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Redaktores sleja 

2018./2019.mācību gads ir noslēdzies. Mēs stāvam vasaras vārtos un ar nepacietību gaidām 
brīvlaiku. Mūs vilina vasaras izpriecas- siltie saules stari un veldzējošās peldes ūdenskrātuvēs. Vai esi drošs 
par savu vasaru? Vasara ir varena, bet cilvēkbērns ir jāsargā! Vai tu zini, kā sevi pasargāt no ūdeņiem? Kā 
rīkoties, ja mežā esi apmaldījies vai tev ir piesūkusies ērce? Kā uzvesties uz ielas ar velosipēdu? Un vai tev 
vispār ir velosipēdista apliecība? Vai tu esi atbildīgs un spēj parūpēties par sevi? Varbūt spēj parūpēties par 
mazo māsiņu  un brālīti? Tu sevi vari pierādīt arī vasarā! Dzīvo droši! Tu vari uzplaukt kā krāšņs zieds. Uzziedi! 

Zenta Mauriņa ir teikusi: ,,Katram pumpuram ir vajadzīga laiks, saule, gaiss un mitrums, lai uzziedētu 
un nestu sēklas. Tā arī mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago 
darbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes.” 
 Ej mierīgi starp dzīves steigu un trokšņiem un atceries, kāds miers var būt klusumā! Cik iespējams, esi 
labās attiecībās ar visiem cilvēkiem! Izsaki savu patiesību mierīgi un skaidri! Uzklausi arī citus, pat tos, kuri ir 
neieinteresēti vai kļūdās- arī viņiem ir savs sakāmais! Izvairies no skaļiem, agresīviem cilvēkiem! Nesalīdzini 
sevi ar citiem, lai tu nejustos mazvērtīgs vai sarūgtināts, jo arvien būs lielāki un mazāki cilvēki par tevi! 
Priecājies par saviem panākumiem un iecerēm! Esi, kas tu esi! Esi atvērts mīlestībai, jo tā priecē un tās nekad 
nav par daudz! Attīsti sevī gribasspēku, lai tas tevi sargā no neveiksmēm! Daudz baiļu rodas no vientulības, 
izsalkuma un noguruma- neļauj sev tādam būt! 
Tu esi dabas bērns- ne mazāks kā koki vai zvaigznes! Tev ir tiesības būt šeit. Šī ir skaista pasaule, un tādēļ esi 
laimīgs! Izbaudi vasaru, savu vasaru, šādu vienīgo! 
 

Zvaniņa svētki- 
17.maijā! 
 
 Šo dienu īpaši gaida visi 
9. un 12.klases skolēni, jo 
viņiem sākas visatbildīgākais 
posms visā mācību gadā- 
eksāmenu laiks. Lai atvadītos 
no skolas un skolasbiedriem, 
tiek rīkots šis īpašais 
pasākums, kad skan pateicības 
vārdi skolotājiem, atraktīvi 
tiek atainoti aizvadītie skolas 
gadi un ,,zīlēta” nākotne. 
 12.klases skolēnus jau 
tika intervēti kādā no 
iepriekšējām ,,Pēdām”, tāpēc 
šodien vairāk pastāstīšu tieši 
par savu klasi. 

Mūsu kolektīvs 
izveidojās 5.klasē no triju 
skolu- Tērvetes pamatskolas, 
Bukaišu pamatskolas un 

Augstkalnes vidusskolas 
audzēkņiem. Skolu šogad 
gatavojas beigt 17 skolēni- 
Intars Banelis, Evelīna 
Bružus, Sanija Grinkeviča, 
Arvis Kirhners, Danils 
Maksimovs, Māris 
Miežubrālis, Samanta 
Ņikitina, Inguna Poceviča, 
Kārlis Prīliņš, Nikola Ruva, 
Aleksis Siņicins, Laura 
Skustā, Endžija Štāle, Enija 
Veidemane, Nameda Vilciņa, 
Ieva Zveja, Aiva Žakaite. 
 Skolā mūs visi 
atcerēsies kā dziedošo klasi, 
jo klases audzinātāja Guntra 
Engelsone jau 5.klasē 
saskatīja šo mūsu talantu un 
mērķtiecīgi to attīstīja. 
Repertuārs ir visai plašs, 
katriem svētkiem mums pūrā 
kādas pāris dziesmas. 

 Kopā esam arī 
strādājuši talkās, stādījuši 
mežu, vākuši makulatūru, 
tīrījuši putnu būrīšus un 
atpūtušies. 
 Ar nepacietību visi 
gaidījām izdaudzināto 
Zvaniņsvētku ekskursiju uz 
,,Zīvartiņiem”. Un neesam 
vīlušies, jo laiks atpūtai jūras 
krastā bija lielisks. Arī mūsu 
sabiedrotie, 12.klase, bija 
jauki un jautri ,,kaimiņi”. 
 Vēl priekšā grūtais 
eksāmenu laiks… Un tad jau 
15.jūnijā ilgi gaidītais 
izlaidums! Uz redzēšanos 
izlaidumā! 
 
                                                     
Inguna Poceviča, 9.klases 
skolniece 



Latvijas Meža dienas! 
24. un 25.maijā Latvijas Valsts mežu dabas parkā 

Tērvetē Kurbada zemē norisinājās Baltijā lielākais meža izziņas 
pasākums ,,Latvijas Meža dienas 2019”. Meža dienu laikā 
pasākuma apmeklētājiem bija iespēja iepazīt mežsaimniecību 
vairāk nekā 80 izzinošās aktivitātēs kopā ar pieredzējušiem 
mežsaimniekiem, uzņēmumu un izglītības iestāžu pārstāvjiem. 
 Tas ir lielākais 2019.gada pasākums Baltijā, kur mācīties 
pazīt mežu dabā. Mežam nepieciešami 5 elementi, lai tas izaugtu 
liels un varens: zeme, ūdens, gaiss, cilvēks un uguns. Iepazīt tuvāk 
šos elementus varēja 5 pasākuma zonās, kur bija vairāk, kā 80 
meža izziņas pieturu. 
 Mums patika ne tikai darboties praktiski, bet arī uzzināt 
jaunu un noderīgu informāciju, ko varēs izmantot dabasmācības 
stundās. 
 Pasākumā tika atainots viss koka dzīves cikls- no mazas 
sēkliņas līdz pieaugušam kokam un tālāk, ko cilvēks ar koku var 
izdarīt, pievienojot savas radošās prasmes un iemaņas. 
 Mēs uzzinājām, ka vairāk nekā pusi Latvijas teritorijas sedz meži. 
Pēdējos 100 gados mežu platība ir pieaugusi divkārt, jo viena nocirsta koka vietā tiek iestādīti divi jauni. 
Latvijas eksporta ienākumus veido gatavā koksnes produkcija, nevis baļķi. 
 Lai izaugtu varens priežu mežs, nepieciešami 70-100 gadi. Priedes Latvijā var sasniegt līdz 30m augstumu, 
bet Tērvetē pat 40! Priežu mežus sauc par siliem.  Tie ir iecienītas sēņošanas un ogošanas vietas. Lielākās priežu 
audzes atrodas Ziemeļkurzemē, Daugavas kreisajā krastā un Smiltenes apkārtnē. Parastā priede bija izvēlēta 
par 2017.gada koku Latvijā. Pie mums priede ir visizplatītākā koku suga, to audzes aizņem 34,5% no kopējās 
mežu teritorijas. 
 Vairākās izziņas pieturās bija aplūkojami dažādi funkcionāli, no koka radīti priekšmeti, ikviens varēja 
paviesoties pie koka amatniekiem, lai pats iemēģinātu savu roku šajā jomā. Aktīvi darbojoties, laiks aizritēja 
nemanot. Meža dienās mēs ne tikai uzzinājām daudz jauna, bet arī labi atpūtāmies. 

                                                             Madara Bružus, 6.klases skolniece 

 

Salidojums- 8.jūnijā! 
 

 Augstkalnes vidusskolai- 65! Laika upe no tālā 1954.gada rimti ir atplūdusi līdz šodienai. Greznā 
,,Ezerpils’’ sagaida tuvus un tālus ciemiņus, salidojuma 
dalībniekus, kuri ir atgriezušies un vēlas vēlreiz izstaigāt senās 
atmiņu takas kopā ar bijušajiem klasesbiedriem un 
skolotājiem.  
 Šajā dienā beidzot tveicīgo un sauso vasaru nomainīja 
spēcīgas lietusgāzes, tomēr tas nemazināja bijušo absolventu 
satikšanās prieku, vienīgi pasākuma organizatoriem sagādāja 
problēmas, jo līdz pēdējam brīdim nebija skaidrs, vai svinīgo 
ceremoniju varēs sarīkot skolas pagalmā, vai tomēr būs 
jāpulcējas skolas zālē. Risks palikt laukā attaisnojās, jo spirgtais 
gaiss un retās lietus lāses visus veldzēja un ļāva ieklausīties arī 
garākos atmiņu stāstījumos. Pils dāma Rudīte Dude un 
pilskungs Ojārs Rūdolfs bija lieliski pasākuma vadītāji. Senie 
tērpi un Ezerpils šarms sasaucās ar vēstures lappušu 
atdzīvināšanu. Divas stundas aizritēja nemanot. Augstkalnes 
vidusskolu 65.jubilejā sveica ne tikai bijušie skolotāji un 



skolēni, bet arī Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika, pagasta pārvaldes vadītāja 
Jeļena Belova un apkārtējo skolu kolektīvi. Dāvanā tika saņemti krāšņi dekoratīvie krūmi un pīlādzis.  
 Pēc svinīgās ceremonijas bijušie absolventi devās uz savām klasēm, lai kavētos atmiņās par 
skolas gadiem, skolasbiedriem un skolotājiem, kā arī kopīgi nosvinētu skolas jubileju. Šogad skolā jau 
bija 61.vidusskolas izlaidums. 

 Pusnaktī visi bija mīļi aicināti ierasties skolas zālē nobaudīt gabaliņu svētku kūkas  un 
saskandināt šampanieša glāzi. Kūka bija grandiozi liela! Tās virsmu rotāja skolas simbolika un daudz, 
daudz dažādu ogu. 
 Direktore Ieva Krūmiņa visiem klātesošajiem pateicās par ierašanos uz salidojumu un vēlēja 
skolai arī turpmāk būt tikpat iemīļotai, tikpat nepieciešamai visai novada sabiedrībai. 
 Dejas skolas zālē turpinājās līdz rīta gaismai, bet pēdējos viesus direktore izvadīja tikai 5.30. Uz 

redzēšanos nākamajā salidojumā pēc 5 gadiem! 
 Tā kā skolas avīzei ,,Pēda” šajā mēnesī ir 

plānots izdot 100. numuru, visi iepriekšējo gadu 
absolventi bija aicināti uzrakstīt savus 
vēlējumus. Žēl, ka atsaucās tikai retais! Un vēl 
anonīmi… 
Visjaukākās dzejas rindas bija sacerējušas 
2.izlaiduma absolventes Ieva un Zenta: 
,,Kaut grūti būs iespraukties šaurajā solā 
Un apsēsties pagrūti būs, 
Bet pieņem vēl reizi mūs, mīļotā skola, 
Kā kādreiz tu pieņēmi mūs!” 
 Skaistais salidojums aizsmaržojis ar 
peoniju un bērzu meiju smaržu, palikušas 
atmiņas un lieliskas fotogrāfijas. 

 
                                                  Kristiāna Žeka, nu jau 12.klases skolniece 



,,Pēdai”-100. numurs! 

Šajā mācību gadā tika svinētas dažādas simtās jubilejas. Visgrandiozākie 

bija Latvijas Valsts simtgades svētki novembrī, tad sekoja daudzas ne tik plašas 

svinības- Nacionālā teātra simtgade, Valsts policijas simtgade utt.  Nu pienācis 

mūsu laiks- skolas avīzes ,,Pēda” 100. numura iznākšanas svinībām. 

Pēda ir ļoti simbolisks vārds. Tam ir daudzas nozīmes. Esam dzirdējuši 

jēdzienus ,,atstāt pēdas vēsturē”, ,,sadzīt pēdas’’, ,,iet tēva pēdās”, ,,meklēt pēdas”, 

,,uz karstām pēdām’’, ,,lielas pēdas, mazas pēdas”, ,,nopēdots”, ,, šujmašīnas 

pēda” , ,,daktila pēda” utt. Ja tiešajā nozīmē tev ir 100.numura pēda, tad tas nu 

gan ir pārdabisks sasniegums! Ja nosoļots 100 pēdu, tad tas nemaz nav tik 

daudz. Vienīgais jautājums- kas soļo? Ja skudriņa, tad tālu tikusi. Ja cilvēks, 

tad nekāds lielais attālums nav pievārēts. 

Simts ,,Pēdu”! Daudz vai maz? Cik no tām glabājas skolas muzejā? Cik 

izgaisušas bez pēdām? No kura laika ir pieejamas ,,Pēdu” elektroniskās versijas 

skolas mājaslapā? Ja esi zinātkārs un vērīgs, tad nav grūti izskaitīt. Bet šodien es 

pateikšu priekšā. Elektroniski lasāmi nu jau 44 numuri! Bet liela daļa 

iepriekšējo izdevumu glabājas skolas muzejā, kur tos pārlapo skolēni, kam 

interesē vēsture, kuri cenšas atrast kādas ,,vēstures” liecības no māmiņu un 

vecmāmiņu laikiem.  

 Laiki mainās. Katram posmam cilvēces vēsturē ir kādi plusi un kādi mīnusi. 

Šodienai raksturīgas dažādas ES regulas un noteikumi.  Pēdējā no tām- par 

privātpersonas datu aizsardzību, kas liedz minēt arī skolas avīzē cilvēku vārdus 

un dažādus datus bez īpašas saskaņošanas. Arī skolēnu, kas gribētu piepūlēties 

un publicēt savus rakstus, kļūst aizvien mazāk. Laikam bail no kritikas, jo 

šodienas standarti jau pamatskolā pieprasa ļoti ātri tapt par vispusīgu ,,ģēniju”, 

būt perfektam un zinošam visās jomās. Tūlīt un tagad.  

 Un nu jau 100 numuri ,,Pēdu” ir iesoļojuši Augstkalnes vidusskolas vēsturē. 

Beidzot ir laiks padomāt- kā dzīvosim nākotnē, jo laiki mainās… Un jāmainās 

arī ,,Pēdai”, lai lielā rutīna nekļūst par mūsu sabiedroto. Cik ir to cilvēku, kas 

lasa šo izdevumu? Vai tas tev ir svarīgs? Un kāpēc tieši tu neesi uzrakstījis 

nevienu rakstu, bet it kā vēlējies darboties ,,Jauno žurnālistu” pulciņā? Svarīgi 

jautājumi, kuri jāpārdomā pirms nākamā darba cēliena. Viegli ir visu beigt un 

pielikt treknu punktu. Bet varbūt saņemties, sapurināt sevi un pārtapt jaunā 

kvalitātē? Tie ir jautājumi mums visiem. Priekšā gara vasara, lai visu apdomātu 

un jaunu ideju pilni sāktu 2019./2020. mācību gadu. Lai 100. nebūtu pēdējais 

,,Pēdas” numurs! Saulainu un arī radošu vasaru! 

 

                                                    ,,Pēdas” krustmāte Selga Tisenkopfa 

 
 
 



Mūsu aktivitātes:  
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mātes dienas koncertā 

Sporta dienā 



Mācību gada noslēguma pasākumā godinām veiksmīgākos mācībās, 

olimpiāžu, sporta sacensību un konkursu godalgoto vietu ieguvējus !  


