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Ēnu diena Rīgas domē
“Ēnu dienas 2019” ietvaros 
braucu uz Rīgas domi, lai ēnotu 
Rīgas domes priekšsēdētāju 
Nilu Ušakovu. Vispirms mums 
- 16 ēnotājiem - izstāstīja die-
nas plānu. 

Pirmā vieta, ko apmeklējām, bija 
Rīgas pašvaldības policijas videono-
vērošanas centrs. Tur mums pastās-
tīja par policijas darbu, parādīja vis-
spraigākos notikumus, varējām paši 
apsēsties pie videonovērošanas 
pults un vērot cilvēkus. Tad gājām 
uz Rīgas Centrāltirgu un tā paze-
mes pilsētiņu (noliktavām). Pastās-
tīja par tirgus  vēsturi, parādīja ne-
sen īstenoto vērienīgo projektu - pa-
viljona rekonstrukciju un foodcort 
(ēdināšanas uzņēmumu stūrītis). 
Apskatījām arī citu projektu norisi.

Rīgas domē notika diskusija ar 
N.Ušakovu. Uzdevu sev interesējo-
šus jautājumus, uz kuriem arī saņē-
mu atbildes. N.Ušakovs pastāstīja, 
ka viņa darbā grūtākais ir tas, ka 
daudziem cilvēkiem jāpasaka vārds 
nē, jo Rīgas dome nevar atbalstīt  vi-
sas projektu iniciatīvas. Pārsteidza, 
ka N.Ušakovs nebaidās no tā, ka 
tiek organizēti mītiņi ar mērķi viņu 
atlaist no Rīgas domes priekšsēdē-
tāja amata. 

Atzinīgi vērtēju rakstura īpašības, 
kas piemīt Rīgas domes vadītājam - 
neatlaidība, uzņēmība, sirsnība. 
Man šajā dienā patika  viss: sarunas, 
tikšanās, pārdomāts dienas plāns.

10. klases skolnieks 
Aleksandrs Mellītis

Paldies visiem!
Alūksnes novada vidusskola 

2. februārī atzīmēja 80 gadu 
jubileju. Šajā īpašajā dienā 

tikās esošie un bijušie darbinieki, 
kolēģi no citām izglītības iestādēm, 
sadarbības partneri. Skolotāji un 
tehniskie darbinieki saņēma dažā-
das pateicības. Izglītības un zinātnes 
ministrijas “Atzinības rakstu” saņē-
ma Silva Zariņa. Alūksnes novada 
pašvaldības Izglītības pārvaldes ap-

balvojumu “Atzinības raksts” saņē-
ma Līga Krūmiņa, Dace Alksne, 
Anita Stilve, Inese Kaulakane, Dai-
ga Kozule, Inese Krūmiņa. Alūksnes 
novada pašvaldības apbalvojumu 
“Pateicība” saņēma Ilona Apsīte, 
Lāsma Baltiņa, Normunds Strupiņš, 
Rolands Holla, Janīna Petrova. 
Alūksnes novada pašvaldības ap-
balvojumu “Atzinība” saņēma Sani-
ta Čibala, Lāsma Gibala, Inita Lāce, 

Inese Marķitāne, Igors Galancevs 
un Ilze Līviņa.

Paldies visiem, kuri sveica vi-
dusskolas kolektīvu, paldies da-
žādu laika posmu absolventiem, 
kuri atrada laiku un sumināja 
skolu. Paldies skolotājām Inesei 
Krūmiņai un Esēnijai Lielbārdei, 
kuras kopā ar skolēniem sagata-
voja priekšnesumus, bet īpašs 
paldies 10. klases skolēniem Lo-

nijai Kalniņai un Aleksandram 
Mellītim par pasākuma vadīša-
nu. Liels prieks, ka pasākumā iz-
skanēja mūsu skolēnu radošie 
darbi, uz kuriem mudināja sko-
lotājas Inese Kaulakane un Daiga 
Kozule, kā arī skolas noformē-
jums bija skolotāju Daces 
Alksnes, Initas Lāces kopdarbs ar 
skolēniem. Jubilejas bukletus ga-
tavoja Daiga Kozule, Inese Kau-

lakane, Jeļena Graņicina un Ro-
lands Holla. Video prezentācijas 
sagatavoja Sanita Čibala, Lāsma 
Gibala, Vadims Savkovs un Ņiki-
ta Laicāns. Paldies ikvienam gan 
par ikdienas pienākumu godprā-
tīgu veikšanu, gan idejām un 
darbu skolas jubilejas pasākuma 
sagatavošanā un norisē.

Direktore Ilze Līviņa

Vidusskolēnu jūrniecības 
konkurss „Enkurs”
Šis gads konkursa dzīvē ienesis 
izmaiņas. Lai paplašinātu 
skolu dalībnieku skaitu, pir-
moreiz notiek reģionālās 
atlases kārtas, no kurām, 
gūstot nepieciešamo punktu 
skaitu, komandas nokļūst uz 
pusfināliem, un tikai tur izcīna 
tiesības startēt finālā. Mūsu 
skolas komanda konkursā 
piedalās jau desmito reizi. Pēc 
organizatoru iedibinātas tradī-
cijas desmitais gads ir īpašs, jo 
skola saņēma “Enkura” karogu. 

Katru mācību gadu komandas 
sastāvs mainās, mainīgi ir bijuši 

arī mūsu rezultāti, bet, nenolie-
dzami, piedalīšanās šāda veida 
pasākumā dod ļoti lielu piere-
dzi. 

Tā ir iespēja saliedēt koman-
du, piedalīties aizraujošās sacen-
sībās: doties piedūmotās telpās 
– konteineros un glābt „cietušo”, 
trasē savienot ugunsdzēsības 
šļūtenes, dzēst atklātu liesmu, 
peldēt hidrotērpos un iekļūt 
glābšanas plostos, sniegt medi-
cīnisko palīdzību, vadīt airu lai-
vas un motorlaivas, ar profesio-
nāliem trenažieriem vadīt „ku-
ģus”, nodot ziņojumus ar Morzes 

ābeci un ar signālkarodziņiem, 
siet jūrnieku mezglus, būt erudī-
tiem navigācijas, kuģošanas dro-
šības un vēstures jautājumos, kā 
arī prasmīgi vilkt virvi.

Paldies šī gada komandai – 
Armandam Mastiņam, Ņikitam 
Laicānam, Sintijai Juhansonei, 
Aleksandram Kuzņecovam, 
Emīlam Pometunam, Enijam 
Bizjukovam, Denisam Locenie-
kam, Renāram Pudņikam par 
startu atlases kārtā un vēlēsim 
veiksmi pusfinālā!

Skolotāja Inita Lāce

Alūksnes novada vidusskolas draudzīgais kolektīvs kopā ar bijušajiem darbiniekiem un viesiem skolas 80 gadu jubilejā.    Foto: no Alūksnes novada vidusskolas albuma
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