
 

 

 

 

 

 

2016.gada 31.decembrī                   Augstkalnes vidusskolas avīze                           4. (77.) izdevums 
 

Decembris- gada pēdējais mēnesis… 
 Adventa laikā cilvēki četru nedēļu garumā tradicionāli tiek aicināti rast mieru, lai noskaņotos 
Ziemassvētku brīnuma gaidām. Tas ir laiks, kad pieklust un padomāt par dzīvē svarīgām vērtībām. Tikai tad 
Ziemassvētki atnāks ar mieru, dvēseles gaismu un prieku. 

Prieks bieži vien ir pats svarīgākais. Tas piešķir garšu. Garšu 
notikumiem, garšu dzīvei, spilgtumu, košumu it visam, kas ap mums. Apkārt 
var būt pasaules viskrāšņākie brīnumi, bet no tiem ne nieka labuma nebūs, ja 
nepratīsim izjust prieku. Prieks- tas ir kaut kas nenotverams, tik nesaprotams, 
tik katram pašam vien zināms, kad gūstams… Mācīsimies priecāties par to 
mazo, par niecīgo prieciņu un būsim gatavi saņemt visu lielo sajūsmu, ko 
dzīve spēj sniegt! Prieks- tas ir spēks, kas spēj virzīt augšup. Mācīsimies 
iepriecināt  citus! Ziemassvētki tam ir ļoti piemērots laiks, jo pasaulē mīt 
daudz vientuļu cilvēku  un dzīves pabērnu, kuriem mūsu pozitīvā attieksme 
un dzīvesprieks ir ļoti nepieciešami. Iepriecināsim viens otru jau šodien- 
mācīsimies centīgāk, būsim ne tikai pasākumu dalībnieki, bet arī organizatori, 
novēlēsim cits citam veiksmi gan ikdienas sīkumos, gan svarīgās lietās!  
 Adventa laikā, gaidot Ziemassvētkus, ikreiz cilvēki tiek aicināti  atvērt 
sirdis- dalīties ar mantām, ziedot naudu, darināt dāvanas tiem, kuriem to vajag visvairāk- trūcīgajiem 
ļaudīm, slimiem bērniem, vientuļiem pensionāriem un visiem citiem, pret kuriem šobrīd liktenis nav 
labvēlīgs. Jā, labā pasaulē tā notiek, ka tie, kuriem vairāk dots, var dalīties un atbalstīt tos, kuriem iet grūti. 
Var arī nedalīties. Var paturēt visu sev. Dažreiz gadās, ka tieši tie, kam ir visvairāk, vismazāk vēlas dalīties. 
Bet biežāk tomēr gadās, ka dalīties vēlas tieši tie, kuriem  pašiem nekā liela nav. Ir tikai mazumiņš, bet tas ir 
tik silts… Silti pašadīti cimdiņi kādam, kam salst, garda ievārījuma burciņa vai medus tam, kurš ir izsalcis, silti 
vārdi tiem, kuri jūtas vientuļi. Nedomāsim, vai saņemsim ko pretī, tas atnāks pats! Labie darbi ikreiz 
atgriežas. Nebaidīsimies pielikt sirdi dāvanai, ko dodam, jo tāda dāvana ir daudz vairāk vērta. 

Laimīgu, veselīgu un radošu  2017. gadu visai Augstkalnes vidusskolas saimei novēl ,,Jaunie 
žurnālisti”. 

Prezidenta Raimonda Vējoņa vizīte Tērvetes novadā 
Darba vizītē Tērvetes novadā 13.decembrī ieradās 

Valsts prezidents Raimonds Vējonis un viņa kundze Iveta 
Vējone. Katram no augstajiem viesiem bija atšķirīga 
darba kārtība, jo viņi vēlējās pēc iespējas labāk iepazīt 
mūsu novadu. 

 No rīta prezidents apmeklēja Augstkalnes 
vidusskolu, bet viņa kundze- bērnudārzu un pirmsskolas 
izglītības grupas. Ziemassvētku noskaņās rotātajā skolas 
zālē skolēni augsto viesi sagaidīja ar pašgatavotu dāvanu 
un nelielu deju priekšnesumu. Valsts galva visus 
klātesošos aicināja arī uz sarunu. Skolēniem interesēja, kā 
var kļūt par prezidentu, kāds ir vieglākais un kāds ir 

grūtākais prezidenta pienākums, kurš ir bijis skolas gados mīļākais mācību priekšmets. Raimonds Vējonis 
tika aicināts ielūkoties arī dažos mācību kabinetos un veikt ierakstu Augstkalnes vidusskolas Viesu 
grāmatā. Valsts prezidents atgādināja, ka valsts prioritāte ir kvalitatīvas izglītības nodrošināšana 
ikvienam Latvijas skolēnam. Un svarīgi, lai paši skolēni aktīvi un atbildīgi iesaistītos šī mērķa īstenošanā, 
jo jauniešiem piemītošā enerģija, jau pieminētā kvalitatīvā izglītība un interesēm atbilstoša profesijas 
izvēle ir ceļš uz panākumiem. 

Skola dāvanā no prezidenta saņēma grāmatas.                                 Anda Sirsone, 12.klases skolniece 



Vai tu decembrī visu paguvi izdarīt? Daži vērtīgi padomi nākotnei: 
 Lielo steigu neatliec uz pēdējo brīdi! Plāno savu darāmo laikus- uzzīmē apsveikumus, izcep 

piparkūkas, laicīgi aizpildi robus mācībās! Sakārto savas atzīmes, nokārto parādus, jo tūlīt 
semestris būs beidzies. Pēc tam būs par vēlu! 

 Atliec šobrīd nesvarīgo! Kādu brīdi mazāk spēlē spēlītes internetā, beidz garlaikoti vērties TV 
ekrānā! 

 Dari to, kas šobrīd svarīgs! Izbaudi šo mirkli, kamēr tas ir! Esi aktīvs! Re, šodien snieg! Dodies uz 
slidkalniņu vai kāp uz slēpēm, jo rīt sniegs būs nokusis, būs jau par vēlu… 

 Meklē brīnumus! Katra īpašais brīnums slēpjas sevī pašā. Tu vari tūkstošiem darbu izdarīt, bet, ja 
nebūsi paveicis pašu svarīgāko- sakārtojis savus darbus, prātu un domas, brīnums tā arī var 
nepienākt. Laikam gan- būs jau pienācis, bet tu nemaz nepamanīsi, ka tas aizskries garām, izbijies 
no haosa, kas valda tev apkārt…  Šis ir gada vistumšākais laiks, kad gaismu un brīnumus gaidām 
mēs visi. 

Ar vērtīgajiem padomiem dalījās Roberts Gorodko, 12.klases skolnieks 

Ziemassvētki- ne tikai pārdomu laiks… 

Kad dienas sarāvušās pavisam 
īsas un gaismas ir maz, mēs 
rotājam savas mājas ar spožiem 
lukturīšiem, bet sirdīs iededzam 
labestības sveces, kā arī 
atceramies senās gudrības un 
mēģinām noticēt Ziemassvētku 
brīnumiem. Ar šiem svētkiem 
saistās arī dažādi folkloras 
ticējumi. Lūk, daži no tiem! 
*Jo vairāk cilvēku tu apsveiksi, jo 
vairāk veiksmes sev pievilināsi. 
*Veiksmi nes sveces, zvaniņi, 
vainagi. 
*Lai nākamais gads būtu svētīgs, 
Ziemassvētkos uz galda jātur 
maize, sāls un uguns. 
*Vējaini Ziemassvētki sola 
bagātīgu augļu ražu. 
*Ziemassvētku vakarā jāēd 9 
reizes, bet uz galda jābūt 12 
ēdieniem, lai nākamais gads būtu 
veiksmīgs, jo katram 
Ziemassvētku ēdienam ir 

simbolisks vēstījums. Zirņi un 
pupas jāēd, lai nebūtu asaru, 
burkāni un bietes nes veselību, 
bet piparkūkas pievilina 
mīlestību. Štovēti kāposti 
simbolizē spēku. Apaļas formas 
cepumi un barankas nodrošinās 
daudz saulainu dienu. Putna gaļa- 
panākumus. Cūkas šņukurs un 
gaļa- laimi. Zivis pievilina naudu. 
Speķa pīrāgi- tie ir pārsteigumi! 
Bet āboli veicinās ģimenes 
pieaugumu. Rieksti- laimīgas 
liktenīgas pārmaiņas. Maize 
simbolizē pārticību. Dūšīga ēšana 
Ziemassvētkos veicina veselību. 

Ziemassvētku laikā cilvēki 
priecājas, jo pavisam drīz dienas 
sāk stiepties garākas. Jau no 
seniem laikiem izpaust savu 
sajūsmu un īsināt tumšos vakarus 
varēja ikviens, ejot budēļos un 
maskojoties. Šī tradīcija jo spilgti 
izpaudās šogad arī mūsu skolā. 

Katra klašu grupa izdzīvoja 
atšķirīgas sajūtas, jo pasākumu 
tematika bija ļoti dažāda. 
Brīnumu gaidot, paši mazākie 
viesojās pie Peļu krustmātes, bet 
bērnudārza vecākā grupiņa 
svinēja Velniņu Ziemassvētkus. 
Sākumskolas bērni sarīkoja Miega 
zemes Ziemassvētkus, bet 5.-
12.klašu skolēni iejutās Harija 
Potera burvestību valstībā. 
Pasākumi bija interesanti, jo 
priekšnesumi bija veidoti radoši. 
Ziemassvētkos visi kopā labi 
atpūtāmies un nu esam gatavi 
sagaidīt jauno 2017.- Gaiļa gadu. 
Lai mums izdodas paveikt 
iecerētos darbus! Laimīgu Jauno 
gadu ikvienam! 

                                                           
Viktorija Lagutika,  

12.klases skolniece 

                

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Laimīgu 2017.- Gaiļa gadu ikvienam!


