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Sportistiem – 
daudz panākumu
2019. gada pavasaris Alūksnes 
novada vidusskolas sportis-
tiem ir panākumiem bagāts. 
Pirmkārt, gribētos izcelt mūsu 
ziemas sporta veidu pārstāvjus 
- biatlonistus un slēpotājus.

Sanita Buliņa 27. janvārī Pasau-
les čempionātā biatlonā Slovākijā, 
Osrblī, ieguva 39. vietu. 

Latvijas Skolu ziemas olimpis-
kais festivāls Ērgļos notika 1. feb-
ruārī.

Godalgotās vietas - Danielam 
Kodaļevam 3. vieta slēpošanā un 
2. vieta biatlonā, Aleksandram 
Kuz ņecovam 3. vieta biatlonā, 
Kris tapam Deksnim 2. vieta slē-
pošanā.

Eiropas Jaunatnes olimpiskā 
festivāla (EJOF)  ziemas olimpiā-
des ietvaros Bosnijā un Hercego-
vinā no 9. līdz 16. februārim Sand-
ras Buliņas labākais sniegums bija 
22. vieta 89 dalībnieku konkuren-
cē. 

Eiropas čempionātā biatlonā ju-
nioriem Norvēģijā, Sjusjon, 9. 

martā Sanitai Buliņai 38. vieta 106 
dalībnieku konkurencē.

Alūksnes un Apes novada at-
klātajās sacensībās slēpošanas sta-
fetē 3. vietu D grupā izcīnīja Da-
niela Rutka, Līga Kripašova, Lau-
ris Luguzis, Lauris Šurkins. 3. vietu 
C grupā ieguva Viktorija Potapo-
va, Līga Kripašova, Roberts Kripa-
šovs, Daniels Kodaļevs.

Aprīlis Alūksnes novada skolu 
sporta dzīvē tradicionāli ir volej-
bola sacensību laiks, kur sevi labi 
parādīja mūsu jaunieši. A grupas 
jauniešu volejbola sacensībās tika 
izcīnīta 2. vieta (E. Zjukovs, K. 
Deksnis, K. Paulovskis, K. Krū-
miņš, R. Voroņins, A. Roslovs, Ģ. 
Džaļilovs), bet meitenes spraigā 
cīņā izcīnīja 1. vietu A (vidussko-
las) vecuma grupā (M. Dzelzska-
lēja - Kalēja, K. Akimočeva, A. 
Ņedaivodina, L. Kalniņa, A. Gaile, 
M. O. Beļajeva).

Sporta skolotāji Vadims  
Savkovs un Sergejs Sverčkovs

Biatlonistes māsas Buliņas - Sanita (no kreisās) un Sandra. 
                    Foto: no personīgā albuma

Talkojam!
Šogad, 12. aprīlī, Alūksnes 
novada vidusskolā notika 
ikgadējā talka, kas balstījās uz 
brīvprātīgu līdzdalību pilsētas 
teritorijas sakopšanā un labie-
kārtošanā.

Atbalstīt šo sabiedrisko pasāku-
mu atnāca aptuveni 60 enerģiski 
un sabiedriski aktīvi cilvēki: skolo-
tāji, skolas tehniskie darbinieki, kā 
arī vecāki ar bērniem.

Tika padarīts tiešām daudz! 
Nozāģēti vecie koki un krūmi, sa-
vāktas vecās rudens lapas, izlīdzi-
nāts reljefs, kur tas bija nepiecie-
šams. Katram talkas dalībniekam 
atradās darbs pa spēkam. 

Pateicoties Alūksnes novada 

pašvaldības atbalstam, šajā talkā 
(arī 2018. gada rudenī) tika iestā-
dīti jauni kociņi, tādējādi īstenojot 
skolas padomes ieceri ar laiku vecā 
dārza teritorijā izveidot dendrolo-
ģisko taku. 

Pēc paveiktā darba gaidīja cie-
nasts. Saliedētība, pozitīvisms un 
labi padarīta darba sajūta - to atzi-
na paši talcinieki.

Liels paldies visiem, kuri pieda-
lījās šajā pasākumā, ar to aplieci-
not savas rūpes par mūsu pilsētas 
attīstību un vēlmi dzīvot nepiesār-
ņotā, skaistā vidē!

Skolas padomes priekšsēdētāja 
Ņina Razmislova

Sacenšas galvas rēķinos
Alūksnes novada vidusskolā 
jau trešo gadu pulcējās 
Alūksnes un Apes novada 
labākie rēķinātāji galvā. Pavi-
sam neklātienes kārtās piedalī-
jās 307 skolēni no 1. līdz 9. 
klasei. Šajā gadā notika divas 
atlases kārtas, kurās tika izvēr-
tēti labākie, kuri piedalīsies 
klātienes kārtā.

Klātienes kārtā 1. - 3. klašu gru-
pā un 4. - 6. klašu grupā piedalījās 
15 skolēni (katrā grupā), 7. - 9. kla-

šu grupā - 20 skolēni. Kamēr sa-
censības noritēja mazajās grupās, 
lielajiem tika organizēta nodarbī-
ba, kuras laikā skolēnus iepazīsti-
nāja ar iespējām piedalīties dažā-
dos konkursos un apgūt jaunas 
zināšanas, lietojot dažādas telefo-
na aplikācijas. Savā nodarbībā ma-
zie iepazinās ar WeDo robotiem, 
programmēšanu, varēja darboties 
ar 3D pildspalvu un apskatīties da-
žādu telefona aplikāciju iespējas.

1. vietu savās klašu grupās izcī-

Rīkojam kendamas turnīru
Skolā 1. aprīlī notika kenda-
mas turnīrs. 

Rīkot šādu turnīru mums ra-
dās ideja tāpēc, ka daudzi bērni 
starpbrīžos spēlē šo neparasto 
koka rotaļlietu - kendamu. Tas ir 
aktuāli ne tikai mūsu skolā, bet 
arī visā pasaulē. Visvairāk intere-
si izrādīja mazo klašu skolēni, 
manuprāt, tikai tāpēc, ka liela-
jiem nav tik daudz laika šajā 
sporta veidā pilnveidoties. Kā jau 
sportā - vairāk trenējoties, veido-
jas arī labākas iemaņas un pras-
mes.

1. vietu kendamas turnīrā izcī-
nīja Roberts Kripašovs, 2. vietu - 
Kristers Moloks, 3. vietu - Ralfs 
Filatovs.

10. klases skolnieks 
Deivids Struckis

nīja: Ance Poļaka, Ginters Valdis 
Siliņš, Niks Gibala. 2. vietu ieguva 
Arvis Bondars, Jānis Žagars, Aus-
tris Kalniņš. 3. vietu - Hēra Žaklī-
na Biete, Samanta Kudore, Oļegs 
Prostjakovs. Paldies skolotājiem 
un vecākiem par ieguldīto darbu 
skolēnu sagatavošanā sacensībām. 

Uz tikšanos nākamajā gadā!

Matemātikas skolotāja  
Līga Krūmiņa

Lai žetons nes veiksmi!
Laiks nav ne diena, ne datums,
Pat ne mēneši, gadi.
Laiks ir ceļinieks,
Kura spēks un vājums dzīvo tajā 

pasaulē, ko radi…
 

18. aprīļa vakars skolas aktu zālē 
pulcēja 12. klases skolēnus, viņu 
viesus un skolotājus uz Žetonu 
vakaru “Laika līkločos”. Skanot 
skolas himnai un vērojot fotog-
rāfijas, varējām atsaukt atmiņā 
brīdi, kad tika vērtas 10. klases 
durvis, vēlāk 11. klases un šogad 

12. klases. Laika gaitā mainījies 
gan klases sastāvs, gan paši…

 Šī vakara laika līklocis izveda 
caur dažādiem foto un video mir-
kļiem klases dzīvē, izskanēja dzie-
dātajās dziesmās, savirknējās saru-
nās par laiku, mīļos pateicības 
vārdos vecākiem un skolotājiem. 

 Paldies par labajiem ceļavār-
diem un vēlējumiem skolas direk-
torei Ilzei Līviņai!

 Lai saņemtais žetons ir simbols, 
kas nes veiksmi eksāmenos un 
sargā turpmākajā ceļā!

Laiks no kabatas savas
Izņem rītu, dienu, vakaru,  

nakti -
Un pasniedz kā elpu pirms tālā-

ka ceļa, 
Un it neko tas neatstāj sev!
Tad pieņem un iztērē visu!
Tā ir labākā dāvanu karte, -
Turklāt par velti, ik dienu
Un – tieši Tev!

12. klases audzinātāja 
Inita Lāce

1.vietu kendamas turnīrā izcīnīja Roberts Kripašovs, 2. vietu - Kristers 
Moloks, 3. vietu - Ralfs Filatovs.                Foto: Alūksnes novada vidusskola

Godalgoto vietu ieguvēji (no kreisās): Austris Kalniņš, skolotāja Līga Krūmiņa, Oļegs Prostjakovs un Niks Gibala.
Foto: Alūksnes novada vidusskola


