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Pavasaris ir laiks, kad tā vien gribas būt dabā – uz ielas, skvērā, 
parkā, pļavā, mežā… Bet pavasaris ir arī atskatīšanās uz  jau 
paveikto, lai nospraustu tālākos mērķus. 

Tādēļ  25.aprīlī pulksten 18.00 gaidām visus interesentus, 
kuru bērniem nākošajā mācību gadā jāuzsāk mācības 1.klasē.

Savukārt 11.maijā skolā notiks Vecāku diena!
Jebkurš aicināts piedalīties atklātajās stundās no pulksten 10.10 
līdz 13.40. No pulksten 16.00 līdz 17.50 būs individuālas sarunas 
ar skolotājiem, skolas administrāciju.
Pulksten 18.15 skolas konference – koncerts “Mana stiprā pils!”.
Sīkāka informācija pa tālruni 29275267 (Alūksnes novada vidus-
skolas direktore Ilze Līviņa).

Intelektuālo spēļu olimpiāde “Gudrinieks 2018”
Jau otro gadu Alūksnes novada 

vidusskolā sadarbībā ar 
Alūksnes novada pašvaldības 

Izglītības pārvaldi notika intelek-
tuālo spēļu olimpiāde “Gudrinieks”, 
kurā piedalījās 18 komandas no 13 
pirmsskolas izglītības iestādēm. 

Olimpiādes mērķis bija aktivizēt 
un rosināt interesi par dažādām in-
telektuālajām spēlēm un pilnveidot 
5-6 gadus vecu bērnu prasmi pat-
stāvīgi veikt uzdevumus. Spēļu 
olimpiādē bērni sacentās matemā-
tikas atjautības uzdevumos, dam-
bretē, domino, spēlē “Alias”, “Puz-
le”, “Vai es zinu?”. Bērni ar lielu in-
teresi un aizrautību bija gatavoju-
šies olimpiādei, par to paldies 
pirmsskolas izglītības iestāžu sko-
lotājām un vecākiem, kuri veltīja 
daudz laika un uzmanības, lai bēr-
nus sagatavotu šai dienai. Visas 
olimpiādes laikā bērnus uzmun-
drināja un iedrošināja kaķēni Min-
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ce un Minka. Pa to laiku, kamēr 
bērni rādīja savas prasmes un zinā-
šanas, skolotājas kopā ar Daci 
Alksni un Lāsmu Baltiņu iepazinās 
ar dažādām spēlēm un didaktisko 
materiālu, lai gūtu jaunas idejas, ko 
izmantot turpmākajā pedagoģiska-
jā darbā.

Bērni saņēma diplomus par 1., 
2., 3.vietu, kā arī Atzinības rakstus 
par piedalīšanos olimpiādē, iepazi-
na sacensības garu, kas neļaus ap-
stāties, bet mudinās virzīties un ie-
pazīt arvien ko jaunu, aizraujošu, 
interesantu. 

Tagad tā jau būs tradīcija, tādēļ 
nākamajā gadā atkal mazos gudri-
niekus gaidīsim skolā. Paldies sko-
lotājām un visiem dalībniekiem, 
kuri piedalījās un atbalstīja šo pa-
sākumu!

— Pirmsskolas izglītības skolotāja 
Lāsma Baltiņa

Ceļš uz karjeru
Uz neformālu sarunu ar 6.-11.

klašu izglītojamajiem 
Alūksnes novada vidusskolā 

26.martā gaidījām skolas absolven-
tus, skolēnu vecākus un skolas drau-
gus. Jaunieši diskusijas laikā pie pro-
fesiju pārstāvjiem devās noskaidrot, 
kādas zināšanas, prasmes un kompe-
tences katram ir nepieciešams attīstīt 
un pilnveidot sevī, domājot par nā-
kotnes profesijas izvēli. Lai saruna 
būtu abpusēji pilnvērtīga, aicināju 
jauniešus izvēlēties sev interesējošus 
sarunbiedrus pēc viņu profesijām.

Ciemiņus aicināju aplūkot karje-
ras jautājumus aktīvā un dinamiskā 
veidā no dažādiem skatpunktiem. 
Profesiju pārstāvji izvēlēti ar bagātu 
pieredzi savas karjeras pilnveidē, iz-
mantojot IT tehnoloģijas un parādot 
savu komunikabilitāti, tie atstāja po-

zitīvas atsauksmes sarunu dalībnie-
kos. Diskusiju laikā darbnīcu vadītāji, 
daloties personiskajā pieredzē, tika 
aicināti īpaši uzsvērt karjeras attīstī-
bas gaitu un problemātiskos jautāju-
mus jaunībā, pastāstīt par izvēlētās 
profesijas apguves iespējām Latvijā. 
Pasākums varēja notikt ar Eiropas 
Sociālā fonda projekta “Karjeras at-
balsts vispārējās un profesionālās iz-
glītības iestādēs” atbalstu.

Paldies ciemiņiem un izglītojama-
jiem par pozitīvajām atsauksmēm un 
ierosinājumiem, tas nozīmē - šādas 
sarunas ir vajadzīgas un noderīgas 
mums visiem!

Diskusijas vadītāja Līga Langrate: 
“Šādas tikšanās jauniešiem ir jārīko, 
jo ikdiena skolēnam diemžēl bieži 
nesniedz priekšstatu par to, kas no-
tiek pēc tam, kad esi beidzis skolu, kā 

veidojas ceļš uz savu profesiju, savu 
vietu dzīvē. Nesaskaroties, neuzdo-
dot jautājumus tieši kādas profesijas 
pārstāvim, priekšstats par kādu noza-
ri var tā arī palikt iluzors. Vēl plusiņš 
šādai tikšanās reizei skolā - skolēni ir 
savā vidē un drošāki."

Skolēnu atsauksmes dažos teiku-
mos: „Man patika, jo visi cilvēki, ar 
kuriem es satikos, bija atvērti sarunai, 
dalījās pieredzē. Noorganizējiet vēl 
šādas tikšanās, jo gribētu aiziet vēl uz 
dažām darbnīcām! Paldies, patika, ka 
vienā darbnīcā bija divu atšķirīgu 
profesiju pārstāvji. Man gribētos šā-
dās sarunās vēl tikties ar citu profesiju 
pārstāvjiem. Beidzot reāli pieredzes 
stāsti, tas lika pārdomāt izvēlētās pro-
fesijas pareizību.”

— Pedagoģe, karjeras konsultante 
Dace Alksne

“Rēķini galvā 2018”
“Miksike” ir ātrās rēķināšanas gal-

vā trenēšanās un sacensību me-
dijs. Projektā piedalās sešas da-

lībvalstis - Latvija, Igaunija, Lietuva, 
Slovēnija, Ukraina un Gruzija. Pēc 
starptautiskās izglītības projektu at-
balsta grupas “Miksike” (Igaunija, 
Tartu) izstrādātās metodikas skolē-
niem ir iespēja piedalīties un pārbau-
dīt savus spēkus sacensībās “Rēķini 
galvā!”. Turnīrs virtuālajā telpā risinās 
vairākās disciplīnās: saskaitīšanā, at-
ņemšanā, reizināšanā, dalīšanā, skait-
ļu salīdzināšanā un darbības nezinā-
mā locekļa noteikšanā. Atbilstoši sko-
lēnu vecumam arī darbību veikšana 
piemērota naturālo skaitļu, veselo 
skaitļu un decimāldaļskaitļu kopās.

Šogad Latvijā turnīrs norisinās jau 
15.reizi. Izmantojot bērnu un jaunie-
šu vidū populāras informāciju tehno-
loģijas, interaktīvu internetvidi un 
vēlmi sacensties, tas attīsta ātras un 
precīzas domāšanas spējas matemā-
tisko darbību izpildē.

Arī mēs, Alūksnes novada vidus-

skola, jau piekto gadu piedalījāmies 
šajās sacensībās un izcīnījām iespēju 
startēt Latvijas finālā. Šogad skolu 
pārstāvēja Anastasija Gaile no 9.kla-
ses, Vlada Agafonova un Oskars 
Jaunslavietis no 12.klases. Veterānu 
jeb pieaugušo grupā - skolotājas Līga 
Krūmiņa un Inita Lāce. Priecājamies 
par L.Krūmiņu, kura pieaugušo kon-
kurencē ieguva 2.vietu un tiesības 
startēt starptautiskajā finālā, kas šo-
gad 28.aprīlī norisināsies Ukrainas 
pilsētā Ļvovā.

Veicot Latvijas atlases kārtas uzde-
vumus, pagājušajā mācību gadā radās 
ideja līdzīgas sacensības sarīkot arī 
Alūksnes un Apes novadu skolām. 
Mēs esam liecinieki tam, ka azartisku 
risinātāju netrūkst. 1.-3.klašu, 4.-6.kla-
šu, 7.-9.klašu un 10.-12.klašu grupā 
startējuši vidēji apmēram 120 dalībnie-
ki katrā. Prasmīgākie 14 risinātāji katrā 
vecuma grupā sacentās klātienē 7.mar-
tā un 28.martā, lai parādītu savas ap-
brīnojamās spējas rēķināt galvā. 

Par šāgada uzvarētājiem kļuva: 

12.klases  
Žetonu vakars

Žetonu vakars "Mans laiks krā-
sainā svītru kodā" notika 
2.martā Alūksnes novada vi-

dusskolas aktu zālē. 
Nemitīgi visapkārt veidojas dažādi 

kodi. Tiek uzskatīts, ka dzimšanas 
dati ir cilvēka enerģētikas kods, likte-
ņa kods ir ierakstīts katra vārdā. Ik 
mirkli mēs, lietojot mobilās ierīces, 
norēķinu kartes, domājam par attie-
cīgiem kodiem… Arī eksāmenos 
mums katram ir savs kods. Tā svītra 
pie svītras veido nebeidzamu krāsai-
nu svītru kodu, kas simbolizē, atsauc 
atmiņās, ieraksta vēsturē mūs, mūsu 
paveiktos un nepaveiktos darbus. 

Šis vakars bija ļoti nozīmīgs mūsu 
skolas dzīvē. Ikviens no mums bija 
nedaudz uztraucies, bet tajā pašā lai-
kā bijām ļoti priecīgi. Lai arī šis laiks 
bija dažādu emociju pārpilns, tomēr 
mēs, apvienojoties visam klases ko-
lektīvam, radījām savas klases priekš-
nesumu, lai iepriecinātu vecākus, 
draugus un skolotājus, lai pašiem bū-
tu neaizmirstams notikums. Mēs sa-
gatavojām skaistas dejas, dažus 
smieklīgus video, veidojām prezentā-
cijas par nozīmīgākajiem notiku-

miem dzīvē, izdevām avīzīti, bet no-
slēgumā dziedājām dziesmu, kas lika 
mums aizdomāties par divpadsmit 
skolā pavadītajiem gadiem. Šajā va-
karā mēs bijām saliedēti un jutāmies 
ļoti emocionāli, jo tas bija mūsu pē-
dējais nopietnais pasākums, kur mēs 
gatavojām priekšnesumus. Mēs, div-
padsmitie, katrs saņēmām savu žeto-
nu, ko mums pasniedza klases audzi-
nātāja Ilze Līviņa. Izvēlējāmies rūnas 
- katrs savu spēka zīmi, ko var nēsāt 
gan piestiprinātu pie apģērba, gan ķē-
dītē kā piekariņu atslēgām vai ma-
kam. Rūnas ir sensena piktogrammu 
sistēma un sākotnējās aktivitātes gla-
bātava dabā, mūsos pašos. Kad tās 
atver un aktivizē, sākas kustība. Tā ir 
kosmiska valoda, kas palīdz īstenot 
saskarsmi visos esības laukos.

Šis brīdis bija ļoti aizkustinošs! 
Mēs visi ļoti centāmies vakaru pada-
rīt īpašu, jo mums bija svarīgi, lai kat-
ram no klātesošajiem būtu pozitīvs 
noskaņojums un paliktu neaizmirs-
tamas atmiņas. 

— 12.klases skolniece  
Linda Kristiāna Minnibajeva

1.-3.klašu grupā 1.vietā - Ginters Val-
dis Siliņš, 2.vietā - Jānis Žagars, 3.vie-
tā - Ance Poļaka (visi no Alūksnes 
pilsētas sākumskolas); 4.-6.klašu gru-
pā 1.vietā - Samanta Kudore, 2.vietā 
- Rolands Kazačenoks (abi no 
Alūksnes novada vidusskolas), 3.vie-
tā - Imants Kaluga no Strautiņu pa-
matskolas; 7.-9.klašu konkurencē 1.
vietā - Niks Gibala no Alūksnes no-
vada vidusskolas, 2.vietā - Austris 
Kalniņš no O.Vācieša Gaujienas vi-
dusskolas, 3.vietā - Anastasija Gaile 
no Alūksnes novada vidusskolas. 
10.-12.klašu grupā visas vietas sadalī-
ja Alūksnes novada vidusskolas sko-
lēni: 1.vietā - Romāns Tolkuškins, 2.
vietā - Linards Žagats, 3.vietā - Marta 
Dzelzskalēja-Kalēja.

Paldies visiem dalībniekiem un vi-
ņu skolotājiem, skolu kolektīviem, 
kuri atbalsta šīs sacensības! Uz tikša-
nos un jauniem rekordiem nākamajā 
sezonā!

— Matemātikas skolotāja  
Inita Lāce


