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ALŪKSNES NOVADA 

VIDUSSKOLAS 

 

 

 

 

KOLEKTĪVS 

2011 - 2021 
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DARBINIEKU SARAKSTS  

 2011. – 2021. 

STATISTIKA 

 

 

 

N
.p

.k
. 

Vārds , uzvārds 2011./ 

2012. 

2012./ 

2013. 

2013./ 

2014. 

2014./ 

2015. 

2015./ 

2016. 

2016./ 

2017. 

2017./ 

2018. 

2018./ 

2019. 

2019./ 

2020 

2020./ 

2021. 

1.  Sarmīte 

Akmentiņa 
 + +        

2.  Dace Alksne + + + + + + + + + + 

3.  Ilona Apsīte + + + + + + + + + + 

4.  Inga Ārste        11.09.

2018 
  

5.  Lāsma Baltiņa + + + + + + + + + + 

6.  Liāna Berķe   +        

7.  Una Bernāne + +         

8.  Andris Čečiņš  + + + + +     

9.  Edgars 

Čerņavskis 
    + +     

10.  Sanita Čibala + + + + + + + + + + 

11.  Aina 

Dobrovoļska 
+ + + + + + + + + + 

12.  Natālija 

Dubasova 
     + + + + + 

13.  Baiba 

Dzelzskalēja-

Kalēja 

  + + + + + + + + 

14.  Anatolijs Eriņš       + + +  

15.  Aina Ezeriņa + + + + + + + +   

16.  Igors Galancevs + + + + + + + + + + 

17.  Lāsma Gibala + + + + + + + + + + 

18.  Jeļena 

Graņicina 
+ + + + + + + + + + 
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19.  Ligija Grase + + + + + + + 10.09.

2018 
  

20.  Gunta Grigore +          

21.  Larisa Grīsle       + + + + 

22.  Valentīna Gulbe 25.09.

2011 
         

23.  Dita Holla          + 

24.  Rolands Holla + + + + + + + + + + 

25.  Uldis Ivanovs      + 8.09.2

017. 
   

26.  Andis Jauniņš     + +     

27.  Inta Jaunkalne + + + + + + + + + + 

28.  Ainārs Jansons        + + + 

29.  Anita Kalniņa + + + + + + + + + + 

30.  Inese Kaulakane + + + + + + + + + + 

31.  Jana Kļačica          + 

32.  Aleksandrs 

Kondratjevs 
+ + + + +      

33.  Ilma 

Kondratjeva 
+ + +        

34.  Svetlana 

Koroļova 
+ + + + +      

35.  Vineta 

Kovaļevska 
+ + + + + +     

36.  Melānija 

Kovtuna 
+ + + + + + + + + + 

37.  Daiga Kozule + + + + + + + + + + 

38.  Inese Krūmiņa + + + + + + + + + + 

39.  Līga Krūmiņa + + + + + + + + + + 

40.  Anna 

Kurčastova 
+ + + + + + + + + + 

41.  Inita Lāce + + + + + + + + + + 

42.  Meta Lerha         +  

43.  Esēnija Lielbārde        + + + 

44.  Ilze Līviņa + + + + + + + + + + 
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45.  Aivars 

Maltavnieks 
      + + 9.10.2

019. 
 

46.  Jurijs Marinovs         + + 

47.  Inese Marķitāne       + + + + 

48.  Guntis Meisters + + + +       

49.  Pārsla Meistere + + + + + + + + + + 

50.  Inese Meldere +          

51.  Guntārs Misiķis  + + + +      

52.  Lidija 

Monastirska 
+ + + + + + + + + + 

53.  Edīte Mukstiņa       + + +  

54.  Ināra Mukstiņa + + +        

55.  Pēteris Mūrnieks      +     

56.  Ināra Orbidāne        + + + 

57.  Vizma Orlovska  + +        

58.  Karina Ozoliņa       + + + + 

59.  Janīna Petrova + + + + + + + + + + 

60.  Pēteris Petrovs + + + + +      

61.  Valentīna 

Pliškina 
+          

62.  Agris Poišs +          

63.  Sandra Pupure          + 

64.  Sintija Pušpure + +         

65.  Biruta Puzule     + +     

66.  Vija Puzule +          

67.  Lilita Rancāne         + + 

68.  Arnis Rappa       + +   

69.  Genādijs 

Razmislovs 
       +  + 

70.  Svetlana 

Razmislova 
+ + + + + + + + + + 

71.  Heino Rābe + + +        
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72.  Mārīte Rezgoriņa +          

73.  Ināra Romaņuka    + +      

74.  Ilze Rubene       +    

75.  Rota Salmiņa        26.09.

2018 
  

76.  Marina 

Saveļjeva 
+ + + + + + + + + + 

77.  Vadims Savkovs + + + + + + + + + + 

78.  Tatjana Segliņa    + + +     

79.  Arturs Semeiks +          

80.  Irēna Semeika + + + + + + + + + + 

81.  Maija 

Semjonova 
+ + + + + +     

82.  Gatis Spudiņš         +  

83.  Ingūna Stafecka       + +   

84.  Anita Stilve + + + + + + + + + + 

85.  Ivars Stilve     +      

86.  Normunds 

Strupiņš 
+ + + + + + + + + + 

87.  Sergejs Sverčkovs + + + + + + + + + + 

88.  Anita Svikle + + + + + + +    

89.  Natālija 

Šapovala 
+          

90.  Inese Šņuka      + +   + 

91.  Iveta Taimiņa + + + 01.10.

2014 
      

92.  Guna Tomiņa       + + + + 

93.  Gaļina Tuvi          + 

94.  Ludmila 

Uglovska 
        +  

95.  Ņina Urlapova + + + + +      

96.  Māra Verbicka + + + + + + + + + + 

97.  Aija Vilande + + + +       
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98.  Dina Viļuša        + + + 

99.  Ivars Vīksna     + +     

100.  Lelde Zariņa + 02.10.

2012 
        

101.  Silva Zariņa + + + + + + + + + + 

102.  Daina Zemīte     + +     

 Kopā 58 53 52 48 51 48 48 51 49 49 
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SKOLĒNU SKAITS ALŪKSNES NOVADA VIDUSSKOLĀ NO 2011./2012.M.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kopā  Pirmsskola 
1.- 9. 

klases  

10. - 12. 

klases 
Gads  

 

2011./2012. 386 12 189 185 

2012./2013. 348 9 170 169 

2013./2014. 285 8 139 138 

2014./2015. 241 11 118 112 

2015./2016. 235 9 123 103 

2016./2017. 258 13 145 100 

2017./2018. 274 6 165 103 

2018./2019. 267 7 160 100 

2019./2020. 262 13 169 80 

2020./2021. 307 13 192 102 
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ALŪKSNES NOVADA VIDUSSKOLA  

IZGLĪTOJAMIE 

2011./2012.- 2020./2021. 
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2011./2012. 9 S. Čibala  39 14 25 D. Alksne 

A. Poišs 

V. Kovaļevska  

47 23 24 A. Stilve 

S. Koroļova 

L. Gibala  

2012./2013. 6 A. Vilande  32 15 17 I. Kaulakane 

I. Apsīte 

S. Zariņa 

47 22 25 A.Svikle 

V. Savkovs 

L. Grase 

2013./2014. 12 P. Meistere  20 5 15 I. Apsīte 

L. Grase 

32 23 9 D. Kozule 

I. Taimiņa 

S. Zariņa  

2014./2015. 13 L. Krūmiņa  29 13 16 A. Ezeriņa 

L. Grase 

36 15 21 D.Alksne 

L. Gibala 

V. Kovaļevska 

2015./2016. 19 S. Čibala  17 10 7 I. Lāce  

L. Grase 

46 19 27 I. Kaulakane 

L. Grase 

S. Zariņa  

2016./2017. 17 L. Grase 28 10 18 V. Kovaļevska  

S. Zariņa  

27 12 15 I. Apsīte  

L. Gibala 

L. Grase  

2017./2018. 20 P. Meistere  26 10 16 I. Krūmiņa  33 17 16 I. Līviņa  

L. Gibala 

S. Zariņa  

2018./2019. 20 L. Krūmiņa  21 10 11 I. Kaulakane 

 

25 13 15 I. Lāce 

S. Zariņa  

2019./2020

. 

20 P. Meistere 17 8 9  D. Alksne 25 10 15 V. Savkovs  

S. Zariņa  

2020./2021. 28 E.Lielbārde  18 10 8 K. Ozoliņa  35 17 18 I. Līviņa  

S. Zariņa  
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APBALVOJUMI  

ALŪKSNES NOVADA VIDUSSKOLAS  

PEDAGOGIEM   

2011.-2021. 

 

GADS VĀRDS , 

UZVĀRDS 

PEDAGOGA ĀRPUSSKOLAS 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA 

APBALVOJUMI 

 

2012. 

 

2014. 

Līga Krūmiņa  Par intensīvu darbu IT ieviešanā skolā un darbu 

projektos 

LR IZM Atzinības raksts 

par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu 

izglītības sistēmas attīstībā. 

Latvijas interneta un komunikācijas tehnoloģijas 

asociācijas  gada balva,, Platīna pele 2014” 

uzvarētāju. 

LR IZM Atzinības raksts 

Lattelecom Pateicība par iesaistīšanos Lattelecom 

sociālās  iniciatīvas ,, Pieslēdzies, Latvija!” 

bezmaksas apmācību senioriem īstenošanā. 

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 

Pagodinājums ,, Izglītība 2014”. 

 

2014./

2015. 

 

2018. 

 

 

2019. 

  

Dalība Globālajā izglītības 

forumā Barselonā 

Ministru kabinets 

Pateicība ,, Mūsu 4. Maija deklarācija”. 

Rīgas 28. vidusskola Atzinība  par labiem rezultātiem 

starptautiskā projekta Rēķini galvā. 

Par skolēnu motivēšanu darboties IT jomā, skolēnu 

komandu sagatavošanu 

,, Ventspils IT izaicinājums “ 

Alūksnes novada pašvaldības IP apbalvojums ,, 

Atzinības raksts” 

2012. 

 

2014. 

 

 

 

Silva Zariņa  

 

 

Par pedantisku darbu izglītības jomā un līdzcilvēku 

motivēšanu 

Alūksnes novada pašvaldības Atzinības raksts par 

augsti profesionāla mācību darba procesa 

organizēšana. 
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2019. 

Par mūsdienīgas izglītības darba organizāciju un 

izglītojamo motivēšanu mācību darbā 

Izglītības ministrijas  nominācijai ,, Atzinības 

raksts” 

Par mūsdienīgas izglītības darba organizāciju un 

izglītojamo motivēšanu mācību darbā 

2012. 

 

2013. 

2014. 

 

 

Dace Alksne  Par iniciatīvu un radošu darbu ar skolēniem, 

veiksmīgu projektu,, Sprīdis labākai dzīvei 

Izglītības pārvaldes ,, Pagodinājums izglītībā” 

LR Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības 

raksts par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu 

izglītības sistēmas attīstībā 

2014./

2015. 

 

 

 

 

 

2018. 

 

2019. 

  Alūksnes pilsētas sākumskola Pateicība par atsaucību 

un palīdzību klases pasākumu organizēšanā 

Alūksnes novada pašvaldības IP apbalvojums ,, 

Atzinības raksts” 

Alūksnes novada pašvaldības Pateicība par 

mērķtiecīgu darbu Alūksnes novadu pedagogu radošo 

darbu skatē 

Par nesavtīgu darbu skolas telpu 

labiekārtošanā un aktīvu dalību projektos 

Alūksnes novada pašvaldības 

,, Pagodinājums izglītībā “,, Par radošumu un 

sasniegumiem audzināšanas darbā “ 

2014. 

 

 

2019. 

Ilona Apsīte  Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 

Atzinības raksts par mērķtiecīgu prasmi veidojot 

vispārīgi attīstītu personību. 

Alūksnes novada pašvaldības Atzinība skolas 80. g. 

jubilejā 

2014. Lāsma Baltiņa  Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 

Atzinības raksts par individuālu pieeju skolēnu 

personības veidošanā. 

2014./

2015. 

2019. 

 SO ” Saulstariņi” vecāku 

pārstāvis. 

 

 

 

 

Alūksnes novada pašvaldības Pateicība skolas 80.g. 

jubilejā 

2012. 

2013./

2014. 

Sanita Čibala  Par aktīvu dalību skolas pasākumu dokumentēšanā 

Alūksnes novada pašvaldības Pateicība par 

ieguldījumu skolēnu patriotiskajā audzināšanā, 

skolas vēstures dokumentēšanā. 
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Alūksnes novada vidusskolas Pateicība par darbu 

Alūksnes novada vidusskolā un sveicot skolas 75. g. 

jubilejā. 

SIA ,, Veltījums Jums” Pateicība par piedalīšanos 

projektā „Tuvāk savam auto vai sapnis uz četriem 

riteņiem”. 

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 

Pateicība par dalību Vidzemes novadu vizuālās un 

vizuāli plastiskās mākslas izstādē – konkursā 

„Trejdeviņas saules lec”. 

Valsts izglītības satura centrs Diploms 2. pakāpe par 

darbu „Saule cauri gadu simtiem” Vizuālās un 

vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Trejdeviņas 

saules lec” Vidzemē. 

2014./

2015. 

 

 

2018. 

  Valsts izglītības satura centrs Pateicība par 

piedalīšanos Vidzemes novada vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas konkursā izstādē „Rakstu darbi”. 

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 

Pateicība par ieguldīto darbu klases audzināšanā, 

pasākumu organizēšanā un vadīšanā. 

Pateicība par skolas dzīves regulāru atspoguļošanu 

sociālajos tīklos 

2014. Aina 

Dobrovoļska 

 Alūksnes novada vidusskolas Pateicība par darbu 

Alūksnes novada vidusskolā un sveicot skolas 75. g. 

jubilejā. 

2014. Baiba 

Dzelzskalēja -

Kalēja 

 Alūksnes novada vidusskolas Pateicība par darbu 

Alūksnes novada vidusskolā un sveicot skolas 75. g. 

jubilejā. 

2014. 

 

 

2019. 

Lāsma Gibala  Alūksnes novada pašvaldības IP Atzinības raksts par 

izglītojamo motivēšanu un iesaistīšanu mācību un 

audzināšanas darbā 

Alūksnes novada pašvaldības Pateicība  skolas 80.g. 

jubilejā 

2014. Jeļena 

Graņicina 

 Alūksnes novada pašvaldības IP Atzinības raksts par 

izglītojamo motivēšanu un iesaistīšanu mācību un 

audzināšanas darbā. 

2012. 

 

 

 

Inese 

Kaulakane 

 Par darbu skolas padomē ar skolēniem un jauniešiem 

organizējot dažādus pasākumus 
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2014. 

 

 

2019. 

Alūksnes novada vidusskolas Pateicība par darbu 

Alūksnes novada vidusskolā un sveicot skolas 75. g. 

jubilejā. 

Alūksnes novada pašvaldības IP apbalvojums ,, 

Atzinības raksts” 

2014. 

 

 

2018. 

 

 

2019. 

Daiga Kozule  Alūksnes novada vidusskolas Pateicība par darbu 

Alūksnes novada vidusskolā un sveicot skolas 75. g. 

jubilejā. 

Pateicība par skolēnu motivēšanu ,, Labo darbu 

akcijas”, informācijas apkopošanu laikrakstam ,, 

Alūksnes Ziņas” 

Alūksnes novada pašvaldības IP apbalvojums ,, 

Atzinības raksts” 

2012. 

 

2014. 

 

 

2014./

2015. 

Inese Krūmiņa  Par sabiedrisko darbu un ansambļu sagatavošanu 

koncertiem 

Alūksnes novada pašvaldības 

Atzinības raksts par radošu darbu izglītojamo 

sagatavošanā koncertiem, konkursiem, skatēm. 

Mazsalacas novada kultūras centrs Pateicība 

par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā 

konkursam. 

Alūksnes novada pašvaldības 

Izglītības pārvaldes Pateicība par skolēnu 

sagatavošanu IV Latvijas Mūzikas olimpiādes 

Alūksnes un Apes novadu posmam. 

2019.   Alūksnes novada pašvaldības IP apbalvojums ,, 

Atzinības raksts” 

2014. Inita Lāce  Alūksnes novada pašvaldības IP Atzinības raksts par 

individuālu pieeju skolēnu personības veidošanā. 

2014./

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rīgas 28. vidusskola Atzinība  par labiem rezultātiem 

starptautiskā projekta ,, Rēķini galvā”. 

Liepnas internātpamatskola 

Pateicība par skolēnu komandas sagatavošanu 

Alūksnes un Apes novadu konkursam ,, Matemātika- 

zinātņu karaliene”. 

Alūksnes pilsētas bibliotēka, Laikraksts ,, Malienas 

Ziņas” 

Pateicība par veiksmīgu piedalīšanos konkursā ,, 

Meklē rakstos par Alūksni”. 
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2019. Alūksnes novada pašvaldības Atzinība skolas 80. g. 

jubilejā 

2014. Pārsla 

Meistere 

 Alūksnes novada pašvaldības IP Atzinības raksts par 

individuālu pieeju skolēnu personības veidošanā. 

2014./

2015. 

  Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 

Pateicība par iesaistīšanos un skolēnu sagatavošanu 

Alūksnes un Apes novadu angļu valodas metodiskās 

apvienības pasākumiem. 

2014. 

 

 

2019. 

Marina 

Saveļjeva 

 Alūksnes novada vidusskolas Pateicība par darbu 

Alūksnes novada vidusskolā un sveicot skolas 75. g. 

jubilejā. 

Alūksnes novada pašvaldības Pateicība par prasmi 

ieinteresēt skolēnus patriotiskām vērtībām, 

ieguldījumu skolas bibliotēkas fonda uzturēšanā. 

2014. Vadims 

Savkovs 

 Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes  

Atzinības raksts par izglītojamo motivēšanu un 

iesaistīšanu mācību un audzināšanas darbā. 

2014. 

 

2019. 

 

 

Anita Stilve  Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes  

Atzinības raksts 

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes  

Atzinības raksts par augstu atbildības izjūtu 

organizējot mācību procesu. 

2012. 

 

 

2013. 

 

2014. 

Sergejs 

Sverčkovs 

Latvijas ziemas skolēnu 

olimpiāde. 

 

Pasaules jauniešu un junioru 

čempionāts biatlonā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par audzēkņu panākimiem sportā un piedalīšanos 

sacensībās 

Izglītības pārvaldes ,, Pagodinājums izglītībā” 

Par augstiem sasniegumiem sportā 

Apbalvojums ,, Gada balva sportā 2012” 

Alūksnes novada vidusskolas Pateicība par darbu 

Alūksnes novada vidusskolā un sveicot skolas 75. g. 

jubilejā. 

Alūksnes novada pašvaldība Pagodinājums izglītībā 

Nominācijā ,, Par ieguldījumu un sasniegumiem 

darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem”. 

Alūksnes novada pašvaldība 

Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu sportistu 

sagatavošanā un mācību stundu organizēšana. 
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2014./

2015. 

 Latvijas ziemas skolēnu 

olimpiāde. 

Pasaules jauniešu un junioru 

čempionāts biatlonā. 

 

 

Alūksnes novada pašvaldība Atzinība par nozīmīgu 

ieguldījumu jaunās sportistu paaudzes audzināšanā, 

Alūksnes un Latvijas vārda popularizēšanu. 

Alūksnes novada pašvaldība 

Atzinības raksts par ieguldījumu darbā ar 

talantīgiem skolēniem. 

Alūksnes novada pašvaldība 

Atzinība par ieguldījumu darbā ar Talantīgiem 

skolēniem. 

Latvijas Biatlona Federācija 

Pateicība par audzēkņu sasniegumiem 2014/2015. 

gada sezonā un nominācija“ Labākajam 

Jauniešu un junioru biatlonā trenerim Latvijā”. 

2018. 

 

 

2019. 

Inese 

Marķitāne 

 Pateicība par skolēnu motivēšanu iesaistīties  

jaunsardzē un klašu komandu sagatavošanu Lāčplēša 

dienai 

Alūksnes novada pašvaldības 

Atzinība skolas 80. g. jubilejā 

 

APBALVOJUMI  

ALŪKSNES NOVADA VIDUSSKOLAS  

TEHNISKAJIEM DARBINIEKIEM  

2011.-2021. 

GADS TEHNISKIE 

DARBINIEKI 

APBALVOJUMI  2011.-2021. GADS 

 

2012. 

2013. 

2014. 

 

2016. 

2019. 

Māra 

Verbicka 

 

Par godprātīgu un pedantisku darbu Alūksnes novada vidusskolā 

Par godprātīgu darbu Alūksnes novada vidusskolā 

Alūksnes novada pašvaldības 

Pateicība par precīzu un tolerantu darbu Alūksnes novada vidusskolā 

Par precīzu un atsaucīgu darbu skolā 

Par atsaucību, precīzu un atbildīgu darba pienākumu veikšanu 

2011. 

 

2014. 

 

 

2019. 

Normunds 

Strupiņš 

Pateicība par palīdzību skolotājiem un saimnieciskajiem darbiniekiem klašu un 

skolas labiekārtošanā 

Alūksnes novada pašvaldības 

Atzinības raksts par godprātīgu darbu un iniciatīvu Alūksnes novada 

vidusskolā 

Alūksnes novada pašvaldības 
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Pateicība par godprātīgu darbu un iniciatīvu Alūksnes novada vidusskolā 

2012. 

 

 

2014. 

 

2019. 

Janīna 

Petrova 

Par iniciatīvu un pedantiskumu skolas vides un apkārtnes sakārtošanā, par 

rūpīgu un atbildību darbā Alūksnes novada vidusskolā 

Alūksnes novada pašvaldības 

Atzinības raksts par apzinīgu un mērķtiecīgu darbu Alūksnes novada vidusskolā 

Alūksnes novada pašvaldības 

Pateicība par apzinīgu un mērķtiecīgu darbu Alūksnes novada vidusskolā 

2013. 

2014. 

 

 

2016. 

2019. 

Irēna Semeika Par godprātīgu darbu Alūksnes novada vidusskolā 

Alūksnes novada pašvaldības 

Atzinības raksts par iniciatīvu un godprātīgu  darbu Alūksnes novada 

vidusskolā 

Par atsaucīgu, atbildīgu pienākumu veikšanu 

Pateicība  par  atsaucību, godprātīgu un atbildīgu  pienākumu veikšanu 

2011. 

 

2014. 

 

2018. 

2019. 

Igors 

Galancevs 

Pateicība par palīdzību skolotājiem un saimnieciskajiem darbiniekiem klašu un 

skolas labiekārtošanā 

Alūksnes novada vidusskolas Pateicība par atsaucību, operatīvu darbu Alūksnes 

novada vidusskolā un sveicot skolas 75. g. jubilejā 

Alūksnes novada vidusskolas pateicība par akurātu un radošu darbu. 

Alūksnes novada pašvaldības 

nominācija ,, Atzinība” 

Par precizitāti, radošu pieeju skolas saimnieciskajā darbā, atbildīgu darba 

pienākumu veikšanu 80. g. skolas jubilejā 

2014. 

 

2019. 

Rolands 

Holla 

Alūksnes novada vidusskolas Pateicība par atsaucību, operatīvu darbu Alūksnes 

novada vidusskolā un sveicot skolas 75. g. jubilejā 

Alūksnes novada pašvaldības Pateicība par atsaucību, operatīvu darbu Alūksnes 

novada vidusskolā un sveicot skolas 80. g. jubilejā 

2014. 

 

2019. 

Anita 

Kalniņa 

Alūksnes novada vidusskolas Pateicība  par darbu Alūksnes novada vidusskolā 

un sveicot skolas 75. g. jubilejā 

Alūksnes novada vidusskolas Pateicība  par darbu Alūksnes novada vidusskolā 

un sveicot skolas 80. g. jubilejā 

2014. 

 

2018. 

 

2019. 

Anna 

Kurčastova 

Alūksnes novada vidusskolas Pateicība  par toleranci, godprātīgu darbu  

Alūksnes novada vidusskolā un sveicot skolas 75. g. jubilejā 

Alūksnes novada vidusskolas pateicība par akutātu darbu un tolerantu 

attieksmi. 

Alūksnes novada vidusskolas Pateicība  par darbu Alūksnes novada vidusskolā 

un sveicot skolas 80. g. jubilejā 

2014. 

 

2019. 

Lidija 

Monastirska 

Alūksnes novada vidusskolas Pateicība  par darbu Alūksnes novada vidusskolā 

un sveicot skolas 75. g. jubilejā 

Alūksnes novada vidusskolas Pateicība  par darbu Alūksnes novada vidusskolā 

un sveicot skolas 80. g. jubilejā 
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MANS LAIKS ALŪKSNES NOVADA VIDUSSKOLĀ NO 2011.GADA LĪDZ ŠODIENAI… 

DACE ALKSNE 

Alūksnes novada vidusskolā strādāju no 2011.gada strādāju skolā par 

mājturības un tehnoloģiju/ dizaina un tehnoloģiju skolotāju 

2011.-2015. gads, klases audzinātājs (9.- 12. klase); 2015.-2020. gads, klases 

audzinātājs (5.-,9. klase); 2020. gads, klases audzinātājs 10. klase 

1.Manas spilgtākās atmiņas par šo laiku 

Pirmsskolas programmas aprobācijas rezultātā tika uzsākta pirmsskolas 

materiāli tehniskā bāzes sakārtošana/uzlabošana, iegūti jauni materiāli 

skolēnu apmācībai, ANV ieguva pārvietojamo interaktīvo tāfeli. Iespēja augt un 

pilnveidoties pašai, gan augt kopā ar skolēniem. (dalība konkursos, projektos). 

Finansējuma piesaiste. Mācību vides uzlabošanai un sakārtošanai, jauniešu 

aktivitātēm – maija pasākuma pirmssākumi, brīvprātīgais darbs kopā ar 

skolēniem AANF, skolas dalība Putras programma. Alūksnes novada naudas 

balvaas saņemšana (izglītības jomā). Savas audzināmās klases 9., 12. klases 

izlaiduma pasākumi, 12. klases Žetonvakara pasākums ar puišu sagatavoto priekšnesumu. Darbošanās ar skolēnu 

pašpārvaldi. Izremontētās klašu telpas, skolas gaiteņi, aktu zāle, kāpņu telpas- skolas vides uzlabošana. Dalība ar ANV 

zēnu kora grupu  skolēnu Dziesmu un deju svētkos. 

2.Profesionālajā jomā manā darbā spilgtākais 

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmeta olimpiādēs, “Esi Līderis” projektos/konkursos – ārpus skolas, kopā ar skolēniem. 

Iesaitīšanās skola vides uzlabošanā – skolas logo, aizskaru šūšana aktu zālei, soliņi skolas teritorijā (aiz skolas), 

piparkūku darbnīcas kopā ar skolēniem, skolēnu iesaistīšana brīvprātīgajā darbā/labdarībā. Darbošanās projektos “Esi 

Līderis”, “Skola 2030”, Erasmuss. Jauna mācību programma “Dizins un tehnoloģija”, sevis pilnveidošana – tehnoloģiju 

jomā. mācību materiālu izveidošanā. Akciju un radošo darbnīcu organizēšana skolēniem un skolēnu vecākiem. 

3.Lepojos ar saviem kolēģiem (kuru un par ko) 

Inese Krūmiņa, Līga Krūmiņa, Sanita Čibala, Inese Kaulakane, Daiga Kozule Inita Lāce, Ilona Apsīte, Larisa Grīsle – 

skolēnu sagatavošana konkursiem/ dalība konkursos, valsts macību priekšmetu olimpiādēs. S.Sverčkovs, V.Savkovs – 

skolēnu sagatavošana un motivēšana dalībai  sporta sacensībās individuāli un komandā. Lāsma Baltiņa, Esēnija 

Lielbārde, Baiba Dzelzskalēja-Kalēja, Pārsla Meistere - pasākumi un aktivitātes pirmsskolas un sākumsskolas posmā, 

latvisko tradīciju saglabāšana, skolas vārda popularizēšana. Guna Tomiņa – vasaras nometnes plānošana un 

organizēšana. Karina Ozoliņa, Sanita Čibala – uzdrīkstēšanās un darbošanās projektos. Inese Marķitāne – degsme par 

jaunsardzi un Latvijas patriotisma stiprināšana jauniešos  ( mācību ekskursiju plānošana, nometņu organizēšana, 

skolēnu motivēšana). Daiga Kozule – skolas avīze, padomi un atbalsts ikdienas darbā. Rolads Holla – atbalsts un 

padomi tehnoloģiju jautājumos. Janīna Petrova – atsaucība, atbildīga attieksme par “skolas dzīvi”- starpbrīži, garderobe, 

gaiteņi, skolas apkārtne. Irēna Semeika un Māra Verbicka – atsaucība un atbalsts, padoms dokumentu sagatavošanā 

2014. 

 

2019. 

Svetlana 

Razmislova 

Alūksnes novada vidusskolas Pateicība  par toleranci, godprātīgu darbu  

Alūksnes novada vidusskolā un sveicot skolas 75. g. jubilejā 

Alūksnes novada vidusskolas Pateicība  par darbu Alūksnes novada vidusskolā 

un sveicot skolas 80. g. jubilejā 
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Anna Kurčastova, Lidija Monastirska, Svetlana Rasmislova, Anita Kalniņa un Melānija Kovtuna– skolas telpu 

uzkopšana un remonts, rūpes par telpu tīrību, zaļie augi skolas telpās. Lilita Rancāne – atbildība par uzticēto darbu, 

nopietna attieksme pret veicamajiem darba pienākumiem, vēlme apgūt jauno…Ilze Ļīviņa, Silva Zariņa, Lāsma Gibala – 

skolas vārda atpazīstamības popularizēšana, skolas darba plānošana un organizēšana, ikdienas darba procesa 

izaicinājumu un šķēršļu risināšana. 

APSĪTE ILONA 

Alūksnes novada vidusskolā strādāju no 2011.gada septembra. Strādāju 

skolā par matemātikas un fizikas un esmu 9.klases audzinātāja . 

Lepojos ar visiem saviem kolēģiem. Paldies  par sapratni, atbalstu. Tomēr 

īpašu paldies gribas teikt skolas direktorei Ilzei Līviņai par gaišajām, 

siltajām   un izremontētajām skolas telpām. Es lepojos ar savu skolu ! 

Paldies Silvai  un Lāsmai par sniegtajiem padomiem mācību darba 

jautājumos. Paldies Baibai par atbalstu  un padomu grūti risināmos  

pedagoģiskos jautājumos. Paldies visam tehniskajam personālam un no 

manis īpašs paldies Mārai! Kolektīva kopējie pasākumi 10 gadu laikā bijuši 

vairāki. Bet visi interesanti, mīļi un jautri. Man ļoti patika Ziemassvētku 

pasākums Gulbenes muižā. Daudz jauku atmiņu no brauciena pa Latgali. 

Visspilgtākās atmiņas no brauciena gar Kurzemes piekrasti, Kolkasrags un 

nakšņošana vieta ar cūciņām uz jumta. 

Savu novēlējumu skolai gribētu izteikt ar Raiņa vārdiem. 

“Pastāvēs, kas pārvērtīsies!” Veiksmi mums visiem! 

 

LĀSMA BALTIŅA 

Alūksnes vidusskolā strādāju no 2002.gada.Kad skola ieguva nosaukumu 

Alūksnes novada vidusskola, tad šajā skolā   biju nostrādājusi 9 gadus. 

Strādāju skolā par pirmsskolas un  interešu pulciņa skolotāju, kā skolotājs 

logopēds pirmsskolā un sākumskolā. 

Spilgtākās atmiņas par šo laiku. 

 Pats interesantākais bija tas, ka tieši manā dzimšanas dienā 24.augustā 

skola ieguva savu jauno nosaukumu Alūksnes novada vidusskola. 

Pa šo laiku ir daudz notikumu un atmiņu. Spilgtākās atmiņas ir 

1.septembris- Zinību diena. Kad uz skolu nāk mazie “ķipari” vecākiem 

turēdamies pie rokas, citam acīs mirdz prieks, smaids, citam asara uz vaiga, 

kas liecina par nedrošību, par bailēm no kaut kā jauna nezināma. Skolotājam 

ir jābūt tam, kas iedrošina, ar mīļu smaidu, mīlestību, sapratni gan vecākus, 

gan bērnus  ievedot viņus  jaunajā pasaulē. Domāju, ka man tas izdodas, jo 

es mīlu bērnus. Spilgtas atmiņas ir bijušas vienmēr gatavošanās Ziemassvētku pasākumiem. Radošās Ziemassvētku 

darbnīcas. Katru gadu kaut kas savādāks un neparastāks. Gan pasākumi, kad bija pa klašu grupām, gan kopīgi pasākumi 

pirmsskolai, sākumskolai kopā. Pats interesantākais ir izdomāt scenārijus, dekorācijas, tērpus, lai pašiem būtu 

patīkami, jauki  un svinīgi radīt svētku noskaņu. Mums pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem ir uzdevums ieviest 

Latviskās tradīcijas mūsu skolā, protams, mums neizpaliek  arī Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Lieldienas, 
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Mātes diena-ģimenes svētki. Šie Latviskie svētki man raisa interesi būt tuvāk latviskai sētai, tradīcijām un savai būtībai 

,ka es esmu latviete. Tāpēc mīlu savu dzimteni, zemi,  savu apkārtni, cilvēkus, kuri man ir apkārt. Latviskās tradīcijas 

stiprina mūs visus un dod spēku un enerģiju dzīvot un strādāt  radoši un godprātīgi. Vēl atceroties kolēģes, kuras ir 

strādājušas ar mani, daudzām meitas ir Lāsmas, kas arī dzīvē nav nejaušība. Skolotājai Aijai meita -Lāsma, skolotājai 

Inetai maita- Lāsma, skolotājai Diānai meita- Lāsma. Skolā sāku strādāt, kad biju ieguvusi diplomu pirmā līmeņa 

pirmsskolas skolotāja, lai gan kad sāku mācīties pat nedomāju, ka man dzīvē tā sanāks, kad izglītība noderēs, lai 

varētu strādāt skolā. Un atkal apstiprinās atziņa “īstajā vietā, īstajā laikā”. Tad pēc dažiem gadiem iestājos RPIVA 

augstskolā, kur apguvu sākumskolas skolotāja profesiju, un ieguvu bakalaura grādu pirmsskolas un sākumskolas 

skolotājs. Savu pratību drīz varēju likt lietā un izmēģināt pastrādāt arī sākumskolas posmā no 1.līdz 4.klasi. Gāja 

visādi, bet guvu lielu pieredzi. Sapratu, ka man tomēr pirmsskola ir mīļāka un piemērotāka manai būtībai. Laiks gāja 

un sapratu, ka man vajag vēl iet tālāk un attīstīt sevi.  Pienāca informācija, ka varētu apgūt skolotāja logopēda amatu. 

Tā bija mana nākamā izaugsmes virsotne. 2018. gadā ieguvu  Latvijas Universitātes diplomu ar skolotāja logopēda 

kvalifikāciju. Divu gadu garumā apgūstot šo profesiju ieguvu patīkamus, gudrus, radošus  domubiedrus, kuri arī vēl 

šobrīd atsaucās un neatsaka palīdzību. Paldies, ka man tika dota iespēja  savā skolā atkal savas iegūtas zināšanas un 

prasmes likt lietā un palīdzēt mūsu skolēniem logopēdijas jomā. 2020. gads mums visiem un arī man deva iespēju vēl 

padziļinātāk apgūt tehnoloģiju jomas, par ko sākumā ir liela neziņa, bet kad sāk darīt viss aiziet. Viens no pēdējiem 

profesionālajā jomā notikumiem bija pirmsskolas metodiskais seminārs ”Digitālā pratība,” kur jāvada bija seminārs  

visām Alūksnes un Apes novada pirmsskolas skolotājām “ZOOM” platformā, tas bija priekš manis izaicinājums, bet 

sapratu, ka gatavojoties es atkal apguvu daudz jaunas  lietas, kuras nebūtu iemācījusies, ja nebūtu šī situācija pasaulē. 

Kad viss bija beidzies, daudzi kolēģi rakstīja un apvaicājās kā gāja. Tas bija tik patīkami un jauki, ka Tu neesi viens . 

Patika direktores Ilzes  teikums: ”Acis darba izbijās, rokas darba nebijās”  Tad es sapratu, ka es varu. Arī šajā mums 

neparastajā laikā man visu laiku ir interese uzzināt kaut ko jaunu, tāpēc piesakos semināriem un kursiem, kas notiek 

attālināti. 

Lepojos ar saviem kolēģiem. 

Pirmais kolēģis ar ko lepojos ir Dace Alksne. Ar šo skolotāju es kopā strādāju pirmsskolas grupā vairākus gadus, un 

iepazinu tuvu. Par viņu es varu teikt tikai to labāko. Viņa ir īsts “Darba rūķis, īsts draugs” radoša, gudra, interesanta, 

izpalīdzīga, sirsnīga, atraktīva, ar humora izjūtu. Viņa vienmēr izdomās risinājumu jebkurai problēmai. Uz viņu 

vienmēr var paļauties. Es lepojos par katru kolēģi. Mūsu skolā ir ļoti laba, gudra, zinoša, saprotoša direktore Ilze. Viņa  

uzklausa un prot atrast labāko risinājumu katrai situācijai. Kolēģi, kuri ir atsaucīgi, saprotoši, izpalīdzīgi, 

pretimnākoši un arī var paļauties- (Baiba, Sanita, Līga,  Esēnija, Inese M., Marina, Daiga, Inese Kr., Karīna, Pārsla, 

Inese K., utt.). 

Spilgtākie kolektīvie pasākumi. 

Skolotāju diena, Ziemassvētki. Mācību gada noslēgums. Ekskursija pa Latgali, uz Limbažiem. Šie pasākumi saliedē un 

satuvina kolēģus, gūstam kopējus jaunus iespaidus. Iepazīstam viens otru tuvāk. 

Novēlējums skolai 

Skolas gaisotne ir ļoti ģimeniska un pozitīva. Mūsu skolā ir lieliska iespēja saprast, būt, augt, veidoties…būt lieliskā 

vidē ar patīkamiem cilvēkiem. Nobeigumā novēlu: 

“Katru dienu pa domai, pa teikumam, gaismas staram un atklāsmes brīnumam, 

katru dienu pa atziņai prātīgai ievīt gudrības audumā! ’’ 
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SANITA ČIBALA 
Sāku strādāt Alūksnes vidusskolā 1999.gadā, tātad – 1999./2000.m.g. kā 

pirmās latviešu klases audzinātāja. 
Skolā strādāju kā sākumskolas skolotāja, esmu mācījusi gandrīz visus mācību 

priekšmetus (ik pa laikam ar dažādām izmaiņām), izņemot sportu un mūziku. 

Un jau kādu laiku skolā mācu vizuālo mākslu. Audzinātāja no 1. līdz 6.klasei 

(pēdējā audzināmā klase, iepriekš 1.-4.kl.). 

1.Manas spilgtākās atmiņas par šo laiku  

Parasti spilgtāk atmiņā paliek vai nu labais, vai sliktais, tas pa vidu – mērenais, 

sajaucas viss kopā.  

Patika uzņemšana skolā, kad sāku strādāt. Patīk visi draudzīgie kolektīvie 

pasākumi – balles, ekskursijas, viss, kas saistīts ar kolektīvu. Jo es uzskatu, ka 

skola ir un ir jābūt vienai asinsritei – visi darām vienu darbu – audzinām, 

mācām bērnus.  

2.Profesionālajā jomā manā darbā spilgtākais 

Patīk, ka ļauj darīt, eksperimentēt ar savām zināšanām un prasmēm.  

Vislielākais profesionālais sasniegums ir tad, ja pēc skolas beigšanas bijušie skolēni Tevi atceras un pasaka “PALDIES”. 

Viens no pārsteigumiem bija, kad no Rēzeknes Augstskolas saņēmu pateicību, ko bija teikusi skolniece, kurai tikai dažus 

gadus biju mācījusi vizuālo mākslu. Bet ne jau par mācību priekšmetu, bet par dzīves ziņām.  

3.Lepojos ar saviem kolēģiem (kuru un par ko) 

Gandrīz ar katru kolēģi ir par ko lepoties. 

Daiga, Silva, Dace, Līga, Baiba, Lāsma B., Ilona, Inita, Lāsma G., Sergejs, Vadims – padoms, atbalsts, zināšanas, 

cilvēciskums. 

 Karina, Inese M. – sirsnīgums, cilvēciskums, skolēnu aizstāvēšana, “iejušanās skolēnu ādā”, atbalsts. 

Esēnija – enerģija, uzdrīkstēšanās, vēlēšanās darīt, maksimālisms it visā, ko dara, atbalsts. 

Zinu, ka man ir jāpateicas Daigai un Inesei Ka. par to, ka strādāju ANV, viņas mani šeit “ievilka”, un skola, kurā 

strādāju ir vairāk kļuvusi MANA, nekā skola, kuru pabeidzu. 

Un, protams, arī Ilze. Varu precīzi to pašu teikt, ko Esēnijai - enerģija, uzdrīkstēšanās, vēlēšanās darīt, maksimālisms 

itin visā, ko dara, atbalsts.  

4.Manās atmiņās spilgtākie kolektīva kopīgie pasākumi (ekskursijas, pasākumi) 

Laikam jau tie, kas ir ārpus skolas, ka redzi savus kolēģus citā vidē, citos apstākļos. Visvairāk tās ekskursijas, kuras 

iekrita manā dzimšanas dienā. Skolas jubilejas, Ziemassvētku pasākumi, Skolotāju dienas pasākumi, kad vari justies 

ļoti īpaši. 

5.Mani komentāri, vērtējums, ieteikumi, novēlējumi 

Pastāvēs, kas pārmainīsies! 
Un mums ir jāgrib mainīties laikam līdzi. Ikdienā strādājot, man nemaz neliekas, ka mums starp kolēģiem ir 5, 10, 

20 gadu starpība.  

Paldies! Un cerībā uz labākiem laikiem. 
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DOBROVOĻSKA AINA 
Strādāju Alūksnes novada vidusskolā no 2011.2012. mācību gada, pārnākot 

mantojumā no Alūksnes vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas. 

Sākotnēji mācīju tikai informātiku Alsviķu konsultpunktā, pamazām 

informātikai pievienojās matemātika, datorika un dizains un tehnoloģijas. 

1. Patīkami strādāt kolektīvā, kurā ar savām problēmām var griezties pie 

jebkura, zinot, ka neviens neatteiks un jebkura ideja, profesionāli 

pilnveidoties, tiks atbalstīta. 

2. Profesionālajā jomā spilgtākai notikums: attālināto mācību procesa 

apguve, pāreja uz kompetenču izglītību. 

3. Lepojos ar visiem saviem kolēģiem, gan tiem, kas klusi un it kā 

nemanāmi izcili veic savus ikdienas darbiņus, gan tiem, kam visgrūtākajos 

brīžos ir pilni ar jaunām idejām, vēlmi arvien apgūt kaut ko jaunu. Īpašs 

lepnums par manām tuvākajām kolēģēm Ilonu un Initu, apbrīnoju direktores 

Ilzes spēju būt visur klāt, viņas vietnieču Silvas un Lāsmas spējas mierīgi ar smaidu risināt visas problēmas 

priecājos par Līgas spējām nepārtraukti apgūt jauno un Esēnijas dzīvesprieku un idejām! 

4. No  kopīgajiem pasākumiem atceros ekskursiju uz Cēsīm un Limbažiem, Ziemassvētkus Gulbenē. 

5. Ļoti priecājos par kolektīva saliedētību, vēlētos, lai tas nezustu!  

Skolai novēlu saglabāt savu gaišo auru un pastāvēt vēl ilgi, ilgi! 

 

 

 

 

DUBASOVA NATĀLIJA 

Alūksnes novada vidusskolā strādāju no 2017. gada. 

Strādāju skolā par medmāsu. 

1. Manas spilgtākās atmiņas par šo laiku ir gandrīz visi skolas pasākumi, kas ir 

bijuši pa šo laiku, jo tie vienmēr ir ļoti labi organizēti un ir interesanti. 

2. Profesionālajā jomā manā darbā spilgtākais ir mans pirmais gads, kad es sāku 

strādāt skolā, tāpēc ka līdz šim man tādas pieredzes nebija. 

3. Lepojos ar savu kolēģi - Janīnu Petrovu , jo viņa ļoti labi veic savu darbu, un 

labi komunicē ar bērniem.  

4. Manās atmiņās spilgtākais kolektīvais kopīgais pasākums ir 2019. gada 

ekskursija uz Kurzemi, jo interesanti un jauki pavadīju laiku ar saviem kolēģiem, 

un redzēju daudz ko jaunu. 

5. Es ļoti novērtēju darbu, ko katru dienu iegulda mani kolēģi šajā skolā.  

Es novēlu visiem veselību un izturību šajā neparastajā laikā! 
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DZELZSKALĒJA-KALĒJA BAIBA 

1. Man personīgi ļoti pārmaiņām bagāts bija 2013./2014.m.g.Tas bija 

laiks, kad mana ģimene pārcēlās dzīvot Alūksnē un mani bērni uzsāka 

mācības Alūksnes novada vidusskolā. Tā maz pamazām iepazinu 

skolotājus, kas nākamajā mācību gadā kļuva par maniem kolēģiem. Man 

ļoti patīk būt ANV kolektīvā un patiess prieks par skolas ārējās  vides 

iekopšanu un uzturēšanu. 

2. Par nozīmīgu pavērsienu profesionālajā jomā uzskatu mācības BSA 

2015.gadā, apgūstot sociālo darbu. Paralēli mācībām augstskolā ANV sāku 

strādāt par sociālo darbinieci. Strādājot šajā jomā, es pilnveidoju sevī 

profesionālo toleranci, kā arī zināšanas par vecumposmu aktualitātēm, 

izaicinājumiem.  

3. Ar patiesu cieņu vēroju tos kolēģus, kuri nesavtīgi ziedo savu laiku, 

zināšanas savu izglītojamo audzināšanai un izglītošanai. Par tādu es 

uzskatu Lāsmu Baltiņu, kura pašaizliedzīgi strādā pirmsskolas grupā, radot bērnam pirmo iespaidu par skolu, 

mācībām un savstarpējām attiecībām kolektīvā. Viņa iecietīgi strādā kā logopēds, iedrošina vingrot, attīsta bērna 

valodu. 

4.  Kolektīva ekskursija pa Kurzemi un Latgali, Straupi un Lielezeru kopīgi apmeklētās teātru izrādes un koncerti, bet 

man īpaši šķiet Ziemassvētku pasākumi Vecgulbenes muižā un Ziemeru muižā. Ir skaisti svētki kopīgi, bet man arī 

patika talkas skolas dārzā. Tā labā sajūta par padarīto darbu un redzi, ka var kopā padarīt tik daudz. 

Ticiet sapņiem, sapņi nepieviļ. Tas, kas dziļi iecerēts, pārņem visas mūsu domas un darbus, un agri vai vēlu mēs 

redzam tos piepildāmies. 

 

GALANCEVS IGORS 

Novada vidusskolā strādāju no 2011.gada. Skolā strādāju par Ēkas uzraugu, 

vēl papildus apkures sezonā par kurinātāju, bet vispār teiktu esmu universāls 

,cenšos jebkam atrast risinājumu. 

1. Spilgtākais kas nāk prāta ir skolas pārvērtības (redzēju kāda tā bija kad 

tikko sāku šeit strādāt - bēdīgi!) Tagad ir patīkami skatīties gan no iekšpuses, 

gan no ārpuses. 

2. Nevaru neko izcelt, mans darbs vai amats tas jau ir spilgts. Jūtos kolēģiem 

vajadzīgs, noderīgs. 

3. Lepojos ar visiem kolēģiem(skolotājiem, teh.darbiniekiem).Ikdienā redzu kā 

viņi atdodas savam pienākumam, darbam. 

4. Ekskursijas pašas par sevi jau ir patīkams laika pavadīšanas veids. Redzot, 

aprunājoties, esot kopā ar kolēģiem citā gaisotnē, arī paveras cits skats vienam 

uz otru…tas ir labi, jautri, noderīgi!!! 

Mēs nāksim un iesim, bet Skola Kanaviņu kalnā vēl stāvēs, pastāvēs un gaidīs savus mazos un lielos apmeklētājus 

katru dienu!!! Novēlu kolēģiem optimismu, sirdsmieru, protams veselību, visam tiksim pāri un iesim tālāk, nekas 

mūs neapturēs!!! 
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GIBALA LĀSMA 

Alūksnes novada vidusskolā strādāju kopš 2011.gada 24.augusta. 

Strādāju skolā par Latvijas un pasaules vēstures skolotāju, mācīju kādreiz 

psiholoģiju un kultūras pamatus. 

1.Manas spilgtākās atmiņas ir par skolas renovācijas laiku, par spēju 

draudzīgi sadarboties šajā laikā visam kolektīvam kopā. 

2.Profesionālajā jomā manā darbā spilgtākais ir dalība ar 10.klasi 

(2018.gada 13.septembrī) pasākumā Alūksnes pilsdrupās, klausoties un 

līdzdarbojoties U.Urtāna vadītajā lekcijā “ Marienburgas pils noslēpumi 

jaunākie arheoloģiskie izrakumi Alūksnes pilssalā” 

3.Lepojos ar Līgu Krūmiņu par uzņēmību un spēju organizēt  “Galvas rēķinu” 

pasākumu Alūksnes un Apes novados, “aizvest” skolēnus līdz šī pasākuma 

finālam Latvijas mērogā. Dalība IT izaicinājumā Ventspilī. 

4.Manā atmiņā ir viena no pirmajām skolotāju dienām, kad skolotāji, 

sadalījušies pa grupām, bija izdomājuši dažādus priekšnesumus – dejas, 

dziesmas u.c 

5.Mani komentāri, vērtējums, ieteikumi, novēlējumi  

Ir svarīgi nepalikt uz vietas. Iet vai braukt, meklēt, atrast, kļūdīties. Turpināt ceļu tālāk vai atgriezties - katra paša 

izvēle.. Bet visā šajā ceļā paņemt pa daļiņai.. Kādu akmentiņu, kādu kristāla gabaliņu no tā, kur esi bijis, ko 

piedzīvojis. Noskaņu, cilvēkus, kas tev bijuši blakus. 

 

 

GRANICINA JEĻENA 

Alūksnes novada vidusskolā strādāju no 2011. gada. 

Strādāju par krievu valodas skolotāju. 

1. Katrs darba gads nes gan ko jaunu un interesantu, gan arī dažkārt ne tik 

pozitīvu – tas viss veido pedagoga pieredzi. Grūtākais laika posms skolas 

renovācijas laikā, taču rezultāts sevi pilnā mērā ir attaisnojis. 

2. Līdz šim mācību darbs, lielākoties, noritēja vecākajās klašu grupās. 

Pakāpeniski uzkrājusies pieredze darbā arī ar jaunākām klašu grupām, 

bagātinājusies mācību materiālu bāze, pilnveidojies zināšanu un prasmju 

apjoms. 

3. Lepojos ar visu skolas kolektīvu, jo no katra var iemācīties ko jaunu. 

Ikdienās darbā lielu atbalstu jautājumos sniedz Daiga Kozule un Lāsma 

Baltiņa. 

4. Šajā laikā bija ļoti daudz dažādu braucienu, ekskursiju un pasākumu. 

Katrs no tiem bija interesants, bet īpaši var izcelt ekskursijas uz dažādām Latvijas vietām, jo daļā no tām vēl nebiju 

bijusi. 

5. Pateicoties lielam darba apjomam, kas ieguldīts skolas uzlabošanā, katrā kabinetā ir ērti strādāt, ir pieejams 

interneta pieslēgums, pedagogi ir nodrošināti ar visu nepieciešamo mācību procesam. Attiecīgi šim gadam, ir arī iespējams 

vadīt attālinātās mācību stundas no skolas telpām, jo tur ir viss nepieciešamais 



26 

 

GRĪSLE LARISA 

Alūksnes novada vidusskolā strādāju no 2017. gada 1.septembra. Skolā 

strādāju par krievu valodas un mūzikas skolotāju, ka arī par pedagoga palīgu. 

Esmu audzinātāja 7.klases skolēniem. 

1. Visspilgtākās atmiņas par šo laiku man saistās ar savu pirmo parādīšanos 

skolā, ar sirsnīgu uzņemšanu skolas kolektīvā , ar iepazīšanos ar savu 

audzināmo klasi. 

2. Profesionālajā jomā manā darbā spilgtākais moments saistās ar eksāmenu 

krievu valodā 12.klašu skolēniem 2018.gadā. Tieši vidusskolas posmā 

eksāmenam gatavoju un to pieņēmu pirmo reizi . Tās bija izaicinājums. Kā 

arī atmiņā paliek sadarbības stundas kopā ar kolēģiem Gunu Tomiņu un Inesi 

Kaulakani. 

3. Ikdienā lepojos ar katru no saviem kolēģiem. Smēlos no visiem radošas 

idejas, domugraudus un vienkārši labu noskaņojumu. It sevišķi lepojos ar 

Līgas Krūmiņas panākumiem IT jomā , Ineses Marķitānes panākumiem VAM jomā un Ineses Krūmiņas panākumiem 

folklorā. Bet visvairāk ar mūsu direktores Ilzes Līviņas radošiem panākumiem defilē valsts mērogā. 

4. Atmiņā ir visas ekskursijas un svētku pasākumi, kurus biju apmeklējusi. Spilgtākās atmiņas par Ziemassvētku 

pasākumiem Gulbenes muižā un Ziemeru muižā. Īpaša aura un noskaņojums. 

5. Vēlos novēlēt sekojošo: 

Dārgie, dārgie kolēģi! 

Uzmundrinājums ikdienā, veselība un garīgais spēks lai ir ar Jums, 

Radošs gars, lielisks noskaņojums. 

Skolotāju darbs ir nenovērtējams! 

 

 

HOLLA ROLANDS   

Alūksnes novada vidusskolā strādāju no 2011./2012. m.g. 

Strādāju skolā par datortīkla uzturēšanas administratoru. 

1.Manas spilgtākās atmiņas par šo laiku saistās ar iespēju strādāt lielā 

kolektīvā, dažādiem izaicinājumiem skolas realizēto projektu ietvaros: 

renovācijā, infrastruktūras uzlabošanā, IT risinājumu pielietošanā. Pirmā 

lielā darba pieredze, kas noteikti neizdzēšami paliek atmiņā uz visu mūžu. 

Tāpat noteikti daudzu dažādu lietu apguve, kas nav tieši saistīta ar manu 

profesionālo darbu, bet strādājot skolā, kaut vai par tehnisko darbinieku, 

neizbēgami nākas saskarties un daudzreiz pat iesaistīties pedagoģiskā darba 

sfērā.  

2.Profesionālajā jomā manā darbā spilgtākais noteikti ir spēja organizēt 

skolas datortehnikas uzturēšanu (vidēji 10 gadu laikā skolā ir 100 

datortehnikas vienības) kārtībā cenšoties sabalansēt laiku tā, lai maksimāli 
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netiktu traucēts mācību process. Tāpat dažādu attālās datortehnikas pārvaldības risinājumu ieviešana un pētīšana, lai 

tas būtu maksimāli drošs un lēts process. 

3.Lepojos ar saviem kolēģiem (kuru un par ko). Es noteikti saku, ka es lepojos ar ikvienu savu kolēģi! Darbs skolā, tā 

nebūt nav pastaiga ikvienam darbiniekam, ir jābūt gataviem saskarties ar jebkādu situāciju skolas dzīvē. Bet noteikti 

visvairāk ir jālepojas ar skolas direktori, kurai ikvienā situācijā ir jātur roka uz pulsa. Skolas direktors ir pats 

galvenais stūrakmens skolā! Skolas direktors ir tas kurš virza skolas darbiniekus, motivē, sabar, kad nepieciešams, lai 

skola attīstītos, būtu sakārtota un maksimāli efektīvi pildītu savas funkcijas. Katrā saimē ir savs līderis, bet tāpat 

tikpat svarīgs ir ikviens ķēdes posms! Noteikti ir jālepojas ar to, kas ir sasniegts Alūksnes novada vidusskolā 10 gadu 

liekā un pie tā roku vairāk vai mazāk pieliek ikviens skolas darbinieks. 

4.Manās atmiņās spilgtākie kolektīva kopīgie pasākumi ir saistīti ar Ziemassvētku laiku! Katru gadu ir bijuši patiešām 

sirsnīgi un jauki Ziemassvētku noskaņu pasākumi kolektīvam. Tie liek nedaudz piebremzēt, apstāties, padomāt, 

pasmieties, aizmirst par ikdienas problēmām un baudīt mirkļa burvību. 

5.Mani komentāri, vērtējums, ieteikumi, novēlējumi. 10 gadi ir pagājuši ļoti ātri un patiesībā tas ir tikai viens mirklis 

pagātnē.  

Novēlu Alūksnes novada vidusskolai nepazaudēt uzcelto, nepazaudēt sasniegto un tiekties uz jaunām virsotnēm, 

mērķiem tuvākā un tālākā nākotnē! 

 

 

 

JANSONS AINĀRS 

Alūksnes novada vidusskolā strādāju no 2019. gada. 

Strādāju skolā par sētnieku, dārznieku. 

1. Manas spilgtākās atmiņas par šo laiku ir skolas visi pasākumi, 

ekskursijas. Visspilgtākās atmiņas ir par Ziemassvētku pasākumu Ziemeru 

muižā! 

2. Man ļoti patīk savs darbs un darba pienākumi. Tos es veicu ar prieku! 

3. Lepojos ar  Janīnu, jo ar viņu var jauki parunāties, ka arī ieejot skolā 

Janīna vienmēr visus sagaida ar smaidu! 

4. Manās atmiņās spilgtākie kolektīva kopīgie pasākumi ir Ziemassvētku 

pasākums Ziemeru muižā un pasākums ābeļdārzā. 

Novēlu visiem to labāko un lai viss izdodas kas iecerēts. 
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KALNIŅA ANITA 

Alūksnes novada vidusskolā strādāju no 2009.gada, kad tā vēl bija Alūksnes 

vidusskola. Strādāju skolā par apkopēju un laboranti.  

No 2011.gada līdz šai dienai visspilgtākās atmiņas ir Ziemassvētku 

pasēdēšanas un aktivitātes darba kolektīvā. 

Spilgtākais mana darba profesionālajā jomā ir moments, kad sāku strādāt 

ķīmijas laboratorijā par laboranti. Tajā momentā viss likās jauns un 

neizprasts. 

Lepojos ar Normundu Strupiņu, jo viņš vienmēr ir atsaucīgs un izskaidros 

nesaprotamo, lojāls, saprotošs.  

Spilgtākais kolektīva pasākums bija brauciens uz vietu, kur mums bija iespēja 

aplūkot daudzveidīgas peoniju šķirnes un rododendrus u.c. 

Varu ar lepnumu teikt, ka man ir prieks strādāt šajā kolektīvā, kur vienmēr 

tiek pasniegta roka, ja nepieciešama palīdzība. Prieks strādāt tādā atmosfērā, 

kur nekas nav saspiests un uzbāzts. Mēs visi kopā ejam uz labu rezultātu, lai 

jaunieši augtu un mācītos labi nodrošinātā vidē.  

Pirmkārt, vēlos novēlēt izturību mums visiem, jo šobrīd pasaulē nav tie labākie apstākļi, lai nolaistu rokas. 

Otrkārt, pacietību un veselību, jo tā ir primāra vajadzība -  šobrīd un vienmēr! 

 

 

 

 

KAULAKANE INESE 

Alūksnes novada vidusskolā strādāju no 1988. gada 1. septembra. 

Strādāju skolā par skolotāju. Mācu latviešu valodu un literatūru. Esmu 

klases audzinātāja 11. klasei. 

1. Manas spilgtākās atmiņas par šo laiku 

Zinību diena. Iesaistīšanās projektā ”Kompetenču pieeja mācību saturā”. 

Savai Alūksnei (Latvijas dzimšanas diena savas dzimtās pilsētas Alūksnes 

zīmē (katra klase bija sagatavojusi video par kādu vietu pilsētā). Sirsnīgie 

ģimeņu vakari. Jūnijs-izlaidumu laiks. Alūksnes novada vidusskolas 

draudzīgais kolektīvs kopā ar bijušajiem darbiniekiem un viesiem skolas 80 

gadu jubilejā. 

2. Profesionālajā jomā manā darbā spilgtākais 

Profesionālajā jomā manā darbā spilgtākais ir darbu darīt ne vien ar prātu, 

bet arī ar sirdi, būt pārliecinātai par to, ko daru, censties būt orientētai gan 

uz sevi, gan uz skolēnu, padarīt gaišākus skolēnu prātus. „Izglītības saknes 

ir rūgtas, bet tās augļi ir saldi,” šos vārdus teicis viens no dižākajiem skolotājiem – Aristotelis. Tie liecina par to, 

ka skolotājs ir tas, kurš palīdz skolēnam pārvarēt šķēršļus un tiekties pēc pilnības. Un šo visu es saucu par spilgtāko 

savā profesionālajā jomā. 
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3. Lepojos ar saviem kolēģiem (kuru un par ko) 

Es lepojos ar katru kolēģi, jo katram piemīt kaut kas īpašs, bet ikdienas darbā lepojos ar Ilzi Līviņu, Silvu Zariņu, 

Lāsmu Gibalu, Baibu Dzelzskalēju – Kalēju, Inesi Krūmiņu, Larisu Grīsli, Daigu Kozuli, Inesi Marķitāni, Lilitu 

Rancāni, Pārslu Meisteri par profesionalitāti un sadarbību. 

4. Manās atmiņās spilgtākie kolektīva kopīgie pasākumi (ekskursijas, pasākumi) 

Spilgtākie kolektīva kopīgie pasākumi ir visas organizētās ekskursijas: Aglonas bazilika, Kristus Karaļa kalns, 

Zemnieku saimniecība „Jāņkalni” u. c.                                                                     

5. Mani komentāri, vērtējums, ieteikumi, novēlējumi                                           

Esmu lepna, ka strādāju Alūksnes novada vidusskolā! 

Lai mūsu skola – ”Kanaviņu kalnā” – izstaro gaismu un piepilda bērnu sirdis ar prieku un 

zināšanām! 

Lai mums visiem izdodas būt atbildīgiem, saprotošiem un radošiem, jo tad skola mūs sadzirdēs, 

sapratīs, novērtēs, tā ar mums leposies! 

 

 

 

KOZULE DAIGA 
Alūksnes novada vidusskolā strādāju no 1992./1993.m.g. 
Strādāju skolā par latviešu valodas un literatūras, kā arī ētikas skolotāju. 

Pēdējā mana audzināmā klase (13 skolēni) skolu beidza 2014.gadā. 

Manas spilgtākās atmiņas saistās ar skolas salidojumiem, jubilejas reizēm, 

kad skolā ierodas absolventi un stāsta par savām turpmākajām gaitām. Ļoti 

īpaši ir Žetonu vakari. Arī katrs 1.septembris ir gaidīts kā jaunā sākums. 

Profesionālajā jomā manā darbā spilgtākais ir laika posms, kad bija iespēja 

piedalīties Skola 2030 semināros un mācīties pavisam ko jaunu,- jaunu 

metodisko pieeju, darbošanos digitālajā vidē. 

Lepojos ar saviem kolēģiem! No katra darba kolēģa varu kaut ko mācīties. Skolas 

administrāciju apbrīnoju par ikdienas darba prasmīgu organizāciju. Tehniskie 

darbinieki rūpējas par tīru un sakoptu vidi. Gadu gaitā ciešāka sadarbība 

bijusi ar valodu skolotājām: Inesi Kaulakani, Silvu Zariņu, Ainu Ezeriņu, 

Pārslu Meisteri, Karinu Ozoliņu, Ligiju Grasi, Jeļenu Graņicinu, Ņinu 

Urlapovu, Svetlanu Koroļovu. Sadarbība izveidojusies ar klašu audzinātājām, kuras apbrīnoju par spēju prasmīgi un 

cieņpilni veidot attiecības ar skolēniem un priekšmetu skolotājiem. Ilgstoši sadarbojos ar skolas bibliotekāri Marinu 

Saveļjevu. Prieks strādāt kopā ar kolēģiem, kuri sevī apvieno augstu profesionalitāti un cilvēkmīlestību. Tā ir unikāla 

drošības sajūta, kad zini, pie kā vērsties, kad jāpalūdz padoms metodikā vai konflikta risināšanā, jāapgūst jauna 

datorprogramma vai jāsalabo žalūzija.  

Manās atmiņās spilgtākie kolektīva kopīgie pasākumi bija brauciens uz Krieviju, Mihailovskoje, Vecgulbenes un Ziemeru 

muižu, Limbažiem. 

Labirints nejautā, vai tu ej pareizi vai nepareizi. Labirints jautā, vai tu ej. Lai nemitīgā dzīves kustība dod enerģiju, 

vairāk gaišu domu un spēju tikt galā ar mūsdienu dzīves līkločiem! Lai ikdienas darbam plānāka rūpju garoza! 
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KRŪMIŅA INESE 
Skolā strādāju labu laiku pirms 2011.gada, kad tā ieguva pašreizējo 

nosaukumu – Alūksnes novada vidusskola. 

Mācību priekšmets, kuru skolā pasniedzu ir MŪZIKA un interešu izglītības 

pulciņi. Strādāju ar visām klasēm visos vecumposmos. Kā audzinātāja esmu 

izpaudusies nedaudz, audzinot 7.-9.klasi. Patreiz tā ir 5.klase, kuri mani 

iedvesmo un es viņus. 

1. Spilgtākās atmiņas skolā saistās ar skolas jubilejām pirms diviem un 

7 gadiem, kad noritēja gatavošanās process un sajūtas par paveikto. 

2. Manā profesionālajā darbā spilgtākais notikums noteikti ir pagājušie 

skolēnu dziesmu un deju svētki ar skolas zēnu kori, kad ieguvām ļoti labus 

rezultātus un piedalījāmies Mežaparka lielajā estrādē, dziedot kopkorī. 

3. Kolēģi? Tā pat kā skola, kura mainās gan no ārpuses, gan no iekšpuses, 

arī kolēģi ir mainījušies. Nevienu neizcelšu, jo visi, kuri strādā un ir strādājuši, man ir bijuši kā dzīves skolotāji, 

kuri gan iedrošinājuši, gan uzklausījuši, gan padomu devuši. 

4. Spilgtākais pasākums, kuru es atceros, ir kādi skolas darbinieku Ziemassvētki, kurus vadīja direktore Ilze. Prātā 

bieži nāk tās pārsteiguma sajūtas, kad atvērās skolas zāles durvis un pa tām iesoļoja Ziemassvētku vecīši un 

mūzikas pavadībā iepriecināja ar atraktīvu un humora pilnu deju. 

5. Novēlējums Alūksnes novada vidusskolai: 

 

Kalnā ir nams, kurš mainās – 

Naktīs tas kluss, bet dienās tīts skaņās. 

Radošie gariņi piepilda telpas 

Tik interesanti, ka aizraujas elpas. 

Domas lido un ausis tās tver, 

Kad skolotājs zinību durvis ver. 

Šodien ir tā, rīt savādāk, 

Katrs dara kā prot un māk. 

Daudz gadus novēlu kalnā būt, 

Ar smaidiem aicināt iekšā un lūgt: 

Apsēdies, paklausies, piedalies, 

Esi ar mums un priecājies! 
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KRŪMIŅA LĪGA 

Alūksnes novada vidusskolā strādāju no 2011.gada (no 2000.gada līdz 

2011.gadam Alūksnes vidusskolā) 

Strādāju skolā par sākumskolas skolotāju, galvenokārt mācu matemātiku, 

latviešu valodu un datoriku. 

1.Manas spilgtākās atmiņas par šo laiku. Man patika laiks, kad kopā ar 

kolēģiem piedalījāmies dažādos projektos un konkursos, kuros iesaistījāmies 

paši ar dažādām idejām un aktivitātēm. 

2.Profesionālajā jomā manā darbā spilgtākais. Svarīgākais profesionālajā 

jomā bija dalība MS, Lielvārda organizētajos konkursos ar saviem 

metodiskajiem materiāliem, kā arī bija iespēja 2 reizes pārstāvēt Latviju kā 

inovatīvajam skolotājam, iegūta papildus izglītība. Interesanti bija arī IT 

prasmju pilnveidošana darbā ar senioriem projektā “Pieslēdzies, Latvija!” 

3.Lepojos ar saviem kolēģiem (kuru un par ko) 

Aina Ezeriņa-par skolotāju un skolēnu iesaisti starptautisko projektu 

realizēšanā. Rolands Holla-par vienmēr palīdzēšanu IT jomā. Inita Lāce, Ilona 

Apsīte-par kopā organizētajiem matemātikas jomas pasākumiem. Dace Alksne-par profesionālajām sarunām gan 

pedagoģijas metodikā, gan IT jomā. Lāsma Baltiņa, Daiga Kozule, Inese Kaulakane-par atsaucību dažādās ikdienas 

aktivitātēs. Silva Zariņa, Lāsma Gibala-par palīdzību profesionālajā jomā. Viss tehniskais personāls skolā-par dažādu 

jautājumu operatīvu risināšanu, sapratni nestandarta situācijās. 

4.Manās atmiņās spilgtākie kolektīva kopīgie pasākumi (ekskursijas, pasākumi). Gadi gan sajaukušies, bet vecgada 

pasākumi skolā. 

5.Mani komentāri, vērtējums, ieteikumi, novēlējumi. 

Lai izdodas katram piepildīt savas pedagoģiskās atklāsmes, jauninājumu izpratni, nepazaudēt vēlmi mainīt un 

mainīties. 

 

 

 

KURČASTOVA ANNA 

Alūksnes novada vidusskolā strādāju no 2011.gada. 

Strādāju skolā par apkopēju. 

Manas spilgtākās atmiņas par šo laiku - skolas renovācijas laiks. 

Profesionālajā jomā - viss kas saistīts ar kolektīvu, remontdarbi skolas 

telpās, jaunas mēbeles skolas telpās, datortehnika, puķes uz palodzēm. 

Lepojos ar visu skolas kolektīvu, visvairāk ar Ilzi Līvinu un Janinu Petrovu, 

Igoru Galancevu, Normundu Strupinu - atbildīgi, sirsnīgi, kas vienmēr ir 

gatavi palīdzēt. Visvairāk patika ekskursijas, skolas jubileju svinības un 

Ziemassvētku pasākumi. Turpināt ceļu tālāk - sakārtot sporta laukumu. 

Dzīve tam ir liela plaša, 

     Lieli plaši kam ir mērķi, 

    Dzīve tam ir ceļā, skaista, 

    Ceļa skaista kam ir dvēsele. 
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LĀCE INITA 

Alūksnes novada vidusskolā strādāju kopš šī nosaukuma iegūšanas (vispār 

šajā skolā no 2003.gada augusta) 

Mācu matemātiku posmā no 5.-12.klasei (dažādi gadi un dažādas klases) 

Šajā laikā audzināju klasi no 5.klases (2011./2012.m.g.) līdz 12.klasei 

(pabeidza skolu 2019.g.) 

Kolektīva maiņa un kopīgais darbs, sakarā ar skolu reorganizāciju. Jaunu 

kolēģu satikšana un cita pieredze (skola kļuva bagātāka arī ar tehnisko un 

materiālo nodrošinājumu). 

Ziemassvētku pasākumi “Eglīte pie Ilzes” (tā mēs daudzi to saucām). Ar 

pārsteigumiem, atrakcijām, dejām. Skolas jubilejas pasākumi un absolventu 

vakari, Ģimeņu dienas, 18.novembra pasākumi Kultūras centrā. Visas 

ekskursijas – vienkārši “SUPER” – būt kopā un atslēgties no ikdienas, 

relaksēties un vienmēr tik daudz ko jaunu ieraudzīt un piedzīvot… (Kuldīga, 

Ventspils, Kolkas rags, saulrieti jūras krastā, zivju  un citi labumi…Limbaži, Vecgulbenes muiža, Zvārtavas pils, 

Cesvaine, Madonas novads ar dažādajām saimniecībām… Kalsnavas aborētums… pa vidu dažas pirtis…brauciens uz 

Krieviju…  Visu nemaz nevar atcerēties…Skolotāju dienas ekskursijas – tā ir neatņemama dāvana, kas mūs bagātina 

un dod spēku strādāt un gaidīt atkal kādu pārsteigumu…Iespēja būt kopā šajā “attālinātajā” laikā pavasara dārza 

svētkos, kopīgajās kolektīvajās pusdienās skolas ēdamzālē. 

Lepojos ar Ilzi, - direktori, kas krīt un ceļas par savu skolu, par tās sakopšanu, saimniecisko vadīšanu (ir tik gaiši un 

labi nākt uz darbu, rādīt savu darba vietu citiem un lepoties ar to). Par visiem pasākumiem, kas mums bijuši. 

Ar Lidiju Monastirsku – skolas “zaļajiem pirkstiņiem”, kas telpas padara vēl pievilcīgākas – ziedošas. 

Ar Līgu Krūmiņu – viņas prasmēm IT jomā (ar bērnu piedalīšanos konkursos Ventspilī, “Rēķini galvā”). 

Ar Ilonu Apsīti – kas attālināto mācību procesu sakustināja ar tiešsaistes stundām ZOOMā (šķiet, ka mūsu skolā tas 

notiek visaktīvāk novadā). 

Ar Janīnu Petrovu – skolas “dzīvo atslēdziņu”, kas katru sagaida, pavada…. par visiem nomodā… 

Ar Baibu Dzelzskalēju – Kalēju – skolas “sociālo mammu”. Mums klase (audzināma vai tā, kurā esam stundā), viņai 

visa skola pilna ar “rūpju” bērniem.  

Tā kā manā eglītē starp spožām gaismiņām šūpojas iedvesmas gariņš, kas palīdzējis radīt mazu sveicienu. To atļauju 

lietot arī citur, ja rodas vēlēšanās… 

Lai Jaunā gada Vērsītis 

Steidzas šurp kā burvis, 

Un vieglītēm, ar radziņu, 

Lai atver nama durvis. 

Ar savu skaļo rēcienu, 

Lai aizbaida viņš bēdas 

Un tas, ko ienes mājās mums – 

Ir veselība, veiksme, laba vēlējums! 

(nama un mājās vietā var lietot skolas) 

Lai mums kopā viss izdodas! 
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LIELBĀRDE ESĒNIJA 

Alūksnes novada vidusskolā strādāju no (kura mācību gada) 2018. 

Strādāju skolā par (kādus mācību priekšmetus mācu, kādām klasēm 

audzinātājs)  

Strādāju par sākumskolas skolotāju (latviešu valoda, dabaszinības, dizains 

un tehnoloģijas, sociālās zinības, ētika, …), skolotāja palīgs. Ar 2020. gadu 

pasniedzu arī teātra mākslu 7.klasei.  

Vadu interešu izglītību “Esi kustībā”. Esmu bijusi klases audzinātāja 3., 4. 

klasei. Šobrīd 1.klasei. 

1.Manas spilgtākās atmiņas par šo laiku 

Pavadītais laiks nav bijis ļoti  ilgs šajā darba vietā, taču tas ir bijis ļoti 

darbīgs. Ja godīgi nevaru izcelt kādu spilgtu atmiņu, jo man vēljoprojām viss 

šķiet jauns un neierasts (vē nav rutīnas, lai kaut kas no tā visa izceltos).  

Taču vēljoprojām spilgta atmiņa ir no pēdējām sajūtām, kad atbraucot uz 

skolu sagaida lāpu izgaismota skolas teritorija. Tik ļoti, ka aizskāra līdz pat 

kauliņam. 

2.Profesionālajā jomā manā darbā spilgtākais. Kā spilgtāko atceros Māmiņdienas pasākumu “Mammīte Bitīte” , bērnu 

modes skates organizēšana un vadīšana, kā arī atklātās sadarbības stunda kompetenču pieeja mācību procesā - kultūras 

izpratne un pašizpausme mākslā “Cilvēks un laiks” 

3.Lepojos ar saviem kolēģiem (kuru un par ko) 

Ļoti lepojos ar Sanitu Čibalu, Daigu Kozuli, Karīnu Ozoliņu un Lāsmu Baltiņu, jo jau atnākot uz skolu uzreiz izrādīja 

vēlmi palīdzēt. Nekad nav atteikts padoms. Redzu pašu atdevi un attieksmi pret savu darbu. Prieks, ka ir laba sadarbība 

kopīga darba veikšanā – realizēšanā. Patīkami, ka katrs veltītais pasākums kolektīvam ir savādāks – gan vieta, gan 

galvenā doma. 

4.Manās atmiņās spilgtākie kolektīva kopīgie pasākumi (ekskursijas, pasākumi) 

Kā spilgtāko kopā būšanu atceros Jaungulbenes muižu. Svētku pasākums noslēdzot I sem. Tas bija skaisti! Nebiju tur 

bijusi.  

Par piedzīvojumu uztveru visu, kas tiek organizēts mūsu skolā kā kolektīvam. Ļoti patīk. Tas mūs kā kolektīvu saliedē.  

5.Mani komentāri, vērtējums, ieteikumi, novēlējumi 

Es uzskatu, ka ir ietiekami domāts par kolektīva labsajūtu kopumā un kolēģiem individuāli. Galvenais atcerēties, ka 

esam kolektīvs un viss paveiktais ir kopīgais darbs – tam ir jābūt mūsu kopīgajam mērķim. Mūsu skola ir tik 

mūsdienīga, kas spēj ne tikai pieņemt pasaules jauno bet arī  realizēt. Vērtēju savu darba vietu ( ja tas būtu ballēs) uz 

9, jo vienmēr ir kur augt. Ieteikt turpināt popularizēt savu darbu, līdz ar to skolu.  

Novēlu, lai skola pastāv mūžīgi! 
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LĪVIŅA ILZE 
Alūksnes novada vidusskolā strādāju no (kura mācību gada) – no 2011.gada 

Strādāju skolā par (kādus mācību priekšmetus mācu, kādām klasēm 

audzinātājs  - esmu direktore un bijusi audzinātāja 2017./2018.m.g. 

12.klasei un no 2018./2019.m.g. līdz 2020./2021.m.g. 10.,11.,12.klasei 

1.Manas spilgtākās atmiņas par šo laiku  

Īpaši spilgti atmiņā pirmā diena, 2011.gada 24.augusts, kad skolas 

kolektīvu no pašvaldības sveica Dzintars Adlers, no Izglītības pārvaldes 

Gunta Kupča un no E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas Ilga Ozoliņa. Tāds 

neizskaidrojams mulsums… Nebija vienkārši “satikties” diviem 

kolektīviem, kuri sākotnēji bija pret reorganizāciju, pret apvienošanu. Katrs 

ar savu “rozīnīti”, daudz personību, daudz ambīciju. Kopā 58 darbinieki. 

Šo 10 gadu laikā ik pa laikam atceros gan fiziski, gan emocionāli ļoti 

sarežģīto  “skolu apvienošanu”. Ļoti laikietilpīgi bija visu mantu pārcelšana 

no Jāņkalna ielas uz Kanaviņu ielu. Tas īpaši svarīgi bija Alūksnes mūzikas skolas kolektīvam, jo līdz 1.septembrim 

darbu jāuzsāk bija Jāņkalna ielas telpās. Protams, sāpīgi vakarskolas kolēģiem, kuri pavisam nesen bija ieguvuši  darba 

mājvietu Jāņkalna ielā, ļoti jauki iekārtojuši telpas, un tās atkal jāatstāj… Bet laiks un esošā situācija nedeva citu 

iespēju. Skolēnu skaits “diktē” savus noteikumus. Varbūt nedaudz vienkāršāk bija vidusskolas kolēģiem, jo tomēr palika 

“savās mājās”, bet arī bija jāpārplāno telpas, materiāli utt. Šajā procesā vislielāko atbalstu un sapratni saņēmu no 

Vizmas un Māras, kuras visu bija ļoti pedantiski sakārtojušas nodošanai no vakarskolas, savukārt vidusskolas pusē 

aktīvi iesaistījās visi - gan tehniskie darbinieki, gan skolotāji. Pārcelšanā iesasitīju savu ģimeni, armijas un 

zemessardzes ļaudis, “Spodras” darbiniekus. Pēc tam nenovērtējams atbalsts bija no vietniekiem – Silvas, Līgas, 

Normunda. Tad ļoti interesants laiks, lieliska pieredze tika gūta saistībā ar ERAF projektiem – ēkas siltināšanas un 

vides labiekārtošanas. Mazāki, bet ļoti nozīmīgi bija lauku atbalsta dienesta, Alūksnes un Apes novada fonda projekti, 

“Sprīdis labākai dzīvei”.Mācību jomā gan kompetenču projekts, gan līdera, Erasmus un citi projekti un aktivitātes. 

Biju ļoti lepna, ka mūsu skolas zēnu koris Alūksnes novada vidusskolas vārdam lika iemirdzēties lielajā svētku kopumā, 

ka darbinieki un skolēni piedalījās Alūksnes svētku ietvaros iestāžu gājienā, ka vienmēr esam kupli pārstāvēti Lācplēša 

dienas lāpu gājienos…Neizmērojams prieks par mūsu sportistu panākumiem un sasniegumiem visos gadalaikos, bet jo 

īpaši ziemas olimpiādēs. Ceļš uz direktora amatu nebija ilgi plānopts. Pieteikums vakancei tika izveidots it kā pa 

jokam, atsevišķu bijušo kolēģu motivēts un iedrošināts, bet ar savu redzējumu izglītības un skolas attīstībā mūsu 

Alūksnē. Šo gadu gaitā ir bijusi ļoti neliela kolēģu mainība, bet ikreiz man nostiprinās pārliecība ka mēs esam viena 

un vienota komanda ar vienādiem pamatmērķiem un bezgala lielām un pašaizliedzīgām darba spējām. 10-tajā mācību 

gadā mēs kopā bijā 49 kolēģi un 31 kolēģis šajā skolā strādā visus 10 gadus. 

Lai arī ir bijuši gana daudz rūgtuma brīžu, neizpratnes par cilvēku rīcību, attieksmi, tomēr viss šis laiks kopumā ir ar 

pozitīvu bilanci. Un kur vēl skolas jubileju pasākumi ar bijušo apsolventu un darbinieku patieso izbrīnu un lepnumu 

par skolu…  

2.Profesionālajā jomā manā darbā spilgtākais. Ļoti priecājos, ka mums izdevās uzsākt valsts aizsardzības mācības 

realizāciju nākošajā gadā pēc skolu reorganizācijas, ka aktīvi dalība tiek pieteikta dažādos projektos, akcijās, 

aktivitātēs. Lepojos, ka vienīgā skola no novada tika iekļauta “kompetenču” projektā.  

3.Lepojos ar saviem kolēģiem (kuru un par ko) 
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Lepojos ar visiem kolēģiem, katru savā jomā, katru savā laikā. Patīkami ir dzirdēt, ka viesi novērtē sakārtoto skolu, 

sniegto atbalstu, ka neskatoties uz ļoti spēcīgajiem steriotipiem ģimenes izvēlas mūsu skolu. Tas viss ir mūsu – gan 

skolotāju, gan tehnisko darbinieku, gan arī jau esošo skolēnu un viņu vecāku, vecvecāku, audžuvecāku kopīgs darba 

rezultāts, kurā katrs ir devis savu ieguldījumu. 

4.Manās atmiņās spilgtākie kolektīva kopīgie pasākumi (ekskursijas, pasākumi) 

Uzskatu, ka katrs pasākums ir ar kaut ko iegūlis sirdī, atmiņā. Raisa pārdomas un pozitīvas emocijas vairāku gadu 

garumā. Ekskursijas uz Limbažiem, Latgali, Kurzemi, teātra izrādes, Ziemassvētku pasākumi gan skolas telpās, gan 

Ziemeru muižā un Vecgulbenes muižā, skolotāju dienas pasākumi skolā, muzejā, pie Bērziņu ģimenes, pie kolēģa Gunta, 

mācību gada sākuma un noslēguma kopējie pasākumi, valsts svētku svinīgie pasākumi skolā, Alūksnes kultūras centrā. 

5.Mani komentāri, vērtējums, ieteikumi, novēlējumi 

Lai izdodas saglabāt pozitīvu attieksmi, iejūtību, sapratni un toleranci. 

 

MARĶITĀNE INESE 

Alūksnes novada vidusskolā strādāju no  2017.gada 1.septembra. Strādāju 

skolā par Ģeogrāfijas, Sociālo zinību, Veselības un Valsts aizsardzības 

mācības skolotāju. No 2020.gada 1.septembra esmu klases audzinātāja 

4.klasei. 

1. Pie spilgtākajām atmiņām noteikti jāpiemin, kā vispār nokļuvu Alūksnes 

novada vidusskolā. Iepriekšējais pasniedzējs šajā laikā dienēja NBS un 

paralēli skolai bija jāpilda savi tiešie dienesta uzdevumi. Es tiku uzaicināta 

aizvietot viņu Valsts aizsardzības mācības stundās, kad viņš netika uz 

mācību stundām. Pēc kāda laika skolas direktore piedāvāja nākt strādāt uz 

Alūksnes novada vidusskolu un vadīt ģeogrāfiju, sociālās zinības kā arī  

Valsts aizsardzības mācības priekšmetu. 

2.Profesionālajā jomā manā darbā spilgtākais: Skolotājs — piedzīvojums 

mūža garumā. Bērni. Viņi smaida man uz ielas. Viņi māj man ar rokām. 

Manī mīt pārliecība, ka skolotāja profesija ir viena no visaizraujošākajām 

profesijām uz Zemes. Skolotājs, kurš strādā ar bērniem, ik dienu saskaras ar bezgalību, jo bērni ir bezgalīgi dažādi. Līdz 

ar to, šī profesija sniedz bezgala daudz personīgās izaugsmes iespēju: izzinot citus, var iedziļināties sevī. Tā ļauj mums 

katru dienu kāpt pa savām dvēseles un prāta kāpnēm, augt un attīstīties visos virzienos. Nevar mācīt citus, nemitīgi 

nemācoties pašam. Un tas ir ārkārtīgi aizraujošs process. Skolotājs – tas ir piedzīvojums visa mūža garumā. Uz katra 

pedagoga pleciem ir milzīga atbildība. Ar savu piemēru bērniem ir jācenšas parādīt, kas ir godpilns un tikumisks cilvēks. 

Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu valstī būtu profesionāli, izglītoti un aizrautīgi pedagogi. Galvenais ir nebaidīties un 

ļauties. Ļauties piedzīvojumam mūža garumā. 

3. Es lepojos ar mūsu skolas direktori,  katru  skolas skolotāju, tehnisko darbinieku. 

4. Manā atmiņā spilgtākie  kolektīva kopīgie pasākumi - noteikti ir jāpiemin Ziemassvētku pasākums Vecgulbenes muižā, 

uzsākot 1.septembri - skolas ābeļu dārzā kolektīva saliedēšanās pasākums, ekskursijas.  

Novēlu skolai arī turpmāk attīstīties, modernizēties un sagatavot skolēnus, kas ar savām zināšanām būtu 

konkurētspējīgi ar citu skolu absolventiem!  

Skolai vēlu vienmēr būt skaistai. Labus skolotājus, kas ieved dzīvē gudrus cilvēkus, no kuriem atkarīga Latvijas 

nākotne un katra paša nākotne. Protams, vēlu labus, gudrus, uzticīgus audzēkņus! Skola ir vienīgā vieta, kurā 

atmiņu zvans, vienojot paaudzes kopā, cauri mūžībai skan. 
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MEISTERE PĀRSLA 

Alūksnes novada vidusskolā strādāju no 2003. gada 1. septembra. 

Strādāju skolā par sākumskolas skolotāju, angļu valodas skolotāju, 

pedagoga palīgu.  Mācu 1. klasei angļu valodu, 2. klasei angļu valodu, latviešu 

valodu, sociālās zinības, ētiku, dabaszinības, 3. klasei angļu valodu. Esmu 

2. klases audzinātāja. 

Manas spilgtākās atmiņas par šo laiku ir brīnišķīgas, jo esmu labi 

iepazinusi savus darba kolēģus, skolēnus, skolēnu vecākus. Priecājos par 

kolēģu sadarbību un atsaucību veidojot kopīgus pasākumus skolēniem. 

Man ļoti patika 1.-4. klašu kopīgi uzvestās  Ziemassvētku lugas un Mātes 

dienas pasākumi. Spilgti palicis prātā, ka lugās tēloju Sniega karalieni un 

ežu māmiņu. 

Profesionālajā jomā manā darbā spilgtākais ir Izglītības un Zinātnes 

Ministrijas apliecinājums par iegūto 2. pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes pakāpi, Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Atzinības Raksts par godprātīgu darbu skolēnu 

izaugsmes veicināšanā kā arī liels prieks bija strādāt Eiropas Sociālā fonda projektā ‘’Inovatīvas starpdisciplināras 

atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska 

mazināšanai bērniem un jauniešiem.’’ 

Lepojos ar saviem kolēģiem Inesi Kaulakani par godprātīgi ieguldīto darbu kā latviešu valodas un literatūras skolotāju, 

par viņas vadītajiem pasākumiem skolā, par iesaistīšanos projektos un to vadīšanā. Lepojos ar skolas direktori Ilzi 

Līviņu, jo  Alūksnes novada vidusskola ir skaista no ārpuses un iekšpuses. Skola ir labiekārtota un katrā kabinetā ir 

iespēja lietot informāciju tehnoloģijas, skolēni var apgūt dažādus uzdevumus pilnveidojot savas prasmes un iemaņas 

lietojot interaktīvo tāfeli vai datorklasē apgūstot un mācoties  ZOOM tiešsaistes programmā. 

Manās atmiņās spilgtākie kolektīva kopīgie pasākumi ir Alūksnes novada vidusskolas jubileju svinēšana, katra 

Skolotāju diena skolā ir svinīga un īpaša. Prātā palikusi ekskursija uz Aglonas baziliku un Kristus Karaļa kalnu, 

kuru apmeklēju pirmo reizi. 

Ļoti augsti novērtēju katru kopā būšanu ar kolektīvu. Liels paldies par skaistajiem, interesantajiem, organizētajiem  

kopā pavadītajiem dažādiem pasākumiem! Esmu lepna, ka strādāju Alūksnes novada vidusskolā. 

Lai Alūksnes novada vidusskola vēl ilgi izstaro gaismu un piepilda daudzu skolēnu sirdis ar prieku un zināšanām! 
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MONASTIRSKA LIDIJA 

 Alūksnes novada vidusskolā strādāju no 2011.gada par apkopēju. 

Gadi, gadi skrien tik ātri….2011.gadā 24.augustā atklājot Alūksnes novada 

vidusskolu, laidām gaisā balonus ar labām domām, lai sāktu kaut ko jaunu. 

24.augustā bija jaunās izglītības iestādes pirmā darba diena. 

Šogad jau būs 10.gadu jubileja. Par šiem gadiem skolā notika daudz izmaiņu. 

Tika izremontēti mācību kabineti, sporta zāle, nomainītas mēbeles. Kabineti ir 

ieguvuši mūsdienīgu vizuālo izskatu. 

Skolā ir daudz pedagogu par kuriem var teikt labus vārdus: Ilona Apsīte, Lāsma 

Baltiņa, ar kuru man iznāk vairāk kontaktēties, pārrunāt par dārzu, puķēm, 

bērniem. 

Spilgtāki mirkļi, kas par šo laiku manā atmiņā ir, skolas 75.gadu jubileja 

2014.gadā. Kā arī skolas 80.gadugrandiozā jubileja “Sniegpārslu virpulī” 

2019.gadā. Visi Ziemassvētku pasākumi, gan Jaungulbenes un Ziemeru muižās. 

Brauciens 2015.gadā uz izrādi “Pūt vējiņi” – Rēzeknē. Rīkotas ekskursijas uz Madonas, Limbažu, Cēsu novadiem, 

Straupi, Aglonu. Bērzaines pamatskolas attīstības centra un Cesvaines vidusskolas apmeklējums. 

Runājot par tradīcijām, iepriecina, ka katra 1.septembra pasākums ir savādāks, pārdomāts un idejām bagāts. Interesanti 

ir arī ģimeņu vakari, izlaidumi un Jaungada eglīšu svētki. Regulāri tiek rīkotas talkas, tiek sakopts skolas dārzs, tiek 

stādīti jauni koki un krūmi. Atpūtas brīži birztalā, pēc paveiktā darba. Labs darbs tika veikts skolas teritorijas 

labiekārtošanās, kuru jāturpina tālāk. 

Skolai ir lieliski pedagogi, lieliska direktore, tehniskie darbinieki. Skolai ir sava seja. 

Novēlu, lai skolas vārds skan ne tikai mūsu novadā, bet arī visā Latvijā! 

 

 

 

ORBIDĀNE INĀRA 

Ienācu kolektīvā pēc savas iniciatīvas, bet sastapos ar ļoti atbalstošu direktori 

Ilzi Līviņu. Man tika piedāvāta neliela darba slodze, kura lēnām pieauga. 

Šobrīd mācu krievu valodu(svešvalodu) vidusskolas klasēm. 

Skolā sastapos ar patīkamu, sakārtotu darba vidi, pretimnākošiem, 

komunikabliem kolēģiem, darbīgu tehnisko personālu, lielām klašu grupām 

un  zinošu, ar lielām darba spējām apveltītu direktori. 

Katrs skolotājs cenšas savu darbu izdarīt vislabāk, bet to īpaši nereklamējot, 

neuzsverot un negaidot uzslavas. Ir patīkami vērot, kā strādā pieredzes bagāti 

kolēģi. Izcelt kādu negribas, jo katrs savā jomā un uzdevumā savu reizi ir 

izcils. 

Taču vienu cilvēku no skolas lielās saimes man tomēr gribētos pieminēt. Tā ir 

direktore Ilze Līviņa. Ir apbrīnojama viņas spēja rūpēties par kolektīvu, 

saliedēt to, atrast laiku izrunāties ne tikai par darbu, bet arī citām 

sadzīviskām lietām. Man vienmēr paliks atmiņā mācību gada sākumu pedagoģiskās padomes sēdes ar neoficiālo daļu, 
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mācību gada noslēgumi, jubilāru godināšana, dāvanas Valsts svētkos un Ziemassvētkos. Direktore vienmēr ir zinoša par 

visu, kas notiek skolas dzīvē. Kur nepieciešams- paslavē, kur nepieciešams- aizrāda. 

Lai šajā pārmaiņu laikā skolā būtu  mūsdienīga , atraktīva , saprotoša, uz savstarpējo sapratni 

balstīta vide visiem- skolēniem, skolotājiem, tehniskajam personālam, vecākiem, ciemiņiem! 

 

 

OZOLIŅA KARINA   

Alūksnes novada vidusskolā strādāju no 2017./2018.m.g. 

Strādāju skolā par angļu valodas skolotāju  no 4.-6.kl.; no 8. – 9.kl.; no 

11.- 12.kl. un esmu 9.klases audzinātāja  

1.Manas spilgtākās atmiņas par šo laiku. 

Esmu kā Sprīdītis, kurš ir uzsācis skolas gaitas Alūksnes 2.vidusskolā 

1986.gadā. Biju pavisam maziņa un pie skolas nebiju radusi, jo neapmeklēju 

bērnudārzu. Tā man bija pirmā un vienīgā skola līdz pat 1998.gadam. Pēc 

12.klases devos studēt – laimi meklēt… 

 2017.gadā es atgriezos…vietā no kuras uzsāku sevis veidošanu.. Es sevi 

turpinu pilnveidot vietā, ko Sprīdītis dēvēja par MĀJĀM!! 

No sākumskolas skolotājas esmu izaugusi par vidusskolas skolotāju. Būšu 

mūžam pateicīga savām mūzām, kuras mani iedvesmo doties tālāk, redzēt 

vairāk un augt pilnvērtīgāk…. 

2.Profesionālajā jomā manā darbā spilgtākais 

Visvairāk mani iedvesmo skolēnu acu skatieni, kuros var izlasīt to, ka viņi 

ir sapratuši un ar prieku lieto angļu valodu. Tā viņiem patīk…un vēl  daudzi mīļie vārdi, kurus viņi izsaka no sirds!!! 

Skolēni ir atvērti ikvienam skolotājam. Viņi ļaujas jauna skolotāja metodēm un labprāt piedalās mācību procesā.. 

3.Lepojos ar saviem kolēģiem                                  

Lepojos ar ikvienu skolotāju un tehnisko darbinieku. 

Man ir tāda sajūta, ka esam viena liela bišu stropa bitītes, kur katra no mums zina savu darbiņu un to arī dara. 

Mums ir viens mērķis, lai mūsu bērni apgūtu mācību vielu un justos šeit labi. Mēs pašas jūtamies šeit labi un piederīgi. 

Tas pāriet arī mūsu bērnos. Mēs mīlam to, ko darām un darām to, ko mīlam!!   

4.Manās atmiņās spilgtākie kolektīva kopīgie pasākumi (ekskursijas, pasākumi) 

Ikviens kopā pavadīts mirklis rada atmiņas. Visi pasākumi un ekskursijas radīja tikai un vienīgi pozitīvas emocijas. 

PALDIES skolas direktorei par tām. Pirmais un spilgtākais notikums bija divu dienu ekskursija uz Ventspili. Kā sirsnīgs 

un ļoti izsmalcināts bija Ziemassvētku pasākums Gulbenes muižā. 

5.Mani komentāri, vērtējums, ieteikumi, novēlējumi 

Lai viss, ka notiek tur aiz skolas loga ir tikai tur, kaut kur…, lai tas neskar skolas iekšējo kodolu – SIRDI!! Lai tā 

turpina pukstēt neskatoties uz to, kas notiek tur, …ārā…!!! 

 

 

 

 

 



39 

 

PETROVA JANĪNA 

Alūksnes novada vidusskolā strādāju no  2011./2012.mācību gada 

Strādāju skolā par ēkas dežuranti  . 

Galvenais nosacījums uzsākot darbu skolā bija iegūt skolēnu uzticību, lai 

skolēni uz mani varētu paļauties, ja nepieciešama palīdzība. Viņi mani 

pārbaudīja kā es reaģēju, vai visu ievēroju. Cenšos savu darbu  darīt pēc 

labākas sirdsapziņas. Kā tas ir izdevies,  par to spriest citiem. Spilgtākais, 

kas man palicis atmiņā kā viena meitene vairākas reizes uzrunāja kā  ,, 

direktori”. Es viņai teicu: ,, Esmu dežurante” . Tad meitenei parādīju, kura 

ir direktore un aizvedu arī parādīt direktores kabinetu. Vēl atmiņā viens 

skolnieks, kurš  mani nosauca par ,, kameru””, jo visu skolu pārskatot. 

Daudzi uzrunā kā ,, skolotāju”.  

 Ar saviem darba biedriem saprotos. Ja ir vajadzība  man  kolēģi palīdz kā 

arī es palīdzu viņiem. Mans tiešais priekšnieks Normunds nekad nav atteicis 

palīdzību vai padomu. Viņš labi pārzin skolas lietas un par visu ir lietas kursā. Lielisks kolēģis ir Rolands, atsaucīgs 

un pretimnākošs.  

Direktore ļoti cenšas saliedēt kolektīvu ar kopīgiem pasākumiem un ekskursijām. Enerģiska  un ideju pārpilna, ir  

skaisti iekopts un sakopts skolas ābeļdārzs,  apkārtne un ugunskura vieta kopīgiem pasākumiem gan skolēniem, gan 

darbiniekiem. Skola ar katru gadu paliek gaišāka un sakoptāka.  Izremontēts tiek katrs stūrītis un mācību kabineti.  

Vajadzētu vēl skolas apkārtnē ziedošus kociņus, kuri zied no agra pavasara līdz vēlam rudenim. Lai mūsu  skola pilsētā 

būtu kā ziedošākā skola!  

Novēlu skolai , lai nesamazinātos skolēnu skaits un viņiem skola patiktu ar iekšējo tīrību,  gaišumu, labu izglītību 

un ziedošu apkārtni! 

 

 

 

RANCĀNE LILITA 

Es, Lilita Rancāne Alūksnes novada vidusskolā strādāju no 2019./2020. 

mācību gada. 

Strādāju skolā par skolotāja palīgu sākumskolas klasēs un palīdzēju 

pirmsskolas grupiņā. No 2020./2021. mācību gada mācu matemātiku 4.klases 

skolēniem un inženierzinības 7.klases skolēniem. Turpinu darboties  ar 

skolēniem, kam nepieciešams atbalsts mācībās. 

Manas spilgtākās atmiņas par šo laiku: skaista, zaļa skola.  Viss notiek 

nenormālā ātrumā. Daudz jauna, nezināma. Izpalīdzīgi kolēģi. Daru visu.  

Ļaujos darīt to, ko nekad neesmu darījusi. Dzīve turpinās arī pandēmijas 

laikā. 

Profesionālajā jomā šajā laikā man vislielākie notikumi. Strādāju ar 

skolēniem 4. un 7.klasēs pēc jaunajām kompetencēm. Iemācījos un vēl turpinu 
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apgūt darboties ZOOM. Apgūstu arī citas IT. Palīdzu bērniem, kam problēmas mācīties. Daru to ko nekad agrāk neesmu 

darījusi. 

Es lepojos  ar Baibu Dzelzskalēju-Kalēju. Baibiņa vienmēr būs tur, kur kādam vajag palīdzēt gan ar darbiem, gan ar 

labu vārdu. Viņa vienmēr noskaidro situāciju, problēmu, rod risinājumus. Pie Baibas griežas arī kolēģi ar savām 

likstām. Viņa uzklausa visus. Es viņu apbrīnoju. 

Man atmiņā visvairāk palicis Ziemeru muižas apmeklējums pie Ditas Balčus  2019.gada decembrī. Patika, ka pasākumā 

piedalās viss skolas kolektīvs. Jauka atmosfēra muižā. 

Šogad, es droši saku, ka šī ir mana skola. Man patīk, ka skolā droši vari jautāt. Tev vienmēr atbildēs, paskaidros un 

parādīs. Es vēlētos, lai ātrāk pāriet šis dīvainais laiks un mēs atgrieztos visi skolā. Satiktos ar skolēniem un kolēģīšiem. 

 

 

 

RAZMISLOVA SVETLANA 

Alūksnes novada vidusskola ̄ strādāju no 2011. mācību gada 

Strādāju skola ̄ par apkopēju un ķīmijas laboranti. 

1. Manas spilgtākas atmiņas par šo laiku - ir daudz pozitīvu atmiņu, kas 

saistītas ar darbu - gan ar darba kolēģiem, gan ar veicamo darbu, viens no 

spilgtākajiem ir kāda gada 8. marts, kad jaunieši sarūpe ̄ja mums patīkamu 

pa ̄rsteigumu skolas aktu zālē Ir patīkami apzināties, ka mūsu skolā ir ta ̄di 

audzēkn ̧i. 

2. Profesionālaja ̄ joma ̄ manā darba ̄ spilgta ̄kais - pieda ̄vājums kļūt par 

laboranti. Tas bija izaicina ̄jums un arī jauna motiva ̄cija, jo bija ja ̄apgūst 

daudz jaunas informācijas. 

3. Lepojos ar saviem kolēģiem (kuru un par ko) - Janīna Petrova - jo 

uzskatu, ka šis cilvēks labi pilda savus darba pienākumus, ir ļoti atbildīga 

un ar lielāko sirdsapziņu izturās pret uzticēto. 

4. Manās atmiņa ̄s spilgta ̄kie kolektīva kopīgieie pasākumi (ekskursijas, pasākumi) - lielās skolas jubilejas - ļoti labi 

organizēti un pārdomāti pasākumi, kuru laikā bija jūtama sve ̄tku sajūta ikvienam skolas darbiniekam. Paldies par 

svētkiem! 

5. Mani komenta ̄ri, vērte ̄jums, ieteikumi, novēle ̄jumi - 

 

Novēlu turpināt attīstīties un sasniegt jaunas virsotnes, veidot savu skolas tēlu un turpina ̄t radīt 

pozitīvu vidi darbam! 
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SAVEĻJEVA MARINA 

Strādāju skolā  no 2001.gada par bibliotekāri. Vadīju bibliotekārās stundas. 

Kopš 2011.g. skolas bibliotēka divas reizes nomainīja telpas. 

Kopš 2013.gada piedalos LNB lasīšanas veicināšanas programmas projektā 

“Bērnu un jauniešu žūrija” 

Lepojos ar visiem saviem kolēģiem, apbrīnoju viņu spējas pielāgoties 

attālinātajām mācībām. Dažādos mācību gados cieš kontakts izveidojas ar 

skolotājām Daigu Kozuli, Inesi Kaulakani, Sanitu.Čibalu, Daci Alksni, 

Lāsmu Baltiņu. Viņu iesaistīšanās konkursos un bibliotēkas organizētajās 

aktivitātēs. 

Uzslavu pelnījušas visas skolotāju dienai veltītās, un ne tikai, ekskursijas 

un pasākumi. (Uz Rīgu, Madonu, Rēzekni, Gaujienu, Zvārtavu, Ziemeriem 

u.c.) 

Novēlu, lai tuvākajā laikā izglītības sistēma stabilizētos, skola pastāvētu 

un attīstītos! 

 

 

SEMEIKA IRĒNA 
  

Alūksnes novada vidusskolā strādāju no  2011./2012.mācību gada 

Strādāju skolā par lietvedi- sekretāri. 

1.Manas spilgtākās atmiņas par šo laiku 

Noteikti tie  ir 1.septembra  un mācību gada pēdējās  skolas dienas pasākumi.  

2.Profesionālajā jomā manā darbā spilgtākais 

Jaunu tehnoloģiju izmantošana , dokumentu  iekšējā aprite  sistēmā Namejs. 

3. Lepojos ar saviem kolēģiem (kuru un par ko) 

10 darba  gados ir iepazīti daudzi kolēģi, kuri ir darbā ielikuši ( cits  vairāk, 

cits varbūt mazāk) savu dzīves gadus  darbā skolā  kā arī  manās atmiņās. 

Katrs devis ir kādu ieguldījumu arī skolas vēsturē. Kāds  ar iestādījis  koku, 

kāds  ir mudinājis bērnus  piedalīties konkursos novada  un republikas 

mērogā, bet visvairāk cienu  tos kolēģus, kuri pat, ja kļūdās,  prot kļūdas 

atzīt.  Iegulda darbā savas spējas un prasmes, neprasot un negaidot, kas par 

to būs. Citēju Raini:“Kas darbu nedara, tas par darbu runā. Kas darbu nespēj, tas darbu kritizē. Kas darbu dara, tas 

klusē, un darbs par viņu runā.” 

4.Manās atmiņās spilgtākie kolektīva kopīgie pasākumi (ekskursijas, pasākumi) 

Pasākumi – Ziemassvētku, 75. un 80. gadu skolas jubilejas. Ekskursija uz Aglonu, piepildīta diena, kura beidzās ar 

izrādi ,, Pūt vējiņi”. Paldies par visām kopā būšanas reizēm, gan darbā, gan svētkos!  

5.Mani komentāri, vērtējums, ieteikumi, novēlējumi-  

Pastāvēs, kas pārvērtīsies! 

Būt vērīgiem un prast reizēm redzēt ar sirdi! 

Pamanīt tos, kuri atšķiras - gan skaļos, gan klusos, gan savādākos! 
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SAVKOVS VADIMS 

Daudz jaunu izaicinājumu, daudz darba un mācību. 

Lepojos ar kolēģiem: Daci Alksni, Ilzi Līviņu - mērķtiecīgākie no kolēģiem ar 

prātam neaptveramām darba spējām. Spilgtākie kolektīva pasākumi - Jaunā 

gada svinēšana un kopīga ekskursija uz Limbažiem. 

Novēlu daudz zinātkāru skolēnu!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STILVE ANITA 

Alūksnes novada vidusskolā strādāju no 2003./2004.m.g. Strādāju skolā par 

ķīmijas, bioloģijas, dabaszinību skolotāju.  Audzināju 10.-12.klases    *** 

2003.- 2006.g ; *** 2006.- 2009.g; *** 2009.- 2012.g. Šis laiks liekas, ka 

pagājis parastā ikdienā – stundas, gatavošanās stundām, darbu labošana, 

tikai šo gadu laikā ir mainījušās skolēnu sejas, bet ikdienas darbs ir tas pats. 

Prieks, ka skolā ir ienākušas jaunas tehnoloģijas, kas atvieglina darbu. Varam 

izprintēt materiālus katrs no sava kabineta un kabineta datora, nav jāiet uz 

skolotāju istabu, jāgaida rindā uz skolotāju istabas datoru. Labi, ka dzīvē 

ienākusi e-klases ar žurnāliem, tad katru starpbrīdi nav jāskrien pēc 

žurnāliem. Semestra beigās, lai izliktu atzīmes, nav jāgaida, kad atbrīvosies 

attiecīgais žurnāls, lai izliktu vērtējumus. Ļoti labi, ka katram skolotājam 

klasē ir dators, nav kā iepriekš, kad tā nebija, jānes bija savs personīgais 

dators, jo bija izveidoti “DZM materiāli” un jaunā programmā nācās tos 

izmantot. Prieks, ka šajā laikā arī ķīmijas laboratorijas telpas ir izremontētas, ir patīkami ieiet. Jauki , ka ir bijusi 

iespēja palielināt laboratorijas darba vietu skaitu, ka nav skolēniem pie vienas darba vietas jāstrādā pa trīs vai pat 

četriem lielākajās klasēs. Skolā gaiteņi kļuvuši mājīgāki ir augi, foajē telpa ir mājīga: ir kur apsēsties, interesantie 

noformējumi (par ko var pateikties skolotājai Initai Lācei). Skaisti sakopta skolas un “vecajā ābeļdārzā” teritorija, ir 

soliņi, ierīkota ugunskura vieta. Profesionālajā jomā spilgtākais ir jauno tehnoloģiju “ienākšana” skolā un to 

izmantošana: sākumā ar šausmām un bailēm, kā veiksies, ka tik kaut ko nesabojā, nenospied kaut ko ne tā stundas 

laikā, jo diemžēl manai paaudzei šīs tehnoloģijas jau jāapgūst tikai tagad, kad skolas un studiju gadi jau ir diezgan 

patālu palikuši. Prieks, ka reizēm, ja radās šaubas vai pareizi darbosies ar jauno ekrāntāfeli, vari arī pajautāt skolēniem 

un viņi labprāt palīdz pasakot vai parādot. Prieks, ka nācās apgūt arī darbu ZOOM platformā, vadot stundas tiešsaistē, 

tāpat, lai vadītu stundas attālināti, apguvu darbu ar grafisko planšeti, tas atvieglināja stundu vadīšanu, skaidrojumus 

varēju rakstīt tāpat, kā uz tāfeles. Es neesmu pierakstījusi skolēnu sasniegumus, bet prieks ir par jebkuru sasniegumu, 
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gan par skolēniem gan kolēģiem. Prieks, ka mūsējie gūst panākumus sporta spēlēs un sacensībās. Prieks, ka muzikālajos 

konkursos skolēni gūst panākumus. Interesantas ir  visas kopīgās kolektīva ekskursijas gan, kuras ir bijušas skolotāju 

dienās, gan arī mācību gada noslēgumā, grūti ir kādu izcelt, jo visās ir iegūta jauna informācija, ir iespēja pat pabūt 

vietās, kur individuāli braucot, iespējams pabrauktu pat garām vai nebrauktu. Prieks bija pabūt arī Cesvaines vidusskolā, 

jo cik bieži Cesvainē ir būts, vienmēr nobraukts ir tikai garām. Tāpat brauciens arī uz Pededzes skolu, ļoti patika tās 

spēles, ko skolēni var spēlēt ārā (labi būtu, ja arī mēs varētu tādas izveidot, bet bažas vai apkārtējā sabiedrība arī pratīs 

to novērtēt???). Ļoti labas bija arī talkas skolas “vecā ābeļdārza “ sakopšanai un arī, kad skolēni tajās piedalījās. Viss 

ir ļoti jauki, prieks, ka ir ļoti labi, izpalīdzīgi kolēģi. Var novēlēt, lai skola kļūst vēl mājīgāka (kaut gan jau tāpat jau 

ir),lai sporta laukumam varētu uzlikt skrejceļam mākslīgo segumu un labiekārtot sporta laukumu.  

Skolotājiem un darbiniekiem veselību, izturību un savstarpējo sapratni! 

 

 

 

 

STRUPIŅŠ NORMUNDS 

No pirmās skolas pastāvēšanas dienas. 

Pēc amatu apraksta- direktora vietnieks saimniecības darbā un kurinātājs, 

papildus pienākumi, atbildīgais par darba drošību, atbildīgais par 

ugunsdrošību, atbildīgais par liftu. Vēl tiek veikti remontstrādnieka darbi, 

santehniķa darbi, elektriķa darbi utt. 

Spilgtākās atmiņas- vakarskolas pārcelšana uz Kanaviņu ielu 14. 

Profesionālajā jomā spilgtākais- izaicinājumi saistīti ar ERAF projektiem. 

Lepojos ar Māru Verbicku, tāpēc ka, cilvēks, 20 reizes nomēra un tad nogriež, 

ļoti akurāti un ar lielu atbildību pildīja savus amata pienākumus. 

Kolektīvie pasākumi- ekskursijas ar kolēģiem. 

Lai skolā aizvien vairāk bērnu, lai tā turpina attīstīties. Piesaistīt jaunus 

un perspektīvus mācību spēkus. 
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SVERČKOVS SERGEJS 

Alūksnes novada vidusskolā strādāju no (kura mācību gada)  no 1987 gada 

Strādāju skolā par par sporta skolotāju. 

Profesionālajā jomā manā darbā spilgtākais ir tas, ka Alūksnes novada 

vidusskola izcīnīja 1. vietu Ziemas olimpiādē Ergļos 

Lepojos ar saviem kolēģiem! Paldies Elzas Tīces skolotājiem par darbu. Elza 

tika stāstnieku konkursa finālā. 

Man ļoti patika  skolas jubilējas svinības ar prezentāciju. Milzīgs darbs 

izdarīts skolā un teritorijā. Paldies direktorei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMIŅA GUNA 

Alūksnes novada vidusskola jau 3 gadus ir mana darba vieta. Sākot šeit darbu, 

sajutu zināmu nedrošību, jo iepriekš biju strādājusi mazākos kolektīvos. Taču 

šī nedrošības sajūta ātri pārgāja, jo sajutu labvēlību un vēlmi palīdzēt no 

kolēģu puses. Šo trīs gadu laikā skolā ir notikušas daudzas pozitīvas 

izmaiņas- modernizētas klases, sakārtota skolas apkārtne. Man ļoti patika, 

ka skolas apkārtnes sakopšanā piedalījās gan skolas darbinieki, gan 

skolotāji, gan skolēnu vecāki un arī paši skolēni. 

Strādājot Alūksnes novada vidusskolā, man ir bijusi iespēja profesionāli 

pilnveidoties, apgūt jaunas prasmes. Esmu rakstījusi vasaras nometņu 

projektus, mācījusi un audzinājusi skolēnus no 1.līdz 3.klasei.,arī vadījusi 

3 bērnu vasaras nometnes. Man ir dota iespēja piedalīties dažādos pedagogu 

profesionālās pilnveides kursos. 

Man līdzās strādā lieliski kolēģi, kas vienmēr ir gatavi palīdzēt un atbalstīt. 

Lepojos ar mūzikas skolotāju Inesi Krūmiņu, kas prot iedrošināt un attīstīt bērnu dziedātprasmi. Apbrīnoju angļu 

valodas skolotājas Karīnas Semjonovas sirsnību un bezgalīgo pacietību, strādājot ar skolēniem. Mani patiesi pārsteidz, 

kā vizuālās mākslas skolotāja Sanita Čibala spēj atklāt katrā bērnā mazu mākslinieku. Es šo uzskaitījumu vēl varētu 

turpināt, jo mūsu skolas skolotāji ir ļoti radoši. 

Paši spilgtākie pasākumi šo 3 gadu laikā, manuprāt, ir ekskursija uz Kurzemi un pasākums Ziemeru muižā. 

Beidzoties pandēmijai, noteikti vajadzētu organizēt kādu kopīgu pasākumu. 

Es lepojos, ka strādāju Alūksnes novada vidusskolā! 
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TUVI GAĻINA 

Alūksnes novada vidusskolā strādāju no 2020./2021. m.g. 

Strādāju par angļu valodas skolotāju, mācu 7.un 10.klasi. 

Spilgtākās atmiņas par šo laiku. Tā kā sāku strādāt nesen, manas spilgtākās 

atmiņas saistās ar pedagoģisko sēdi, kas notika 2020.gada 24.augustā. 

Atmiņā palika kopības sajūta, kolēģu sirsnīgums un cilvēciska vienkāršība. 

Profesionālajā jomā manā darbā spilgtākais ir tas, ka pirmoreiz sāku mācīt 

angļu valodu vidusskolas klasēs, līdz šim strādāju tikai pamatskolas klasēs. 

Tas savā ziņā ir izaicinājums, jo kaut kas jauns, vēl nebijis.  

Lepojos ar visiem saviem jaunajiem kolēģiem, jo viņi ir labsirdīgi un zinoši, 

kā arī izpalīdzīgi un patiesi ieinteresēti savā darbā, sniedz atbalsta plecu, 

kad tas nepieciešams. Lepojos ar skolas direktori, jo tas ir talants- prasmīgi 

vadīt tik lielu skolotāju kolektīvu un rūpēties par to kā par ģimeni. 

Diemžēl COVID-19 dēļ vēl neesmu pabijusi kādā kopīgajā pasākumā, varbūt vienīgi varu minēt 24.augusta pedagoģisko 

sēdi. 

Novēlu visiem kolēģiem un skolēniem izturību un galvenais- veselību! 

 

VERBICKA MĀRA 

Alūksnes novada vidusskolā strādāju no 2011./2012.m.g. 

Strādāju skolā par personāla vadītāju un fizikas laborantu. 

 1.Manas spilgtākās atmiņas par šo laiku. Atmiņā Vakarskolas un Alūksnes 

vidusskolas apvienošanas process 2011.gadā ar visa inventāra pārvākšanu 

no vakarskolas. Valsts aizsardzības mācības ieviešana skolā  no 

2013./2014.m.g. Alūksnes novada vidusskolā  2018.gada pavasarī uzsāktie 

un veiktie būvdarbi, kas notika saskaņā ar ESF projektu “Alūksnes novada 

vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”. 

 2.Profesionālajā jomā manā darbā spilgtākais. 

Lietvedības programmas NAMEJS un kadru programmas VISVARIS ieviešana 

un apgūšana. E-talonu sistēmas ieviešana ēdināšanā. Fizikas laboranta 

darbā pilnīgi jaunu prasmju un zināšanu apgūšana. 

3.Lepojos ar saviem kolēģiem (kuru un par ko) 

Lepojos ar katru, kurš ir darījis savu darbu godprātīgi un atbildīgi. 

4.Manās atmiņās spilgtākie kolektīva kopīgie pasākumi (ekskursijas, pasākumi). 

Skolas 75 un 80 gadu jubilejas pasākumi. Ziemassvētku pasākums Vecgulbenes muižā un ekskursija uz Latgali. 

5.Mani komentāri, vērtējums, ieteikumi, novēlējumi. Lai būtu pietiekoši daudz bērnu un jauniešu, kuri vēlas mācīties. 

Lai izdodas turpināt skolas tradīcijas! Lai skolai pozitīva enerģija, daudz smaidu un labu darbu! Lai visiem kopā būt 

ir tīkami! Darbiniekiem - gribu un spēku darboties, cieņu vienam pret otru. 



46 

 

VIĻUŠA  DINA 

Alūksnes novada vidusskolā strādāju no 2018.gada 1.septembra. Strādāju 

skolā par ģeogrāfijas, bioloģijas, dabaszinību skolotāju. 

1.Manas spilgtākās atmiņas par šo laiku.  

Uzsākot darbu jaunā darba vietā, vienmēr paiet laiks, kamēr ar visu aprodi 

un visu iepazīsti. Tā kā pirmajā gadā strādāju tikai vienu dienu, visas 

stundas pēc kārtas, laika iepazīt kolēģus bija pamaz. Tagad, kad skolā esmu 

trīs dienas, ir vairāk laika aprunāties, izzināt notiekošo, saprast sistēmu. 

Tas, ko esmu novērojusi šajā neilgajā laikā un kas man ļoti patīk – skolai 

ir Direktore, kas vienmēr un visur ir klāt, vienmēr, par visu un visiem 

rūpējas, ir zinoša visos jautājumos – cilvēks, kas māk vadīt, vienmēr 

pastāvēs par savu skolu, sagādās pārsteigumus, turēs kopā kolektīvu. Skolā 

valda stingrība, kārtība, cilvēcība. Šeit ir skaidrs, kas jādara, līdz kuram 

laikam un kā. Tas ļoti atvieglo darbu.  

2.Profesionālajā jomā manā darbā spilgtākais.  

Visspilgtākie, patīkamākie brīži ir tad, kad saņem atzinību, atbalstu, sapratni no skolēniem. Tad jūti, ka darbs nav 

bijis veltīgs, ka tevi novērtē! Visdāsnākie izteikt pateicību un uzmundrināt ir 12.klase. 

Piemēram, kad skolēns pasaka – beidzot, skolotāj, es sāku saprast un man patīk! (7.kl.) 

Labdien, jauko skolotāj! (12.kl.) 

 Veseļojaties, mīļo skolotāj! Būs labi, ticiet man! (12.kl.) 

Prieks par Jums, lai cik slikti būtu, galva jātur augšā un tik jāiet! (12.kl.) 

Attālinātās mācīšanās laikā – skolotāj, mums ļoti patika stunda! (7.kl.) 

Vēl brīži, kas liek smaidīt visu dienu – ir atraisījies kāds no klusajiem, nerunīgajiem skolēniem…beidzot ir izdevies 

iedrošināt runāt, jautāt, atbildēt kādu, kas pirms tam neko neteica, bija kluss un nemanāms. 

3.Lepojos ar saviem kolēģiem (kuru un par ko).  

Lāsma Gibala –Redzu izaugsmi gandrīz divdesmit gadu garumā, kā no klusas, kautrīgas meitenes, kas uzsāka skolotāja 

darbu, ir izveidojies mierīgs, nosvērts, stingrs, atbildīgs, zinošs pedagogs. 

Esēnija Lielbārde – apbrīnoju Esēnijas izdomu, enerģiju, degsmi. 

4.Manās atmiņās spilgtākie kolektīva kopīgie pasākumi (ekskursijas, pasākumi).   

Visspilgtāk atmiņā palicis brauciens uz “Pudeļu dārzu” un Vecgulbenes muižu, kur bija pasakaina atmosfēra un jauks 

koncerts. 

5.Mani komentāri, vērtējums, ieteikumi, novēlējumi.  

Alūksnes novada vidusskola ir lieliska skola ar zinošiem, darbīgiem pedagogiem, stingru, gādīgu, atsaucīgu vadību, labu 

materiālo nodrošinājumu, gaišām telpām, skaistu apkārtni. Skola ir vieta, kur var justies droši, jo līdzās ir cilvēki, 

kas vienmēr atbalstīs, uzmundrinās, ieteiks – ko un kā labāk darīt. Skola pedagogiem ir kā otrās mājas, skolēniem 

klases kolektīvs- kā otrā ģimene, tāpēc novēlu visiem katru dienu doties uz skolu ar prieku un tad šī vieta vienmēr paliks 

mūsu sirdīs! 

Pedagogiem novēlu gribu, spēku, degsmi darboties, būt vērīgiem un prast redzēt ar sirdi, pamanīt tos, kuri atšķiras – 

gan klusos, gan skaļos bērnus! Skolēniem novēlu atcerēties, ka mācības un izglītība ir galvenais, pēc kā vērtē cilvēka 

bagātību un mācīties nekad nav par vēlu! 
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                   ZARIŅA SILVA 

Alūksnes novada vidusskolā strādāju no 2011.gada  24.augusta.Skolā 

strādāju par latviešu valodas un literatūras skolotāju vakarskolas posmā un 

veicu direktores vietnieces mācību darbā pienākumus. Audzinātāja esmu 

bijusi vakarskolas posma10.-12. klasēm. 

Ja sāktu šķetināt, atmiņu daudz, jo tā bija ienākšana jaunā kolektīvā. 

Iepazīšanās, pakāpeniska uzticēšanās, ,,nebīdīt’’ amatu pa priekšu, saprast, 

kurš kolēģis kurā jomā ir spēcīgāks.  Ritēja laiks un pamazām kļuva skaidrs, 

ka kolektīvs ir foršs, un nekas, ja kopā jātukšo arī sāls puds, ar šādu kolektīvu 

to var. Uzskatu, ka galvenais ir savstarpējā cieņa un sapratne, lai jebkurā 

laikā ar savu nezināšanu vai gluži pretēji ar pamācību, vari vērsties pie katra. 

Droši varu teikt, ka lepojos ar visiem saviem kolēģiem, jo katrs ir spēcīgs savā 

jomā, vai netradicionāli stunda jāvada, vai dzīvžogs jāapgriež īstajā brīdī. 

Piedodiet, ka nesaucu vārdos, jo jānosauc katrs no Jums. 10 gados kopā ir 

paveiktas daudzas lietas.  Man ļoti patīk strādāt kopā ar Jums, katrs ar kaut ko esat pārsteiguši mani, paldies par to 

un izdošanos turpmākajos 10. 

Skolai šī desmitgade ir bijusi arī strauju pārmaiņu laiks. Profesionālajā jomā izaicinājums bija Skola 2030. Vai 

spēsim, vai sanāks? Bet… Nedrīkstēja jau nesanākt. Lielais pluss bija tas, ka iesaistīti bija visi pedagogi, līdz ar jauno 

pārmaiņu ienākšanu un ieviešanu skolā visi varējām runāt vienā valodā. Darāmā vēl daudz, bet, manuprāt, iesaiste 

šajā projektā pavirzīja mūs solīti uz priekšu, šobrīd, uzsākot jaunā satura iedzīvināšanu mācību procesā, esam 

drosmīgāki un varošāki. Protams, izaicinājums bija un joprojām ir Covid laiks, pāreja uz attālināto mācību procesu, 

plānošana un mācību stundu vadīšana pie ekrāna un daudzas jo daudzas lietiņas, ar kurām saskarties iznāca pirmo 

reizi.  

Domāju, ka katrs pasākums kolektīvā ir bijis plānots un pārdomāts, ka katru no tiem varētu pieminēt ar kaut ko foršu, 

tā kā lielākās daļas pasākumu organizatore ir direktore, tad jāteic, ka izdomas viņai netrūkst. Tās ir skaistās 

ekskursijas gan uz Limbažu pusi, gan pa Straupes apkārtni, gan Kurzemes pusi, gan pie kaimiņiem Igaunijā un Krievijā. 

Tie ir Skolotāju dienas pasākumi, Ziemassvētku kopā sanākšanas reizes, 1.septembri un mācību gada beigu pasākumi. 

Man grūti pateikt, kurš ir spilgtākais, jo atmiņā nāk brīži no daudzām kopā būšanas reizēm. Galvenais, ka varam 

justies brīvi esot kopā gan pedagogi, gan tehniskais personāls.  

Ir patīkama un silta atmiņu radītā sajūta krūtīs: prātā pāršķirstītas neskaitāmas bildes no dažādiem pasākumiem. 

Skolai ir jādod spārni, kas ļauj pacelties pāri ierobežotam skatījumam uz dzīvi, un es zinu, ka ikviens no Jums tos ir 

devis gan saviem skolēniem, gan saviem kolēģiem, un, kad kādā no salidojumiem skanēs Ineses radītā skolas himna 

Skolai Kanaviņu kalnā, tad ietrīsēsies dvēseles stīgas un atmiņas plūdīs kā baltie smilšu graudi kāpās. Bet kā 

izaicinājumu Jums, kolēģi, gribu piedāvāt riskēt un apvienoties REĀLAJAM  PIEDZĪVOJUMAM vai NAKTS SPĒLEI. Mēs 

taču to varam, lai pēc 10 gadiem teiktu, TAS BIJA VIENREIZĒJI.  
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12.KLASES SKOLĒNU ATMIŅAS 

MANS LAIKS ALŪKSNES NOVADA VIDUSSKOLĀ 

 

BĒRZIŅA IEVA 

     Es Alūksnes novada vidusskolā mācos  jau trīs gadus. Pa šiem trīs skolas gadiem ir bijuši gan slikti notikumi, 

protams , arī labi notikumi. 

        Skolas spilgtākais notikums ir divu dienu ekskursija, kur mēs mērojam tālu ceļu no Alūksnes  līdz pat Liepājai. 

Ļoti jautri bija braukt ekskursijā ar tik foršiem cilvēkiem. Vēlētos vēl vienu reizi piedzīvot tādu ekskursiju. 

       Lielu paldies es velētos pateikt klases audzinātājai, jo dažreiz tieši viņa dod man motivāciju mācīties. Var 

teikt , ka viņa ir otrā mamma kura parasti satraucas par skolu. Reizēm pat gribas  parunāt vienkārši pa telefonu ar šo 

foršo skolotāju . 

      Lielu paldies es vēlētos pateikt angļu valodas skolotajai, jo viņa prot uzklausīt, izpalīdz un ar viņu var 

parunāties par jeb kuru tēmu. Pats labākais cilvēks , ko es zinu. 

      Lielu paldies es vēlētos pateikt latviešu valodas skolotājai. Viņa ir stingra un tas man ļoti patīk, viņa prot 

iemācīt . 

  Man pilnībā visi klases biedri paliks atmiņā, jo tik  forši klasesbiedri man vēl nekad nav bijuši. Vienkārši 

superīgi klasesbiedri. 

         Es saviem bērniem  par skolas laiku stāstīšu savus nedarbus un, protams , pašus jautrākos notikumus . 

 Man ļoti pietrūks šīs skolas un klases. Tieši Alūksnes novada vidusskolā atnākot mācīties  10.klasē es vairs nebiju tik 

kautrīga, kā savā iepriekšējā skolā. 

BĒTERE AMANDA 
Alūksnes novada vidusskolā mācos jau 5 gadus. Šajā laikā esmu bijusi daudzās ekskursijās un apskatījusi 

daudz jaunu vietu. Visspilgtāk atceros ekskursiju uz Kolkas ragu un Dailes teātri. Es vēlētos pateikt LIELU paldies Jums 

skolotāja, Ilze!! Visus šos piecus gadus, un trīs kā mana klases skolotāja, Jūs mani esat iedvesmojusi būt labākai, darīt 

labāk. Pateicos arī par reizēm, kad norājāt mani. Biju to pelnījusi!!! Jūs vēlaties, lai ikviens no Jūsu skolēniem mācās 

labi un gūst panākumus. Rakstot šo asaras acīs saskrēja, jo padomājot, ka pavisam drīz būs jāšķiras, paliek diezgan 

bēdīgi. Nevarēju vēlēties vēl labāku klases skolotāju. Vēl vēlējos pateikt paldies Karinai Ozoliņai. Mācoties skolā šos 

piecus gadus, tieši Karina ir visvairāk iekarojusi manu uzticību. Par klasesbiedriem runājot, ir bijuši gan labi, gan 

slikti momenti, taču atstājot skolu, es atstāšu tajā arī šos sliktos momentus un paņemšu līdz tikai labos. Paliks 

atmiņā visi klases jokdari. Par bērniem vēl par ātru domāt!!!! Taču, ja brīnuma pēc man tie uzradīsies, noteikti 

atradīsies kādi jautri stāsti, ko pastāstīt (Jums tos jautros stāstus labāk nezināt). Vēlreiz saku Jums lielu paldies par 

visiem šiem pieciem gadiem. Un piedodiet, par visiem nedarbiem, ko kādreiz sastrādāju. :)) 

BILINČUKS ŅIKITA 

Vidusskola es mācos jau kā 3 gadus. Manas visspilgtākās atmiņas būs un  paliks par mūsu ekskursijām, kur 

mēs visi kopā ar klasi pavadījām laiku kopā, kas vairāk palīdzēja viens otru tuvāk iepazīt un saprast, kurš ir kāds 

cilvēks. Visas ekskursijās bija jautras un aizraujošas. 

Es velētos pateikties visām savām skolotajām! Paldies, kuras man ir devušas jaunas zināšanas un palīdzēja 

saprast kas es esmu, un kas es vēlos būt. Liels paldies manai audzinātajai Ilzei Līviņai, par viņas sadarbību kopā ar 

mani un par viņas darbiem, ko ir izdarījusī priekš manis un priekš visas klases.  
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Viss laiks, kas tika pavadīts ar klasesbiedriem, nebūs iespējams nomainīt ar kādiem citiem notikumiem, un 

starp klasesbiedriem attiecības netiks mainītas, pat tad, ja pat aiziesim katrs uz savu ceļu. 

Ja man nākotnē būs bērni un, ja viņi jautās kādi bija mani skolas laiki, es pastāstītu visu par to ko esmu 

pieredzējis, kā esmu laiku pavadījis ar klasesbiedriem, ko esmu jaunu ieraudzījis mācoties Alūksnes novada vidusskolā, 

ka arī pateiktu cik jaukas un labas skolotājas ir bijušas manā skolā, kuras bija gatavas veltīt savu laiku, lai tikai 

iemācītu skolnieku. Skolēni spēja novērtēt viņu darbu.     

DŽAĻILOVS ĢIRTS 

Mācos Alūksnes Novada vidusskolā no 10. klases. Atceros Ziemassvētkus, kā braucām uz Ates muzeju, labi atceros 

10. klasē pirmo nedēļu ar visādām aktivitātēm kā arī dažādas ekskursijas. 

Pa lielam jau visiem var pateikties par to darbu, ko veltījuši, lai mūsu zināšanas papildinātu. Arī  pārsvarā 

jau visi klasesbiedri paliks atmiņā, jo kā nekā esam vienota klase. 

Stāstīšu par to, ka vajadzētu piedalīties ekskursijās, dažādos konkursos un tādās lietās, jo ne jau tev paliks 

atmiņā kā tu sēdēji matemātikas stundā, bet atmiņā paliks tas, kur esi piedalījies. 

GAILE ANASTASIJA 

ANV es mācos no 1.klases. Manuprāt, visi klasesbiedri paliek atmiņā, bet visvairāk tie ar kuriem vairāk pavadi 

laika, jo ir kopīgas intereses. 

Es vēlētos pateikt paldies visiem skolotājiem, bet īpaši paldies tiem skolotājiem, kuri bija klases skolotāji. 

Saviem bērniem varēšu stāstīt brīnišķīgu 12.klases 1.septembra pārsteigumu, kuru izveidoja skolotāja kopā ar 

vecākiem, varēšu stāstīt, ka klases skolotāja nepalaida garām iespēju iemācīt mūs dejot. 

GIBEIKO JĀNIS 

Mācības Alūksnes novada vidusskolā es uzsāku 10. klasē, kad iesniedzu dokumentus skolā nebiju gaidījis, ka 

skolotājas būs tik jaukas, saprotošas un pretimnākošas. Sākumā es īsti nesapratu ko darīt, jo lielākā daļa klases man 

bija sveša un es nezināju kā lai es sāku pierast pie savas jaunās klases, bet tad pagāja kāds laiciņš un es jau biju 

iejuties. Visvairāk es gribētu pateikties mūsu klases audzinātājai protams, par visu ko viņa ir darījusi priekš mums, 

kaut gan citreiz mēs viņu nokaitinājām un varbūt arī nepaklausījām, bet es uzskatu ka mums patiešām ir jāpasakās 

tieši viņai. Vēl es vēlētos pateikties angļu valodas skolotājai Karīnai, par to ka viņa vienmēr ir uzklausījusi un sapratusi 

mūs, es ja godīgi nekad neesmu redzējis tik pozitīvisma pilnu skolotāju. Vēl es vēlētos pateikt paldies mūsu latviešu 

valodas skolotājai Inesei Kaulakanei viņa vienmēr ir bijusi tik ļoti mācīt griboša, ja tā to var teikt.   

Visspilgtāk atmiņā no  skolas laika ekskursijām man ir palikusi atmiņā ekskursija kad mēs devāmies uz Rīgu, 

precīzāk, man visvairāk atmiņā ir palikusi teātra izrāde uz kuru mēs devāmies. Saviem bērniem es noteikti varēšu stāstīt 

par savu skolas laiku vairāk pozitīvas lietas nekā negatīvas, jo Alūksnes novada vidusskola tiešām ir kolosāla skola. 

 

GURKOVSKIS ELVIJS 

Es, Elvijs, Alūksnes novada vidusskolā uzsāku mācības 2008.gadā. Mācījos šeit trīs gadus.  

Ir bijušas daudz un dažādas atmiņas par šo laiku. Pirmā gan jau ir tā atmiņa un ļoti spoža, jo uzsākt mācības 

jaunā vietā nav nemaz tik viegli. Ir pirmā diena jaunā skolā, jauni skolotāji, jauni draugi (klasebiedri), skola, telpas 

– pie visa tā ir jāpierod. Vēl atmiņā iekrita pirmā ekskursija ar 12. un 9.klasi, kad braucām uz Siguldu. Kad uzzināju, 

ka mums audzinātāja būs direktore. Biju pārsteigts. Tas bija kaut kas jauns! Taču klases skolotājai Ilzei Līviņai var 

pateikties, ka neskatoties uz viņas tiešumu, viņa ir un paliks “SUPER” skolotāja un direktore. Viņa mums iemācīja būt 
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gaišiem un pašpārliecinātiem jauniešiem. Otrai skolotājai, kurai es vēlētos pateikt paldies ir skolotāja Inese Kaulakane. 

Viņa ir bijusi skarba pret mums, taču viņa iemāca un vienmēr māk mūs paslavēt. 

Atmiņā paliks katrs no klasesbiedriem, jo mēs bijām kopā trīs gadus. Sākumā starp mums bija strīdi, taču visi 

beidzās labi. Tomēr klasē, es vislabāk sadzīvoju kopā ar Loniju, Deivudu, Ņikitu un Dagni. Kad mācījās Armands, tad 

arī ar viņu. 

Esmu apmierināts un neesmu nožēlojis, ka mācījos Alūksnes novada vidusskolā. Ja man būtu iespēja kaut ko 

mainīt, tad es tāpat neko nemainītu! 

KALNIŅA LONIJA 

Alūksnes novada vidusskolā es mācos kopš 2011.gada 24.augusta, bet šajā skolā mācos jau kopš sagatavošanas 

grupiņas. Es nevaru iedomāties savu dzīvi bez mācīšanās šajā skolā, jo tajā ir tik daudz pozitīvu atmiņu un vienkārši 

jauku momentu. Mācoties šajā skolā bija ļoti daudz jauku un interesantu piedzīvojumu, bet visinteresantākais un 

emocionālākais no tiem noteikti bija devītās klases ģimeņu vakars, jo tajā es ieguldīju visu sevi, tajā man bija iespēja 

parādīt visiem uz ko es esmu spējīga kad uzņemos atbildību. 

Es vēlētos pateikt lielu PALDIES visiem šīs skolas skolotājiem, jo katrs ir ieguldījis daudz spēka, lai es kļūtu 

par tādu personību kāda esmu tagad: apņēmīga, mērķtiecīga, uzticīga. Bet vēl lielāku paldies es vēlos teikt savai kases 

audzinātājai Ilzei Līviņai, jo tas ir cilvēks, kurš pamana manas spējas un palīdz man tās pilnveidot un parādīt to 

cilvēkiem. 

Manās atmiņās noteikti paliks visi klasesbiedri, jo tā bija mana ģimene veselus divpadsmit gadus, katrs ir īpašs 

ar kaut ko, bet atmiņās noteikti izcelsies daži: Aleksandrs Mellītis kā visgudrākais; Agata Rāga un Elvijs Gurkovskis 

kā visstilīgākie; Jānis Sisenis, Kristaps Krūmiņš un Roberts Minings kā joku meistari; Deivids Struckis kā muzikants; 

Anastasija Ņedaivodinaun Elīza Kārkliņa kā atsaucīgākās. 

Saviem bērniem noteikti stāstīšu interesantākos momentus no skolas, sākot ar jaukiem pasākumiem un beidzot 

ar palaidnībām, ko darījām stundu un starpbrīžu laikā, jo uzskatu, ka bērniem attiecīgi vecumam ir jāzina, ko darīja 

agrāk, izvēršot no tā visa arī kādu mācību, lai būtu labākiem. 

KĀRKLIŅA ELĪZA 
Mans laiks Alūksnes novada vidusskolā sākās 9.klasē un nu jau ir ceturtais gads kopš šeit mācos. Šis laiks ir 

bijis piedzīvojumiem un notikumiem pilns. 

     Kā spilgtākais notikums man bija pats pirmais septembris šajā skolā 9. klasē, jo tas priekš manis bija kaut 

kas jauns- gan klasesbiedri, gan pati skola. Vēl tik pat spilgts notikums bija 9.klases izlaidums. Šo gadu laikā mācoties 

esmu iepazinusi daudz jaunus cilvēkus un ieguvusi labus draugus. Paldies es gribētu pateikt visiem skolotājiem, jo katrs 

man ir iemācījis, ko jaunu un interesantu, kas man palīdzēs turpmākajā dzīvē. 

     Par savu skolas laiku saviem bērniem es varēšu stāstīt lielākoties tikai pozitīvo. Ikdienas skolas dzīves 

notikumus, mācību procesu un piedzīvoto šo gadu laikā.  

KRŪMIŅŠ KRISTAPS 

ANV uzsāku mācības 10. klasē, pilnīgi jauni klasesbiedri, skolotājas, lielas pārmaiņas, kuras mani patīkami 

pārsteidza. ANV skola priekš manis ir īpaša, jo tika pavadītas ļoti jaukas, skaistas atmiņas, piemēram, klases vakari, 

ekskursijas un daudz citi pasākumi. Mācīties gan varēju labāk, bet, kad piespiežu sevi pie tā, tad saprašana mācībās 

aiziet un tad viss ir kārtībā. Visspilgtākais notikums ir klases vakars, kurā piedalījās vecāki, bija daudz aktivitātes, 

kurus sagādāja mūsu klases audzinātāja. Aktivitātes lika vecākus izskrieties, kā arī pasmieties.  
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Vēlos pateikties matemātikas skolotājai Ainai, viņa šo 3 gadu laikā, manuprāt, bija sastapusies ar daudz ko, 

apbrīnoju viņas nervus. Mūsu klases audzinātāja Ilze, ir ļoti īpaša ar to, ka viņa spēj mūs savaldīt, kā arī daudz ko 

ieteikt. Ļoti forši pasniedza mūsu klases mācīties dejot, bija saliedētība mūsu klases lokā. 

 Par saviem klasesbiedriem atcerēšos ilgi, ir daudz foršu klasesbiedru, ar kuru tiek pavadīts laiks ārpus skolas, 

jāsaka paldies ANV, jo dēļ šīs skolas iepazinu daudz jaunus draugus.  

Par skolas laiku, bērniem tiks stāstīts, ka mēs spējām palīdzēt viens otram, grūtos brīžos, kā arī darījām daudz 

palaidnības, bet tas lai paliek noslēpumos. 

KUZŅECOVS ALEKSANDRS 

Mans laiks skolā bija interesants un aizraujošs. Ļoti daudz nodarbojos ar sportu, tādēļ nācās kavēt ikdienas 

skolas notikumus, bet visi skolotāji mani atbalstīja un palīdzēja. Paldies par to! Interesanti bija radošie darbi 

attālinātajā mācību laikā, tas paliks atmiņā un bija interesanti. Paldies visām manām klases audzinātājām! 

Spilgtākie notikumi, kurus atcerēšos ir visas ekskursijas, ģimeņu vakars, klases vakari. Pārsteidzošs bija pēdējais 

pirmais septembris, kad ar plostu devāmies uz Tempļa kalnu, kur mūs sagaidīja vecāki. To noteikti stāstīšu saviem 

bērniem un gribētu, lai šeit mācītos arī mani bērni. 

MELLĪTIS ALEKSANDRS 

Domājot par to, kāds bija MANS laiks Alūksnes novada vidusskolā, dažreiz uznāk asaras, dažreiz uznāk pat 

paniski smiekli, par to cik naivs vai arī cik uzticīgs es biju, bet vislielāko prieku man sagādā tas, ka šo, savu dzīves 

posmu, es neaizmirsīšu nekad. 

 Mācos jau Alūksnes novada vidusskolā 10. gadu, katrs gads man sagādāja gan jaunas problēmas, gan jaunus 

sasniedzamos mērķus. Sākumā es biju mazs, balts “pūpēdītis”, kurš nezināja praktiski neko gan no dzīves skolas, gan 

no mācībām. Skolotāji pielika ļoti lielu piepūli, lai manī iekaltu zināšanas, kuras būs vajadzīgas, no izglītības aspekta, 

bet dzīves skolai mani mācīja klasesbiedri. Dzīvojot ar moto: “Visa priekšā vienmēr būs loģika”, daudzreiz nesapratu, 

kāpēc klasesbiedri rīkojas tā, bet ne šitā, kāpēc vienmēr vajag kādu klasesbiedru aiztikt, ja tas tevi neaiztiek, un vēl 

daudz kas cits, ko es ilgi nesapratu, vēlāk man jau sāka visu apskaidrot gan skolotāji, kāpēc notiek tādas (dažādas) 

situācijas, arī klases biedri no sava skatu punkta visu stāstīja, lai es varētu iejusties kolektīvā. Turpinot attīstīties 

vienmēr centos iekļauties kādā jaunā avantūrā, tāda arī kļuva skolēnu pašpārvalde, kur es izauga no parasta dalībnieka 

līdz priekšsēdētājam. Šī avantūra man deva iespējas lūkoties tālāk, gan skolas dzīvē, gan ārpusskolas, jo biju gan 

pasākumu organizators, gan pasākumu vadītājs, tāpat darbojoties skolēnu pašpārvaldē es pats sev uzliku jaunus mērķus, 

ka es varu attīstīties un turpināt augt. 

 Spilgtākie notikumi, kurus es atcerēšos vēl ilgi ir tas, kad mani iecēla par skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētāju, 

tāpat vēl divi notikumi, kuri palikuši atmiņā ir skolas jubileju svētku vadīšana. Šie trīs notikumi man deva cerību un 

iespēju, pacelt savu galvu augstāk un lūkoties uz visiem no viena līmeņa, nevis staigājot pa skolu ar nolaistu galvu, 

kamēr vēl sienā ietriektos. 

 Saviem bērniem es stāstīšu to, ka skolas kolektīvs (klasesbiedri, skolotāji), nav tikai “vilku bars”, kurš tevi 

centīsies apēst kā svaigu gaļas kumosu, bet viņi ir vilki kuri mēģinās tevi sagatavot visai dzīvei, jo skolas laiks, dzīvē 

vienmēr būs visvienkāršākais, ja ļausi vilkiem sevi apēst, tad “sorry” neko neizdarīsi, bet, ja tu varēsi iekļauties starp 

vilkiem, viņi ne tikai tevi uzaudzinās, bet arī daudz ko iemācīs, un protams nevajag arī aizmirst to, kad beidzas 

stundas, neko nevajag darīt, bet ārpus stundu laika vajag sevi papildus attīstīt, jo tā, tu sev varēsi pavērt daudz jaunu 

iespēju. 

 Paldies vēlos pateikt visiem skolotājiem ar kuriem man bija saskarsme, jo izturēt mani (gan labā, gan sliktā 

nozīmē), varēja tikai ļoti labi sagatavots kolektīvs, kurš sastāv no sava darba profesionāļiem. 
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MILLERE SINTIJA 

Mans laiks ANV ir tiešām licis padomāt par lietām un ir bijis prieks satikt daudz jaunus draugus. Es ANV 

mācos kopš 9.klases. 

  Spilgtāk atmiņā palicis ģimeņu vakars 9.klasē. 

  Vēlētos pateikt paldies Ilonai Apsītei un Anitai Stilvei, kā arī, mūsu superforšajai direktorei. 

MININGS ROBERTS 

Mans laiks Alūksnes novada vidusskolā sākas diezgan intresanti. Visādu piedzīvoju bagāts tas bija kamēr 

nemiers iekša dīdīja. Vēlētos pateikt paldies klases audzinātājai, Ilonai Apsītei, Inesei Kaulakanei, Sergejam 

Sverčokavam.  Es domāju, ka atmiņā paliks tie klasesbiedri ar kuriem nedarbi tika veikti kopā. Es saviem bērniem par 

skolas laiku stāstīšu, ka skolotājus klausīju un  nevienam neko sliktu nedarīju. Tā kārtīgi pievērsos mācību darbam. 

NAĻIMOVA KRISTĪNE 

Alūksnes novada vidusskolā es mācos sākot ar 8.klasi. Šo dienu es atceros ļoti spoži, jo bija liels uztraukums. 

Uztraukums jau ir parasti šādās dienās, bet šoreiz bija īpaši pastiprināts, jo tomēr jauna skola, jauni klasesbiedri un 

jauni skolotāji. 

Vislabāk no visiem pasākumiem es atceros Ģimeņu vakaru, kas notika, kad es gāju 9.klasē un divu dienu 

ekskursiju, kas notika, kad es gāju 10.klasē. Protams, no visiem pasākumiem un ekskursijām kaut ko es atcerēšos. 

Atmiņā man paliks visi klasesbiedri, jo bez viņiem skolā nebūtu tāda atmosfēra, kādu viņi radīja ar savu 

raksturu un būtību. Tomēr ar Amandu, Sintiju, Elīzu un Aleksandru Mellīti man ir vairāk atmiņas un lietas, ko es 

atcerēšos no šiem skolas laikiem. Es vēlos pateikties visiem skolotājiem, jo katrs man ir iemācījis kaut ko, kas man 

paliks prātā un noderēs dzīvē. Gan lietas saistītas ar mācībām un mācību vielām, gan lietas no dzīves. 

Saviem bērniem es noteikti, tā pat kā lielākā daļa vecāku, teikšu, ka skolas laiks ir viens no dzīves skaistākajiem 

un labākajiem laikiem. 

ŅEDAIVODINA ANASTASIJA 

            Mans laiks Alūksnes novada vidusskolā ir samērā ilgs. 7 gadi pilni ar atmiņām, jautrību, niecīgam 

nesaskaņām un labākajiem klasesbiedriem. Katrs gads skolā bija dažāds, bet nemainīgs bija tas, rīta “Labrīt” no skolas 

dežurantes. Neviena diena nebija rutīna, vienmēr bija kaut kam jānotiek, kas to dienu padarīja par nopietnu, 

nenopietnu. Protams, devāmies ar klasi dažādās ekskursijās. Spilgtāk atceros divu dienu ekskursiju, kad palikām pa 

nakti Kolkas skolā un vakarā, kad bija brīvs laiks varējām doties pastaigāt gar jūras krastu, nonākot līdz pat Kolkas 

ragam.  

Neizmirstami būs mūsu mīļo skolotāju rājieni par kādu neizdarītu mājasdarbu, par skaļiem smiekliem gaiteņos 

uz soliņa vai par pašu labāko sejas mīmiku, kad ierauga darot blēņas. Bet, protams, ar skolotājiem ir bijušas pašas 

siltākās sarunas. Visi skolotāji man ir daudz ko iemācījuši, devuši padomus un bijuši paši atsaucīgākie. LIELS PALDIES 

JUMS SKOLOTĀJI!!! Paldies par šiem jaukajiem mācību gadiem. Pa šiem gadiem man Alūksnes novada vidusskolā ir 

bijušas trīs klases audzinātājas! Ik katrai gribu teikt milzum lielu paldies: Pārslai Meisterei, Inesei Krūmiņai un Ilzei 

Līviņai. Pēdējos, grūtākajos gados, līdzās bija Ilze Līviņa. Viņa gandrīz katru dienu ienāca pie mums klasē, lai pateiktu 

man neaizmirstamu frāzi “Labrīt mani ērgļi”! Vienmēr atgādināja par mācībām, par atzīmēm, bija arī brīži, kad 

dabūjām kādu rājienu, bet kur nu bez tā. Bet nekad neaizmirsa apjautāties, kā mums iet un kā jūtamies. Vienmēr klase 

pēc sarunas ar skolotāju bija uz pozitīvas nots.  
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Šajā pēdējā skolas gadā daudz, kas ir mainījies, bet ir divi īpaši klasesbiedri, kas manu katru dienu skolā 

padarīja par neaizmirstamu, tie ir Liāna Valdmane un Aleksandrs Kuzņecovs. Mums bija savi jociņi, kurs nesaprata 

neviens cits. Viens otru ķircinājām, aizstāvējām un vienmēr turējām īkšķus par kādu, kam ir svarīga diena. Ja kādam 

bija drūmāka diena, to noteikti spējam uzlabot!  

Savas siltās atmiņas par skolas notikumiem un skolotājiem, kādu dienu atklāšu saviem bērniem, kuri noteikti 

izaugot dosies manās pēdās un mācīsies Alūksnes novada vidusskolā, un cerams, ka tik pat neaizmirstams un jautrs 

būs viņu skolas laiks! Noteikti, pabeidzot šo skolu un šo dzīves posmu, es gribēšu nākt apciemot jaukos skolotājus un 

mīļās sienas. Paldies arī gribu teikt skolas darbiniekiem, par siltām un garšīgam pusdienām, par tīrām klasēm un 

vispār par labāko atsaucību. Paldies, tev skola, ka biji tik jauka, mīļa un patīkamu gaisotni mācīties. Ne par velti bija, 

kā manas otrās mājas. Manās atmiņās, tev, mūžam būt. 

POMETUNS EMĪLS 

Mans laiks ANV ir vienkāršs skolas laiks. Atcerēšos savus klases biedrus, skolotājus un audzinātājas. Paldies 

par atbalstu un rūpēm. Negāja viegli, man daudz bija nodarbību sportā, kas aizņēma ļoti daudz laika.Spilgtākie 

notikumi ir saistīti ar klases pasākumiem, ekskursijām. Lai visiem viss izdodas! 

PŪPOLS ARTŪRS 

Tā kā skolā mācos tikai no 11.klases rudens, mācības notikušas pārsvarā attālināti. Man spilgti atmiņā palicis 

1.septembris 12.klasē. Skolotājas jaukā ideja, kura bija noslēpums. Brauciens ar plostu un vecāku sagaidīšana Tempļa 

kalnā. Jauki pavadīts laiks un atkal redzēšanās un satikšanās. Arī Skolotāju diena, kur vadījām stundās un arī es 

iejutos skolotāja "ādā"". 

Īpaši viesiem skolotājiem ir jāsaka paldies par izturību un pacietību, par  ieguldīto darbu. Bet tomēr īpašs 

paldies ,pienākas klases audzinātājai, kas saprata un piedeva man, ja nedarīju , kā nevajag, kas pieņēma mani savā 

kolektīvā un atbalstīja. Skolotājai Inesei par saprati  un novērtējumu, ka varu es varēju piedalīties runas konkursā. 

Šajā laikā arī iepazinu klasesbiedrus, ar kuriem ir  pavadīts laiks kopā skolā un ārpus tās. Ir klasesbiedri, kas 

vienmēr palīdzēs, sapratīs un būs kopā dažādās dzīves situācijās. Saviem bērniem teikšu! Skolas laiks ir labākais , kas 

var būt! Tu veido sevi, savu dzīves ceļu! Bet mācies no savām kļūdām! 

RĀGA AGATA 

Mans laiks Alūksnes novada vidusskolā ir aizritējis ļoti ātri un interesanti. Tas ir visu 12 gadu garumā. Es 

priecājos par visiem sastaptajiem klases biedriem, skolotājiem. Es esmu lepna, ka arī mana mamma mācījās šajā skolā. 

Spilgtā atmiņā paliks 12-tās klases 1.septembris, kad bijām kopā ar vecākiem, braucām ar plostu. 

Paldies visiem, ļoti ceru, ka klases biedriem izdosies piepildīt sapņus un pēc kāda laika varēsim tikties un 

atcerēties skolas laiku. 

SISENIS JĀNIS 

Nu jau mācos piekto gadu šajā skolā un atmiņas ir bijušas tikai tās labākās. Kaut gan katru rītu nevēlējos 

celties uz skolu, bet tomēr skolā notika lietas , kuras dod man lielu nostaļģiju. Mans košākais pasākums no atmiņas 

noteikti ir 9. klases Žetonu/Ģimeņu vakars. Gatavojoties šim vakaram, mēs katrs iepazinām viens otru tuvāk, pavadot 

katru vakaru kopā, cenšoties atcerēties scenāriju, dziedot un dejojot.  



54 

 

Es vēlētos teikt paldies skolotājai Ilonai Apsītei. Ilona vienmēr uzmundrināja un deva padomus kā rīkoties. Lai 

arī cik ļoti es nevēlējos doties uz to konsultāciju kabinetu, tomēr tas bija jādara un vienmēr skolotāja sagaidīja ar 

smaidu. 

Īpašu ''paldies'' no manis ir pelnījusi skolotāja Ināra Orbidāne. Ar šo skolotāju es varēju runāt par jebkādām 

tēmām un viss vienmēr beidzās ar joku. Ar šo skolotāju es jutos omulīgi un tas mani priecēja. Protams, liels paldies 

arī jāsaka skolotājai Anitai Stilvei par to, ka centusies mani iemācīt sarežģīto ķīmiķu pasauli. Lai arī cik stingra 

skolotāja ir, tas parāda, cik neatlaidīga un mērķtiecīga viņa ir. Vislabākās atmiņas, protams, ir viņas ķīmijas 

eksperimenti, kuri ne vienmēr beidzās labi. 

Ar daudziem klasesbiedriem es komunicēju ikdienā un arī tiekamies bieži. Tas bija mūsu nelielais ‘’bariņš’’- 

A.Kuzņecovs, R.Minings, Ģ.Džaļilovs, K.Krūmiņš. Tomēr ir arī klasesbiedri, kurus ikdienā es nesatieku un viens no tiem 

ir Aleksandrs Mellītis. Ar šo jaunieti es vēl gāju bērnudārza un nu, atkal satikāmies 8. klasē. Šis jaunietis vienmēr ir 

palīdzējis ar kādu mājas darbu, pat ja pats atgādinājis par tiem skolotājām. Noteikti atmiņā arī paliks vienmēr 

pozitīvas meitenes no mūsu klases. Tās ir: A.Ņedaivodina , A.Gaile un A.Bētere. 

Protams , es visus savus 12 skolas gadus neesmu mācījies vienā skolā, bet mācoties Alūksnes novada vidusskolā, 

arī pa 5 gadiem ir savākušies daudz piedzīvojumi un daudzas atmiņas. Skolas laikā arī es esmu sadarījis daudz 

palaidnības, bet to mēs paslēpsim un teiksim visiem, ka es esmu vispieklājīgākais, vissaprotošākais skolēns mūsu klasē. 

Skola ir emociju un atmiņu pilna iestāde, kura ir jānovērtē un kuru droši var saukt par savām otrajām mājām. Skola 

nav bijusi nekāda izklaide, bet, ja atrodi īstos cilvēkus, tad šo to var pataisīt jautrāku.  

STALTE ELĪNA 

Alūksnes novada vidusskolā es mācos nu jau gandrīz divus gadus. Sāku mācīties 10. klases beigās. Spilgtākais 

notikums vidusskolā bija 12. klases 1. septembris. Šo notikumu īpašu padarīja tas, ka mums skolā bija jāieved 1.klases 

skolēni. Sajūtas bija neaprakstāmas, tas bija tik pat īpaši kā izlaidums, tas atsauca atmiņā to, ka pirms 12 gadiem 

arī mūs 12.klase ieveda skolas gaitās. Klausoties svinīgo uzrunu pār mani pārgāja visas labās un sliktās atmiņas, kas 

bija notikušas šo gadu laikā. Pēc tam mūsu klases skolotāja bija sagatavojusi īpašu pārsteigumu. Mēs ar plostu peldējām 

pāri Alūksnes ezeram, kur pretī mūs sagaidīja vecāki ar pārsteigumu. 

Un, protams, es vēlos pateikt paldies visiem skolotājiem. Jo pilnīgi visi vienmēr ir nākuši pretī un atbalstījuši, 

tāpēc ir grūti pateikties tikai kādam konkrētam skolotājam. 

Kā arī man, protams, atmiņā paliks visi klasesbiedri, jo viņi katrs savā veidā ir īpaši un katram ir savi mērķi 

un ieceres, ar kurām viņi parāda sevi. 

STRUCKIS DEIVIDS 

Vidusskolā mācos nu jau 8. gadu. Notikumi, it sevišķi tādi, kurus vērts atcerēties, ir bijuši neskaitāmi daudz. 

Katru gadu mūsu skolā notiek kaut kas īpašs, kas, manuprāt, liek man ar to lepoties. Varu liekt roku uz sirds ar 

smaidu, sakot "Jā, tā ir skola, kurā Es mācos!" 

  Tie ir bijuši dažādi pārsteigumi skolotājiem, meitenēm Valentīndienā, visas skaistās svētku līnijas, kad 

vienojoties kopā vienā vietā redzam, ko arī kāds no citām klasēm ir paveicis, ko ikdienā varbūt pat palaižam garām. 

Mums ir iespēja doties ekskursijās, kuras liek apgūt ko jaunu. Arī tās mums liek aizdomāties, kāda liela, skaista ģimene 

kopā mēs visi esam. Kaut gan arī klasē mums ir bijuši skolēni, kuri cenšas visus sasmīdināt arī pie jaunās tēmas 

apguves, kas nebūt nav pareizi, bet bez tā laikam neiztikt. Smiekli taču ir veselīgi.  

Bet tomēr, mūsu visu attīstībā neizsakāmi lielas pūles ir atstājuši mūsu skolotāji, tāpēc par visiem saviem 

gadiem šajā skolā es vēlos pateikties pilnīgi visiem skolotājiem, kā arī skolas saimnieciskajiem darbiniekiem. Ik viens 

no Jums ir ieguldījis daudz labu darbu mūsu attīstībā. Tas nav svarīgi, vai tie ir skolotāji, kas māca kādu priekšmetu 
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konkrēti man, jo tomēr ir arī citi skolēni, mani skolasbiedri, kurus apmāca skolotāji, ar kuriem man ikdienā nav tik 

liela saikne. Jūs visi esiet ļoti atsaucīgi. Tādiem ir prieks palīdzēt, ir prieks ar tādiem ikdienā apgūt jaunas lietas. 

Ikviens mūsu skolas darbinieks ir pelnījis Lielu Paldies! 

 Es jums varu pateikt, ka nākotnē pieminēšu katra sava skolotāja vārdu saviem bērniem, jo viņiem taču ir 

jāizstāsta, kā notika mans attīstības process, kas bija viegli, kas sagādāja problēmas. Ir jāizstāsta, kuri cilvēki mani 

pilnveidoja, atstāja savu lielo darbu manā Es. 

UPĪTIS ERLANDS 

Es mācības Alūksnes novada vidusskolā uzsāku 9. klasē. Šajā laikā piedzīvots daudz dažādu notikumu, bet 

visspilgtākais noteikti bija izlaidums. Diemžēl šis ir mans pēdējais gads, bet visi skolotāji un klasesbiedri dzīvos manās 

atmiņās, kuras varēs stāstīt saviem bērniem, lai tie zina kā tad man gāja skolas dzīvē, kā mācījāmies attālināti. 

VALDMANE LIĀNA 

Skolā ir aizritējuši nepilni 2 prieka, smieklu un satraukuma gadi. Tu, skola, esi likusi man justies īpašai. 

Katra diena bija īpaša, notikumiem pārpildīta, smiekliem un skaļām emocijām pilna. Vienmēr šo skolu atcerēšos ar 

to, ka katru dienu tajā ienākot bija patīkami sadzirdēt dežurantes “Labrīt!” saucienus, bērnu smieklus un emocijas, 

skolotāju rīta rājienus par neizdarītajiem darbiņiem vai skaļiem smiekliem gaiteņos uz soliņa. Biju izsapņojusi sapni 

par to, ka ļoti vēlētos skolā nodziedāt kādu savu dziesmu, kopā ar klasesbiedru Artūru Pūpolu, mūs jau kopš 8 gadu 

vecuma vieno mūzika, bet šis grūtais laiks mums visiem ir atņēmis būt kopā svētkos un dalīties savā priekā, talantos 

un emocijās. Ar lielu aizrautību devos, skolas somas ietvaros, dažādās ekskursijās, tās bija vienmēr pārdomātas un 

interesantas. Skola man iema ̄cīja ats ̌ķirt labo no slikta ̄, iegūt dzi ̄ves pieredzi. Te ir jauki un saprotos ̌i skolota ̄ji. Liels 

paldies katram skolotājam, katrs no viņiem man lika aiz auss aizlikt kādu padomu vai dzīves gudrību.  

Vislielākais paldies klases audzināta ̄jai Ilzei Līviņai par to, ka gandrīz katru dienu ienāca pie mums stundā, 

lai apvaicātos kā jūtamies, uzmundrinātu mūs lietainajās un drēgnajās dienās, pateiktu jaukāku vārdu un pēc 

nepieciešamības arī nedaudz uzbļautu par blēņām, kaut gan mēs nebijām tā sliktākā klase skolā. Man ļoti paveicies ar 

klasesbiedriem, tie vienmēr aizliks labu vārdu par tevi, iedrošinās un palīdzēs grūtajos brīžos. Viņi ir īpaši un daži no 

tiem mana dzīve paliks arī turpmāk, jo īpaši Anastasija Ņedavodina un Aleksandrs Kuzņecovs, viņi lika man uz skolu 

nākt ar smaidu, priecāties arī par slikto un ļaut notikumiem plūst līdzi. 

 Tālākajā dzīvē par skolu nodošu visas labās emocijas gan draugiem, gan vecākiem, gan radiem un, protams, 

saviem bērniem. Šis laiks manā dzīvē būs īpašs un noderīgs,paaudžu paaudzēs nodots un stāstiem pilns. Paldies, skola, 

par Tavām siltaja ̄m sienām, kas gan ziemā, gan rudenī sildīja! Paldies par labo auru, kas palīdzēja ma ̄cīties un sasniegt 

tik augstus rezulta ̄tus! Vēlu Tev saules mūz ̌u! Paliec tikpat skaista un mīļa! Tu vienmēr būsi vislabāka ̄ skola. 

 

VALTERE ANCE LĪGA 

        Mans stāsts un atmiņas par vidusskolu mijas 4 gadu garumā, un mācīties tieši šeit bija mans labākais lēmums, 

jebkurā nozīmē. Atceros, ka man bija ļoti bail no pārmaiņām, viss jauns, jauna skola, sveši cilvēki, kā būs ar attieksmi. 

Taču tiku sagaidīta ļoti jauki, manuprāt tas ir vispatīkamākais mana stāsta sākums vidusskolā. 

        Mēs esam bijuši liela klase jau kopš sākuma, arī 15 cilvēki kopumā likās ļoti daudz, jo iepriekšējā skolā mēs 

bijām tikai četri. Daudz cilvēku ir mainījies, nākuši vietā, ar dažiem ir palikušas labas attiecības, jautri atgadījumi 

un labas atmiņas. Es ieguvu draugus, labus cilvēkus sev apkārt. 
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        Manas labākās atmiņas ir 2018.gada 10.marts-mūsu pašu veidotais ģimeņu vakars, kopā ar ģimeni un iepriekšējo 

audzinātāju Inesi Krūmiņu. Mēs dziedājām, dejojām, veidojām interesantus video par savu nākotnes profesiju. Mans 

video pārvērtās par skaļiem smiekliem zālē, jo tas nebūt nav tas, ko darīšu nākotnē-izveidojās humoristiska situācija. 

Spilgti atmiņā palikusi ekskursija uz Līgatnes bunkuriem, arī to es nekad neaizmirsīšu. Tās emocijas, ko radīja 

pārsteigums- spēle tumsā ar uzdevumiem!!! Noteikti tur vēlētos atgriezties... 

       Man paliks pašas gaišākās un jaukākās emocijas par mūsu skolotājiem un audzinātāju, nekad šajā dzīvē no 

skolas kolektīva nebiju jutusi tādu atbalstu, sapratni un pretimnākšanu. Jebkuram no skolotājiem, kas man ir 

palīdzējis pilnveidoties, es veltītu milzīgu PALDIES! Šajā posmā, kad neatrodos Latvijā, skolotāji ir mans stingrais 

balsts, bez viņu palīdzības man nekas neizdotos, esmu par to ļoti pateicīga. 

       Par savu skolas laiku es saviem bērniem varētu stāstīt daudz un dikti, jo četru gadu laikā ir piedzīvotas visas 

emocijas: smiekli, asaras, smaidi, viss labais un ne tik labais. Noteikti stāstītu par to, cik pašam ir jābūt motivētam 

un drosmīgam-salīdzinot uzreiz ar savu situāciju. 

       Man, Alūksnes novada vidusskola nav tikai skola, tā ir manas dzīves un atmiņu daļiņa, kurā es ciemošos arī pēc 

12.klases. Rakstot šo sacerējumu es jūtos ļoti saviļņota, par visiem priekiem, kas piedzīvoti. Par to, cik ļoti izkāpšana 

no savas komforta zonas mainīja manu dzīvi un domāšanu- cik pareizs bija lēmums būt tālāk no mājām un kļūt 

patstāvīgai. Skolas gadi manā sirdī dzīvos ar visjaukākajām atmiņām. Paldies, Tev, mana skola!!! 😊  

ZIEDIŅŠ DAGNIS AIVARS 

Alūksnes novada vidusskolā es mācos 3 gadus. Man patika visas ekskursijas, kurās es biju, jo tās bija ļoti 

pārdomātas, kā ārī apmācošas.  

 Es vēlos pateikt paldies visiem skolotājiem, kuri ir man palīdzējuši. 

 Skola ir viena liela pieredze tavas nākotnes veidošanai, izmanto laiku lietderīgi! 

ZIHMANIS EDGARS 

Tas ir laiks, kad vairs negribi būt bērns, bet pieaugušie tevi, kā līdzvērtīgu vēl neuztver. Tas ir pārdomu laiks. 

Kad gribās saprast: Kas tu esi? Un kāds tu esi? Laiks, kad ir jāsaprot: Kas tu vēlies būt? Un kāds tu vēlies būt? Tas ir 

laiks, kad tu gribi būt atbalsts un devējs, sev mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem, bet esi vairāk ņēmējs, nekā devējs. Un tad 

tu ieskaties savos vienaudžos, un redzi - arī viņos rosās līdzīgas pārdomas. Tu ieskaties pieaugušo - pedagogu un vecāku 

sejās un redzi tur veselu dzīves karti: Re, tā dzirksts acīs - tā ir jaunības dzirksts. Un tās "vārnu kājiņas" ap acīm, 

tās ir no laimes, prieka un smieklu brīžiem...Bet tā rieva pierē... tā manuprāt ir dusmu, bezspēcīgu dusmu rieva. Bet tā 

visdziļākā rieva - tās ir skumjas un sāpes. Tik ļoti gribētos, lai šajās sejās nav dziļu rievu, un lai acīs vienmēr 

draiskojās jaunības dzirksts. Alūksnes novada vidusskola - šie trīs gadi - paliks man atmiņā, kā "slieksnis". Slieksnis, 

kuru pārkāpjot esi no bērnības iekāpis pieaugušo dzīvē. 
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APBALVOJUMI  

30.08.2021. ALŪKSNES NOVADA VIDUSSKOLAS 10 GADU JUBILEJAS PASĀKUMĀ 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas “Atzinības raksts” 

Ilonai Apsītei par profesionālu attieksmi, mūsdienīgu un efektīvu darbu izmantojot jaunās tehnoloģijas  un digitālos 

rīkus. 

Inesei Kaulakanei par godprātīgu pienākumu veikšanu, precizitāti, ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā. 

Līgai Krūmiņai par radošu, mērķtiecīgu un profesionālu attieksmi, veidojot mūsdienīgu un efektīvu mācību stundu. 

Inesei Marķitānei par  mērķtiecīgu darbu ar bērniem un jauniešiem, stiprinot nacionālo identitāti.  

Sergejam Sverčkovam par profesionālu, mērķtiecīgu un nozīmīgu darbu, motivējot bērnus un jauniešus  sasniegt augstus 

rezultātus. 

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes  ,,ATZINĪBAS RAKSTS” 

Normundam Strupiņam par godprātīgu un atbildīgu darbu sadarbībā ar pedagogiem īstenojot mūsdienīgu izglītības 

procesu un  ieinteresētību skolas attīstībā. 

Lāsmai Baltiņai par godprātīgu un pedantisku darbu ar izglītojamiem, individuālu pieeju katra izglītojamā mācību 

sasniegumu pilnveidošanā; 

Dacei Alksnei par godprātīgu un profesionālu darbu ar izglītojamiem un ģimenēm, katra izglītojamā individuālu 

motivēšanu karjeras izaugsmē; 

Rolandam Hollam par godprātīgu un atbildīgu darbu sadarbībā ar pedagogiem īstenojot mūsdienīgu izglītības procesu, 

mērķtiecīgu IT nodrošinājumu un uzturēšanu. 

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes  apbalvojums ,,PATEICĪBA” 

Ainai Dobrovoļskai par sadarbību ar dažādu priekšmetu skolotājiem, inovatīvu pieeju mācību stundu vadīšanā, 

individuālu pieeju katra izglītojamā motivēšanā; 

Baibai Dzelzskalējai-Kalējai par izglītojamo un ģimeņu motivēšanu un individuālu pieeju jēgpilnai izglītības apguvei 

atbilstoši katra spējām un interesēm; 

Karinai Ozoliņai par skolēnu motivēšanu un iesaisti ERASMUS+ aktivitātēs, konkursos, ieinteresētību katra izglītojamā 

individuālajiem sasniegumiem, toleranci, atbildību un radošu pieeju svešvalodas apguvē. 
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Alūksnes novada pašvaldības apbalvojums ,,ATZINĪBA” 

Sanitai Čibalai par izglītojamo iesaisti ERASMUS+ projektos, radošajos konkursos, skolas foto hronikas veidošanu, 

mūsdienīgu un inovatīvu mācību procesa īstenošanu; 

 Daigai Kozulei par individuālu pieeju izglītojamo personības veidošanā, sadarbību ar Alūksnes pilsētas bibliotēku, 

laikrakstu “Alūksnes un Malienas ziņas”, radoša un inovatīva mācību procesa īstenošanu.  

Lāsmai Gibalai par mūsdienīgas izglītības darba organizāciju, pedagogu motivēšanu apgūt jaunas prasmes un iemaņas; 

Silvai Zariņai par mērķtiecīgu un augsti profesionālu mācību darba organizāciju, projektu koordinēšanu un vadīšanu, 

izglītojamo un  pedagogu motivēšanu sasniegt augstākus rezultātus. 

Alūksnes novada pašvaldības apbalvojums ,,PATEICĪBA” 

Inesei Krūmiņai par nesavtīgu un mērķtiecīgu ieguldījumu izglītojamo sagatavošanai konkursiem, skatēm, dalībai 

“Stāstnieku konkursā” un piedalīšanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku aktivitātēs; 

Anitai Stilvei par nesavtīgu ieguldījumu izglītojamos vadot caur dabaszinību labirintiem, par mūsdienīga izglītības 

procesa īstenošanu; 

Igors Galancevs par godprātīgu un atbildīgu pienākumu veikšanu skolas labiekārtošanā un uzturēšanā, radošu darbu, 

toleranci un sadarbību; 

 Lidijai Monastirskai par godprātīgu un atbildīgu pienākumu veikšanu, nesavtīgu darbu skolas telpu un apkārtnes 

labiekārtošanā. 
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Senlatviešu rakstu zīmes mūsu senču mantojums, kas liecina par dažādajiem kulta rituāliem, 

arī sadzīves un garīgās dzīves sakārtošanai. Zīmes jeb ornamenti lietoti kā simboli, kā elememti, kā 

informācijas nesēji un enerģijas izteiksmes veidi.  

Ornaments – cilvēces garīgās dzīves atspulgs un izziņas objekts.  

 

 

2021.gada pavasarī mēs karts – skolotāji, tehniskie darbinieki, 12.klases absolventi veidojām 

latvju rakstu zīmes, kuras jauno mācību gadu sagaidīs skolas pagalmā.  Tas apliecina mūsu personīgo 

un kolektīva kopīgo spēju vienoties, darboties, aizrauties un būt komandai. 

 

Lai latvju rakstu zīmes dod spēku un izturību visiem! 

Lai radošs jaunais darba cēliens! 

 

 

 

Foto: Sanita Čibala 

Apkopoja, sakārtoja un noformēja: Ilze Līviņa, Karina Ozoliņa 

Statistikas datus apkopoja: Māra Verbicka, Irēna Semeika 

PALDIES par latvju rakstu zīmju un “latvju rakstu koka” izveidi: visam kolektīvam, Uģim 

Puzulim, Lilijai Kuklei, Intaram Berkulim, Aigaram Bebrim, Sandoram Līviņam     

2021.gada 30.augusts                                                                              


