
 

 

 

 

2011.  gada 30.novembrī                       Augstkalnes vidusskolas avīze                      12. (59.) izdevums 

 11. novembris — Lāčplēša diena. 1919. gada 11. novembrī 

Latvijas armija sakāva Bermonta-Avalova vadīto vācu un krievu 

baltgvardu karaspēku Rīgā. 

 18. novembris — Latvijas Republikas proklamēšanas 

diena (brīvdiena). 1918. gada 18. novembrī Latvijas Tautas 

padomes sēdē tika pasludināts, ka Latvija ir patstāvīga, 

neatkarīga, demokrātiski republikāniska valsts.
 
 

 

Daudz, ļoti daudz 

mums latviešiem ir 

dziesmu. 

Bet, kad pie Dieva 

griežas visa tauta,  

        Tad skaņas īstākās, 

visvienkāršākās 

Skan vienā dziesmā, 

mazā mīļā dziesmā, 

Kas izauga no 

dziesmiņas par 

himnu. 

Skan līdz šī svētā 

tautas likteņiem. 

No zemes izdzītam, 

vēl latvietim 

Sirds atspirgt spēj, 

kad lūdzas viņš un 

dzied: 

Dievs, svētī Latviju!  

/Pēteris Ērmanis/ 

 

 

 

 

 

 

Bērnam 

Raugies, bērns, ar savām 
gaišām acīm, 

Savu tēvuzemi vēro tā, 

Ka lai viņas mīļā, mīļā seja 

Mūžam paliek tavā atmiņā. 

Tad tu vari svešās malās doties 

Pāri zemēm, jūrām, ilgu dzīts, - 

Tēvuzemei nekad nezudīsi, 

Jo kā talismans tā būs tev līdz. 

Klausies, bērns, ar savām bērna 
ausīm, - 

 

 

 

 

Katrs mīļās mātes vārds ir 
svēts. 

Lai šās lokanās un maigās 
skaņas 

Dus kā zvans, sirds dzelmēs 
nogremdēts. 

Tad kā vīrs tu vari svešām 

balsīm 

Savas ausis plaši vaļā vērt, -

Mātes valoda tev būs tas 
zobens, 

Ar ko ļaunus mezglus pušu 
cērt.  

/Jānis Jaunsudrabiņš/ 
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LABIE VĀRDI LATVIJAI 

(8.KLASES SKOLĒNU DOMAS )  

Latvija, tā ir mana dzimtene, manas mājas un māmiņas siltās plaukstas. 

Latvija ir vieta, kurā vēlētos atgriezties, lai tikai apbrīnotu zaļos, dižos mežus, zilās debesis, putnu 
brīnišķīgās dziesmas. 

Sapņi, tuvi un tāli, mūs gaida ceļa malā. Paraudzīsimies un nebeigsim sapņot! 

Mēs esam stipra tauta, tik visiem jāturas kopā. Lai Tev ir drosme cīnīties par savu dzimteni, savām 
mājām un savu gribu. 

Latvija, lai tava daba paliek tik brīnišķīga, cik ir tagad, un vējš lai paliek tik maigs un glāstošs! Lai izaug 
zieds, kas dāvās brīnumu un cerību, kas ieviesīs latviešos drosmi un smaidus sejās! 

Skaistus vārdus un dziesmas vēlu Tev, lai paliek mūžam Tavs sarkanbalts sarkanais karogs. 

(Magda M.) 

Šodien Latvijai ir dzimšanas diena un es tai novēlu visu to labāko. Latvija ir labākā vieta uz pasaules. 
Lai Latvija paliek tāda kāda tā ir, jo Latvija ir visskaistākā!. Tu vienmēr vari zināt to, ka Latvija Tevi 
nepievils. Mums visiem šodien jāapsveic Latvija un jāciena tā. 

Latvijai šodien būs prieks, jo visi to šodien sveiks un dziedās skaistas dziesmas. Latvijai šī diena ir ļoti 
īpaša. Sagādāsim Latvijai prieku! Būsim labi un  nedarīsim sliktu! Priecāsimies, jo šodien ir jāsvin 
Latvijas dzimšanas diena! Visi novēl Latvijai daudz laba. 

(Klāvs J.) 

Daudz laimes dzimšanas dienā, mūsu Latvija! Novēlu Tev bagātu un laimīgu turpmāko dzīvi. Esam mēs 
maza valsts, taču stipra, un būsim tāda vienmēr. Novēlu vienmēr pārvarēt grūtības, gan finansiālās, 
gan politiskās u.c. Galvenais, ka Tu mums esi! 

 (Elvis J.) 

Daudz laimes, Latvija! 

Daudz laimes Tev, Latvija! No sirds Tevi sveicu. Esi tik pat skaista, kupla un no sirds mīlēta! Mirdzi, kā 
zvaigzne kvēlajās naktīs! Smaidi, kā saulīte saulainajās dienās! Neviens mākonis neaizsegs Tevi, jo Tu 
esi stipra! Tu būsi mana siltā sega, kas mani sasildīs. Tu mani sasmīdināsi, kad man būs skumji. Tu būsi 
mans labākais draugs. Tu esi un būsi mana mīļā Latvija! 

(Dārta L.) 

Vismīļākā, visskaistākā, vislabākā. Vis, vis… Tāda ir mūsu Latvija. Te putni dzied daiļāk, viļņi čalo skaļāk, 
bērzi šalc savādāk. Te, cauri Latvijas līdzenumiem, vijas senas tradīcijas un nostāsti. Tie vēsta, ka ar 
latvja spēku var gāzt kalnus un pārpeldēt jūras. 

Tikai mūsu Latvijā ir tik zaļa zāle un stalti bērzi, pat saule spīd par drusciņu spožāk. 

Cik te braši dēli un daiļas meitas! Visa Latvijas tauta apvienojas un cildinās savu Latviju. 

Latvija ir mājas, mūsu laimīgā zeme. Tās ir pamats zem kājām un jumts virs galvas. 

Lai Latvijā katrs pats sev saimnieks un laimes kalējs! Sveicu Tevi, Latvija! 

(Baiba K.) 

 

 



Latvija ir mūsu dzimtene. Latvija ir skaista vieta, kurā var atgriezties un atcerēties visas savas 
skaistākās un pat bēdīgākās atmiņas.  

Latvija ir daudz skaistu ainavu, un man prieks, ka daudzi ir padomājuši par mūsu slavenākajiem 
cilvēkiem, piemēram, par Raini. Augstkalnes pagastā ir uzcelts piemineklis par godu Rainim.  

Es pateicos Latvijai par to, ka Viņa mums ir veltījusi visu savu uzmanību un mīlestību. Latvijā ir daudz 
mīļu un izpalīdzīgu cilvēku, kas palīdzēs mums, ja kaut kas būs noticis. Latvija mīlēs mūs gan bēdās, 
gan priekos. Tagad Latvija ir izveidojusi jaunu labdarības akciju „Čiekurs dāvā sapni”. Man par to ir liels 
prieks. Ir daudzi slimi bērni, kuriem vajag palīdzību. Labi, ka mēs neslimojam ar tik smagām slimībām. 
Latvija dod mums lielu spēku būt stipriem un veseliem. Cerams, ka Latvija nekad nemainīsies, Viņa 
vienmēr būs tik laba. 

Ar mīļiem sveicieniem dzimšanas dienā!  

(Reičela K.) 

Latvija ir mana dzimtene. Latvija ir visskaistākā valsts uz plašās pasaules. Latvijā ir daudz novadi, 
pilsētas, pagasti un ciemi, kas rudenī ir paši skaistākie. Latvija man patīk tāda, kāda tā ir. Man šķiet, ka 
šeit ir visskaistākās puķes, labākie cilvēki, un tauta šeit ir tik izpalīdzīga, ka citu valstu iedzīvotājiem arī 
gribās dzīvot šeit. Tas nekas, ka Latvijā tagad valda krīze, šeit cilvēki jau pie tās ir pieraduši. Latvijai ir 
daudzi kaimiņi, kas mums dažādās nelaimes palīdz. 

(Mārcis R.) 

Pie mums ir tas, kā nav citur. Man prieks par latviešu tradīcijām Jāņos, Ziemassvētkos un Mārtiņdienā. 
Ļoti patīkami, ka pavasarī plaukst koku lapas un zālīte aug tik zaļa un skaista! Latvijā ir skaistas vietas, 
kur cilvēki var aizbraukt un pavadīt laiku ar ģimeni. Latvieši ir gudri, laipni, izpalīdzīgi. Latvijā ir ļoti labi 
dziedātāji. Viņiem visiem ir laba balss. Latvieši ir labi dejotāji. Latvija var lepoties ar rakstniekiem. Mēs 
visi varam lepoties ar mūsu Latviju! 

(Raivis M.) 

Latvija, Tu esi skaista, šeit daudz talantīgu bērnu un pieaugušo, apburoša Tava zeme, talantīgi 
dziedātāji un dejotāji, skaisti lauki un skaistas vietas! Tu esi burvīga, skaista, mīļa, iedvesmojoša, 
nepārspējama, brīnišķīga, kārtīga, sakopta, krāsaina, saulaina, krāšņa, spilgta, spoža, silta, jauka, mana 
Latvija! 

(Zane M.)  

Ne jau manta dzīvē ir galvenā… 

Mēs visi kaut ko iekārojam, un parasti to ar visiem spēkiem vēlamies iegūt. Dzīvē mums ir dota iespēja 
daudz ko iegūt un zaudēt, bet parasti mēs nepamanām, ka pazaudējam ko patiešām tuvu mantas dēļ. 

Bieži vien mēs nenojaušam, ka par mantu svarīgāki ir cilvēki, kas mums vienmēr ir blakus. Pēc manām 
domām, ģimene ir visvērtīgākais zelts mūsu dzīvē. 

Sākumā tā vien šķiet, ka ar lielu bagātību mēs būtu vareni un labi slaveni. Bet grūti gan būtu bez tā 
tuvākā – ģimenes. Mīļa māte, kas tev dzīvību devusi, vienmēr mīlēs tevi, kaut arī tev tiksies, ka tā nav. 
Tā ir, un tā būs. Tev jāmāk to novērtēt!  

Tuvojās Ziemassvētki – ģimenes laiks, atceries par tuvajiem, dāvini viņiem mīlestību, dāvā sirdīs 
gaišumu, un tad jūties lepns par dārgumu, kas tev pieder –  par savu ģimeni!  

( M.P.) 

 

 

 



Mīlestība var aizmiglot acis. 

Mīlestībai jābūt patiesai, tai jābūt taisnīgai. Tomēr tā nes arī asaras un ciešanas. Ir 
jāprot nošķirt melus un patiesību, neļaut sevi izmantot kādas ieceres sasniegšanai. 

Ir jāprot uzupurēties otra dēļ, atteikties no kaut kā. Tu skaties viņam acīs, un ir 
tāda sajūta, it kā tu raudzītos zilās debesīs, dziļā un noslēpumainā jūrā, miglas slēptā burvībā, zaļa 
sūnu mežā vai brūnās, medus pilnās acīs. Ja esi pārliecināts, ka mīlestība ir patiesa un atklāta, tad vari 
teikt vārdu, kas saistīs jūs uz mūžu, bet, ja tu šaubies, varbūt tas nav tā vērts?Ir daudzi cilvēki, kuri 
apprecas tikai naudas vai varas dēļ. Bet vai viņi ir laimīgi? Neļauj sevi sāpināt!                (M.M.) 

Mīlestība 

Draudzība, uzticība… It kā ikdienišķas un pašsaprotamas lietas, bet cik bieži šīs izjūtas tiek viltotas? 
Runā, ka katram cilvēkam vajag kādu, kuram uzticēties, kuru mīlēt un uzklausīt. Ir vajadzīgs draugs. 
Un, lai arī draudzība ir brīnišķīga un nepieciešama ikvienam, bez labuma nav ļaunuma. „Izdevīgs” 
draugs vienmēr būs klāt, kad klājas labi, bet, kad tu nevis kāp kalnā, bet ripo no tā lejā, šis „izdevīgais” 
draugs nekur nav redzams. Patiess draugs ir tas, kurš gaidīs tevi kalna pakājē un sniegs roku, nostādīs 
tevi uz kājām un ar tevi atkal mēros ceļu augšup. Un, lai tu varētu novērtēt visus savus patiesos 
draugus, kuru īstenībā nav tik daudz, ir nepieciešami arī „izdevīgie” draugi. Vai tu novērtētu un 
pamanītu, cik skaistas zvaigznes, ja tās allaž spīguļotu debesīs? Vai tu tik ļoti priecātos par pirmo 
sniegu, ja tas zemi klātu visu gadu? 

Katram novēlu apzināties, kuri ir patiesie un kuri – „izdevīgie” draugi. 

(B.K.) 

 

 

Mārtiņdienas tirdziņš 

Man ļoti patika Mārtiņdiena. Skolā bija tirdziņš. Katrs, kurš gribēja, varēja 

gan pats tirgoties, gan sev kaut ko nopirkt. Tirdziņā bija daudz dažādu 

preču, sākot ar āboliem un beidzot ar paštaisītajām rotaļlietām. Es tirgoju 

sviestu. Manas preces pārsvarā pirka skolotāji. Es nopelnīju 6 latus. Es biju 

tik laimīga! Tirdziņā nopirku savai mammai ziepītes. Ja skolā vēl būs tāds pasākums, es obligāti 

piedalīšos! 

 ( Karlīna ) 

 

Vai tu zini?  Gadalaiku sākuma laiki 2011.-2020.gadam 

Saules pulksteņi ar deklinācijas līnijām parasti iezīmē būtiskus datumus - pavasara, vasaras, rudens un 

ziemas sākumu. 

Kad īsti sākas astronomiskie gadalaiki - tieši kura dienā un cikos pēc Latvijas laika ir to sākums. 

Jāsaka, ka no gada uz gadu konkrētā diena un laiki mainās, tomēr ikviens no saulgriežu vai 

ekvinokcijas brīžiem dreifē noteiktu datumu ietvaros. Decembra un marta datumiem ir norādīts 

Latvijas (2. laika josla) ziemas laiks, bet jūnijam un septembrim – vasaras laiks. 

2011.gadā 

Pavasara sākums – 21.martā plkst. 1:21 

Vasaras sākums – 21.jūnijā plkst. 20:16 

Rudens sākums – 23.septembrī plkst. 12:05 

Ziemas sākums – 22.decembrī plkst. 7:30 

http://www.saulespulkstenis.lv/gadalaiku-sakumi/

