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Pirmie absolventi  
saņem apliecības
Uzsākot mācības 2015./2016. 
mācību gadā, Alūksnes nova-
da vidusskolas 10.klases 
izglītojamajiem un skolotā-
jiem tika piedāvāta iespēja 
iesaistīties Latvijas Uzņēmēj-
darbības un menedžmenta 
akadēmijas Vislatvijas skolu 
projektā „Esi Līderis”. 

Tas deva iespēju izglītojamajiem 
un mums, skolotājiem, iegūt daudz-
pusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā 
un katra personības attīstībā. Projek-
tā 10.-12.klašu skolēni apgūst profe-
sionālās pilnveides izglītības prog-
rammu “Uzņēmējdarbības pamati”, 
kas ir akreditēta (akreditācijas lapa 
Nr. AI7796), un par tās apgūšanu tiek 
piešķirta valsts atzīta profesionālās 
pilnveides apliecība.

Paldies jums, pirmie absolventi, 
par katra individuālo ieguldījumu, 
izturību, pacietību un projekta no-
darbībām atrasto laiku ārpus mācību 
stundām, par kopīgajām mācībām 
un par piedalīšanos projekta aktivitā-
tēs - konkursos, zināšanu olimpiādēs, 
ideju sanāksmēs, attīstības un biznesa 

spēlēs, ideju un uzņēmējdarbības in-
kubatoros, praksēs zināmos Latvijas 
uzņēmumos, izzinošos ceļojumos pa 
Eiropu un vēl daudzos citos personī-
bas un profesionālo prasmju attīsto-
šos pasākumos trīs gadu garumā.

Paldies Alūksnes novada pašvaldī-
bai par rasto iespēju mācību izmaksu 
segšanai jauniešiem un skolas direk-
torei I.Līviņai par aktīvu līdzdalību 
šīs programmas īstenošanas laikā. 
Paldies mācību priekšmetu skolotā-
jām Vinetai Kovaļevskai (uzņēmēj-
darbības pamati, menedžments, 
mārketings), Ilzei Rubenei (likumdo-
šanas pamati), Natālijai Blūmai (grā-
matvedības pamati), Dacei Alksnei 
(lietvedības pamati, lietišķā etiķete) 
par sadarbību mācību programmas 
īstenošanas laikā.

Profesionālās pilnveides apliecību 
„Uzņēmējdarbības pamati” pēc sek-
mīgi nokārtotiem pārbaudījumiem 
saņēma desmit Alūksnes novada vi-
dusskolas absolventi.

Projekta „Esi Līderis” programmas 
vadītāja, skolotāja Dace Alksne

Folkloras kopa  
“Dzintariņi”  
dzied Latvijai
Alūksnes novada vidusskolas 
folkloras kopa “Dzintariņi” 
19. un 20.maijā piedalījās 34. 
Latvijas bērnu un jauniešu 
folkloras svētkos “Pulkā 
eimu, pulkā teku 2018” Līvā-
nos, kur, izzinot latviešu kāzu 
tradīcijas, dziedāja, dejoja, 
muzicēja, stāstīja stāstus, 
piedalījās interaktīvās darb-
nīcās. 

2017./2018. mācību gadā pulciņa 
dalībnieki pētīja, padziļināti izzināja 
latviešu kāzu tradīcijas par tēmu “Zi-
nu, zinu tēva sētu”. Svētki Līvānos ir 
minētās programmas noslēguma sa-
rīkojums, kur kopā ar 1500 bērniem 
no visas Latvijas novadiem piedalījās 
arī mūsu skolas folkloras kopas 
“Dzintariņi” dalībnieki: Annija Pape-
noka, Megija Balabkina, Emīlija un 
Everts Dzelzskalēji-Kalēji, Izolde Pu-
re, Aivija Mika skolotājas Ineses Krū-
miņas un Baibas Dzelzskalējas-Kalē-
jas vadībā. Visa gada garumā skolēni 
cītīgi mācījās tautas dziesmas, apguva 
mūzikas instrumentus, mācījās deju 

un rotaļu programmas, lai godam 
pārstāvētu skolu un novadu. Pirms 
tam piedalījās tradicionālās dziedāša-
nas konkursā “Dziesmu dziedu, kāda 
bija 2018” un latviešu bērnu un jau-
niešu folkloras kopu nacionālajā sarī-
kojumā Jēkabpilī, iegūstot I pakāpi 
un ceļazīmi uz finālu Rīgā, kur tradi-
cionālās dziedāšanas konkursā iegu-
vām augstākos novērtējumus. Tas 
palīdzēs ceļā uz XII Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 
kur vēlamies nokļūt arī mēs.

Prieks bērnu acīs nezuda abas 
svētku dienas. Dažiem dalībniekiem 
īpašu pārdzīvojumu radīja svētku gā-
jiens, kopā būšana, vakarēšana, drau-
dzības pasākums, kur diskotēkas vie-
tā dejoja kadriļu, polku folkloras ko-
pu dzīvā izpildījuma pavadījumā. Par 
to, ka pasākums ir izdevies un nepie-
ciešams, liecināja tas, ka mājupceļā 
visi dalībnieki runāja tikai par to, kā 
sagaidīt nākamo gadu, lai atkal varētu 
satikties ar jauniegūtajiem draugiem.

Fokloras kopas “Dzintariņi” 
vadītāja Inese Krūmiņa

Aicinām vecākus pieteikt bērnus mācību uzsākšanai 1.klasē, kā arī citās klasēs, 
katru darbdienu no pulksten 8.00 līdz 14.00 Alūksnes novada vidusskolā  

(Kanaviņu iela 14).    Tālrunis uzziņām: 64381670, 26133347.

Skolas Goda grāmatā ierakstām šādus vārdus:

Samanta Brice - par labām sek-
mēm mācībās, absolvējot 12.klasi,

Linda Kristiāna Minnibajeva - 
par labām sekmēm mācībās, absol-
vējot 12.klasi,

Alise Kazaine - par sasniegu-
miem sportā.

Deivids Struckis - par labām un 
teicamām sekmēm mācībās, absol-

vējot 9.klasi,
Emīls Pometuns - par augstiem 

sasniegumiem sportā,
Emīls Zjukovs - par augstiem 

sasniegumiem sportā,
Anastasija Ņedaivodina - par 

augstiem sasniegumiem sportā,
Aleksandrs Kuzņecovs - par 

augstiem sasniegumiem sportā.
ĪPAši SUminām simtgades 
stipendiāti Alisi Kazaini!

Par labām un teicamām sekmēm:
Samantai Bricei
Lindai Kristiānai Minnibajevai
Anastasijai Ņedaivodinai
Deividam Struckim

Par labām, teicamām sekmēm un 
aktīvu sabiedrisko darbu:
Lonijai Kalniņai

Pateicības  
abiturientiem

Par labām un teicamām sekmēm, 
augstiem sasniegumiem sportā:
Alisei Kazainei

Par labām sekmēm mācībās:
Roaldam Rūdolfam Bērtulsonam
Saivai Keiselei

Par apzinīgu mācību darbu:
Elīzai Kārkliņai 
Anastasijai Gailei
Raimondai Paķonkai
Ievai Lukševicai

Par aktīvu sabiedrisko darbu:
Aleksandram Mellītim

ALūkSnES noVADA ViDUSSkoLAS 12. klase izlaidumā kopā ar direktori un klases audzinātāju Ilzi Līviņu.   
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