Zaļās vārnas skola” pasniedzējiem: Diānai Krieviņai, Ievai Vahterei,
Lienei Križevicai, Dainim Ļeļevam, Arnoldam Bahmanim. Lielum liels paldies
Garkalnes novada Domei par finansiālu atbalstu un iespēju organizēt jau ceturto
gadu „Zaļās vārnas skolu” Upesciemā. Līdz nākamai vasarai, vārnulēni!
Radošās darbnīcas „Zaļās vārnas skola” vadītāja – Ieva Križevica

