
 

 

 

 

 

 

2016.gada 30.novembrī                             Augstkalnes vidusskolas avīze                      3. (76.) izdevums 
 

Novembrī mūsu valsts svin savus svētkus- dzimšanas dienu. Latvija ir ļoti skaista zeme. Te ir iespēja baudīt 4 
krāšņus gadalaikus: aukstas ziemas, saulainas un siltas vasaras, brīnumkošus rudeņus un ziedošus 
pavasarus. Mūsu Tēvzeme atrodas lieliskā vietā- pie jūras, ir bagāta mežiem, skaistām pļavām, upēm un 
ezeriem. Latvijā ir dažādas tradīcijas. Gan tādas, kuras pazīstam kopš seniem laikiem, gan tādas, kuras mūsu 
zemē ienākušas nesen. Mums ir saglabātas gadsimtos krātās tautasdziesmas, bagātīgs dziesmu un deju 
pūrs. Mēs varam lepoties gan ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, gan vienu no ātrākajiem interneta 
pieslēgumiem pasaulē. Mums ir daudz, vēl bezgala daudz lietu, ar ko lepoties. Bet cilvēki ir Latvijas 
vislielākā vērtība! 
 Svecīšu liesmiņās lūkojoties, nereti jūtam vaigos sakāpjam sārtumu, acīs- miklumu, jo tā ir mana 
zeme, mana valsts! Mēs esam latvieši! Maza un lepna tauta. Tauta, kas darbu prot un kam gudrības pietiek. 
It visi ļaudis, kas Latvijas zemē mīt, ir Latvijas bērni. Visiem mums mīļa Latvijas zeme. Un katrs mūsu skolas 
skolēns to var apliecināt Patriotu nedēļā, sakot: ,,Es mīlu Latviju, jo…” Lūk, daži no biežāk paustajiem 
viedokļiem! 
Emīls (10.kl.): ,,Šeit dzīvo jauki 
cilvēki.’’ 
Lelde (10.kl.): ,,Tā ir mana 
Dzimtene!’’ 
Viktorija (10.kl.): ,,Šeit dzīvo mana 
ģimene.” 
Sinta (10.kl.): ,,Šeit es augu un katru 
dienu uzzinu daudz jaunu lietu, kas 
mani pilnveido.” 
Modris (5.kl.): ,,Latvijā ir manas 
mājas. Tā ir visskaistākā zeme.” 
Daniels (5.kl.): ,,Tā ir ļoti maza, bet 
mīļa.’’ 
Madars (5.kl.): ,,Latvija ir ļoti bagāta 
ar mežiem un ūdeņiem.” 
Annija (5.kl.): ,,Latvija ir skaistākā 
valsts pasaulē.’’ 
Kristiāna (9.kl.): ,,Šeit atrodas 
manas mājas.” 
Loreta (10.kl.): ,,Kur gan pasaulē ir skaistāka vieta?’’ 
Linda (5.kl.): ,,Latvija, Tu esi manas mājas un mana dvēsele!” 

 

 

 

 

 

 

Lāpu gājiens ir sācies 

Pieminam brīvības cīnītājus 



Lāčplēša diena Augstkalnes vidusskolā 
Novembris ir laiks, kas liek domāt 
par vērtībām. Vērtībām mūsos 
pašos un zemē, kurā mēs 
dzīvojam. Mārtiņi, Lāčplēša diena, 
Latvijas Valsts dzimšanas diena- 
visi šie nozīmīgie un tradicionālie 
svētki liek mūsu sirdīs iekvēloties 
mīlestības un labestības 
liesmiņām, jo Latvija ir mūsu zeme, 
mūsu valsts. 
 Arī Augstkalnes vidusskolā 
11.novembrī tika atzīmēta 
piemiņas diena vīriem, kuri cīnījās 
tikpat varonīgi kā Lāčplēsis. Šajā 
pasākumā kopīgi atcerējāmies 
kritušos karavīrus, kuri cīnījās pret 
Bermonta karaspēku. Lai katrs no 
mums varētu apliecināt prasmi un 
gatavību aizstāvēt Latviju, skolas 
jaunsargi organizēja 5.-12.klašu 
komandu sacensības, kuras 
risinājās Augstkalnes parkā brīvā 
dabā. Visām klasēm bija jāparāda 
sava gudrība, izveicība, attapība 

un saliedētība 8 stacijās. Vienā no 
tām bija jāatbild uz jautājumiem 
par Latvijas vēsturi, otrā- 
jādemonstrē prasmes pirmās 
palīdzības sniegšanā, bet citās 
jāpierāda sava attapība, drosme 
vai veiklība. Lai gan katra 
komanda tika vērtēta, tomēr varu 
apgalvot, ka zaudētāju nebija, jo 
ikviens skolēns varēja apliecināt 
savu mīlestību pret Latviju ne tikai 
vārdos, bet arī darbos. Noslēgumā 
pie skolas kopīgi izvērtējām šo 
dienu, baudot karstu tēju un 
pīrādziņus. Mēs bieži vien pat 
samulstam, kad kāds jautā, vai tu 
esi savas valsts patriots. Tāds 
nopietns vārds- patriots… Kā mēs 
to varam apliecināt? Tad, lūk, tieši 
šādas kopīgi izdzīvotas dienas mūs 
vieno un liek būt labākiem! 
 Tad, kad Latvija svētkus 
svin, tā vēlas redzēt mūsu prieku. 
Un mēs to varam pierādīt ar 

sarkanbaltsarkanu lentīti pie 
apģērba, kā arī iededzot svecīti 
brīvības cīnītāju piemiņai vai 
dodoties lāpu gājienā Lāčplēša 
dienā. Mūsu sirdis īpaši šajā laikā 
ir siltas un atsaucīgas. Vakarpusē, 
pulcējoties lāpu gājienam pie 
Augstkalnes vidusskolas ar 
svecītēm un lāpām rokās, izjutām 
to vienojošo spēku, kas aicina mūs 
palikt un dzīvot Latvijā. Mēs esam 
vajadzīgi savai valstij, savam 
novadam un pagastam. Mēs esam 
brīvi savā zemē, mums ir tiesības 
mācīties, ceļot, strādāt, mīlēt un 
vienkārši dzīvot šeit. Latvija mūs 
ciena, bet tūkstošiem brīvības 
cīnītāju par šādu valsti varēja tikai 
sapņot. Mēs šādos lāpu gājienos 
ne tikai iededzam svecītes varoņu 
piemiņai atceres vietās, bet arī 
savās sirdīs. 

Anda Sirsone, Augstkalnes 
vidusskolas 12.klases skolniece 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mārtiņi jeb Mārtiņdiena ir seni latviešu ziemas sagaidīšanas svētki, kad beidzas pieguļas un ganu laiks. Pēc 

saules kalendāra Mārtiņdiena iezīmē viduspunktu starp rudens saulgriežiem- Miķeļiem un ziemas 

saulgriežiem- Ziemassvētkiem. Mārtiņos beidzas Veļu laiks un sākas Ledus laiks.  

 Mūsu skolā šos svētkus svin, rīkojot Mārtiņdienas tirgu. Šogad tas izvērtās īpaši plašs un bagātīgs, 

jo bija gan daudz tirgotāju, gan pircēju. Pārdoto našķu klāsts arī bija ļoti dažāds. Tirgošanās kultūra 

apmierināja gan skolotājus, gan visus klātesošos. Par gardumiem vispirms laikam paldies jāsaka vecākiem, 

jo galvenokārt viņi taču bija tie, kas sarūpēja mums visiem šo lielisko izklaidi.  

 Šogad novembra sākumā mēs saņēmām vēl vienu dāvanu- sniegu! Parasti sniegs veidojas, kad gaisa 

temperatūra ir tuvu nullei vai zem tās. Sniegam balto krāsu rada ledus kristāliņos ieskautais gaiss. 

Sniegpārsliņu struktūrā ir 95% gaisa, parasti tās ir ap 5mm diametrā un sver 0,004 grami. Skolēni izdevību 

pikoties izmantoja gandrīz 3 nedēļas- no 1.novembra līdz valsts svētkiem. 

                                                            Roberts Gorodko, 12.klases skolnieks 

 

Jaunsargi atklāj Lāčplēša dienas klašu 

sacensības 8.klase pierāda savu vienotību Noslēgumā- karsta tēja 



Intervija ar 12.klases skolnieci Katrīnu Freimani 
Lūdzu raksturo savas sabiedriskā aktivitātes, jo augsto  Tērvetes novada domes atzinību- Goda diplomu Tu 

saņēmi tieši par aktivitāti! 
Man jau šķiet, ka es darīju to, ko lika pienākuma apziņa pret 
novadu, jo ir lietas, kas vienkārši ir jādara. Es aktīvi darbojos 
Tērvetes novada jauniešu iniciatīvu centrā. Tā ir aktuāla 
mūsdienu problēma: ,,Es nedaru, jo es negribu!’’ Bet  es daru arī 
tad, ja kādreiz nav nekādas vēlmes un rezultātā gūstu 
iepriecinājumu- acīmredzami es darīju to veiksmīgi. 
Kāpēc Tu darbojies sabiedrības labā? 
Es nekad neesmu vēlējusies būt ,,ierindas sešinieks’’, kas izdara 
tikai to, ko no viņa prasa. Ja man ir iespēja darīt vairāk, tad es to 
arī daru, kaut gan dažreiz arī nesanāk kā iecerēts. 
Ko Tu ieteiktu darīt pārējiem skolasbiedriem, lai viņi savu dzīvi 
nesauktu par vienmuļu? 
Man šķiet, ka viņiem tāpat ir interesantas dzīves, jo katram ir 
sava mēraukla. Tas, kas bagātina manu ikdienu, citam šķiet lieks 
un bezjēdzīgs. Savukārt man reizēm ir analogas domas par citu 
ikdienu. Katrs jau sev ir pats labākais! 
Kādu Tu gribētu redzēt TNJIC nākotnē? 
Es ceru, ka nākotnē TNJIC tiks vairāk atbalstīts tieši jauniešu vidū 
un pašreizējie aktīvie jaunieši turpinās savu darbību. Paldies 
visiem, kas TNJIC  ir atbalstījuši un ticējuši, ka jaunieši ir spēks, 
kas būtiski var ietekmēt dažādu lēmumu pieņemšanu. Darbs ar vienaudžiem nav viegls, bet aizraujošs gan! 
Paldies par Tavām atbildēm! Vēlam veiksmi eksāmenos! Lai nezūd Tava aizrautības dzirkstelīte arī turpmāk! 

Intervija ar 12.klases skolnieci Veroniku Ļahovsku- jauno zemessardzi 
Šogad skolā aktīvi darbojas Jaunsargu organizācija. Bet mēs tikko uzzinājām, ka Tu esi iestājusies arī 
Zemessardzē. Kāpēc? 

Pēc pilngadības sasniegšanas mūsu valstī ir iespējams turpināt 
savu militāro izglītību, kļūstot par zemessargu. Joprojām es 
aktīvi darbojos skolas Jaunsargu organizācijā. Tas man šķiet 
aizraujoši un interesanti, jo noderīgi varu pavadīt savu brīvo 
laiku. Bet oktobrī es nodevu Latvijas republikas zemessarga 
zvērestu, nu esmu arī Zemessardzē. 
Kā tas notika? 
Biju kopā vēl ar diviem brīvprātīgajiem. Dobelē svinīgajā 
pasākumā skanēja Latvijas Valsts himna, zvērēju pie Latvijas 
karoga. 
Kur Tu uzzināji, ka vari iestāties Zemessardzē? 
Protams, ka skolā pie Jaunsardzes instruktora! Viņš ieteica arī 
iepazīties ar Zemessardzes mājaslapu internetā. Un viss 
notika! Es sapratu, ka es to gribu, ka es to varu! Man patīk 
dažādi izaicinājumi. Kas tad, ja ne es? Kad tad, ja ne tagad! 
Ar ko Tevi piesaistīja  Zemessardze? 
Tā ir lieliska iespēja iepazīt jaunus cilvēkus, manus 
domubiedrus. Var iemācīties arī dažādas dzīvē noderīgas 
lietas- orientēšanos svešā apvidū, pirmās palīdzības 
sniegšanu, šaušanu ar dažādiem ieročiem.  
Vai Tu savu nākotnes profesiju arī saistīsi ar militāro jomu? 

Jā, pēc 12.klases beigšanas es gribu iestāties  Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā.  
Ko Tu novēli Latvijas Valsts svētku mēnesī saviem skolasbiedriem? 
Esiet mērķtiecīgi! Ticiet saviem sapņiem un realizējiet tos dzīvē! Latvija ir mūsu valsts. Un mēs esam Latvija! 

Lai Tev veicas piepildīt savus sapņus! 
 



 
Advents vai Advente? 
 Advents ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kas sākas no ceturtās svētdienas 
pirms Ziemassvētkiem. Advents tiek saistīts ar gavēni, mieru, klusumu un 
pārdomām, to raksturo divi atslēgas vārdi- atnākšana un gaidīšana. Šajā laikā no 
egļu zariem pītajā vainagā tiek iedegtas 4 sveces, pa vienai katras gaidīšanas 
nedēļas svētdienā. Latviešu valodnieks Jānis Endzelīns ir piedāvājis Adventa laiku 
dēvēt vīriešu dzimtē, tas ir, par Adventu, bet katru tās svētdienu sieviešu dzimtē- 
par Adventi. 
 Adventa laika krāsa ir violetā: tā ir sarkanās- ciešanu un zilās- cerību 
krāsas sajaukums. Ārējā labklājība nereti rada iemidzinošu attieksmi pret garīgām 
lietām un vērtībām. Bieži, jautājot cilvēkiem, kas palīdzējis izdzīvot grūtā laikā, tās nav 
bijušas materiālās vērtības, bet gan garīgā, iekšēji mantotā bagātība. 

                         e-misterija.lv 

Lietas, ko ieviest savā dzīvē nekavējoties, negaidot jauno gadu! 
 

1.Mācies sevi mīlēt, ticēt sev un radīt savu laimi! Dzīvo šodienā un novērtē to, kas 
tev ir! Meklē vienmēr un visā labo un skaisto! 
2.Sāc novērtēt mācību stundas, ko tev sniedz tevis pieļautās kļūdas. Ja nepiedzīvo 
kļūdas, cilvēks neattīstās. Riskē, ļauj sev zaudēt un tad mēģini atkal! Mēģini, kamēr 
sanāk! Ja nesanāk- mēģini, kamēr sanāk! Un mācies, audz, attīsties! 
3.Sāc palīdzēt citiem! Rūpējies par cilvēkiem! Parādi viņiem iespējas! Esi laipns un 
mīlošs! 
4.Izbaudi lietas, kas tev jau ir! Mēs gribam vairāk un vairāk, ko citu, dzīvot cita dzīvi, 
būt par savu skolotāju, būt sava biedra vietā. To pa laikam grib visi. Un, kad gadās 
iegūt to, kas kārots, izrādās- sapnis nemaz nav tik rožains. Tādēļ izbaudi mirkli 
klusuma ik rītu un novērtē visu, kas tev jau ir! Tev ir daudz. 
5.Nosvini citu uzvaras! Sāc novērtēt, kas tev patīk citos cilvēkos un saki to viņiem! 
Esi priecīgs, ka citiem izdodas! Esi pateicīgs un atvērts! Tas nāks atpakaļ. Esi tāds, 
kādus sev apkārt vēlies redzēt citus! 
6.Sāc piedot sev un citiem! Mēs visi esam kādreiz sāpināti. Dažkārt sāpes ir 
ilgstošas. Dažkārt ir grūti tās atlaist. Piedošana ir mierinājums. Tas nenozīmē, ka 
izdzēs pagātni un aizmirsti to, kas noticis. Tas nozīmē, ka tu atlaid sāpes un ļauj sev 
doties tālāk. 
7.Sāc radīt savu laimi! Ne jau tas, kas padara citus laimīgus, tādu padarīs arī tevi. 
Smaidi tikai tāpēc, ka tu to vari! Izvēlies savas laimītes! Redzi pasauli tādā veidā, 
kādu to vēlies redzēt! Esi laimīgs, kāds esi tagad, šobrīd, šinī mirklī! Laime tiek 
atrasta tad, kad mēs nolemjam to atrast. Ja tu izvēlies meklēt lietas, kas tevi 
iedvesmo, tu tās atradīsi! Bet, ja izvēlēsies meklēt lietas, no kurām jāizvairās un kas 
ir negatīvas, diemžēl tu atradīsi arī tādas. 
8.Esi pats! Iedvesmojies no citiem, novērtē citus, apbrīno un mācies, bet zini- 
sacensties ar citiem nav jēgas! Jums nav viena atskaites punkta tā iemesla dēļ, ka 
katrs cilvēks ir individuāls. Cīnoties ar citiem, tu sacenties tikai un vienīgi pats ar 
sevi. Drīzāk izaicini sevi būt vēl labākam un īsteno to! 
9.Esi lepns par sevi! Nevajag censties būt kādam citam. Esi pats! Esi oriģināls! Radi 
savas idejas! Tev ir tavas stiprās puses, un tās ir skaistas. Neviens cits nav tāds kā 
tu! 
10.Sāc dzīvot tagadnē! Pašreizējais mirklis ir brīnums. Tikai šis mirklis ir patiess. Šis 
brīdis ir dzīve. Beidz domāt par ,,kā bija…” vai ,,kā būs, ja…”! Izbaudi to, kā ir tagad! 

e-padomi.lv 


