
 

 

 

 

 

 

2016.gada 13.jūnijā                             Augstkalnes vidusskolas avīze                      4. (73.) izdevums 
 

Vasara 28. maijā sākās ar jauniem piedzīvojumiem… 

 Mūsu skolas vairākas klases bija pieteikušās ZZ Čempionātam, kura pusfināli notika aprīlī Jelgavā. Lai 

cīnītos par galveno balvu (ceļojumu, velosipēdiem vai jauniem telefoniem) nācās vispirms iegūt iespēju 

piedalīties lielajā finālā, kurš notika Jūrmalā, Dzintaros un Majoros, maija beigās. Katrā klašu grupā 60 

komandu konkurencē bija jāpierāda, ka tieši Tu un Tava klase ir gan sportiskākā, gan erudītākā, gan 

atjautīgākā savā reģionā. Mēs startējām kopā ar citām Zemgales skolām un Rīgu. Konkurence bija milzīga, jo 

ZZ Čempionāts ir vērienīgākās Vislatvijas skolēnu sporta un prāta spēles 4.- 12.klašu skolēniem no visas 

Latvijas. Pārbaudot drosmi, cīņassparu, atjautību, radošumu un klases vienotību, skolēni ieguva 

neaizmirstamus piedzīvojumus, jaunus draugus un lieliskas balvas. Kopumā ZZ čempionātam bija 

pieteikušās vairāk nekā 2000 klases no 400 skolām, aptverot 106 Latvijas novadus un pilsētas. Kopumā 10 

gadu laikā šajās spēlēs ir iesaistījušies jau ap 1000000 skolēnu, viņu vecāku, skolotāju, skolas direktoru, 

atbalstītāju un organizētāju. 

 Veiksme uzsmaidīja mums, 11.klases skolēniem, jo izcīnījām iespēju doties uz ZZ Čempionāta finālu 

Jūrmalā. Zemgales reģiona 60 komandu (9.-12.kl.) konkurencē tikām 18 labāko komandu pulkā. Bijām lepni 

par sevi un ar prieku 28.maijā devāmies uz Jūrmalu. Festivāla finālu atklāja Latvijas Valsts prezidents 

Raimonds Vējonis un Veselības ministrs Guntis Belēvičs, kuri akcentēja fiziski aktīva un radoša dzīvesveida 

nozīmi ikviena bērna, jaunieša un arī pieauguša cilvēka dzīvē.  

 Visas dienas garumā ne tikai sportojām un atpūtāmies, bet izbaudījām arī īpašo Jūrmalas gaisotni 

pilsētas svētku laikā, jo muzicēja dažādas populāras grupas, pat šī gada Eirovīzijas dalībnieks no Latvijas-

Justs. ZZ Čempionāts bija lieliska iespēja kopā pasportot, labāk iepazīt savus klasesbiedrus, kā arī ar 

neaizmirstamu piedzīvojumu uzsākt vasaru. 

Viktorija Lagutika, 11.klases skolniece 



Mēs mācāmies ģeogrāfiju netradicionāli 

 Maija mēnesis ir laiks, kad 

pilnākrāšņumā un bagātībā 

atplaukst pavasaris. Zied puķes, 

augļu koki un plašos Tērvetes 

novada līdzenumus rotā koši 

dzeltenie rapša sējumi. 

 11.klases skolēni kopā ar 

skolotāju Guntru Engelsoni 

netradicionāli noslēdza vidusskolas 

ģeogrāfijas mācību kursu, vairākās 

ekskursijās labāk iepazīstot savu 

tuvāko apkārtni- Augstkalni. Šajās 

stundās tūrisms, tūrisma ģeogrāfija 

un tās attīstības priekšnoteikumi 

tika īpaši akcentēti un pētīti. 

 Kā vieni no pirmajiem 

apskates objektiem bija Svētes upe, 

Augstkalnes ezers un parks. 

Iepazinām ne tikai augu valsti – 

ziedošos kokus un puķes, bet arī 

ūdeņiem bagāto Svētes upi. Parks 

ar senajiem kokiem ir īpaša vērtība, 

tam ir arī kultūrvēsturiska nozīme. 

Par latviešu dzejnieka Raiņa 

viesošanos Mežmuižā liecina 

piemiņas akmens Svētes upes 

krastā, bet mūsdienu tūristus 

pievilina peldvieta ezera krastā un 

BMX trase. 

 Mājas ir katras 

vietasneatņemama sastāvdaļa. 

Augstkalnes ciemats ir īpašs ar to, 

ka auto ceļš Jelgava- Lietuvas 

Republika netraucē izjust lauku 

klusumu un idilli. Mašīnu plūsma 

nav jūtama, jo lielais parks un bērzu 

birzs slāpē visus trokšņus un 

pasargā no izplūdes gāzēm. Parka 

vienā malā ir īpaš sapskates objekts 

- baznīca, kura pašlaik iegūst jaunu 

veidolu, nomainot krāsojumu. 

Baznīcai ir savs stāsts par šīs puses 

vēsturi, tā pulcē ļaudis ne tikai 

dievkalpojumos, bet arī citos 

svarīgos dzīves brīžos, piemēram, 

Lāčplēša dienā un koncertos. Līdzās 

baznīcai atrodas pils- mūsu skola, 

kuru i riecienījuši apmeklēt tūristi, 

jo ainava, kuru mēs varam izbaudīt 

ik dienā, ir neaizmirstama.  

 Trešajā mācību stundā mūs 

ieinteresēja arī stāsti par 

kolhozu,,Silaine” un tā laika lidlauka 

apskate. Šis lidlauks izmantots kā 

lauksaimniecība slidlauks. Asu 

izjūtu cienītāji mūsdienās ziemas 

mēnešos brauc pa 400 m garo un 

20 m plato asfalta seguma 

skrejceļu, lai ,,slidinātos” ar 

automašīnām un izbaudītu ziemas 

priekus. Žēl, ka likvidējies kolhoza 

muzejs un nebūtībā pagaisis plašais 

materiālu klāsts par tiem laikiem, 

kad Augstkalnē saimniekoja 

kolhoza priekšsēdētājs Kārlis 

Vilsons. 

 Pēdējā ,,tūrisma” dienā 

devāmies uz Žagares pusi apskatīt 

tomātu audzētājas Inas Fridbergas 

saimniecību. Plašās stikla un plēves 

siltumnīcas liecināja par Zemgales 

lauku sētas pamatīgumu un darba 

tikumu. Ainavu rotāja arī 

tradicionālie katra slauku sētas 

iemītnieki - govis, kazas un zirgs. 

 Šīs pēdējās ģeogrāfijas 

stundas vidusskolā kopā ar 

skolotāju G.Engelsoni 11.klasei bija 

aizraujošas un izzinošas. Tikai šādi 

mēs varam labāk iepazīt savu 

tuvāko apkārtni un iemīlēt to. 

Roberts Gorodko, 11.klases 

skolnieks 

 

Esi sveicināta, vasara! 

 27.maijā visi pulcējāmies skolas zālē, lai atskatītos uz aizvadītā mācību gada 

sasniegumiem. Šajā pasākumā viesojās arī Tērvetes novada domes pārstāvji, lai godinātu labākos 

skolēnus: olimpiāžu dalībniekus, sportistus, dejotājus, medaļu  ieguvējus, zelta, sudraba un 

bronzas liecību īpašniekus. Tika sveikti arī skolotāji, kas palīdzējuši saviem audzēkņiem gūt 

atzīstamus rezultātus starpnovadu olimpiādēs. 

 Svinīgajā pasākumā visus iepriecināja arī dejotāju priekšnesumi. Viņiem mācību gads 

noslēgsies  tikai jūnija sākumā Valmierā, kur risināsies deju festivāls ,,Latvju bērni danci veda…” 

un Dobeles, Auces un Tērvetes novadu deju svētkos Ķestermeža estrādē 18. jūnijā. 

 

 



Mācību gada noslēgumā ar novada 

goda medaļām tika apbalvoti 

skolēni par augstākajiem 

sasniegumiem mācībās:  

5.-9.klašu grupā: 

 

Nora Marta Izaka - vid.atz. 9,45 

Beatrise Lība Šalna - 9,18 

Sanita Bičuša - 9,00  

10.-12.kl. grupā:  

Baiba Kaņepe - 9,43 

Asnate Egle - 8,93 

Loreta Petroviča - 8,86  

 

 

Čaklākie 1.-4.klašu audzēkņi 

saņēma "zelta", "sudraba" un 

"bronzas" liecības. 

Atzinības rakstus saņēma 

olimpiāžu, konkursu un sacensību 

godalgoto vietu ieguvēji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. un 12. klase Zvaniņa svētkos 

Mūsu dejotāji Valmierā 



Noslēdzies Imanta Ziedoņa fonda ,,Viegli” radošo darbu konkurss 
 Viegli ir neko nedarīt, bet 
radoši izpausties  - sarežģīti! Imanta 
Ziedoņa fonds ,,Viegli” kopā ar 
Latvijas Universitātes profesoriem, 
apbalvojuma ,,LaiksZiedonim” 
laureātiem zinātnē- Vjačeslavu 
Kaščejevu un Jurģi Šķilteru uzsāka 
projektu  ,,Telpaspavasaris”, kurā 
aicināja iesaistīties visus Latvijas 
iedzīvotājus, īpaši skolēnus, lai kopīgi 
rastu atbildi uz jautājumu:  kā 
Latvijas iedzīvotāji uztver vietu, kurā 
viņi dzīvo- gan telpiski, gan 
emocionāli?  
 Mūsu skolas 10.un 11.klases 
skolēni aizpildīja aptaujas anketas, 
kuras varēja atrast fonda mājaslapā, 
un aizsūtīja savas atbildes un Latvijas 
kontūru zīmējumus ar sev 
svarīgajām vietām. Bet radošo darbu 

konkursā piedalījās 9.klases skolnieks Daniels Eduards Buķevics un es, 10.klases skolniece Gita Cīrule. Mēs 
izveidojām video filmu par dzimto pusi un rakstījām darbu,,Ko man nozīmē Ziedonis?” Nu esam kļuvuši par 
laureātiem, tāpēc 20.maijā viesojāmies Rīgā Juglas vidusskolā, kur piedalījāmies radošajās darbnīcās. Tādas 
bija septiņas: improvizācija steātris, fizika, mūzika, dzeja, telpa, māksla, komunikācija. Diena aizritēja gan 
netradicionāli lūkojoties uz ierastām lietām, gan cenšoties rast atbildes uz pavisam ikdienišķiem 
jautājumiem. Ja paveiksies, mūs vēl gaida vasaras nometne Ziedoņa mājās Murjāņos 

 Gita Cīrule, 10.klases skolniece 

Sveicam 2015./2016. mācību gada absolventus! 
Šogad 12.klases izlaidums bija 4.jūnijā. Augstkalnes vidusskolu beidza šādi skolēni: Baiba Kaņepe, Elvis 

Jegorovs, Valts Pavlovskis, Monta Pagoja, Jana Bogdanova, Reičela Klova, Raimonds Lauris Kulmanis. Klasi 

audzināja Aija Klūga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augstkalnes vidusskolas 9.klasi beidza šādi skolēni: Endijs Andersons, Jānis Brasmanis, Ēriks Briģis, Daniels 

Eduards Buķevics, Ivo Čižauskis, Ričards Dargužs, Ērika Marta Galkauskaite, Emīls Girgens, Loreta Inča, Lelde 

Krūmiņa, Dairis Saulvedis Miltiņš, Ingus Pocevičs, Andrejs Prīliņš, Viktorija Siņicina, Gunta Ugarenko, Sinta 

Višņevska. Devītklasnieki savu izlaidumu svinēja 11.jūnijā, klases audzinātājs- skolotājs Jānis Izaks. 


