
 

 

 

 

 

 

 

 

Alūksnes novada vidusskolā no 26.septembra līdz 2.oktobrim viesojās ciemiņi no 
piecām valstīm – Turcijas, Itālijas, Slovēnijas, Lietuvas un Portugāles. Šoreiz tas bija mobilitātes 
KA229 projekts par pusaudžu uzvedību sociālajos medijos “Socia Media Behaviors of 
Teenagers” jeb saīsinājumā SoMBeT.  

Dažiem viesiem šis bija liels pārbaudījums – iestājies vēsais rudens, dienvidvalstu 
pārstāvjiem neierasti auksts, tomēr krāsainais rudens priecēja. 

Šīs mobilitātes tēma – nākotnes skola. Pirmajā dienā pa ceļam no Rīgas uz Alūksni, 
viesi ar vienu acs kaktiņu ieskatījās Siguldas krāšņajā rudenī. Šīs pašas dienas vakarā mūsu 
skolas projektā iesaistītie jaunieši un viesi iepazina Latvijas kultūru, darba tikumu un seno 
skolu V.Ķirpa Ates muzejā, baudīja uz dzīvās uguns gatavotu zupu un cepa puļķu maizi. 

Otrā diena sākās ar  Alūksnes novada iepazīšanu, kur Alūksnes novada sabiedrisko 
attiecību speciāliste E. Aploka sveica viesus un kā dāvanu no Alūksnes saņēma krāšņo grāmatu 
par Muižas parku un suvenīrus. Tāpat viesus sveica domes deputāte un domes priekšsēdētāja 
vietniece L. Langrate. Katras valsts jaunieši prezentēja mājas darbu “Future Digital klasses”. 
Iepazīstot Alūksni viesi devās uz “Vides labirintu” un gleznaino Pilsmuižas parku. Tālāk visi 
devās uz skolu, kur jaunieši piedalījās angļu valodas stundā, bet skolotāji sanāca kopā, lai 
apspriestu tālākās vizītes un plānus. Dienai noslēdzoties viesi apskatīja Alūksnes bānīša 
Stacijas ekspozīciju, kur bija sagatavotas dažādas aktivitātes, kas jauniešiem turpinājās ar 
orientēšanās spēli pa Alūksni, skolotājiem ar iepazīšanās vakariņās kafejnīcā “Benevilla”.  

Trešā diena skolēniem aktīva diena – piedalījās divos mācību stundu blokos. Kopā ar 
12.klasi Dizaina un tehnoloģiju stundās nopietni un ar humoru digitāli veidoja nākotnes klasi, 
kādu vēlētos redzēt, kam sekoja prezentācija. Nākamais stundu bloks – VAM.  Kaut nedaudz 
iepazina militārās apmācības pavisam nelielu daļiņu. Pēcpusdienā gan skolotāji, gan skolēni 
apmeklēja Alsviķu pagastā uzņēmēju Elīnu Ramani, kur iepazina kokapstrādi un varēja sev 
izveidot nelielus suvenīrus. 

Ceturtajā dienā Kultūras pamatu stunda, viesi iepazina latvju zīmes un simbolus, kur 
nobeigumā bija jādodas pilsētvidē, lai sameklētu dabā, celtnēs, apkārtējā vidē tur redzamās 
zīmes un simbolus. Interesanti bija vērot sagatavotās prezentācijas, redzēt mūsu Alūksni viesu 
skatījumā. Diena noslēdzās ar “Sertifikātu ceremoniju”, kur apbalvoti tika orientēšanās spēles 
uzvarētāji, skanēja skaists, izjusts priekšnesums, ko šo dažu dienu laikā sagatavoja mūsu 
Emīlija un portugāļu meitene Renata. Jautras dejas, smiekli, dziesmas… 

Pēdējā projekta dienā devāmies uz Rīgu, kur apmeklējām LU Zinātņu un Dabas māju, 
kur varējām vērot jau īstu nākotnes skolu, skolu uz ko tiekties. Daudziem jauniešiem sapnis 
mācīties tādā skolā. Viss jau pašu rokās. Kā izrādās portugāļu skolotājas meita nākošgad atkal 
kārtos iestājeksāmenus LU Medicīnas fakultātē. Viesi iepazina Rīgu skaistā ekskursijā, mūsu 
jaunieši apmeklēja Motormuzeju.  



Sarežģītajā, skaistajā un satraukumu pilnajā nedēļā paldies sakām skolotājām G. Tuvi, 
D. Alksnei, I. Eglei, I. Marķitānei, I. Krūmiņai par vadītajām stundām! Paldies D. Bernšteinei, E. 
Lielbārdei, M. Čibalai par nenovērtējamo atbalstu! Paldies Alūksnes novada uzņēmējiem par 
atsaucību! Paldies skolas kolektīvam par atbalstu un direktorei I. Līviņai, direktores vietniecei 
S. Zariņai par organizēšanu un palīdzību! Paldies skolotājai K. Ozoliņai! Īpašs paldies Ozoliņu, 
Dzelzskalēju – Kalēju, Čibalu, Egles, Kuzņecovu, Bernšteinu, Jevsejevu, Jāņekalnu ģimeinēm 
par Jauniešu uzņemšanu savās mājās! 

Skolotāja S.Čibala 



 

Vairāk fotoattēlu skatiet Alūksnes novada vidusskolas facebook lapā. 

https://www.facebook.com/AluksnesNovadaVidusskola

