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Vasaras darbs arheoloģijā
Arheologu darbu Alūksnes 
Pilssalā mēs uzsākām 18. jūnijā 
un beidzām 24.augustā. Iemes-
li, kāpēc izlēmām pieteikties 
vasaras darbam, bija atalgo-
jums un darba pieredze šajā 
jomā. Darba objektā ik dienu 
atradāmies aptuveni 13 darbi-
nieki - gan pašvaldības nodar-
binātie skolēni, gan arī uzņē-
muma „Archeo” arheologi.

Mūsu pirmais pienākums bija iz-
rakt noteikta dziļuma laukumu turp-
mākajam darbam. Tālāk mums nācās 
darboties ar dažādiem rakšanas pie-

derumiem, kā arī ar sijāšanu. Visvairāk 
mums patika mirklis, kad atradām 
kaut ko ļoti senu, piemēram, monētas. 
Īpaša bija diena, kad saņēmām atalgo-
jumu par padarīto. Diezgan apgrūtino-
ši bija strādāt lielā karstumā. Riskanti 
bija strādāt tuvu mūra sienai, jo vien-
mēr pastāvēja iespēja, ka kāds akmens 
var izkustēties un nokrist. Tādēļ viens 
no svarīgākajiem noteikumiem bija 
nēsāt ķiveri, ko nekādā gadījumā ne-
drīkstēja novilkt, strādājot tuvu sienai, 
kā arī otrs svarīgākais noteikums bija 
nēsāt cepuri, lai nepārkarstu saulē.

Strādājot mēs guvām darba piere-

dzi, jaunas zināšanas. Secinājām, ka 
šis darbs nav nemaz tik viegls, kā tas 
varētu šķist no malas, toties tas uzla-
boja mūsu izturību, vairoja spēku, 
pacietību un spēju koncentrēties. 
Pārsteigums bija atvadu mielasts pē-
dējās darba dienas beigās. Tas, vai ir 
vērts strādāt arheoloģijā, ir atkarīgs 
no katra cilvēka, vai tu spēj izturēt 
slodzi, strādājot lielā karstumā. To-
mēr pieredzes dēļ ir vērts pamēģi-
nāt!

— Edgars Zjukovs,  
Armands Mastiņš

Lai veiksmīgs!
Jau oktobris klauvē pie 

katrām namdurvīm, 
negribīgi domās vēlamies 
palaist vaļā šāgada burvīgo 
vasaru, bet tomēr… 
Jaunajā mācību gadā 
aizvadīts jau mēnesis. 

Katrs gads atnāk ar kaut 
ko būtisku, neaizmirstamu, 
bet gribas teikt, ka šis gads 

ir un būs atmiņās un vēsturē kas īpašs. Prieks par tiem 
jauniešiem, kuri paši bija šīsvasaras Vispārējo latviešu 
Dziesmu un Deju svētku dalībnieki. Tās ir ne ar ko neaiz-
stājamas sajūtas. Tās ir visdziļākās piederības jūtas Latvi-
jai dažādos izpausmes veidos. Priecājos, ka domās jau 
esam uz nākamo – Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku, kuri notiks 2020.gadā, sagatavošanās sliekš-
ņa, jo skolā tiek dibināts jauns tautisko deju kolektīvs. 
Šogad mēs būsim savas valsts simtgades svētku notikumu 
liecinieki un arī dalībnieki.

Skolā šis gads iesākās citādāk nekā parasti, jo turpinās 
maijā uzsāktie remontdarbi. Mācību darbs var notikt, bet 
pašreiz vēl nav izmantojama sporta un aktu zāle, kā arī 
īslaicīgi kāda no kāpņu telpām. Esmu pateicīga visiem ar 
remontdarbiem saistītajiem ļaudīm – būvniecības firmas 
darbiniekiem, elektriķiem, ventilācijas un apkures meis-
tariem, būvuzraugam, jo vasaras mēnešos viņu darba 
grafiks bija īpaši saspringts. Paldies skolas tehniskajiem 
darbiniekiem, skolotājiem, Dzelzskalēju-Kalēju ģimenei, 
Edijam un Enijam Bizjukoviem, Elvim Kārkliņam, Andi-
jam Ločmelim, Edgaram Zjukovam, Artūram Roslovam, 
Armandam Mastiņam, kuri palīdzēja dažādos sakārtoša-
nas darbos.

Pirmajā nedēļā vairāk tika domāts par alternatīvu 
mācīšanos – izmantojām Alūksnes muzeja piedāvāto 
mācību programmu - paldies Jolantai Baldiņai. Vairāk 
pievērsāmies savas pilsētas, tuvāko uzņēmumu, meistaru 
piedāvājumam. Vecāko klašu skolēniem bija lieliska 
iespēja tikties, konsultēties ar uzņēmējdarbības atbalsta 
speciālisti Māru Saldābolu un NVA karjeras konsultanti 
Sanitu Rušķi.

Šajā mācību gadā skola turpina darbu kompetenču 
ieviešanas projektā, izglītojamo individuālo kompetenču 
projektā, projektos “Pumpurs” un “Mācīties būt”. Mūsu 
skolas pedagogiem paredzēts izmēģināt jauno mācību 
saturu. Mēs 10.-12.klasē turpinām valsts aizsardzības 
mācību, tikai ar šo gadu pilotprojekta dalībnieki būs 10.
klases skolēni, kuri izmēģinās uzlabotu un pilnveidotu šī 
mācību priekšmeta programmu. 

Šajā mācību gadā skola pošas 80 gadu jubilejai. Mainī-
jušies skolas nosaukumi, varas, bet ēkā Kanaviņu kalnā 
vienmēr kāds ir ieguvis jaunas zināšanas, prasmes, iema-
ņas, startu tālākai dzīvei.

Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!
— Alūksnes novada vidusskolas direktore Ilze Līviņa

Nometne “Jaunsardzes 
sporta spēles 2018”
Viss sākās pavasarī, maija 
pēdējās nedēļās, kad Jaunsar-
dzes instruktore Inese Marķitā-
ne piedāvāja doties uz Vidze-
mes jaunsargu sporta spēlēm, 
kur tika atlasītas komandas 
lielajām Jaunsardzes sporta 
spēlēm. 

Es uz Vidzemes jaunsargu sporta 
spēlēm devos ar domu piedalīties vīru 
spēlēs, kur bija jāskrien 15 kilometri, jā-
veic dažādi uzdevumi, bet jaunsargiem, 
kuri bija 17 gadus veci vai vecāki, bija 
jāpiedalās “crossfit” jeb spēka un izturī-
bas daudzcīņā, kur gribot vai negribot 
arī es startēju. Atlase bija ļoti smaga, un 
no visiem, kas startēja, es paliku otrais. 
Interesanti, ka tikai divi dalībnieki no 
visiem puišiem bija izturējuši atlasi.

Uz lielajām Jaunsardzes sporta spē-
lēm es devos satraucies, jo nezināju, ko 
gaidīt, kas būs, vārdu sakot, biju neziņā. 
Nometne ilga trīs dienas. Pirmajā dienā 
bija atklāšana, otrajā dienā sākās pirmie 

starti volejbolā, futbolā un citos sporta 
veidos, trešajā dienā bija fināli, kur tika 
noskaidroti labākie. Kā pēdējā lielā dis-
ciplīna pirms apbalvošanas bija tieši 
“crossfit”. “Crossfit” nebija individuāls, 
bet gan komandu, kur viss notika stafe-
tes veidā. Bija četri raundi. Pirmajā bija 
jāskrien 400 metri, nododot stafeti nā-
kamajam komandas biedram (palikām 
otrie). Otrajā bija jāveic “deadlift” (50 
kilogrami) un lēcieni uz kastes trīs apļi 
- 21, 15 un 9 reizes (arī palikām otrie). 
Trešajā raundā bija “assault bike” (jāno-
dedzina 20 kalorijas), pēc tam, kad no-
kāpi no “assault bike”, ar stieni (25 kilo-
grami) bija jāveic 20 metri izklupienos, 
tad jānomet stienis un jāveic “burpee”, 
kur lec pāri stienim (10 reizes). Kad iz-
dari to, jāmēro viss ceļš atpakaļ 20 metri 
izklupienos un jānodedzina vēl 20 kalo-
rijas (bijām pirmie!). Ceturtajā jeb izšķi-
rošajā raundā vajadzēja veikt divus vin-
grojumus ar svaru bumbu un piepum-
pēties, un tas vairs nebija stafetes veidā, 

bet gan uz maiņām (bijām pirmie!). Vi-
dzeme ar Latgali kopvērtējumā bija ie-
guvušas vienādu punktu skaitu, bet, tā 
kā mēs uzvarējām pēdējo, kas bija izšķi-
rošais, Vidzeme ieguva pirmo vietu 
“crossfit”.

Man ļoti patika, ka ieguvu jaunu pie-
redzi un izmēģināju kaut ko pavisam 
nebijušu. Ieguvu jaunus draugus un tes-
tēju, kā ir, kad prāts un ķermenis saka: 
“Nē, pārtrauc!” - bet tu izlādējies, no-
bļaujies, ievelc gaisu plaušās un turpini 
darīt iesākto. Bez šaubām, īpaša bija ap-
balvošanas ceremonija, roku paspiedu 
aizsardzības ministram un medaļu pa-
sniedza Dāvis Bertāns. 

Liels paldies Inesei Marķitānei, kura 
ieteica, ka jābrauc uz Vidzemes jaun-
sargu sporta spēlēm, jāpiedalās. Pro-
tams, uz turieni braucu ar citu mērķi, 
bet tiku uz lielajām Jaunsardzes sporta 
spēlēm un ar labiem rezultātiem at-
braucu mājās.

— Ernests Kristiāns Jantons
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