
 

 

 

 

 

 

2016.gada 8.apr                        Augstkalnes vidusskolas avīze                           3. (72.) izdevums 
 

Vidusskolēnu ekskursija uz LNB un 22. Starptautisko izglītības  izstādi  
,,Skola- 2016” un ,,Grāmata-2016” Rīgā. 

26.februārī  vidusskolēni devās ekskursijā uz Rīgu, 

lai apmeklētu Latvijas Nacionālo bibliotēku un ar 

tālākizglītību saistītas izstādes. 

 LNB mūs sagaidīja divas gides, kuru vadībā 

ekskursijai atvēlētā stunda aizskrēja nemanot, jo 

mums bija iespēja iepazīties ar visiem 12 

augstceltnes stāviem un to bagātībām. Uzzinājām, ka 

2008.gadā tika parakstīts līgums par LNB 

būvniecību, lai padarītu informāciju pieejamu 

ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no viņa dzīvesvietas. 

LNB ēka lasītājiem durvis vēra 2014.gadā. Mums 

ļoti patika Ziedoņa zāle. Tajā tiek organizēti dažādi 

pasākumi un koncerti, arī Rīgas panorāma neatstāja 

vienaldzīgus. Un plašums, un grāmatu bagātība, un 

viss kopiespaids! Dzirdēju daudzus sakām: ,,Es 

gribu šeit atgriezties vēl!” 

 Arvien biežāk vidusskolēni uzdod sev 

jautājumu, kur doties mācīties pēc skolas beigšanas. 

Lai iegūtu informāciju par valsts un privātajām 

augstskolām, koledžām, arodskolām, kā arī mācību 

centriem, valodu kursiem, tālmācību, e-studijām, 

mēs apmeklējām izglītības izstādi ,,Skola- 2016” 

Ķīpsalā, kura piedāvāja 7 noderīgas un interesantas 

iespējas katram interesentam. 

1.Bija iespēja noorganizēt ātro randiņu ar karjeras 

konsultantu, kurš varēja ieteikt noderīgus resursus 

karjeras plānošanai. 

2.Varēja satikt dažādu augstskolu pārstāvjus. Izstādē 

piedalījās 140 dažādas izglītības iestādes. 

3.Tika iegūta informācija par to, kā iegūt profesiju 

par Eiropas naudu. 

4.Varēja iemēģināt roku dažādos profesiju 

meistarstiķos. 

5.Vērojām aizraujošas prezentācijas. 

6.Izmēģinājām laimi dažādos konkursos. Kā balvas 

varēja saņemt pat teātra biļetes un dažādas atlaižu 

kartes. 

7.Bija iespēja paviesoties tehnobusā (ar modernām 

tehnoloģijām aprīkotā demonstrāciju laboratorijā), 

kur vērojām pat 3D printera darbību. 

 Vienlaicīgi notika arī ,,Latvijas Grāmatu 

izstāde- 2016”. Izstādē varēja baudīt dažādu autoru 

priekšlasījumus, piedalīties grāmatu atvēršanas 

svētkos, tikties ar ievērojamām Latvijas personībām, 

aplūkot daudzveidīgu grāmatu ekspozīciju un 

iegādāties grāmatas par izdevīgām cenām. 

                        Roberts Gorodko, 11.klases skolnieks 

 

Sadancis Tērvetes kultūras namā 
4. martā Tērvetes kultūras namā Augstkalnes vidusskola rīkoja sadanci, kurā skatītājus priecēja gan mazi, gan 

lieli dejotāji no Augstkalnes vidusskolas, Dobeles sākumskolas, Dobeles Valsts ģimnāzijas, Penkules pamatskolas, 
Kocēnu pamatskolas, kā arī no Žagares ģimnāzijas. Katrs kolektīvs ne tikai atrādīja savas deju prasmes, bet arī 
prezentēja sevi kā kolektīvu, tādējādi radās iespēja kolektīvus iepazīt citā gaismā. Žagares ģimnāzija rādīja ne tikai 
savu raito dejas soli, bet arī sniedza muzikālus priekšnesumus.  

 Pēc koncerta sekoja balles daļa, 
kurā dejotājiem no dažādiem 
kolektīviem bija iespēja iepazīties 
tuvāk. Kocēnu pamatskolas puiši 
pasniedza dāvanu meitenēm 8. 
martā– īpašu deju, kas 
iepriecināja un sasmīdināja visus. 
Skolēni no Žagares ģimnāzijas 
novadīja rotaļu, kas sniedz daudz 
pozitīvu emociju. Kamēr zālē 
notika dejas, tikmēr foajē Katrīna 
Freimane vadīja dažādas spēles 
un rotaļas, kas pulcēja daudz 
dalībnieku un radīja īpašu 
atmosfēru. Pasākums bija 
izdevies. 
Lelde Krūmiņa, 9.klases skolniece 



Marts mūsu skolā- Valodu 

mēnesis! 

 No 8.- 11.martam skolā 

risinājās Valodu nedēļas pasākumi. 

Katra diena bija veltīta kādai 

valodai, ko apgūst mūsu skolas 5.-

12.klašu audzēkņi.  

Otrdien ikviens varēja 

pārliecināties, kā saprot un spēj 

sarunāties angļu valodā. Nākamā 

diena tika veltīta krievu valodai un 

krievu nacionālo svētku 

Masļeņicas svinēšanai Augstkalnes 

ezera krastā. Skolēni sajūsminājās 

gan par tradicionālo salmu lelli,  

gan dejām un muzikālo 

pavadījumu, gan par pankūkām, 

kuras bija sarūpējušas skolas 

saimnieces. 

Ceturtdiena bija dzimtās 

valodas diena. Skolas zālē katras 

klases skolēni uzstājās ar pašu 

sagatavotiem priekšnesumiem. 

Pasākums sākās ar labāko skolas 

daiļlasītāju- Roberta Gorodko 

(11.kl.), Danila Maksimova (6.kl.) 

un Leldes Krūmiņas (9.kl.) 

uzstāšanos. Turpinājumā 5.klase 

demonstrēja savus ,,Baltos 

dzejoļus”, kas bija arī skaisti 

ilustrēti. Klātesošos ar Boņuka 

gaitām iepazīstināja 7.klases 

skolēni, bet gudrus padomus un 

pamācības par valodas lietojumu 

un modi valodā sniedza 8.klase. 

9.klases audzēkņi bija sagatavojuši 

literāru montāžu, lai demonstrētu 

savas uzstāšanās prasmes un 

valodas labskanību. 12.klases 

skolēni video montāžā akcentēja 

Augstkalnes vidusskolas skolēnu 

biežāk pieļautās valodas kļūdas un 

populārākos izteicienus, bet 

10.klase demonstrēja savas valodas 

prasmes un uzstājās ar 

pašsacerētiem daiļdarbiem. 

Pasākumu kuplināja 5.klases 

skolnieces Sanitas Bičušas 

akordeona spēles muzikālie 

priekšnesumi.  

Valodu nedēļas pasākumi  

bija emocionāli un jauki, ikviens 

varēja ne tikai piedalīties kā 

skatītājs, bet arī demonstrēt savas 

valodu zināšanas. 

                                                     

Roberts Gorodko, 11.klases 

skolnieks 

 
Devīze: ,,Nenocērt koku!’’ Mēs vācam makulatūru. 

 No 1.februāra līdz 21.martam, saudzējot dabu, Augstkalnes vidusskolā pievēršam 
uzmanību papīru otrreizējai pārstrādei. Konkursā piedalās gan skolēni individuāli, gan klašu 
kolektīvi, bet visu koordinē 6.klases skolēni un viņu audzinātāja G.Engelsone. Skolēni makulatūru 
piegādā sainīšos, jo tad to ir vieglāk nosvērt. Sacensības starp klasēm bija spraigas. 
 Ir izvērtēts klašu un individuālais veikums. Visspraigākā sacensība izvērtās starp 3.klasi ( 
audzinātāja S.Ramanauska) un 7.klasi (audzinātāja L.Misule). 
Klašu rezultāti: 
1.vieta- 3.klasei  (5442 kg) 
2.vieta -7.klasei  (4065 kg) 
3.vieta- 6.klasei  (1997 kg) 
 
Individuālie uzvarētāji skolā: 
Dalīta 1./2.vieta diviem 3.klases 
skolēniem: 
Sandris Pavlovskis (1991 kg) un 
Endijs Šnepsts (1988 kg) 
 
 
 

 
 
 
Labākie makulatūras vācēji 
klašu grupās: 
1.klase- Beāte Beatrise Viļuma (627 kg) 
2.klase- Mārtiņš Misulis (400 kg) 
4.klase- Ksenija Štāle ( 306 kg)  
5.klase- Jānis Misulis (800 kg)  
6.klase- Laura Skustā (535 kg) 
9.klase- Lelde Krūmiņa (552 kg) 

Augstkalnes vidusskolā kopā savākti 16098 kg makulatūras  !!! 
 
 

 



Žetonu vakars- 2016 
11.marts bija īpašs 12.klases skolēniem, jo tika svinēts Žetonu vakars. Kā jau katru gadu pasākums sākās ar 
teātra izrādi, kuru ir iestudējuši nākamie abiturienti. Savu aktiermeistarību izcili nodemonstrēja Baiba, 
Monta, Valts un Elvis. Skolas direktore uzsvēra, ka apbrīnas vērta ir skolēnu prasme pārtapt un ļoti ticami 
atveidot dažādus personāžus. 
 Pēc izrādes 12.klases skolēni ļoti emocionāli atspoguļoja gan savu bērnību, gan skolas gadus, gan 
nākotnes sapņus. Skanēja dziesmas un pateicības vārdi, skolas zālē virmoja sirsnība. Pasākumu vadīja 
11.klases skolēni, kuri akcentēja katra mirkļa nozīmību cilvēka dzīvē.  

,,Rīts ir mans vismīļākais laiks, kad pasaule vēl guļ, bet Zeme jau mostas. Tā ir mūzika, kas rodas 
klusumā- putnu čalas, lapu čaboņa vējā un sapņos iegrimušo cilvēku elpošana. Tad pasaule ir īsta- nav 
samākslotu smaidu, nepatiesu runu un viltotas steigas. Viss ir tik vienkārši un skaisti. Tādos brīžos cilvēki ir 
cilvēki- bez maskām. Un man tas tik ļoti patīk, jā, man patīk, kādi ir cilvēki, kad tikko pamodušies. 
Pamodušies lielajai dzīvei. 
 Katra jauna diena ir sākums, sākums kaut kam labākam, tā ir dota. Lai kaut ko izmainītu vai radītu no 
jauna. Lai cilvēki būtu cilvēki- tādi, kādi viņi ir, tādi, kādi viņi vēlas būt- vienkārši un patiesi. Kāds varbūt 
teiks- pasauli nevar izmainīt. Atbilde ir vienkārša- sāksim ar sevi un savu pasauli! Mēs esam sava ceļa 
sākumā un meklējam katrs savu ceļu lielajā dzīvē. Gribam būt patiesi, īsti, gribam mīlēt un būt mīlēti, 
gribam saprast un būt saprasti… 

 Kā jau dzirdējām- katrs no Jums ir atstājis savas pēdas skolas vēsturē, un katram no Jums skola 
saistās ar citiem notikumiem, piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem. Skolā pavadītie gadi bijuši prieka, līksmes, 
smaida un dažreiz asaru caurvīti. Tikai caur grūtībām un šķēršļiem cilvēki sasniedz to labāko, ko mēs 
saprotam kā mērķi. Baiba, Valt, Jana, Monta, Raimond, Reičela, Elvi, lai katram no Jums izdodas sasniegt 
savus nospraustos mērķus!”  

                                                                       Anda Sirsone, 11.klases skolniece 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.marts- Lieldienas! 
 Neilgi pēc skolēnu pavasara brīvlaika tika svinētas Lieldienas. Lai pavasara priecīgākie svētki būtu ne 
tikai olu krāsošanas un ripināšanas pasākums, bet raisītu arī pārdomas, jau vairākus gadus Lieldienu 
priekšvakarā skolas saimei ir iespējams tikties ar Augstkalnes- Mežmuižas draudzes mācītāju Guntaru Lūsīti, 
kurš atbildēja arī uz skolēnus interesējošiem jautājumiem.  
 Tomēr mūsdienās daudz populārāk ir svinēt Lieldienas, ievērojot sentēvu gudrības un ticējumus. 
Lūk, populārākie no tiem! 

Lieldienās vajag daudz šūpoties, tad visu gadu nenāks miegs un nekodīs odi. 
Kas Lieldienās olu bez sāls ēd, tas visu gadu daudz melos. 

Lieldienās jāvāra daudz olu tāpēc, lai augtu apaļš kā ola. 
Ja pirmajās Lieldienās lietus līst, tad govis dos daudz piena. 

Lieldienās augstu jāšūpojas, lai aitām aug gara vilna. 
Ja Lieldienās daudz mainās ar olām, tad vistas labi dēs. 

Pirmo Lieldienu rītā jāpurina ābeles, lai būtu 
daudz ābolu. 

Ja Lieldienu rītā pirms 
saules lēkta upē 

mazgāsies, tad visu gadu 
neslimosi. 

Lieldienu naktī redzētie 
sapņi piepildās. 

Krāsu nedēļa 

Priecājoties par atnākušo pavasari un aizvadītajām Lieldienām, Augstkalnes vidusskolas 
skolēnu padome noorganizēja 5.- 12.klašu skolēniem krāsu nedēļu no 29.marta līdz 1.aprīlim. 

Šajā laikā katru dienu skolēniem vajadzēja skolā ierasties noteiktas krāsas apģērbā un 
nofotografēties foto stūrītī. Otrdienā visi centās tērpties zilās drēbēs, trešdienā- sarkanās, ceturtdienā- 
zaļās, bet piektdienā pēc iespējas raibāk. 

Skolēnu padomes žūrija vērtēja katru klasi un noslēguma pasākumā, kas notika piektdienas vakarā, 
apbalvoja laureātus. Tika iegūti šādi tituli: Zaļākā klase (5.kl.), Zilākā klase (9.kl.), Sarkanākā klase (7.kl.), 
Raibākā klase (11.kl.), Kautrīgākā klase (8.kl.). 

Patīkami, ka zālē katra klase bija rūpīgi saklājusi un glīti uzservējusi galdiņus. Deju starplaikā jaunāko 
klašu skolēni paši bija parūpējušies par atrakcijām un dažādām aktivitātēm. Īpašs paldies jāsaka 5.klasei un 
viņu audzinātājai Iritai Granauskai. 

Visi, kas vēlējās, varēja labi atpūsties un jautri pavadīt nedēļas nogali šajā lieliskajā pasākumā. 
                                         Viktorija Lagutika, 11.klases skolniece 

 
 

 

 

  

  

  Krāsaini sapņi par tevi, krāsaini sapņi par mums,  krāsaini sapņi lai izrotā dienas  tev, man un jums . . . 


