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Vārda dienas svin: Līvija, Līva, 

 Fac

Novados Ukraina Latvijas ziņas Bizness Kriminālziņas Sports Izglītība Kultūra un izklaide Foto Dzīvesstils

Viedokļi Projekti Reklāmraksti Ziemeļlatvija Plus

Digitālā satura abonements 1,99 ei

E-avīzes abonements no 4,99 eiro

Abonēt drukāto laikrakstu

Kā novērtēt ziemas riepu stāvokli u

kā tās pareizi glabāt?

Jan. 10 / 10:00 - Feb. 28 / 17:00

Roberta Johansona izstāde
“Pasaules ceļos satiktie.
Cilvēki.”

Feb. 2 / 10:00 - Mar. 25 / 17:00

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola piedalās Erasmus+
projekta “Vienoti kultūru dažādībā” virtuālajā mobilitātē
Portugālē

Erasmus+ projekta “Vienoti kultūru dažādībā” ietvaros laikā no 8.  – 12.februārim Ojāra Vācieša

Gaujienas pamatskolas projekta komanda kopā ar partneriem no Horvātijas, Sicīlijas, Kipras un Spānijas

virtuāli viesojās Portugālē, Abel Salazar pamatskolā.

Projekta atklāšanas dienā klausījāmies skolas direktores uzrunu, ar video palīdzību iepazinām Guimarães

reģionu un partnerskolu, kas mūs īpaši pārsteidza ar plašo sporta zāli. Tālāk sekoja nodarbība, kuras laikā

mēs uzzinājām Portugāles karoga veidošanās stāstu, krāsu un simbolu nozīmi. Pēc tam katrs dalībnieks

gatavoja savu karogu. Vēl mums tika dots uzdevums ar norādēm, kas lika mums noskaidrot dažādus

jautājumus par Portugāli un partnerskolu. Turpmākajās dienās mēs kopā mācījāmies portugāļu valodu,

kas izrādījās kārtīgs izaicinājums. Mēs apguvām tradicionālo portugāļu bērnu dziesmu par kaķi un

spēlējām spēli “Kaķis un pele”. Vēl vietnē Edpuzzle.com skatījāmies video ar uzdevumiem par Portugāles

vēsturi un sacentāmies ar citu valstu skolēniem, spēlējot Kahoot! viktorīnu par Portugāli. Prieks par mūsu

Katrīnu Zariņu, kura ierindojās 1.vietā. Neizpalika arī Portugāles tradicionālo simbolu – gaiļa, sardīnes,

kaijas un Vianas sirds –  iepazīšana un krāsošana, un tipiska saldā ēdiena – Brulē krēma – gatavošana.

Skolotāji iepazinās arī ar Portugāles izglītības sistēmu.
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Vai, jūsuprāt, sankcijas pret Krievij

pēc uzbrukuma Ukrainai ir

pietiekamas?

Rezultā

 Nē, tām jābūt vēl bargākām

 Nē, tās neko nemainīs

 Cits viedoklis

 Jā, tās piespiedīs Krieviju
apstāties
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Izstāde ”Ar svecēm, lukturi
un laternām” Gaujienā

Feb. 4 / 00:00 - Feb. 28 / 00:00

Izstāde “Smiltenes novada
kultūras iestādes”

10:00 - 13:00

Donoru diena Smiltenē

10:00 - 17:00

Mobilais mamogrāfs Smilte

19:00

Dzejnieces Marikas Svīķes
piemiņai veltīts koncerts
Smiltenē

19:00

Sieviešu dienai veltīts
koncerts “Sieviete kā zieds
vīna glāzē” Gaujienā

Skatīt Kalendāru

Vēlies portālā pārbaudītu un atbild

saturu? Atbalsti reģionālo portālu 

ziedojumu. Tas stiprinās kvalitatīvu 

neatkarīgu žurnālistiku mūsu novadā.

Izvēlēties summu

ZiedotValkas ģimnāzijas komanda iekļuvusi
biznesa plānošanas konkursa
“Biznesa skices” pus�nālā

Jauniešus aicina pieteikties vasaras
nometnei ASV

Apstiprināts programmas “Latvijas
skolas soma” �nansējuma sadalījums
2022.gadam

Visas dienas mēs tikāmies “Zoom” platformā, lai pārrunātu un  prezentētu paveikto. Es, kā projekta

koordinatore, esmu gandarīta par savu komandu – Artu, Karīnu Z., Martu, Katrīnu Z., Noru, Katrīnu O.,

Samantu, Terēziju, Gabrielu, kas lieliski darbojās gan klātienē, gan mājās un, lasot nedēļas izvērtējumus,

varu droši apgalvot, ka ir iegūtas jaunas zināšanas, paplašināts redzesloks, uzlabotas svešvalodu un IT

prasmes.

Informāciju sagatavoja: Gunita Ķelpa, projekta koordinatore
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JAUNĀKIE KOMENTĀRI

Sabīne Medonova komentē
Nāve uz gājēju pārejas raisa
diskusijas par drošību ielās:
“Vismaz būtu tuviniekiem
rakstā izsteikuši līdzjūtību.”
Jan 10, 10:05

Normunds Zariņš komentē
Labu vārdu nekad nav par
daudz: “Ir patīkami dzirdēt, k
dzīves, vides un attiecību
kvalitāte aprūpes centrā
pamazām uzlabojas. Nojau
ka šis rakts ir radies, lai…”
Jan 5, 21:25

Valentīna Sevčuka komentē
Ziemassvētku brīnums – ar
dāsnu cilvēku atbalstu
pensionāriem tapušas
paciņas: “Izsaku pateicību š
jaukajām meitenēm par
brīnišķīgo ideju ! Domāju, ka
katra pensionāra sirdī iedeg
prieka gaismiņa par to, ka…”
Dec 28, 17:52
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Valmieras tehnikums aicina
pieteikties pieaugušo izglītības
programmām

Atklāta pieteikšanās Skaļās lasīšanas
sacensībām

Mācībās pieaugušajiem šobrīd lielākā
interese par uzņēmējdarbības
programmām

Lai komentētu, jums jāpiesakās sistēmā.
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