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Norisēm bagāts mācību gads

Tūlīt 2018./2019. mācī-
bu gads jau būs vēstu-
re… Lielākā daļa sko-
lēnu jau bauda vasaras 
brīvlaiku. Kāds to pa-

vada, apmeklējot nometni, kāds 
strādājot, kāds devies ceļojumā, 
bet kāds vienkārši atpūšas un uz-
krāj spēkus jaunajam darba cēlie-
nam. 

Kāds tad bija šis mācību gads? 
Pateicoties laikrakstam “Alūksnes 
un Malienas Ziņas”, par būtiskāka-
jiem notikumiem varēja jau lasīt, 
arī ar “Facebook.com” un skolas 
mājas lapas starpniecību interesen-
tiem bija iespēja ielūkoties skolas 
dzīvē, bet šoreiz gribētu vairāk ak-
centēt to, kas bērniem un jaunie-
šiem mūsu skolā tika piedāvāts 
ārpus tradicionālajām mācību 
stundām. 

“Skolas somas” projekts 
Tāpat kā daudzām izglītības iestā-
dēm Latvijā, arī Alūksnes novada 
vidusskolas skolēniem bija unikāla 
iespēja piedalīties “Skolas somas” 
projektā, kurā tika atmaksātas bi-
ļetes uz izstādēm, koncertiem, iz-

rādēm. Atbilstoši vecumam skolē-
ni apmeklēja vairākas izstādes un 
muzejpedagoģiskās programmas 
Alūksnes muzejā, Jaunlaicenes 
muižas muzejā, Alūksnes Bānīša 
stacijā. Alūksnes Kultūras centrā 
apmeklēja Ralfa Eilanda un Elzas 
Rozentāles koncertprogrammu 
“Brīnišķīgais ceļojums”, Valmieras 
Drāmas teātra izrādi “Dievs. Da-
ba. Darbs”, koncertizrādes “Māsa 
Kerija” un “Pūt, vējiņi”.

Karjeras projekta ietvaros skolē-
ni varēja apmeklēt Rēzeknes Māks-
las un dizaina vidusskolu, Valsts 
robežsardzes koledžu, Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmiju un Aus-
trumlatvijas Tehnoloģiju vidussko-
lu, kā arī Rīgā “SKIIL 2019” izstādi 
ar arodskolu prezentācijām un 
meistarklasēm. Skolā viesojās lek-
tori, un skolēniem bija iespēja prak-
tiski darboties medicīnas un būv-
niecības jomā, animācijas studijas 
“Multenkulten” nodarbībās, NVA 
karjeras dienu aktivitātēs un infor-
matīvajā seminārā par piedāvāta-
jiem e-pakalpojumiem karjeras 
izaugsmei un darba meklēšanas 
prasmju pilnveidei, S. Rušķes no-

darbībā, M. Saldābolas uzņēmēj-
darbības nodarbībā, “Digitālajā 
nedēļā 2019”, nodarbībā “Kā mēs 
sargāsim Latviju?”, “Kā šķirojam 
atkritumus, un kāda nozīme tos 
šķirot ?”.

Attīsta individuālās  
kompetences 
Individuālo kompetenču projekta 
ietvaros skolēniem tika piedāvātas 
ne tikai daudzveidīgas nodarbības 
skolā, bet arī izbraukuma nodarbī-
bas Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā 
dārzā, Suntažu observatorijā, Ķegu-

ma HES, izziņas un eksperimentu 
centrā “Lielvārdi”, “ZINOO Cēsis”, 
Dabas muzejā “Vides labirints”.

Savukārt valsts aizsardzības mā-
cības skolēniem šogad bija iespēja 
apmeklēt Cēsu pili, Turaidas mu-
zejrezervātu, Ziemassvētku kauju 
muzeju, Riežupes smilšu alas, Ven-
tas rumbu, Kolkasragu, Liepājas 
koncertzāli “Lielais dzintars”, Lie-
pājas Karostu, Ziemeļu fortus, kā 
arī Liepājas Karostas teritorijā pie-
dalīties interesantās vēsturiskās 
spēlēs par Liepājas aizstāvēšanu 
1919. gadā un Līgatnes slepenajos 
padomju armijas bunkuros izspēlēt 
realitātes spēli “Izlaušanās cauri 
gadsimtiem”.

Klases devušās arī pārgājienos 
gan pie vietējiem uzņēmējiem, gan 
apskatīt skaistākās Alūksnes vie-
tas.

Piedāvājums bijis ļoti daudzvei-
dīgs. Paldies skolotājiem, kuri bija 
kopā ar skolēniem šajos notiku-
mos, palīdzēja ieraudzīt stundā 
mācītās lietas praktiskā darbībā!

lai saulaina vasara! 
Vasarā pirmo reizi notika valsts 

aizsardzības mācības nometne 
Strautiņos, bet jau vairākus gadus 
mazāko klašu skolēniem tiek pie-
dāvātas divas interesantas un aiz-
raujošas nometnes  “Lote no Iz-
gudrotāju ciema” un “Rikikī pie-
dzīvojumi”. 

Patiess prieks par visiem skolē-
niem, kuri savu tiešo pienākumu 
– mācības - ir augstu novērtējuši un 
tam pievērsušies ar lielu atbildības 
izjūtu. Par to liecina dalība olimpi-
ādēs, konkursos un saņemtās pa-
teicības par teicamām, labām sek-
mēm un apzinīgu mācību darbu. 
Prieks arī par tiem, kuri paralēli 
mācībām māk lietderīgi sadalīt lai-
ku, iesaistoties interešu izglītības 
pulciņos, skolēnu pašpārvaldē, 
sporta, mūzikas, mākslas skolas 
nodarbībās.

Paldies visiem vecākiem, skolo-
tājiem, kuri motivē bērnus jauniem 
sasniegumiem, nezināmā apguvei, 
mērķu sasniegšanai!

Lai saulaina un patīkamiem brī-
žiem bagāta vasara!

Alūksnes novada vidusskolas 
direktore Ilze Līviņa

ilze līviņa

Bauda vasaru kopā ar Loti
Skolēnu vasaras brīvlaiks ir 
sācies ar saulainām un prieka 
pilnām dienām. Alūksnes nova-
da bērni varēja lietderīgi, 
interesanti pavadīt laiku, piln-
veidot un nostiprināt zināšanas 
par dabu, apkārtējo vidi, gūt 
jaunus atklājumus vasaras 
nometnē  “Lote no Izgudrotāju 
ciema”.

Tāpat kā lotei – daudz  
darāmā 
Alūksnes novada vidusskolas sko-
lotāju organizētās nometnes jau 
trešo gadu dod iespēju bērniem 
draudzīgā, patīkamā vidē gūt jau-
nus iespaidus, radīt iedvesmu ra-
doši darboties, aktīvi sportot, rota-
ļīgi apgūt jaunas zināšanas, ko var 
izmantot praktiskajā dzīvē. 

Krāšņi ilustrētajā, attapīgiem mūs-
dienu bērniem paredzētajā grāmatā 
vēstīts par nepārspējamu, pasaulē vie-
nīgo Izgudrotāju ciemu, kas no citiem 
ciemiem atšķiras ar to, ka tajā auma-
ļām, uz katra soļa, tiek izgudrots tas, 
kas šķietami cilvēkam nerādītos pat 
sapņos. Pasaulē ir daudz neiespējamu, 
brīnišķīgu ideju, un dažām no tām 
līdzās stāvējusi skuķe Lote. Par viņas 
piedzīvojumiem un par to, ka dzīve 
būs interesanta, ja vien pats būsi inte-
resants, ir grāmata ar Heiki Ernita 
ilustrācijām.

Jautrā suņu meitene Lote kopā 
ar savu tēvu, slavenu izgudrotāju, 
un enerģisko māti dzīvo nelielā pie-
jūras ciematā. Katru dienu Lotei ir 
darba pilnas rokas, un katru rītu 
viņa ieplāno dažādas lietas.

izzina ezera pasauli 
Arī Alūksnes novada vidusskolas 

skolotājas un nometnes bērni ne-
dēļas garumā ar piedzīvojumiem, 
izzinošām darbībām, vērīgu skatu 
uz pasauli apguva mākslinieces 
Elīnas Salakas radošo pieeju Lotes 
iepazīšanā un ilustrēšanā.

Par drošību skolēnus iepazīsti-
nāja policijas darbinieki un med-
māsa nodarbībās ”Esi drošs” un 
“Esi vesels”.

Aizkustinošais un interesantais 
Jāņa Skultes stāstījums par Alūksnes 
ezera dzīvo pasauli, amizantie mak-
šķernieku stāsti aizrāva ne vienu 
vien nometnes dalībnieku.

Marienburgas kuģītis ar kapteini 
Intaru Dambi un gidi Ievu Zakarīti 
izvizināja bērnus pa Alūksnes ezeru, 
izzinot zivju un augu dzīvi ezerā.

Cik skaista ir Alūksne no augšas, 
uzzinājām, uzkāpjot baznīcas tor-
nī.

Aizrautīgs un radošs darbs 
Ar lielu aizrautību bērni darbojās 
radošajās darbnīcās: slaimu gata-
vošana, burbuļu brīnumi, eksperi-
menti, tērpu gatavošana no atkri-
tumu maisiem, lego un robotikas 
izgudrojumi, origami, rokassprā-
džu vēršana, grāmatas otrā dzīve, 
animācijas filmas veidošana.

Lote ir ne tikai izgudrotāja, bet 
arī aktīva ceļotāja, tāpēc vienā no 
nometnes dienām mēs ceļojām un 
iepazinām Balvus, Balvu muzeju, 
Lāču dārzu, pilsētas bērnu biblio-
tēku, kur bērni guva neaizmirsta-
mus iespaidus, kas ilgi paliks atmi-
ņā.

Akmens ir viens no dabas radī-
tiem brīnumiem. Akmeņi mēdz 
būt gan lieli un mazi, gan apaļi un 
kantaini, gan plakani un izliekti. Šis 

lieliskais dabas materiāls ir ne tikai 
praktisks, bet arī skaists un piemē-
rots dažādu brīnumu radīšanai, par 
to mēs pārliecinājāmies Litenē, Lat-
vijas pusdārgakmeņu muzejā. Pe-
dedzes upes līkumos iekļautā Lite-
ne ar savu dabas vienreizību aizrā-
va un priecēja ikvienu no mums. 
“Lecot gumijas”, neparastie zīmēju-
mi uz asfalta, sporta sacensības, 
dziedāšana un dejas Litenes brīv-
dabas estrādē - viss radīja draudzī-
gu gaisotni un prieku.

Tērpi no vecām grāmatām 
Nometnes noslēgumā bērni kopā 
ar skolotāju Esēniju rādīja modes 
ar pašu gatavotajiem tērpiem, de-
korācijas bija bērnu gatavotie 
mākslas darbi no vecajām grāma-
tām.

Par garšīgajām pusdienām un 
launagu nometnē rūpējās SIA “Un-
ti” pavāres, par to liels paldies. 

Laiks nemanot iebridis vasarā, 
kurā kā negudri smaržo jasmīni un 
gaisā lido pieneņu pūkas. Tādēļ, 
pirms dodaties brīvlaikā, vēlamies 
vēlreiz visiem teikt lielu paldies par 
aktīvu piedalīšanos nometnes dzī-
vē, jo tikai ar jums, mīļie vecāki un 
bērni, mēs spējam šo pasauli pie-
pildīt ar labiem darbiem un gaišām 
emocijām.

Liels paldies visiem labajiem cil-
vēkiem, kuri piedalījās un palīdzē-
ja, atbalstīja un sadarbojās nomet-
nes laikā! Jauku, saulainu, bagātu 
vasaru visiem! Tiksimies nākamajā 
vasarā! 

Ar laba vēlējumiem -
pirmsskolas un sākumskolas 
skolotāja Lāsma Baltiņa un 
Baiba Dzelzskalēja - Kalēja

Vērtīga pieredze
Alsviķu pagastā militārajā 
poligonā “Lāčusils” no 3. līdz 
12. jūnijam notika Jaunsardzes 
un informācijas centra organi-
zētā pirmā valsts aizsardzības 
nometne. Tajā piedalījās skolē-
ni, kuri savā skolā apgūst valsts 
aizsardzības mācību kā izvēles 
priekšmetu. Starp nometnes 
dalībniekiem – arī Alūksnes 
novada vidusskolas skolēni. 

Nometne bija pieredzes bagāta, 
man tā ļoti patika, ieguvām jaunas 
iemaņas šaušanā, kā arī ierindas 
mācībā. Es zināju, ka nometne ne-
būs viegla, bet pirmajā dienā sapra-
tu, ka tās būs grūtas 10 dienas. To-
mēr ar katru nākamo dienu sapra-
tu, ka kļūst vieglāk un vieglāk, jo esi 
jau iegājis dienas ritmā. Kad no-
metne beidzās, gribējās ātrāk uz 
nākamā gada nometni, jo šīs 10 
dienas bija ļoti interesantas un jaut-
ri pavadītas draudzīgā kolektīvā.

Lauka kaujas iemaņas mums 

bija kaut kas jauns un neaizmirs-
tams, piemēram, iemācījāmies 
uguns kustību, bet, protams, bija arī 
lietas, kuras atkārtojām, piemēram, 
sevis un ekipējuma maskēšana, 
pārvietošanās veidi, mērķa norāde 
un citi.

Šaušanas nodarbībās mēs dar-
bojāmies ar ieroci G36 - apgu-
vām šī ieroča detaļu nosauku-
mus, kā arī  daļēju izjaušanu un 
salikšanu, arī trenējāmies šauša-
nā ar šo ieroci. Ierindas apmācībā 
atkārtojām to, ko jau zinājām un 
pratām, piemēram, pagriezienus 
uz vietas, kustībā un iziešanu pie 
instruktora.

Kopumā nometne ir izdevusies, 
laiks pavadīts lieliski un iegūta pie-
redze visai dzīvei. Liels paldies sko-
las direktorei Ilzei Līviņai par atbal-
stu! 

Anastasija Ņedaivodina,
10. klases skolniece

Alūksnes novada vidusskolas skolēni – nometnes dalībnieki kopā ar 
skolotāju Inesi Marķitāni.  Foto: no personīgā albuma


