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2015.gada 15.novembrī                    Augstkalnes vidusskolas avīze                   1. (70.) izdevums 

 
Mācību gada ieskaņas norises Augstkalnes vidusskolā 

Vasara ir aizvadīta. Skolēni priecīgi un satraukti atgriezušies skolā. Šogad jau augustā nepacietīgākie mācīties 

gribētāji varēja pie saviem skolotājiem saņemt darba burtnīcas un mācību grāmatas, ielūkoties  skolas sporta zālē, 

labiekārtotajās ģērbtuvēs un dušas telpās, izpētīt pārvērtības 2.stāva gaitenī un pat aizskriet līdz bērnudārzam, lai 

aplūkotu pēcremonta pārvērtības tur. 

 Arī 1.septembris bija īpašs, jo dabas untumi ļāva izbaudīt nebijušas sajūtas. Lietus, pērkona negaiss un 

elektrības padeves pārtraukums bija nopietns pārbaudījums ne tikai skolēniem un vecākiem, bet arī skolotājiem. Tomēr 

nekas nespēja izjaukt mūsu visu satikšanās prieku Zinību dienā. Skolas aktu zāle bija pārpildīta, jo daudzi vecāki bija 

atnākuši līdzi saviem skolnieciņiem. Īpašs prieks par 9 brašajiem pirmklasniekiem , kas apņēmības pilni apliecināja 

savu vēlmi apzinīgi mācīties. Jaunā Augstkalnes vidusskolas direktore Ieva Krūmiņa visiem klātesošajiem vēlēja 

interesantu, aizraujošu un sekmīgu šo mācību gadu. 

 Bet priecīgajā satraukumā par atgriešanos skolā un satikšanos ar draugiem bērni bieţi vien aizmirst par savu 

drošību, tāpēc 2.septembrī tika organizēta adaptācijas diena, lai iejustos jaunajos mācību apstākļos. Vērtīgus padomus 

veselības saglabāšanā un dzīvības glābšanā sniedza Dobeles Sarkanā krusta jaunieši un viņu vadītāja S.Lucaus, 

Tērvetes novada darba drošības un ugunsdrošības speciālists I.Kūriņš, kā arī pašvaldības policijas pārstāvji J.Kozuliņa 

vadībā. Paldies viņiem! Pēc lekcijām sekoja sacensības starp klašu komandām, kur praktiski vajadzēja pierādīt 

jaunapgūtās zināšanas. Zaudētāju nebija, jo skolēni ļoti ieinteresēti piedalījās visos pārbaudījumos. Praktiskā pieredze 

noderēs, lai sevi pasargātu daţādās bīstamās situācijās, kā arī spētu palīdzēt un glābt līdzcilvēkus.  

 Skolas gaitas ir sākušās! Veiksmīgu 2015./2016.mācību gadu! 

                                                                       

 

DZEJAS DIENAS SVINAM ARĪ MŪSU SKOLĀ! 
2015.gads Latvijā un Eiropā norit 

izcilā rakstnieku pāra- Aspazijas un 

Raiņa 150.dzimšanas dienas 

zvaigznājā.Aspazija un Rainis tiek 

dēvēti par sava laika praviešiem, 

latviešu literatūras stūrakmeņiem, 

ģēnijiem, iedvesmotājien, 

atjaunotājiem. Viņu vārdi un darbi 

iemūţināti pieminekļos, ielu 

nosaukumos, memoriālajās plāksnēs, 

muzejos, gleznās, skaņdarbos, ko 

respektē, taču arvien retāk atceras un 

velta tiem patiesu uzmanību, 

ieinteresētību un vēlmi 

iedziļināties.Dzejas dienas Latvijā 

turpinās ik gadu, tikai pēdējā laikā 

bez ļauţu pieplūduma Rīgā 

atklāšanas un noslēguma reizēs. Arī 

dzejnieki vairs nerīko tik plašus 

poētiskos reidus kā senāk. Cilvēki 

paši izlādējas un uzlādējas piketos, 

referendumos un interneta 

komentāros. Viņiem vairs nevajag no 

dzejnieku lūpām nolasīt 

pravietojošos vārdus.Tomēr skolās ik 

gadu turpina svinēt dzejas svētkus, 

un Dzejas dienas jau ir pārvērtušās 

dzejas sezonā, jo dzejai uzticīgo 

Latvijas novados nav mazums, tikai 

šobrīd tie ir citādāki, personiskāki, 

intīmāki. Daudzi dzeju lasa internetā, 

bet tomēr skolā dzejas grāmatas 

vērtība nemazinās. Tas ir ļoti atklāts 

un godīgs veids, kādā runāt par dzīvi. 

Šodien mēs izstaigāsim Raiņa dzīves 

līkločus un ieklausīsimies mūsu 

diţgaru viedajos dzejas vārdos.Rainis 

(īstajā vārdā Jānis Pliekšāns) ir 

dzimis 1865.gada 11.septembrī 

Jēkabpils novada Dunalkas pagasta 

,,Varslavānu” mājās. Raiņa bērnības 

zeme ir Latgale- Tadenava, Randene, 

Berķenele, Vasiļova Jasmuiţa.Skolas 

gaitas aizvadītas Grīvas vācu skolā 

un Rīgas pilsētas klasiskajā 

ģimnāzijā, bet studiju gadi-

Pētrburgas Universitātes Juridiskajā 

fakultātē. Specialitātē sanāk strādāt 

maz, jo darba gaitas tiek turpinātas 

Rīgā laikrakstā ,,Dienas Lapa”. 

1894.gads ir liktenīgs, jo Rainis 

iepazīstas ar Aspaziju. Aspazija ir 

blakus Rainim gan tad, kad slēdz 

,,Dienas Lapu”, gan tad, kad arestē 

jaunstrāvniekus- jaunos latviešu 

sociāldemokrātus. 1897.gada 

Ziemassvētkos Aspazija salaulājas ar 

Raini, lai varētu doties dzejniekam 

līdzi trimdā uz Pleskavas guberņu un 

Slobodsku. 1903.gadā tiek izdots 

pirmais Raiņa dzejoļu krājums 

,,Tālas noskaņas zilā vakarā”, tam 

seko ,,Vētras sēja” un luga ,,Uguns 

un nakts”. Politisko uzskatu dēļ, 

baidoties no izrēķināšanās, 

1906.gadā Rainis un Aspazija emigrē 

uz Šveici, kur nodzīvo līdz 

1920.gadam. Aspazija vienmēr ir 

blakus dzejniekam un rūpējas, lai 

viņš varētu aktīvi radoši strādāt. Pēc 

15 gadiem, atgrieţoties Latvijā, 

Rainis aktīvi iesaistās sabiedriski 

politiskajā darbībā, ir Saeimas 

deputāts un pat Izglītības ministrs. 

Šajā laikā top daudzi daiļdarbi 

bērniem. Rainis ir miris 1929. gada 

12.septembrī, bet paliek savā tautā kā 

liels garīgs spēks. Aspazijas 

turpmākais darbs saistās ne tikai ar 

savu daiļradi, bet arī ar Raiņa litreārā 

mantojuma izdošanu. Viņas pēdējā 

dzeja izskan kā sapnis par aizgājušo 

mūţu, tā ir kā sveiciens no pasaules, 

kur dzīvie apstājas nemirstības un 

mūţības priekšā: ,,Bij zvaigznēm 

jādziest, Lai kļūtu par cilvēkiem,- Bij 

cilvēkiem jāmirst, Lai kļūtu par 

zvaigznājiem”.  

Informāciju par Raini un Aspaziju 

apkopoja 11.klase 



 

Augstkalnes vidusskolas un Žagares ģimnāzijas draudzība 
 
22.septembris- Baltu vienības diena, kuru atzīmē, 

pieminot 1236.gada vēsturiskos notikumus, kad 

lietuvieši un zemgaļi Saules kaujā sakāva Zobenbrāļu 

ordeni. Tradicionāli šajā dienā baltu pilskalnos un 

svētvietās tiek iedegti ugunskuri, apliecinot, ka mūsu 

spēks ir mūsu saknēs, senajā dzīves un pasaules 

izpratnē. Ikvienas tautas nākotne ir vēstures pētīšanā, 

apzināšanā un saglabāšanā. 2000.gada 18.maijā gan 

Latvijas, gan Lietuvas paramenti pieņēma lēmumu 

22.septembri ierakstīt atzīmējamo dienu sarakstā. Baltu 

vienības diena ir kļuvusi par simbolu  baltu tautu 

pēcteču garīgajai vienotībai. 

 Arī šogad Baltu vienības dienā Pokaiņos tika 

dziedātas latviešu un lietuviešu tautasdziesmas, teiktas 

viedas runas par mūsu tautu kopību un vienojošo spēku, kā arī izbaudīti katras tautas nacionālās virtuves 

gardumi.  Pasākumu organizēja Augstkalnes vidusskolas skolotāja Rudīte Dude. Tajā piedalījās plašs 

interesentu loks gan no Ţagares ģimnāzijas, gan Augstkalnes vidusskolas, gan Dobeles lietuviešu biedrības, 

kā arī vairāki Tērvetes novada lietuviešu pēcteči.  

 Gides Anitas Bisenieces plašās zināšanas lika aizdomāties ne tikai par sen pagājušajiem laikiem un 

notikumiem Pokaiņos, Latvijā un Lietuvā, bet ekskursijas noslēgumā izskanēja arī kopīga lūgšana un 

aicinājums visiem no Latvijas izbraukušajiem tautiešiem atgriesties savā Tēvzemē. 

 

Olimpiskā diena Augstkalnē 

25.septembrī Augstkalnes vidusskolā tāpat kā 

citur Latvijā norisinājās Olimpiskā diena. Skolēni ne 

tikai aktīvi vingroja, bet arī orientējās un piedalījās 

sporta spēlēs. Vingrošanu vadīja 11.klases 

skolnieces Anda Sirsone un Katrīna Freimane, bet 

orientēšanās sacensības organizēja Artis Dude ar 

saviem palīgiem. Tāda mēroga orientēšanās 

sacensības Augstkalnes vidusskolā bija pirmo reizi. 

Iespējams, ka tieši šīs sacensības klašu kolektīvus 

saliedēja vēl vairāk. Dienas noslēgumā starp vecāko 

klašu skolēniem norisinājās basketbola mači, bet 

jaunāko klašu skolēni aizrautīgi spēlēja tautasbumbu. 

Jaunie basketbolisti izcēlās ar savu atraktivitāti un enerģiju. Pilnīgi noteikti, ka Augstkalnes 

vidusskolas skolēni Olimpiskās dienas ietvaros guva lieliskas emocijas un jaunu pieredzi.                                                         

Lelde Krūmiņa, 9.klases skolniece 

 

2.oktobris- Skolotāju diena 

 
 Būt par skolotāju nenoliedzami ir sūtība vai nolemtība, jo liktenis tik 

atbildīgu un grūtu darbu uztic garā stiprākajiem un dvēselē bagātākajiem 

cilvēkiem, kas spējīgi būt par iedvesmas un jaunrades avotu, kas ir aicināti 

saglabāt sevī un bērnos vēlmi palūkoties aiz apvāršņa maliņas. Mēs novēlam, 

lai Jūs visus sargā no Debesīm, mīl un saprot uz Zemes! Priecīgu Skolotāju 

dienu!                                                                                      11.klases skolēni 



 

Par Skolotāju dienas svinībām stāsta skolotāja 

S.Tisenkopfa 
Latvijā Skolotāju dienu svin oktobra sākumā, tāpēc 

arī Augstkalnes vidusskolas skolotāju kolektīvs 1.oktobrī 

devās pieredzes apmaiņas braucienā un ekskursijā uz 

Lietuvu. Ceļojums sākās agri no rīta priecīgā noskaņā, jo 

laiks bija ļoti silts, pat vasarīgs. 

Šauļos mēs satikāmies ar savu gidi Irēnu. Viņa bija 

parūpējusies, lai šī diena būtu iespaidiem un pozitīvām 

emocijām bagāta. Vispirms mēs apmeklējām Tītuvēnu 

bernardīniešu klosteri un Vissvētākās Jaunavas Marijas 

baznīcas ansambli. Tītuvēnas baznīca ir 17.-18.gs. 

arhitektūras šedevrs, jo tajā savijušās gotikas, renesanses un 

baroka iezīmes. Klostera ēka ikdienā netiek izmantota, bet 

tā ir atjaunota un atvērta ekskursantiem, jo ir Eiropas 

maršruta ,,Baroka ceļš” daļa. 

Tālāk mēs devāmies uz Tītuvēnas ģimnāziju, kurā 

mācās 1.- 12.klašu skolēni. Skolā mūs laipni sagaidīja 

direktore un viņas vietnieces. Tika izrādītas gan plašās ģimnāzijas telpas, gan ļauts ielūkoties mācību procesa 

norisēs. Skolu apmeklē 420 skolēnu, viņus māca 70 pedagogu, no kuriem 20 ir vīrieši. Mācību iestāde ir 

izvietota 4 ēkās, skolā padziļināti var apgūt mūziku un daţādu instrumentu spēli. Pēc iepazīšanās ar mācību 

kabinetiem tikām aicināti Skolotāju istabā uz sarunu pie apaļā galda. Neformālā sarunā ar mājturības 

skolotāju es uzzināju, ka Lietuvā šo mācību priekšmetu kopā apgūst gan zēni, gan meitenes. Nav kā Latvijā 

atsevišķi izdalītas koka un metālapstrādes tehnoloģijas un tekstildarbi. Katrs skolotājs varēja noskaidrot 

jautājumus, kas viņam visvairāk interesē.  

Pēc ģimnāzijas apmeklējuma braucām uz Vissvētākās Jaunavas Marijas Parādīšanās baznīcu Šiluvā. 

Jau 40 gadus šai baznīcai ir piešķirts bazilikas tituls. 1993.gadā Šiluvā viesojās arī pāvests Jānis Pāvils II. 

Nākamais apskates objekts bija šokoloādes muzejs un konfekšu fabrika ,,Rūta” Šauļos. Uzzinājām 

gan šokolādes rašanās vēsturi, gan to, kā šodien Lietuvā raţo šo gardumu. Pēc šokolādes veikaliņa 

apmeklējuma sākās ekskursija pa pilsētu. Ejot pa gājēju ielu, tika izzināta šīs pilsētas vēsture un izbaudīts 

rudenīgās dabas skaistums. Pēdējais apskates objekts bija Šauļu ezera krastā novietotais milzīgais metāla 

Lapsēns, pie kura daudzi vēlējās nofotografēties. Šādas ekskursijas ne tikai bagātina katru no mums, bet arī 

saliedē skolotāju kolektīvu. 

Kamēr mēs atpūtāmies un atzīmējām profesionālos svētkus, skolēni strādāja projekta darbus. 

Visgrūtākais uzdevums bija 11. un 12.klasei, kuriem 2.oktobrī vajadzēja pašiem kļūt par skolotājiem 

jaunākajiem 

skolasbiedriem. 

Īpašu paldies jāsaka 

skolēnu 

pašpārvaldes 

vadītājai Andai 

Sirsonei un viņas 

komandai, kas ar 

vislielāko atbildības 

sajūtu pildīja 

uzticētos 

pienākumus. 

Paldies! Visu klašu 

priekšnesumi, ziedi 

un jaukie 

apsveikumi 

Skolotāju dienā vēl 

ilgi iepriecinās katru 

pedagogu. Esam 

gandarīti, jo mums 

Es atgriežos tai zemē, kuru sauc 

Par bērnību. Tai krāsu daudz. 

Es eju pasakā pa krāsu taku, 

Un dienas steiga vārdus neasjauc, 

Ko es no savas bērnības Jums saku: 

Mīļš paldies, skolotāji Jums! 

 

Skola- mana māja, darbavieta, sirds… 

Tur manas rokas veido cilvēciņu prātus, 

Tur manas kājas izdejo un izlec 

Meistarības trikus, 

Lai bērni domātu un zināšanas gūtu… 

Tur mana sirds kā sārta saule mirdz, 

Jo mīlestību sniedzu es, 

Un mīlestību ņemu pretī… 

Skola- mana dzīve, māja, sirds... 
                                           M.Bikovska                         



aug atbildīga, patstāvīga un radoša maiņa. Pēc stundām skolotāji satikās pie svētku kafijas galda un dalījās 

savās emocijās no ikdienā un svētku reizē gūtajiem iespaidiem. Arī skolas direktore   Ieva Krūmiņa sveica 

skolotājus, akcentējot, cik svarīgs un unikāls ir katrs cilvēks: Es esmu Es. Un tas ir fantastiski! 

                                                                   

Intervija ar Augstkalnes 

vidusskolas direktori Ievu 

Krūmiņu 
 

1.Par ko Jūs vēlējāties kļūt bērnībā? Kāpēc? 

Kad biju pavisam maza-  par zobārsti, lai atriebtos 

zobārstam, kas man laboja zobus. Vēlāk par 

ģeogrāfu, lai varētu daudz ceļot.  

2.Kurās skolās esat mācījusies un kuri bija 

mīļākie mācību priekšmeti? 

Līdz 8.klasei- Augstkalnes vidusskolā, tad no 9.- 

12.klasei tagadējā Jelgavas Valsts ģimnāzijā (tajā 

laikā to sauca par Jelgavas 2.vidusskolu), tad 

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskolā. Mīļākais mācību priekšmets bija 

sports. 

3.Kādi faktori noteica Jūsu profesijas izvēli? 

Nepareizais faktors- aizgāju līdzi draudzenei, bet 

ne dienu to nenožēloju. 

4.Par ko vēl skolas gados interesējāties? Kādas 

grāmatas lasījāt? 

Skolas laikā sportoju, dejoju, dziedāju korī un 

ansamblī. Ļoti daudz lasīju dažādas grāmatas- 

romānus, arī fantastiku. 

5.Kāda tipa mūziku klausījāties?  

Katram laika posmam atbilstošu.  

6.Vai Jums bija daudz draugu? Kā pavadījāt brīvo laiku? 

Nē, nebija daudz, bet īsti un uzticami. 

7.Vai Jums patīk rosīties virtuvē? Kurš ir Jūsu mīļākais ēdiens? 

Retu reizi patīk, bet ikdienā to nevarētu darīt. Mīļākie ēdieni ir dažādas zupas. Bet es ēdu visu, nav tāda 

ēdiena, ko nevarētu ēst. 

8. Kura, Jūsprāt, ir skaistākā Latvijas vieta? 

Noteikti manas mājas. 

9.Vai esat daudz ceļojusi? Uz kuru valsti gribētu aizbraukt? 

Esmu bijusi diezgan daudzās valstīs, bet, ja katrā no tām esmu redzējusi tikai 1-2 pilsētas, tad noteikti 

nevaru teikt, ka esmu šīs valstis apceļojusi. Priecājos par jebkuru jaunu ceļojumu. 

10. Vai Jums patīk strādāt Augstkalnes vidusskolā? Ko Jūs gribētu mūsu skolā mainīt? 

Jā, patīk. To, ko es vēlos šajā skolā mainīt, pamazām mēģinu mainīt. Gribētos, lai paši skolēni būtu 

atsaucīgāki un ieinteresēti darboties. 

Paldies par atbildēm uz mūsu jautājumiem! 

Lūdzu! 

              Jautājumus sagatavojaVeronika Ļahovska, 11.klases skolniece 

 
Rudens- mācību ekskursiju laiks 

 Uzsākot šo mācību gadu, mūsu skolas skolēni kā jau ierasts varēja paplašināt savu redzesloku, 

dodoties ekskursijās. Uz interviju tika aicināti sākumskolas skolēni Emīls Vilsons, Annija Veide un Kaspars 

Lietaunieks, kuri pastāstīja par saviem iespaidiem: ,, Mēs ekskursijā uz Tērvetes novada Bukaišu pagastu 

braucām 4.septembrī. Apmeklējām lauku saimniecību ,,Abelītes”. Tur varējām apskatīt dažādus 

tradicionālus un ne tik tradicionālus mājdzīvniekus: govis, kazas, aitas, cūkas, trušus, zosis. Mums ļāva šos 



dzīvniekus arī barot. Cūkām kā pasakā par trim sivēntiņiem bija uzbūvētas trīs dažādu veidu mājiņas- no 

salmiem, no koka un no ķieģeļiem. Vispār bija interesanti, jo atļāva mums arī aktīvi pasportot. Spēlējām 

futbolu, šļūcām un lēkājām pa batutu. Pēc tam mēs apmeklējām Bukaišu skolu, kur mācās mūsu nākamie 

klasesbiedri. Lai iepazītos ar skolēnu atpūtas iespējām pēc stundām iegriezāmies bērnu centriņā ,,Saule”. 

Izstaigājām arī Melno stārķu parku un apmeklējām vides atpūtas objektus bērniem.” 

 Par 5.- 7.klašu skolēnu ekskursiju pastāstīja Katrīna Laura Griņus un Valdemārs Lācis : ,,Mēs 

ekskursijā uz Mežaparku Rīgā braucām 19.oktobrī. Vispirms apmeklējām Dziesmu svētku lielo estrādi, tad 

izstādi ,,Mežs”, kas iepazīstina ar mežu nozari Latvijā. Šajā izstādē mēs iepazinām arī dažādus kokus un visu, 

ko var no šiem kokiem pagatavot vai iegūt. Tālāk mēs braucām uz maizes ceptuvi ,,Lāči”, lai katrs no mums 

izceptu savus cepumus un pagaršotu gardo rupjmaizi. Mājās braucot, apskatījām  Jelgavā jauno promenādi 

un apmeklējām arī lielveikalu. Šajā dienā mēs uzzinājām daudz jauna un interesanta, kas turpmāk noderēs.” 

 Par 9.- 12.klašu skolēnu ekskursiju stāsta Roberts Gorodko: ,,Mēs bijām izvēlējušies aizbraukt uz 
Preiļiem, lai apmeklētu Leļļu muzeju. No dažiem klasesbiedriem biju dzirdējis, ka tur ir iespēja izjust seno 
gadsimtu gaisotni. Tas izdevās.  Atceļā iegriezāmies Likteņdārzā, kur aizvedām arī katrs savu akmentiņu un 
maisiņu ar melnzemi. Daugavas 
loku ieskauta, iepretim Kokneses 
pilsdrupām top šī svētvieta- īpaša 
vieta mūsu tautai un kopīgi lolota 
dāvana Latvijai 100.dzimšanas 
dienā. Likteņdārzā mēs pieminējām 
mūsu tautas pagātni un smēlāmies 
enerģiju savai nākotnei. Tālāk mūsu 
ceļš veda uz Skrīveriem, kur 
apmeklējām saldumu ražotni. Mēs 
iepazinām ražošanas procesu un 
katrs izgatavojām sev marcipānus. 
Vēlāk  saldējumu ražotnē 
izgaršojām dažādus netradicionālus 
saldējumus, pat ar mārrutkiem. 
Ekskursija noslēdzās Daugavas 
dendroloģiskajā parkā ar 
ugunskuru un kopīgu pikniku.” 

Atcerieties savu skolu! 

Katrs cilvēks reiz ir 

mācījies skolā. Bieži vien, atmiņās 

izstaigājot jaunības dienu takas, 

uzdodam sev jautājumu, kā es 

šodien varētu palīdzēt savai skolai 

risināt mūsdienās samilzušās 

problēmas ērtākas mācību vides un 

aizraujošāka mācību procesa 

nodrošināšanai. Ir radusies iespēja 

ikvienam atcerēties savu bērnības 

skolu, savu bērnudārzu vai jebkuru 

citu skolu, kurai vēlas palīdzēt, jo 

veikals Maxima izglītības atbalsta 

programmā ,,Savai skolai’’ 

rūpējas par to, lai Latvijas skolas 

varētu uzlabot materiāltehnisko 

nodrošinājumu, bet skolu 

audzēkņi, viņu vecāki un 

absolventi spētu viegli un reizē ļoti 

īpaši pateikt ,,Paldies!” savai 

skolai par visu, ko tā sniegusi. 

No 2.novembra līdz 

7.februārim norisināsies akcija, 

kurā nepieciešams krāt veikala 

Maxima uzlīmes, lai izglītības 

iestādēm ir iespēja bez maksas 

saņemt vērtīgas preces- 

datortehniku, sporta inventāru, 

kancelejas preces un dažādus citus 

mācību materiālus. Šīs noderīgās 

lietas skolas varēs saņemt apmaiņā 

pret pircēju iesniegtajām uzlīmēm. 

Arī Augstkalnes vidusskola ir 

pieteikusies šai akcijai un aicina 

visu sabiedrību krāt veikala 

Maxima uzlīmes un nogādāt tās 

skolā, lai skolēnu sapņi varētu 

piepildīties: novusa komplekts 

(1500 uzlīmes), vingrošanas 

komplekts (2600 uzlīmes), galda 

tenisa komplekts (3200 uzlīmes), 

portatīvais dators (4800 uzlīmes) 

utt. 

Palīdzēsim uzlabot un 

pilnveidot savas skolas tehnisko un 

mācību materiālu nodrošinājumu! 

Visi kopā mēs to varam! 

                                   Augstkalnes vidusskolas direktore I.Krūmiņa 

 

 



11.novembris- Lāčplēša diena 

7.klases skolēnu dzejoļi ne tikai par Dzimtenes mīlestību… 

Mana labā mīlestība 

Īsta ir tikai viena. 

Labāku par to es nevaru atrast… 

Savu īsto mīlestību. 

Tā ir tev un man  

Īstā un vienīgā tā ir. 

Bet tas ir vislielākais ieguvums, 

Ko atrast nav tik viegli…                       (Māris Briģis) 

Mīla izkūst ledū. 

Es skumstu… 

Tā kūst… 

Izkūst bailēs, atmiņās.           (Madara Veide) 

 

Mūžīgi var mīlēt īstu mīlestību. 

Lai kļūdās, cik grib!  

Ej kaut līdz pasaules malai! 

Skaistu mīlestību? 

Tu tiešām gribi skaistu 

Vai īstu, dziļu mīlestību? 

Bet atrast to būs aizvien grūtāk!                   (Aiva Žakaite) 

 

Mīli to, kas tev ir! 

Īpaši to, kas tev ir vistuvāk!  

Lepojies ar savu mīlu, 

Esi tās glabātājs! 

Sirdis ir savienotas tā, 

Ka tās neatvienosies. 

Īpaši tad, kad tu mīli!                                 (Samanta Šuleiko) 

 

 

 

 

 


