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‘’Šķērsiela’’ – Ivars Seleckis. 

20. janvārī visi Tērvetes novada skolu 8.-12. klašu audzēkņi pulcējās 

Tērvetes kultūras namā pasākumā ‘’Atceroties barikāžu laiku...’’ 



 

Šajā vēstures stundā, kā to sauca pasākuma veidotāji, noskatījāmies 

režisora Ivara Selecka dokumentālo filmu ‘’Šķērsiela’’, kas ir filmēta 

1988.gadā kādā Rīgas nomalē, 800 metru garajā Šķērsielā. 

‘’Filmā attēlota vienkāršo ļaužu dzīve. To cilvēku dzīve, kas ir pie 

zemes,’’tā teica pats filmas režisors Ivars Seleckis. 

Pēc filmas izjūtas bija dažādas- citi nesaprata un neiedziļinājās, citus 

pārņēma pārdomas par šodienas brīvo Latviju, par tās vienkāršajiem 

iedzīvotājiem. 

Tikai 800 metrus garajā Šķērsielā dzīvoja ļaudis ar traģiskiem likteņiem 

un raibu mūžu... 

Kā varas maiņa izmainīja viņu dzīves? To varam uzzināt šīs 

dokumentālās filmas otrajā un trešajā daļā – ‘’Jaunie laiku Šķērsielā’’ 

(1999) un’’ Kapitālisms Šķērsielā’’(2013). 

 

10. klases kolektīvs 

 

 

 

Dzeramais ūdens. 

 

Skolēnu pašpārvalde visu skolēnu vārdā vēlas teikt paldies tiem, kas 

panāca, ka mūsu skolā tika uzstādīti dzeramā ūdens statīvi. Lielu 

PALDIES sakām direktoram Aivaram Valdiņam! 

Vēlamies atgādināt, ka katram pašam jāparūpējas par krūzi, glāzi, 

ieteicams,platstmasas pudeli ūdens iepildīšanai. 

Dzeramā ūdens statīvus varat atrast bibliotēkā, lielajā skolas zālē un 

sporta zālē. 

 

Veselības inspekcija iesaka: 

Ja jūs māc nogurums un grūti koncentrēties – padzerieties ūdeni! 

Ja organisma šūnām trūkst ūdens, tad acumirklī samazinās vielmaiņas 

aktivitāte un cilvēks var izjust nogurumu, kļūst izklaidīgs un nemierīgs. 



 

Skolēnu pašpārvalde 

 

 

 

 

‘’Tik mīla vien...’’ 

Turpinot Augstkalnes vidusskolas tradīciju, 13.februārī atzīmēsim 

Valentīndienu. Pasākumā ‘’Tik mīla vien...’’ piedalīsies 5.-12. klases skolēni un 

audzinātāji. 

Līdz šim klases priekšnesumus veidoja un iestudēja jau iepriekš. Kāda klase 

gatavojās mēnesi pirms pasākuma,cita - idejas kopā salika iepriekšējā dienā. 

Šogad Valentīndienas pasākumā klašu kolektīvi varēs parādīt, cik saliedēti un 

radoši viņi ir , veidojot īsu priekšnesumu ierobežotā laika posmā, bet tas nebūs 

tik vienkārši. Kāpēc ? To uzzināsiet pasākumā! 

Gaidāmas interesantas spēles un atrakcijas. Neizpaliks arī Miss un Mister 

Valentine titulu noskaidrošana.  



 

 

10. klases kolektīvs 

 

 

JOKI 

 

 



 

 

FEBRUĀRIS 2014. 

PLĀNS. 

 

 
Datums Pasākums Atbildīgais 
3.- 13. Pārsteigumu nedēļa. Valentīndienas pasts. Skolēnu pašpārvalde, 

R. Samofalova 

R.Dude, 

7. 100. diena skolā- ābeces svētki. Pkst.12:00 
„...burvju durtiņas,  

Pa kurām ieiet var 

Grāmatā”. 

Teātra pulciņa „Reiz bija...” izrāde „Desmitnieks 

un viņa pils”. 

S. Ramanauska, 

R.Dude 

I.Samofalova 

12.-14. Projektu nedēļa. 

 

R.Dude, kl.audz. 

I.Krūmiņa, 

V.Ciganoviča 

 

13. Svētā Valentīna ballīte „Tik mīla vien” 5.-12.kl. 

plkst. 17:00 

Skolēnu pašpārvalde, 

R.Dude 

 

17.-20. Latviešu valodas nedēļa. 2.-4.kl. S. Ramanauska 

17. 2.-4.kl. Radošais darbs “Ciemos pie M. Stārastes 

pasaku varoņiem”. 

S. Ramanauska 

 

18. 1.-4.kl. Ciemos pie skolas bibliotekāres. Literārā 

pēcpusdiena Margaritai Stārastei 100. 

S. Ramanauska 

R.Samofalova 

19. 2.-4.kl. Latviešu valodas olimpiāde. S. Ramanauska 

20. 1.-4.kl.Rokrakstu konkurss. S. Ramanauska 

25. Noslēgums latviešu valodas nedēļai. 

(apbalvošana) 2.kl. audz. Dace Briedīte uzvedums 

M. Stāraste “Pelēkais namiņš”. 

D. Briedīte 

S. Ramanauska 

21. Tautisko deju kolektīva “Sprīdis” piedalīšanās 

deju festivālā “Lecam pa jaunam, lecam pa 

vecam”. 

R. Dude 

28. Izstāde “Skola 2014” E. Labalaika, 

 V.Ciganoviča 

  I. Krūmiņa, R. Dude 

Sports 

1.-2. Meitenes 1998./99. Handbols, Ogre L.Karlovoča 

22.-23, Meitenes 1998./99. Handbols, Dobele L.Karlovoča 

 

 

 

 

 



 

Projektu nedēļā. 

klase 12.februārī 13.februārī 

2. Sienas dekors. Erudītu konkurss 2.-4. kl. „Mazais 
prātnieks”( Rīga -2014-  Eiropas 

kultūras galvaspilsēta) 

3. Sienas dekors. Erudītu konkurss 2.-4. kl. „Mazais 
prātnieks”(Rīga- 2014- Eiropas kultūras 

galvaspilsēta). 

4. Sienas dekors. Erudītu konkurss 2.-4. kl. „Mazais 
prātnieks”( Rīga -2014- Eiropas 

kultūras galvaspilsēta). 

5. Erudītu konkurss „Gudrs- vēl gudrāks”. Esi vesels! (prezentācija) 

6. Latviešu valodas diena. Esi vesels! (prezentācija) 

7. Erudītu konkurss „Gudrs -vēl gudrāks”. Esi vesels! (prezentācija) 

8. Erudītu konkurss „Gudrs- vēl gudrāks”. Nodarbība „Attīstība attiecīgajā 
pubertātes vecumā” Dobeles Jauniešu 

centrā. Mācību ekskursija. 

9. Pārbaudes darbi svešvalodās. Pārbaudes darbs latviešu valodā. 

10. Ēnu diena. ZPD- klausītāji; gatavošanās, darbu 
noformēšana un ģenerālmēģinājums 

vakara pasākumam. 

11. ZPD ZPD, žetonvakara scenārija veidošana. 

12. Pārbaudes darbi svešvalodā. ZPD, ģenerālmēģinājums 
žetonvakaram. 

 

Sk. Rudīte Dude 

 

 

 

 


