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Redaktores sleja 
Pienācis septembris. Pirmais šī 

mācību gada skolas mēnesis. Vēl tikko esam 
gozējušies saulē un izbaudījuši ūdeņu 
vilinājumu. Sēņu un pīlādžu šogad arī vesels 
birums! Veci cilvēki par to saka, ka būšot 
barga ziema. Un kas to lai zina- varbūt arī būs! 

Vai gan mūs biedē bargā ziema, ja 
mīļajā skoliņā, skaidri zinām- ziemā būs silti, jo 
šovasar notikusi katlumājas rekonstrukcija- 
uzstādīts jauns granulu apkures katls. Un paši 
mazākie, bērnudārza audzēkņi, arī priecājas 
par renovētajām grupiņu telpām, par sirsnību, 
ar kādu tiek gādāts par katru pirmsskolnieku. 
Ikviens skolas darbinieks ir darījis visu, lai 
nodrošinātu Jums, skolēni, labāko izglītību, lai 
ikviens skolā katru dienu aizraujoši un 
lietderīgi izmantotu laiku, drošu vidi, garšīgu 
ēdienu un dažādas ērtības. Skolēni, visi 
skolotāji ļoti priecātos, ja Jūs būtu centīgi 
mācībās. Ja aktīvi darbotos dažādos pulciņos, 
ja katru dienu apzinātos, ko jaunu atkal bijis 
iespējams apgūt. 

Izzinot pasauli, ieraugi iespējas! Ja 
ļausies, tad dzīve piedāvās tik daudz! Tik 
daudz, ka plaši būs jāatver abas rokas, lai visu 
spētu satvert un noturēt. Ikviens skolotājs cer 
izdzirdēt skolēnu vārdus: ,,Es esmu gatavs 
darīt, esmu gatavs mēģināt. Un man sanāks!’’  

Septembris- drošības, arī Dzejas dienu 
un radošuma mēnesis. Krāšņie ziedu paklāji 
pie skolas un skolēnu dzejas darbi to apliecina 
jo spilgti. Neatsverama vērtība ir laikam, ko 
pavadi skolā kopā ar draugiem, laikam, kurā 
apgūsti jaunas zināšanas, veic nelielus 
darbiņus un lielus darbus, iesaisties projektos, 
pulciņos un pasākumos, izpaudies ar savu 
radošumu un iniciatīvu. Šis ir laiks, kad ir 
iespēja sevi veidot, laiks, kad mācību procesā 
katru dienu pilnveidojies un audz. Tu vari būt 
lepns par sevi, savu klasi, savu skolu- 
Augstkalnes vidusskolu, kurai  šogad Tērvetes 
novada svētkos uzticēja godpilno karoga 
pacelšanu. Esi lepns, jo tā ir Tava skola! Nu 
2016./2017.mācību gads ir sācies. Lai katram 
no mums tas ir veiksmīgs, radošs un 
neaizmirstams! 

Skolotāja Selga Tisenkopfa 

Pārmaiņu laikā 
Cilvēki ar zelta rokām 
Liek ticēt nenovēršamajam. 
Dieva mīlestību ielika jau šūpulī, 
Ko glabājam mēs… 
Dzīvoju 
Lai divos vārdos pateikt nevar: 
Šis nav skats no dzīves! 
Draugiem ir saites, 
Kuras pārraut nevar. 
 /Emīls Grigens, Jānis Brasmanis, Sinta Višņevska/ 
 
 Samierināšanās 
Bet tā ir tāda ,,Samierināšanās’’. Kā man rīkoties? 
Tu mēdz iekrist vizuļu dziļumā… 
Ir jautājumi par vienu vai otru ūdeni. 
Tomēr būsim reāli. Tas ,,āķis’’ sabruks! 
Varbūt tiešām kaut kur mūsu pasaulē dzidrā ūdenī 
Sāk skatīties jau pavisam citām acīm? 
Tas izklausās mistiski… 
Daudzi ir jutuši ko līdzīgu, 
Šo- pilnīgi citādi radītajā efektā. 
Nav neiespējami lietas mainīt un paļauties piemēram, 
Sākumā iegrimstot biju māneklis, 
Visu laiku likās, ka ,diemžēl, gribēju padoties… 
Bezcerībā cilvēks grib labāko.  
/Ivo Čižauskis, Loreta Inča, Endijs Andersons/ 
 

10.klase Dzeja dadaistu garā… 

Fenomens 
Kaut arī šķiet, ka dzīve ir ideāla, izrādās, ka tā nemaz 
nav. 
Leģenda palīdzēja Latvijai 
Izvēlēties sporta pasākumu Omītei. 
Jūs domājat- viss būs pilnīgā kārtībā? 
Pateicoties tam, izcēla jauno iespēju- 
Gudrīšu- Bēbju disko! 
Bērnu mikrofona posms. 
Protams, skaņu celiņš būs! 
Tobrīd mums izjuka jaunā dziesma… 
/Viktorija Siņicina, Ričards Dargužs, Andrejs Prīliņš/ 



 

Latviešu karš- latviešu gars? 
Latviešu takas- latviešu ceļi? 
Cienījamie latvieši- latvieši baras! 
Un kur tu, latvieti, iesi?  
Uz cīņu.  
/Ēriks Briģis/ 
 

                                   Rudens pasaka 
Latvijas dziesmas,                                      Lapas lēni krāsojas,   
Latvijas dejas,                                             Raibākas kļūst ik dienas. 
Latvijas domas,                                          Tās priecē acis ikvienam, 
Latvijas dzejas…                                         Neļaujot uzkrist sniegam. 
Talantu daudz.                                           Pat, ja reiz notiks tā, 
Latvieši sauc:                                             Viss šķitīs kā pasakā… 
Vai cieni to visu? 
Vajadzētu…                         /Lelde Krūmiņa/                         

Latvijas meži, Latvijas upes, 
Latvijas saldā valodiņ, 
Un ko tu, latvieti, slēp? 
Savas tautas bagātību… 
/Endijs Andersons/ 
 

Latvijas pļavas, Latvijas maize, 
Latvijas nami, Latvijas tauta… 
Latvijā mīt latviešu tauta. 
Ko tad tu īsti jūti Latvijā? 
Latviešu garu.           /Loreta Inča/ 
 

Latvijas valoda, Latvijas tauta, 
Latvijas tradīcijas, Latvijas miers. 
Un kur tu rodi Latvijas mieru? 
Protams, mājās!  
/Viktorija Siņicina/ 
 

Vidzemes augstiene. 
Kurzemes sklandrausis. 
Zemgales kviešu lauki. 
Kas Latgalei? 
Sava valodiņa.    /Sinta Višņevska/ 

6.klase  Valdemārs Lācis ,,Karogs’’ 

Karogs plīvo masta galā, 
Latvju vārdu nesdams. 
Tas mūžīgais simbols dzimtenei, 
Vietai, kur jaukie latvieši mīt. 
Mūsu valstij tas brīvības simbols, 
Kas uzvaru mums nesis, 
Par kuru lietas latvju asinis. 
Un vēl šobaltdien karogs plīvo mastā, 
Pauzdams senās atmiņas… 
6.klase  Beatrise Lība Šalna  ,,Mājās es paliku viena’’ 
Reiz mājās es paliku viena pati, 
Šķita- sirdij uzstumti smagi rati. 
Pa prātu skaļi joņoja bailes, 
Un asaras bira kā asas smailes. 
6.klase  Nora Marta Izaka ,,Lāčuks’’ 
Priecīgs, jautrs, līksms, jauks 
Būs lācīts, ja to vārdā sauks. 
Kā glauni ģērbts džentelmens, 
Mēs saucam viņu- supermens. 
 Kā pūru pilna bumbiņa 
 Ar lielām ķepām skubina 
 Katru garāmgājēju- 
 Lielu, mazu bļāvēju. 
Tik ļoti patīk uz mani smīnēt, 
Vai nav apnicis mani hipnotizēt? 
Vienalga, kaut arī rotaļlieta, 
Ar lāčuku nav joka lieta! 

6.klase Kristers Jankevičs ,,Manas pārdomas” 
Mantiņ, mantiņ, saki man tā- 
Vai tu māki tikt debesgalā? 
Augstu, augstu virs mākoņsegas 
Uz pašas zemes dzegas. 
 Mantiņ, mantiņ, saki man tā- 

Kāpēc tu rūc šādi? 
 Tu trīci kā sācies bargs sals 
 It kā tūlīt būs gals. 
Mantiņ, mantiņ, man beidzas laiks, 
Paspēlēsimies citudien! 
6.klase  Aigars Gorodko ,,Vau, vau, vau!” 
Vau, vau, vau! 
Džeris sveicina mūs. 
Mūc, mūc, mūc! 
Pastaigu viņš lūdz. 
Izliekas man lielisks draugs, 
Bet nu galvenais tam kauls! 
 Džeri, mani klausi tu! 
 Džeri, sargā mani tu! 
 Bet tu kā maza rotaļlieta 
 Stūrī klusi dusi. 
Vau, vau, vau! 
Ar labu nakti, Džeri, čau! 

6.klase  Sanita Bičuša ,,Mans mīļumiņš’’ 
Vienmēr, kad es eju mājās, 
Mani sagaida mīļš lācītis, 
Kurš katru dienu, sēžot gultā, 
Ir pēc manis noskumis. 

 
 

Tam ir silta jaciņa, uz kuras ir skaista sirsniņa. 
Šo lācīti sauc Tedijs! 
Tedijam ir mīksts kažociņš, austiņas un deguntiņš! 
Un vēl viņa actiņas ir tik skaisti pelēkas. 
Tedijs ir mans mīļumiņš, 
Kaut gan nešpetns nu gan ir viņš! 



9.klases skolēnu eseju fragmenti 
,,Tas ir mans laiks…” 

Rasa: ,,Laiks ir vienīgais, ko mēs nevaram 
atgūt. Tieši tādēļ nedrīkst izniekot laiku.’’ 

Elvis: ,,Es laiku mēru. Ar rokas pulksteni, ar sienas 
pulksteni. Skatos telefonā, datorā, arī kalendārā. 
Mans laiks ir skola, mājas, hobiji, mana dzīve.’’ 
Samanta Anna: ,,Es zinu, ka man manā laikā ir 
jāizdara ļoti daudz, arī kaut kas tāds, lai mani 
atceras. Man ir savi plāni.’’ 
Kristiāna: ,,Es savu laiku, lai visu paspētu, ķeru 
abām rokām, jo lielākā dienas daļa man paiet 
skolā. Skumji ir tad, kad dienas beigās saproti, ka 
šad tad ir gadījies laiku izniekot…’’ 
Ērika: ,,Citam ir daudz laika, bet citam tā pietrūkst. 
Man laiks vissteidzīgākais ir no rītiem, kad es dodos 
uz skolu. Arī brīvdienas ātri paiet.’’ 
Evelīna: ,,Mans laiks darba dienās ir saplānots, tas 
paiet skolā. Bet brīvdienas ir ļoti jautras! Zirgi ir 
mana atpūta, mana izklaide un treniņš.’’ 

Dāvis: ,,Mans brīvais laiks ir aizņemts. Es dejoju deju kolektīvā ,,Avots’’, spēlēju amatierteātrī ,,Trīne’’, 
daudz darbojos ar datoru, telefonu. Man ir plāns- gribu uzkonstruēt robotu.’’ 
Artjoms: ,,Esmu tehnisks cilvēks. Man patīk ātri braukt ar mopēdu. Bet brīvajā laikā man ir jāveic arī dažādi 
pienākumi. Vislabāk man patīk darboties ar suņiem.” 
Amanda R.: ,,Man svarīga šķiet katra diena. Es savu laiku labprāt dāvinu sev tuviem cilvēkiem- 
klasesbiedriem, māsas meitiņai, savai ģimenei- un arī suņukam.’’ 
Niks: ,,Manas dzīves lielāko daļu aizņem sports. Pašlaik daudz spēlēju futbolu.” 
Artūrs: ,,Man nekad nav garlaicīgi. Savu laiku es veltu gan darbam, gan atpūtai. Viss, kas senāk bija papīra 
formātā, tagad ir uz ekrāniem, tātad vieglāk atrodams.’’ 
Betija: ,,Laiks nosaka manas dzīves gaitas, notikumus, rāda ceļu uz priekšu. Mēs dzīvojam tikai vienreiz, otra 
iespēja mums netiks dota. Mans laiks ir mana lielākā vērtība!” 

6.klase  Mārcis Dargužs  ,,Sportiskais suns” 
Manam sunītim, punītim Franko, 
Ir liels puncītis. 
Tas burkšķ un kurkšķ kā valim lielam. 
Kas tev nepatīk, Franko? 
Cepumu nedevu? 
Nu, nekas! Gan jau tas par labu nāk! 
Vismaz sportot sāksi! 
Tad lielais puncīts, muncīts pazudīs. 
Pat saulē tu nevari! 
Nu nekas, tad vismaz mājās uz riņķi skrien, 
Manu mīļo sunīti! 
6.klase Māris Briģis  ,,Puķe un pūķis’’ 
Pūķis: ,,Es esmu īpašāks.” 
Puķe: ,,Es esmu īpašāka.” 
Pūķis: ,,Es ar liesmu dedzinu.’’ 
Puķe: ,,Es ar ziedu sildu sirdis.” 
Pūķis: ,,Es ar zobiem nobiedēju.” 
Puķe: ,,Es ar krāsu pievilinu.” 
Pūķis: ,,Es ar elpu aizbiedēju.” 
Puķe: ,,Es ar smaržu pievilinu.” 
Pūķis: ,,Es ar spārniem aizbliežu.’’ 
Puķe: ,,Es nobijos…” 

12.klases skolēnu brīvā dzeja ,,Tas ir mans laiks…’’ 
I.Krauze 
Laiks nāk un iet, 
Atpakaļ to nepaņemt… 
Kā jau laiks, tas tikai uz priekšu rit, 
Sekundes neskaitot! 
V.Lagutika 
Laiks ir bezgalīgs, 
To jāprot izmantot. 
Nedrīkst sēdēt, pastardienu gaidot, 
Un tikai citus vainot! 
R.Gorodko 
Laiku nevar nopirkt 
Un saujā ieguldīt. 
Tas ir kā vēja spārni, 
Kas nerimis trauc un skrien. 
K.Freimane 
Oranžas un sārtas kļavas uzliesmo un stāv, 
Atkailinot plecus savus, vasarai tās ardievas māj. 
Ne vairs zāle šķiet tik zaļa, ne vairs saule zeltā mirdz, 
Tikai dzērves balsī skaļā atgādina, ko jūt sirds… 
A.Vaičule 
Kas ir laiks? Vai tam ir nozīme kāda! 
Vai laiku var pagriezt uz priekšu? Un atpakaļ? 
Vai laiku uz īsu brīdi var apstādināt?  
Bet dzīves mēdz būt ļoti savādas, 
Kaut dzīvojam vienā laikā… 

A.Priede 
Karotāju balsis skaļās no aizmirstām kaujām nāk, 
Meistari smēdēs kaļas, kā nu kurais māk! 
Pienācis nodošanas laiks, kad zellim zobenu vicināt, 
Kad pārcirstais varoņa vaigs sāk meitas vilināt, 
Kad zellim slava nāk, vecos laikus pieminot… 
A.Sirsone 
Laiks rit. Un neapstājas. 
Tik uz priekšu iet! 
Stundas un sekundes aizzib 
Nebūtībā… 
A.Klūga 
Laiks ar mīļajiem- bagātība. 
Tas ir iespēju pilns, jo skrienošs. 
Cerību jūra… 



Laura: ,,Es savu brīvo laiku pavadu, darbojoties ar zirgiem. Man žēl to cilvēku, kuri savu laiku iznieko pie 
televizora.’’ 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

7.klase Evelīna Bružus  

,,Kas patīk kastanim?’’ 
Kas patīk kastanim? 
Kastaņkoks! 
Ripot! Lidot! 
Krist! Dejot! 
Un saulītē gozēties. 
Kas vēl patīk brūnajam vīriņam? 
Gulēt! 
Zaļa mājiņa! 
Asas adatas! 
Vēl? 
Bērni! 
Sauļoties! 
Un rudens! 

11.klase Asnate Egle 

,,Brīvais balons” 
Zils balons debesīs lidinās, 
Tā vien šķiet- viņš tik brīvs! 
Kā cilvēki apskauž tos, 
Kas dara, ko vien grib! 
 Bet balons zaudē gaisu 
 Un arī savu sparu. 
 Cik žēl, ka tāpat notiek 
 Ar brīvo dzīvesgaru! 

11.klase Elīna Berga ,,Rudens” 
Tur upe čalo, tur putni dzied, 
Aiz mana loga rudens brien. 
Starp krāsainām lapām guļu es 
Un sapņoju sapņus tik siltus kā 
piens. 
Caur puķu smaržu, caur ābolu garšu 
rudens brien. 
Un bērni tam pretim priecīgi skrien! 

11.klase Gita Cīrule ,,Rīts” 
Viss kluss, viss mierīgs, nav vēl putnu skaļo dziesmu, 
Spiedīgs klusums pārmāc zemi, nav ne skaņa dzirdama. 
Paiet brīdis, paiet vēl viens… 
Un redz! Tur saule apvārsni skar, 
Putnu balsis visapkārt jau skan, 
Rasa zālē sāk vizēt, 
Bet debesu jumu apņem brīnumains mirdzums. 
Viss ir tīrs un skaists- 
Ir rīts! 

11.klase Sendija Ruva ,,Rudens neatnāca” 
Pa logu saules stars iespīdēja, 
Uz manas bālās sejas uzspīdēja. 
Tas sauca mani, lai nāku līdz, 
Jo Meža mātei jāpalīdz! 
 Tā man deva zelta krāsu, 
 Lai iesāku es jaunu stāstu. 
 Paņēmu es zelta otas, 
 Gāju krāsot ziedu rotas. 
Pēc darba strautā, rokas skalojot, 
Ieraudzīju pēdējo ziedu raudot. 
Tas lūdza, lai viņu nepametot, 
Jo rudenī viss nonīkstot… 
 Teicu, lai nāk man līdzi, 
 Lai krāsot piepalīdz! 
 Bet lapas čukstēja man, 
 Lai nokrāsoju viņas ar’! 
Vējš rudos matus man plivināja, 
Un lietus uz galvas pilināja… 
Koku zaros izplūda krāsa, 
Rudens šoreiz vēl neatnāca 

Jaunie pirmklasnieki un skolotāja Dace Briedīte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Atklājam āra trenažierus un skrienam apkārt Augstkalnes ezeram 

Septembra 
notikumi 


