
Rudens… 

Kokiem lapas sāk mainīt krāsu, ir jūtami pēdējie siltie at-

vasaras saules stari, kurus neviens nevēlas palaist garām. Tas 

nozīmē, ka ir sācies jauns mācību gads. Ar priecīgiem notiku-

miem, jauniem skolēniem un skolotājiem. 

Skolotāji, kuri, neskatoties ne uz kādām grūtībām, mūs māca, 

liek domāt, vērot, secināt. 

 

Skolotāji! Izbaudiet šo svētku dienu. Esiet, īpaši, jo visa uz-

manība tiek veltīta vienīgi Jums! 

S V E I C I E N S  R U D E N Ī !  

Skolas sirdspuksti ir skolēni 

Bet skolas stiprums– skolotājs. 

Ja skola ir lukturis 

Kas dāvā gaismu, 

Tad skolotājs ir šī luktura liesmiņa. 

Ja skola ir burvju dzēriens, 

Kas dod spēku. 

Tad skolotājs ir šī dzēriena biķeris. 

Ja skola ir templis, 

Kas sniedz mieru, 

Tad skolotājs ir šī tempļa kolonnas. 

Tik ilgi būs pasaule šī, 

Cik ilgi būs skola  

Un skolas dvēsele– skolotājs. 

                                                (Nez. Autors) 

Augstkalnes  v idusskolas  av īze                             Speciā l i z la idums(1 /64) .  

 

03.10.2012 

Ko mūsu skolotāji 

runā stundās! 

Sk. Jānis Īzaks- „ 

Stāsti manim 

Daugaviņa”„ Eiropa 

gaida”, „Kamčatka”, 

„Aplausi nebeidz 

sākties”, 

„Tukšpatsmit”, 

„Jāāāāāā...pilnīgi 

nepareizi”.Sk. Marija 

Pelnika- 

„Atiecīgais”Sk. 

Valentīna Ciganoviča- 

„Reāli”, 

„Principā”Sk. Gaļina 

Jērāne- „Kur ir 

manas brilles?” 



 Mans bērnības nedarbs. 

Bērnība jau neviens negrib 

darīt sliktu, negrib darīt 

blēņas, tās kaut kā rodas 

pašas no sevis. Manuprāt, 

vislielākos pārdzīvojumus 

mani vecāki pārdzīvoja 

manas pozitīvākās ieceres 

dēļ- es ļoti gribēju savai 

mammai 

uzdāvināt pūpolus 

8.martā, kas manā 

bērnībā bija 

māmiņdiena. Tajā 

gadā marta 

sākumā valdīja 

dziļa ziema, 

visapkārt zemi 

klāja sniegs, upi 

sedza ledus. Es aizgāju pēc 

brāļa uz bērnudārzu un 

pierunāju iet uz parku, bet 

pat nenojautām kur pūpolus 

meklēt. Tad es nolēmu, ka 

ir jāsadalās- es iešu pa 

kalna augšu, bet brālis pa 

leju, gar upi. Vienojāmies, 

ka ik pa brīdim 

sasauksimies. Pēc kāda laiciņa sapratu, ka man 

neviens neatsaucās, skrēju pa kalnu un  saucu, bet 

nekā. Pārbījos, ka ar brāli ir noticies kas slikts-skrēju 

no kalna lejā, bet tas klāts ar sniegu un ledu-slīdēja 

labi un es attapos līdz padusēm upē. Man pat nesala-

vienīgā doma-kur ir mans brālis. Gāju mājās 

raudādama, bet pusceļā satiku mammu un tēti. 

Izrādījās, ka brālis aizgājis mājās un vecākiem 

pateicis, ka pazudusi māsa, un esmu tā, kas jāmeklē. 

Kamēr tiku līdz mājām, mans slapjais mētelis jau bija 

pārvērties par ledus gabalu, bet tas jau nekas-viss 

labs, kas labi beidzas. 

 Mans jaukākais piedzīvojums. 

Jaukākais piedzīvojums un pārdzīvojums bija 

brauciens uz Ļeņiņgradu(pēc 4.kl). 

No pašas pilsētas atceros maz, bet brauciens vikcienā, 

pa nakti-guļamajos vagonos, tas gan bija kaut kas. 

Mans nedarbs: 

Man bija mīļš kaķis 

Pūks. Gribēju, lai viņš 

būtu kā cirka kaķis. 

Tādēļ nolēmu to dresēt, 

lai viņš no gultas 

uzlektu uz krāsniņas, 

no krāsniņas uz krēsla. 

Pūks nesaprata, un es 

nolēmu to viņam 

parādīt. Uzkāpu uz 

Lielākais 

piedzīvojums: 

Rīgā bija veikals „ 

Bērnu pasule.’’ 

Tajā bija 

eskalātoru un 

braucot ar tām uz 

otro stāvu es sasitu 

kāju. No tā laika es 

izvairos braukt ar 

slīdošajām trepēm. 

krāsniņas, bet tai ielūza 

viens ķieģelis un 

iekrita krāsnī. Es 

nobijos un pateicu 

mammai. Man bija 

vismīļākā mamma 

pasaulē. Viņa nerājās, 

bet krāsni samūrēja. 

Tikai Pūks tā arī palika 

neizdresēts par cirka 

kaķi. 
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Bērnībā man ļoti patika pētīt un ķērt vardes, bet manai 

vecmāmiņai bija no viņām bail. 

Gribēdama pārliecināt vecmāmiņu par mīlīgo, jauko un 

fantastisko vardīšu nekaitīgumu, pielasīju ar tām pilnu 

priekšautu un ienesu virtuvē. Vecmāmiņa tajā brīdī 

stāvēja pie plīts un gatavoja pusdienas. Es vardes no 

priekšauta palaidu uz grīdas. 

Variet iedomāties, kāda bija vecmāmiņas reakcija. Viņas 

kliedzieni skanēja pa visu māju: „savāc savas vardes’’ 

Man sanāca nopietna vizīte pie „daktera’’ bērziņa. 



kopā(neatceros kura bija 

idejas autore) – izbērām 

aiz stūra mazas 

ērkšodziņas, lai nebūtu 

tās jātīra, jo apnika 

strādāt. 

Aizraujošākais  

piedzīvojums? Drīzāk 

pārdzīvojums bija, kad 

pavasarī, nākot no skolas, 

abas ar māsu ( es mācījos 

2.,  viņa- 1. Klasē) 

nolēmām iet pāri 

Nedarbs-  

Bērnu dienās 

esmu 

strādājusi 

dažadas 

palaidnības. 

Visbiežāk  no 

tām cieta 

mana māsa, jo 

viņa tika 

saskrāpēta un 

sakosta.Viena 

no blēņām, ko 

izdarījām 

uzartam , slapjam 

laukam, kur iepriekšējā 

dienā tika redzētas kaijas. 

Gribējām redzēt , kādas 

ir kaiju pēdiņas. Protams, 

kārtīgi iestigām , 

pazaudējām gumijas 

zābakus un drēbes bija 

vienos dubļos. Savus 

bērnus es tādus negribētu 

ieraudzīt. 

Piedzīvojums-  Mācījos  4. klasē. 

Braucām ekskursijā. Ekskursijas 

programmā bija arī Staicītes 

papīrfabrikas apmeklējums. 

Pirmo reizi redzēju kā tiek ražots 

papīrs. Kā izejvielas  izmantoja 

apaļkoksni un arī makulatūru. 

Pavasarī palu laikā daži 

domubiedri  lēkājām  pa 

ledu uz novadgrāvja. 

Saslapu. Mājās vecākiem 

neko neteicu, ka drēbes 

slapjas. Pa nakti drēbes 

vēl nebija pilnībā 

ižuvušas. Ar mityrām 

drēbēm aizgāju uz skolu, 

jo bija jābrauc ekskursijā 

uz Rīgu. Pēc šīm blēņām 

smagi saslimu un 

atkārtoti vajadzēja 

mācīties tajā pašā klasē. 
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Nav lielu vai mazu nedarbu, tie vienkārši ir nedarbi. 

2.klase. skaista, sniegota ziema, pie skolas plīsa 

ūdensvads un lielais sniega kalns pārtapa par ledus 

kalnu. Katru dienu 1-2 stundas uz somas braucu no 

kalna.Mamma nopirka 100 rūtiņu un līnīju 

burtnīcas, jo gandrīz katru vakaru nācās pārakstīt 

visas burtnīcas, jo tinte tajās bija izplūdusi. 

Sākumskolā rakstījām ar tintes pildspalvām. Arī 

jaunu somu nācās pavasarī pirkt.... 



Bija sporta stunda. 

Sportojām kā parasti. 

Ieraudzījām, ka pa 

otras skolas logu mūs 

vēro klases 

audzinātāja, kura ir arī 

latviešu valodas 

skolotāja. Pēc sporta 

mums bija stunda pie 

viņas. Mēs ar klasi 

kopā izdomājām, ka, 

skolotājai redzot, 

aizmuksim no latviešu 

valodas uz mežu. Es 

biju pret, bet šoreiz 

nolēmu piekāpties. Kad 

aizgājām atpakaļ uz 

skolu, „sutu” 

nedabūjām, bet nācas 

sedet papildus stundu. 

Pēc tam ilgi vēl mocīja 

sirdsapziņa. 

devos māju virzienā 

istaba bija dūmu pilna. 

Ozolkoka galdā manās 

dzimtas mājās vēl 

joprojām ir gludekļa 

kontūra... Re, kā sanāk 

ar labiem nodomiem... 

Rei gribēju būt čakla 

palīdze māmiņai 

gludinat veļu... taču 

visapkārt bija tik daudz 

interesantu lietu... 

Ieslēdzu gludekli, bet 

iedomājos, ka kaut kas 

darāms vēl arī pie 

pirtiņas. Kad  pēc 

laiciņa atcerējos savus 

labos nodomus un 

viņus, jo biju taču 

vecākā. Bet visspilgtāk 

atceros šādu atgadījumu. 

Kāda karstā vasaras 

dienā vecmāmiņa 

gatavoja pusdienas. Es 

arī rosījos pa virtuvi, jo 

vēlējos kaut ko palīdzēt. 

Ome man palūdza, lai 

aizskrienu uz sakņu 

dārziņu pēc dillītēm. Līdz 

dārziņam bija jāiet kādi 

60-70 m. Kāpēc man iet uz 

dārziņu, ja pagalmā lielās 

puķudobes galā arī aug dilles- 

vēl lielākas un skaistākas. Es 

„dilles” sašķinu, atnesu, 

nomazgāju, sagriezu un 

salātiem klāt. Pusdienas galdā. 

Visa ģimene pie galda. Bet 

kāpēc lapu salātiem, tada 

īpatnēja garša? Kas tās par 

dillēm? Lapu salāti ar... 

dievkociņa aromātu. 

(Dievkociņš- neliels krūms, 

ļoti līdzīgs dillēm, tikai ar 

pelēcīgu nokrāsu) 

Bērnībā ir 

nācies 

sastrādāt 

dažādas 

blēņas- 

lielākas un 

mazākas. 

Esmu 

ķircinājusi 

brāli un 

māsu, 

izjokojusi 
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Vasarā bija jālasa ogas, bet mums ļoti gribējās 

bērniem arī spēlēt dažadas kāršu spēles un spēlēt 

kariņus dārzā. Tā, lai lasītu ogas, visu dienu 

spēlejām durakus  uz kartim un diena beidzās ar 

to, ka atņēma kartis, citu dienu notika nātru 

kaujas, kurās kāvāmies ar naātrēm u.t.t. 

vilkām to pa zemi līdz 

grodam(attālums līdz 

grodam bija apmēram 

300-400m). Kad vardes 

izbērām, ceļojumu uz 

pļavu atkārtojām. Un tā 

vairākas reizes, līdz 

grodā vardes mudžēt 

mudžēja. 

 Kad mamma uzzināja 

par mūsu nodarbi, par 

verdēm neaceros, bet par 

segu(gultas) bāriens bija 

pamatīgs, pērienu 

 Pie akas atradās  ierakts 

grods. Ar māsu 

izdomājām, ka visām 

vardēm jādzīvo 

vienuviet. 

 Paņēmām no gultas segu 

un gājām uz pļavu meklēt 

vardes. Katra turējām 

pārlocīto segu savā galā 

un metām tajā vardes-

lielas, mazas, brūnas uc., 

arī kādu krupi atradām. 

Kad sega bija tik pilna, 

ka nevarējām panest, 

nedabūjām. Par segas 

likteni ari neaceros. 

 Kad otrā dienā 

paskatījāmies grodā, 

izbrīns bija pamatīgs, tur 

bija tikai dažas vardes. 

Kur pārējās? Varbūt 

vainīga mamma? Ottreiz 

darīt to neatlļāvāmies. 

 

apkārtnē), tad noskaidrot 

to ar ko meitene atšķiras 

no zēna nebija nekāda 

problēma. Tā mēs divi 5-

gadīgi ķipari netālajā 

augļu dārzā aizslēpušies 

aiz upeņu krūma 

mēģinājām to noskaidrot. 

Taču kā par nelaimi pašā 

svarīgākajā brīdī garām 

gāja mans tētis. Oh! 

Bikšeles abiem bija ātri 

kājās un pamukām katrs 

uz savu pusi. Bet vakarā 

gaidīja pamatīgs 

pārsteigums-pēriens, bet 

tāds riktīgs. Tēta bikšu 

siksna lika pamatīgi 

trūkties manam dibenam. 

Tas bija pirmais un 

pēdējais pēriens manā 

mūžā. Kaut gan nedarbus 

jau vēl visādus 

sastrādāju! 

Bērnībā biju ļoti 

sabiedriska. Runāju ar 

visiem un par visu ko. 

Vienmēr biju gatava 

uzzināt kautko jaunu. 

Taču bija lietas, kuras 

neuzdrošinājos jautāt ne 

vecākiem, ne citeim 

pieaugušajiem. 

Tas man nebija šķērslis. 

Tā kā draugi man bija 

tikai zēni(meitenes 

nedzīvoja tuvākajā 
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Pusaudža gados un vēlāk mācoties arī vidusskolā pa vasarām lielāko daļa 

skolēnu strādaja kolhozā „silaine’’, lai nopelnītu un palīdzētu papildināt 

ģimenes budžetu. 

 Es parasti katru vasaru strādāju būvbrigādē, kas cēla un remontēja šeit 

Augstkalnē dažādus objektus . vienu vasaru mūs nosūtija remontēt skolas pils 

ēku. Bija dažādi krāsošanas darbi iekštelpās, betv ajadzēja arī 

„atsvaidzināt’’otrā stāva logu ailes no ārpuses. Kāpām pa jumtiem, kas ir virs 

bioloģijas un mūzikas kabinetu un krāsojām. Darbs izdevās labs(pašiem 

patika) tapēc ar draugu  izdomājām, ka vajadzētu atstāt autogfrāfus, ka to esam 

veikuši mēs. Uz balto logu ailes(tagad skolotājas Daces kabinets) tapa uzraksts  

A.V. un  A.P.(mans draugs ar ko kopā strādāju). Tā šie iniciāļi(ļoti, ļoti 

neredzami) nostāvēja apmēram 30gadus . tā arī īsti neviens neuzzināja, kas 

tiem autors un ko tie nozīmē. Tikai restaurejot pils fasādi  1994.gadā tos 

aizkrāsoja. 

Toreiz nezināju, ka mana darba dzīve būs saistīta ar šo skolu. Pašavam visu 

vajadzēja savus „grēku darbus” likvidēt kā direktoram organizējot skolas ēkas 

restaurācijas un rekonstrukcījas drabus. 



INTERVI JA AR SKOLOTĀJU LAIMU MISULI!  
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Reportieris: Labdien! 

Sk. Laima: Labdien! 

Reportieris: Vai es drīkstu Jums uzdod pāris jautājumus? 

Sk. Laima: Jā, protams. 

Reportieris: Kādu mācību iestādi Jūs pabeidzāt? 

Sk. Laima: Es pabeidzu Latvijas lauksaimniecības universitāti. 

Reportieris: Kādi mācibu priekšmeti Jums skolā interesēja? 

Sk. Laima: Man patika kompozīcijas, zimēsana, gleznošana. 

Reportieris: Un kuri mācibu priekšmeti Jums nepatika? 

Sk. Laima: Teoretiskie priekšmeti. 

Reportieris: Kā Jums gāja skolā? Nedarbi, pulciņi, pasākumi? 

Sk. Laima: Es centos piedalīties dažādos pasākumos, no pulciņiem es darbojos tikai 

floristos, un citos kur bija iespēja es piedalījos. 

Reportieris: Un kādēļ Jūs izlēmāt kļūt par skolotāju? 

Sk. Laima: Tāpēc ka man patīk darboties ar bērniem un jauniešiem. 

Reportieris: Un ko Jūs darat brīvajā laikā? 

Sk. Laima: Brīvajā laikā es gatavoju rotas. 

Reportieris: Vai Jums patīk ceļot? 

Sk. Laima: Jā, ļoti patīk. 

Reportieris: Jums skolā bija daudz draugu? 

Sk. Laima: Jā, mūsu kurss bija ļoti draudzīgs, viens otram vienmēr izpalīdzējām ja kādreiz 

kādam kaut ko vajadzēja. 

Reportieris: Kas Jums patīk un kas nepatīk skolotāja darbā? 

Sk. Laima: Patīk īstenot dažādas idejas, kuras esmu iedomājusies. Nepatīk kad netiek 

izpildīts uzdotais darbs. 

Reportieris: Par ko Jūs vēlējāties kļūt bernībā? 

Sk. Laima: Bērnībā es vēlējos kļūt par frizieri. 

Reportieris: No kā Jūs baidaties? 

Sk. Laima: Nav noteiktas lietas no kā es baidītos. 

Reportieris: Kāds būtu Jūsu novelējums skolēniem jaunajā mācību gadā? 

Sk. Laima: Radošu un interesantu darbu! 

Reportieris: Paldies par interviju. 

Sk. Laima: Lūdzu un paldies Jums. 

 

Intervēja:Endijs Andersons, jaunais žurnālists. 



Mūsu skolotāji šodien! 


