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Rūķu darbi
Atsaucoties uz Alūksnes
Bērnu un jauniešu centra
(ABJC) aicinājumu, Alūksnes
novada vidusskolā organizējām Ziemassvētku piparkūku
darbnīcu. Mēs, 8. klases skolēni un projekta “Esi Līderis!”
dalībnieki, gatavojām svētku
sveicienu Alūksnes un Apes
novada represēto personu
Ziemassvētku pasākumam cepām piparkūkas un tās
rotājām.

ABJC sagādāja piparkūku mīklu,
rotāšanai mums bija jāsagatavo dažādu krāsu glazūra, lai piparkūkas izskatītos krāšņāk. Mēs katrs pats zinājām savu darbu, darbojāmies kā čak-

lie rūķīši. Visvieglākais bija rotāt piparkūkas, jo tās jebkurā gadījumā
sanāca ļoti skaistas, bet grūtākais nepiededzināt, jo palaikam mums
aizmirsās par tām. Darbs ritēja bez
apstājas tik ātri uz priekšu, ka spējām
tik ķert no pannas karstās piparkūkas!
Cepot piparkūkas, prieku radīja
kopā būšana, jo tas ir kas cits nekā
ierastais ikdienas ritms. Mācījāmies
sadarboties un būt saliedēti, jo esam
klasesbiedri. Smarža skolā atgādināja
- tuvojas Ziemassvētki! Esam priecīgi
par paveiktu labo darbu. Gan jau rūķu darbi turpināsies arī katra mājās!
— 8.klases skolniece Marta Čibala

Sekmes 2018./2019.
mācību gada
I semestrī
Teicami

Santa Bērziņa, Anete Šmagre,
Anastasija Razmislova, Emīlija
Dzelzskalēja- Kalēja, Madara Čibala, Alīna Jegorova, Dace Sisene.

Labas un teicamas
sekmes

Alūksnes novada vidusskolas 8.klases skolnieks Niks Gibala piparkū-

ku rotāšanas procesā. 		

F oto : n o sko l a s a l b u m a

Pateicības,
sagaidot Latvijas simtgadi
Daigai Kozulei - par skolēnu motivēšanu „Labo darbu akcijās“, informācijas apkopošanu laikrakstam
,,Alūksnes Ziņas“.
Inesei Marķitānei - par skolēnu
motivēšanu iesaistīties Jaunsardzē un
klašu komandu sagatavošanu Lāčplēša stafetei.
Sanitai Čibalai - par skolas dzīves
regulāru atspoguļošanu sociālajos
tīklos.
Dacei Alksnei - par nesavtīgu darbu skolas telpu labiekārtošanā un aktīvu dalību projektos.
Līgai Krūmiņai - par skolēnu motivēšanu darboties IT jomā un veiksmīgu skolēnu komandu sagatavošanu konkursam ,,Ventspils IT izaicinājums“.
Annai Kurčastovai - par akurātu
darbu un tolerantu attieksmi.
Igoram Galancevam - par akurātu un radošu darbu.
Dzelzskalēju-Kalēju, Razmislovu, Ozoliņu, Bondaru, Kalniņu,
Ilonas Kustovas ģimenēm - par nesavtīgu atbalstu, dalību dažādos sko-

las pasākumos.

Keitai Līdacei-Dobroļubovai,
Martai Dzelzskalējai-Kalējai.

Jurim Marinovam, laikraksta
„Alūksnes Ziņas“ kolektīvam,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centram, SIA „UNTI“ kolektīvam,
Alūksnes Kultūras centra kolektīvam - par nesavtīgu atbalstu, dalību
dažādos skolas pasākumos.
Madarai Sildegai - par atbalstu un
līdzdalību skolas apkārtnes sakārtošanā.
Armandam Mastiņam, Amandai Bēterei, Deividam Struckim,
Kristapam Krūmiņam, Kristīnei
Akimočevai, Lindai Priedei - par
piedalīšanos fotokonkursā „Mana
skola bērnības pilsētā Alūksnē“.

Viktorijai Āboliņai - par piedalīšanos fotokonkursa „Mana skola
bērnības pilsētā Alūksnē“.
Nikam Gibalam - par aktīvu līdzdalību klases dzīvē un akcijā „Labo
darbu nedēļa“.
Aivim Krievānam - par aktīvu
līdzdalību akcijā „Labo darbu nedēļa“.
Evertam Dzelzskalējam-Kalējam, Emīlijai Dzelzskalējai-Kalējai,
Aivijai Mikai - par aktīvu sabiedrisko darbu klasē, skolēnu pašpārvaldē
un līdzdalību akcijā „Labo darbu nedēļa“.

Latviešu Valodas aģentūra laidusi
klajā grāmatu “Kas manu tautu dara
stipru”, kurā apkopoti 2017.gada konkursa labākie skolēnu literāro darbu
fragmenti un zīmējumi. Pateicība par
piedalīšanos konkursā „Kas manu
tautu dara stipru“:
Elvim Pētersonam,

Karjeras nedēļā iegūtie diplomi
Alūksnes novada skolu vizuālās
mākslas konkursā “Mācību priekšmeti un profesijas” 2.vieta - Elzai Tīcei, Melisai Neibergai, Anetei Šmagrei, Rihardam Ozoliņam; 3.vieta Līvai Priedei.
Pateicība par dalību Alūksnes no-

Vineta Ceriņa, Daniela Ozoliņa,
Arvils Čečiņš, Rihards Ozoliņš,
Katrina Jakubovska, Magdalēna
Rakstiņa, Viesturs Solovjovs, Raitis
Tillers, Samanta Kudore, Aivija Mika, Līva Priede, Madara Upīte, Niks
Gibala, Aleksandrs Mellītis, Deivids
Struckis, Nauris Bilinčuks, Marta
Dzelzskalēja- Kalēja, Ernests Kristiāns Jantons, Linda Priede, Sabīne
Pulka, Sandra Buliņa, Sanita Buliņa.

Labas sekmes
vada skolu vizuālās mākslas konkursā “Mācību priekšmeti un profesijas”
- Mārim Balandim.
Lāčplēša stafetē paldies visām komandām, skolotājiem, bet īpaši komandu kapteiņiem:
Viktorijai Potapovai,
Elvim Kārkliņam,
Ņikitam Laicānam.
Par aktīvu dalību skolēnu pašpārvaldē un skolas komandas kapteinim
Lāčplēša stafetē, kā arī fotokonkursa
“Mana skola bērnības pilsētā
Alūksnē” dalībniekam
Aleksandram Mellītim.
Par aktīvu līdzdalību sabiedriskajā
dzīvē un skolas komandas kapteinim
Lāčplēša stafetē
Ernestam Kristiānam Jantonam.
Par aktīvu dalību skolēnu pašpārvaldē un skolas komandas kapteinei
Lāčplēša stafetē
Lonijai Kalniņai.

Dans Jāņekalns, Evelīna Liepiņa,
Daniels Musulis, Renārs Jānis Sizovs, Dina Jegorova, Lauris Luguzis,
Everts Dzelzskalējs- Kalējs, Loreta
Cvetkova, Marta Čibala.

Apzinīgs mācību
darbs

Marta Bondare, Estere Ceriņa, Evelīna Junkure, Ieva Kola, Elza Tīce,
Kārlis Adukonis, Madara Bērziņa,
Ralfs Bondars, Nikola Dūdiņa, Loreta Gibeiko, Evija Keita Grigāne,
Varvara Krutina, Melisa Paula Neiberga, Monta Zvirbule, Matīss Žagats, Aleksis Kromulis, Marlēna
Zujeva, Māris Balandis, Aleksandrs
Šešukovs, Agita Berkule, Aivis Krievāns, Madara Ločemele, Viktorija
Āboltiņa, Oļegs Prostjakovs, Eva
Beāte Garā, Aleksa Gonšteina, Anželīna Kustova, Anastasija Gaile,
Lonija Kalniņa, Anastasija Ņedaivodina, Armands Mastiņš, Edgars
Zjukovs, Kristīne Akimočeva, Romāns Tolkuškins.

Projekta “Esi Līderis!” aktivitātes Jaunsargu ekskursija
“Esi Līderis!” ir Vislatvijas
skolu projekts, kas jau 18
gadus dod iespēju skolēniem
iegūt daudzpusīgas zināšanas
uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. Alūksnes novada vidusskola jau piekto
mācību gadu sadarbībā ar šo
projektu piedāvā izglītojamajiem pilnveidot zināšanas un
prasmes ārpus mācību stundu
programmas.

2017./2018. mācību gada izskaņā
10 skolas absolventi par apgūtu apmācības kursu kopā ar vidusskolas
beigšanas apliecību saņēma valsts atzītu profesionālās pilnveides apliecību “Uzņēmējdarbības pamati”. Līdztekus vidusskolas programmai tika
saņemts piedāvājums šajā projektā
iesaistīt 7.-9.klašu skolēnus, lai apgūtu interešu izglītības programmu

“Starts”. Programma “Starts” izglītojamajiem piedāvā līdztekus pamatskolā apgūstamajiem priekšmetiem
apgūt zināšanas un prasmes, kas virza jaunieti uz mērķu izvirzīšanu, savas individualitātes apzināšanu, personības veidošanu, izpratni par nākotnes iespējām, mērķtiecīgi virzoties
savas nākotnes profesijas izvēlē. Par
tās apgūšanu tiek piešķirta apliecība.
Skolēniem programmā tiek piedāvāti
izzinoši konkursi, profesionāļu meistarklases skolā, karjeras un loģikas
spēles, piedalīšanās profesiju dienās,
ekskursijas uz Latvijas pazīstamākajiem uzņēmumiem, kā arī tikšanās ar
profesionāļiem dažādās darba nozarēs visā Latvijā.
2017./2018. mācību gadā programmas “Starts” izglītojamie ar labiem rezultātiem startēja konkursā
“Profesionālis” un piedalījās finālspē-

lē, kura norisinājās “Orklas” grupas
pārtikas ražošanas uzņēmumā “Spilva”. Šajā programmā ir iesaistījušies
piecpadsmit 7.-9.klašu izglītojamie
kopā ar skolotājām I.Kaulakani un
D.Alksni. Šajā mācību gadā tika izveidots projekta “Esi Līderis!” parlaments, kurā darbojas viens pārstāvis
no katras skolas, ANV parlamenta
pārstāvis ir 10.a klases skolnieks A.
Mellītis.
Paldies Alūksnes novada pašvaldībai un skolas direktorei I.Līviņai, īpaši Alūksnes novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciālistei
Mārai Saldābolai par sniegto finansiālo atbalstu projekta dalībnieku ģimenēm, rodot iespēju programmas
“Starts” dalībniekiem segt pusi no
mācību gada maksas.
— Projekta “Esi Līderis!” ANV
koordinatore skolotāja Dace Alksne

7.decembrī jaunsargi devās
mācību ekskursijā uz Rīgu.

Pirmais apskates objekts bija Latvijas Nacionālā bibliotēka jeb Gaismas
pils. Tur mēs sadalījāmies septiņās
grupās. Bija jāuzvedas ļoti klusi, jo notika Vispasaules konference par policijas jaunajām formām. Mēs saņēmām orientēšanās karti ar Gaismas
pils kontrolpunktiem, kas bija jāatrod.
Bija uzdoti jautājumi, uz kuriem bija
jāatrod atbildes un jāuzraksta pirmais
burts, beigās sanāca teikums “Es esmu Latvija”. Kad bija aizpildīta orientēšanās karte, varēja apskatīt visu bibliotēku un arī klausīties konferenci.
Pēc komandu veiktajiem uzdevumiem mēs devāmies uz nākamo apskates objektu - Rīgas Motormuzeju.
Rīgas Motormuzejā mēs atkal sadalījāmies grupās. Tur bija iespējams apskatīt senas automašīnas un autobusus,

kā arī iekāpt tajos. Ēkā kopā ir trīs stāvi
un daudz brīnumu! Mūs aicināja pieiet
pie fotostenda nofotografēties. Kad visu apskatījām, ēdām pusdienas un devāmies tālāk uz Kara muzeju, kur papildinājām zināšanas vēsturē.
Jaunsargu ekskursijas vienmēr ir labi plānotas, iepriekš neredzētas vietas
un labi pavadīts laiks! Zināšanas noteikti noderēs, kārtojot 9.klases eksāmenus.
Paldies Jaunsardzes un informācijas centram par finansiālu atbalstu,
Alūksnes novada vidusskolas un
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktorēm par atbalstu, bet par
nemitīgajām rūpēm ekskursijas laikā
- valsts aizsardzības mācības skolotājai Inesei Marķitānei!
— 9.klases skolnieces
Aleksa Gonšteina un
Laura Goldberga

