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Rikikī radošās dienas
Alūksnes novada vidusskolā 

aizritējusi dienas nometne 
„Rikikī radošās dienas”, kurā 

6 līdz 12 gadus veci bērni apguva da-
žādas zināšanas. 

Bērniem bija iespēja darboties ra-
doši, domāt par veselīgu un drošu 
dzīvesveidu, izzināt tuvāko apkārtni, 
vērot dabā notiekošo, iepazīt grāma-
tas varoņus, iepazīties ar profesijām, 
kā arī doties ekskursijā pie Anda 
Kaktiņa uz z/s „Jaungrēveles”, lai uz-
zinātu daudz ko par bitēm, kā arī ap-
meklēt V.Ķirpa Ates muzeju un dar-
boties izglītojošā programmā “Kā 
agrāk mazgāja veļu?”. Bērni varēja 
pamēģināt velēšanu, uzzināt, kas ir 
sārms, un daudzas citas lietas, kas 
saistās ar veļas mazgāšanu.

Tajā pašā dienā bija iespēja pabūt 
mūsdienu veļas mazgāšanas mājā un 
salīdzināt, kā mūsdienas tiek mazgā-
ta, žāvēta un gludināta veļa. Par šo 
lielisko iespēju un atsaucību paldies 
Judītei Andersonei-Svarai.

Vasaras nometne ir laba iespēja 
bērniem apgūt ko jaunu, kā arī šādas 
nometnes ir labs atbalsts vecākiem, 
kuri zina, ka viņu bērni dienas no-

metņu laikā ir pieskatīti un gūst 
daudz jaunu iespaidu. Kopumā no-
metnē piedalījās 20 bērni no Alūksnes 
novada vidusskolas, Alūksnes pilsē-
tas sākumskolas, kā arī bērni no 
pirmsskolas iestādēm, kuri šogad uz-
sāks mācības 1.klasē.

Rikikī ir lācēns, mīļš rotaļu biedrs 
un sabiedrotais mazos un lielos pie-
dzīvojumos, ar viņu kopā vienmēr ir 
jautri, viņš gan ceļo, gan mazgā veļu, 
ir gan mākslinieks, gan piedalās teātrī 
un karnevālā. Rikikī lielākā pievilcība 
slēpjas tajā, ka viņš nav uzbāzīgs, bet 
pavisam dabisks, mazs lācēns, kurš 
strādā gan darbus, gan nedarbus un 
pa reizei iekuļas kādā ķibelē. Rikikī 
arī ir, nenoliedzami, glīts lācēns, ilus-
trācijas ir brīnišķīgas, ieturētas vien-
kāršā un bērniem pievilcīgā stilā.

Nometnes laikā bērni tikās arī ar 
keramiķi Uģi Puzuli, iepazina kera-
miķa amatu un praktiski darbojās ar 
mālu un izveidoja savu māla trauku.

Kā grāmatas piedzīvojumos Rikikī 
lācēnam patika dzīvnieki, tā arī bērni 
devās šajā nedēļā pie mājas mīluļiem 
uz „Astēm un Ūsām”, kur varēja mī-
ļot, pastaigāties ar suņukiem, iejusties 

dzīvnieka saimnieka lomā. Šeit bērni 
guva atziņu: ja tu esi paņēmis sev mā-
jās kaķi vai suni, vai jebkuru dzīvu 
radību, tad tev par viņu ir jāuzņemas 
atbildība un jārūpējas.

Nometnes laikā apmeklējām pilsē-
tas bibliotēku, kur bērni iepazinās ar 
bērnu žūrijas jaunajām grāmatām un 
sacerēja paši stāstu par Rikikī, kā arī 
klausījās dziesmu par Rikikī. Paldies 
bibliotēkas darbiniecēm Dzidrai Bau-
erei un Zanei Drozdovai                        par 
sirsnīgo un laipno uzņemšanu!

Liels pārsteigums bērniem bija 
tikšanās ar teātra „Slieksnis” direkto-
ru Aivaru Milleru, kurš iepazīstināja 
ar teātra dzīvi, aktiera lomām, tēr-
piem. Viņš bērnos radīja iedvesmu  
spēlēt teātri.

Nometnes noslēgumā bērnus un 
vecākus iepriecināja teātra sports. 
Paldies Ievai Rakovai un viņas dēlam 
Nikolajam, kurš no 1. līdz 9.klasei ir 
teātra sporta dalībnieks ar lielu piere-
dzi.

Liels paldies visiem, kuri palīdzēja 
nometnes tapšanā un norisē!

— Nometnes skolotāja  
Lāsma Baltiņa

Alūksnes novAdA vidusskolAs dienas nometnes „Rikikī radošās dienas” dalībnieki. Foto: no Alūksnes novada 
vidusskolas arhīva

Biatlona nometne 
Madonā
vasara sākās ar treniņiem 
Alūksnē. kā katru gadu, mēs 
devāmies arī uz desmit dienu 
nometni Madonā no 16. līdz 
25. jūlijam. Šo nometni katru 
gadu plāno treneris sergejs 
sverčkovs, uz to devās des-
mit Alūksnes biatlonisti. 

Katru dienu bija noteikts dienas 
plāns. Rīts iesākās ar rītarosmi pulk-
sten septiņos. Pēc brokastīm - neliela 
atpūta, un tad uz pirmo treniņu. Pir-
majā treniņā bija šaušana ar skrieša-
nu vai ar rollerslēpošanu. Pēc divu 
stundu treniņa devāmies peldēties, 
kas pēc karstās svelmes bija labākais, 
kas varēja būt. Pēc diendusas sekoja 
jau otrais treniņš, kurā mēs braucām 
ar velosipēdiem, skrējām vai brau-
cām ar rollerslēpēm.

Nometņu vakari tika pavadīti šau-
tuvē, veicot tukššaušanu (imitēta šau-

šana pa mērķi bez patronām), bet pēc 
tam sekoja pats interesantākais - šau-
šana ar pistoli, ar kuru šauj šāvēji. Tā 
bija pirmā pieredze, izprotot šaušanas 
nianses, kuras mums mācīja kādrei-
zējais biatlonists, tagad šaušanas tre-
neris Dainis Zvirbulis. Spilgti atmiņā 
paliks arī Pasaules kauss rollerslēpo-
šanā, kurš norisinājās turpat, Smece-
res silā, kur viens no līderiem bija 
latvietis Raimo Vīgants.

Atgriežoties mājās pēc nometnes, 
sapratām, ka iegūtās jaunās zināša-
nas, lai sasniegtu labākus rezultātus, 
ir jāpilnveido un jāatstrādā līdz kat-
ram sīkumam katrā treniņā. Redzot, 
kā trenējas biatlonisti no Maskavas, 
nenoliedzami, sapratām, ka ir, kur 
augt, un, lai sasniegtu kaut ko sportā, 
ir smagi jāstrādā, jo nekas nerodas no 
nekā!

— Sandra un Sanita Buliņas

Labiekārtojam skolas 
teritoriju
Alūksnes novada vidusskola 
ir ļoti skaistā vietā, teritorija 
ir plaša, kā arī labi un droši 
izmantojama mācību stundu 
dažādošanai. līdzās skolas 
teritorijai ir dārzs, kas kād-
reiz kalpoja kā skolas izmēģi-
nājumu lauciņi. diemžēl kopš 
80.gadu beigām tur nekas 
nenotika, tas aizauga. Jau 
septiņus gadus mērķtiecīgi 
gan skolēni, gan skolas darbi-
nieki un vecāki tika aicināti 
uz dažādām talkām - dārza 
teritorija ir iztīrīta.

20.septembrī 12.klases skolēni ko-
pā ar Alūksnes novada pašvaldības 
ainavu arhitekti Madaru Sildegu un 
valsts aizsardzības mācības skolotāju 
Inesi Marķitāni šajā dārzā stādīja vai-
rākus kokus un krūmus. Stādi tika 
iegādāti Zaļenieku, Bulduru un Kal-

snavas kokaudzētavās. Mērķis ir pēc 
iespējas daudzveidīgāku šķirņu ieau-
dzēšana šajā teritorijā.

Skolēniem sākumā tika izdalīti ko-
ku un krūmu nosaukumi, kuri ar in-
terneta palīdzību jāatrod. Pēc tam ti-
ka mācīts pareizi tos iestādīt. Ainavu 
arhitekte ar praktikanti Andu Klints 
pārbaudīja, vai skolēni ir pareizi atra-
duši augus un tos atzīmējuši, vai pa-
reizi un rūpīgi veic stādīšanu. Pēc 
darba tika apkopoti rezultāti un divas 
visvairāk punktu ieguvušās koman-
das kā balvu saņēma Madaras pašas 
audzētās zemenes.

Paldies jauniešiem, bet īpaši 
Madarai, jo ar viņas palīdzību vēl 
viens zemes stūrītis Alūksnē tiks sa-
kopts. Ļoti ceru, ka izdosies izveidot 
mazu dendroloģisko parku ar sajūtu 
takām.

— Direktore Ilze Līviņa

Mana vasara
esmu piedalījies trīs dziesmu 
un deju svētkos. Šovasar 
dziesmu svētkos piedalījos ar 
ernsta Glika Alūksnes valsts 
ģimnāzijas pūtēju orķestri. 
orķestrī spēlēju pūšamo 
mūzikas instrumentu eifoniju 
– jau sesto gadu. Šo instru-
mentu izvēlējos, jo man ļoti 
patīk tā skanējums, tembrs 
un tas, cik virtuozi var to 
spēlēt.

Dziesmu svētki sākās ar gājienu, 
kad katrs kolektīvs iziet cauri Rīgai. 
Deju kolektīvi, sasveicinoties ar iedzī-
votājiem, koru kolektīvi dziedot, sa-
vukārt orķestri ejot un spēlējot. Ma-
nuprāt, gājiens ir kaut kas ļoti, ļoti 
īpašs! 

Svētku nedēļas beigās ir noslēgu-
ma koncerts. Izjūtas, kādas ir, atrodo-
ties tur, spēlējot tādā lielā pūlī, ir vien-
kārši neaprakstāmas!

Iesaku ikvienam, kurš vēl nedzied, 
nedejo, nespēlē pūšaminstrumentu, 
izvēlēties to, kas visvairāk piesaista, jo 
dalība Dziesmu un Deju svētkos ir 
vēl neaizmirstamāks notikums nekā 
atrašanās skatītāju rindās.

— Deivids Struckis

deivids struckis šovasar pieda-
loties Dziesmu un Deju svētkos 
Rīgā.                   Foto: Ivars vīk sna

“Iespēju tilts 2018” un izglītības 
līderu forums
Jebkuru pārmaiņu īstenoša-
nai nepieciešama uzdrīkstē-
šanās sapņot un darīt, nebai-
dīties kļūdīties un uzņemties 
atbildību. tikpat nozīmīga ir 
vide un cilvēki, kuri atbal-
sta un iedrošina.

Laikā, kad Latvijas izglītības sistē-
mā norisinās būtiskas pārmaiņas mā-
cību saturā, pārdefinējot: ko mācām 
un mācāmies, kādas ir mācībām pie-
mērotākās metodes, kā novērtējam 
sasniegto, -  svarīgāka nekā jebkad 
agrāk ir savstarpējā uzticēšanās, spēja 

ieklausīties citam citā, atvērtība jau-
nai pieredzei, prasme mācīties citam 
no cita un visiem kopā.

Šāgada forumā dalībnieki ieklausī-
jās deviņu līdzcilvēku - skolotāju, 
skolēnu, skolas vadītāju un vecāku 
- pieredzes stāstos. Visi pieredzes 
stāsti tika sakārtoti trīs sesijās: 1.sesija 
- “Darīt, nedrīkst atlikt”, 2.sesija - “No 
idejas līdz ikdienai”, 3.sesija - “Mācā-
mies kopā, mācāmies darot”. Mans 
stāsts “Būt skolā no sirds” izskanēja 
3.sesijā. “Es to nedarīšu,” šos vārdus 
skolotāji dzird bieži. Vienkārši, taču 

vienlaikus ļoti smagi vārdi, aiz ku-
riem var slēpties gan bailes kļūdīties, 
gan atstumtība, atsvešinātība, nespēja 
noticēt sev. Šis bija stāsts par atšķirību 
starp “atrašanos skolā”, pienākumu 
izpildīšanu un “būšanu skolā” no vi-
sas sirds. Stāsts par pacietību un uz-
manīgu iedrošinājumu no skolotāja 
puses, kur kopā ar audzēkņiem katru 
dienu tiek mērots garš ceļš no norai-
doša “es nedarīšu” līdz priekpilnam 
“es to izdarīju!”.

— Sākumskolas skolotāja  
Līga Krūmiņa


