
 

 

 

 

 

 

2017.gada 31.janvārī                             Augstkalnes vidusskolas avīze                      5. (78.) izdevums 

 

Redaktores sleja 
Janvāris ir īpašs laiks, lai apņemtos darīt ko 

labu. Tomēr galvenais nav apņemties, bet šo 
apņemšanos izpildīt. Turēt vārdu, izdarīt to, ko 
vēlies, sasniegt to, par ko sapņo! Cilvēkus, kas tur 
doto vārdu visi ciena, uz viņiem ikviens var 
paļauties. Ir lieliski, ja starp mums ir tādi cilvēki! 

Ja vēlies būt sekmīgs, tev pašam- ne 
skolotājam, jāseko līdzi stundās, regulāri jāpilda 
mājasdarbi. Vēl labāk, ja tu pats pameklē papildus 
materiālus internetā un vingrinies praktiski pielietot 
zināšanas. Apmeklē konsultācijas! Veic individuālo 
darbu un pildi vairāk uzdevumu! Ķeries pie darba 
jau šodien! 

Katrs gadalaiks ir kā dāvana. Arī ziema. Ar 
visiem pārsteigumiem, ko tā spēj sniegt. Vai tu 
izmanto visas dabas sniegtās dāvanas? Nesēdi pie 
datora un nespēlē spēlītes! Neblenz telefonā, bet 
paķer ragaviņas vai šļūcamo plēvi un dodies uz 
kalniņu! Vai vēl labāk- slēpo un slido! Slēpot no 
kalna, hokeju spēlēt, iebrist sniega kupenās līdz 
padusēm- tas viss sniedz neaizmirstamas emocijas. 
17.janvāris taču katru gadu tiek atzīmēts kā 
Pasaules sniega diena! Galvenais, nenoguli! Izbaudi 
ziemu! Kas zina, cik gara tā būs… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Toreiz, pirms 26 gadiem… 
Atceroties Atmodas laika notikumus  
 
 
1991.gadā, mēs 17.janvārī pulcējāmies 

skolas zālē, lai noskatītos dokumentālo filmu un 
vēlreiz atsauktu atmiņā, ko Latvijas tautai nozīmē 
Barikādes, kāpēc tās vispār bija, kā risinājās situācija 
šajā Latvijas nākotnei izšķirīgajā laikā. 

1991. gada janvārī, politiskajai situācijai 
kļūstot arvien draudīgākai, LTF vadītājs Dainis Īvāns 
aicināja Latvijas neatkarības atbalstītājus organizēt 
valsts svarīgo objektu- Vecrīgas, Bastejkalna, Doma 
laukuma, Televīzijas torņa, Iekšlietu ministrijas, 
Ministru padomes, Akmens tilta, Gaisa tilta, Latvijas 
Pasta, 11.Novembra krastmalas un citu objektu 
aizsardzību. Tas bija aicinājums Latvijas tautai 
aizstāvēt savu valsti, pret ieročiem izmantojot pašu 
būvētās barikādes, dziesmas un ugunskurus. 

 Tā bija mierīga demonstrācija, kurā 
piedalījās neparasti daudz ļaužu- apmēram 700 
tūkstoši cilvēku, kas tolaik bija vairāk nekā ceturtā 
daļa no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Emocijas, 
kuras tika izbaudītas Barikāžu laikā, rosināja sapņot 
par brīvu valsti. Tauta noticēja savam spēkam un 
varēšanai.  

Liktenīgi notikumi bija jāpiedzīvo astoņiem 
Bauskas  rajona milicijas darbiniekiem, kuri 
1991.gada 20. janvāra naktī dežurēja pie Iekšlietu 
ministrijas. Viņiem nācās stāties pretī OMON 
kaujiniekiem, kuru uzdevums šajā naktī bija ieņemt 
nozīmīgo ēku. Galvenais bija neļauties provokācijām 
un, saņemot īstu apšaudes uguns kārtu, nenobīties. 
Varēja būt visādi… Bet 20. janvāri viņi joprojām sauc 
par savu otro dzimšanas dienu. 

1991. gada Barikāžu laikā lielākā daļa cilvēku 
izjuta satraukumu, trauksmi un zināmu nedrošību, 
jo bija bailes no karadarbības izcelšanās.   

                                                        Anda Sirsone,  
12.klases skolniece 



2017.gads- Ugunīgā Gaiļa gads 

Ķīnieši cilvēka likteni un raksturu nosaka pēc Mēness. Mēness cikls sastāv no 12 

Mēness gadiem. Un katram no šiem gadiem atbilst savs dzīvnieks. Vēsture stāsta, ka Buda 

Jaungada priekšvakarā sasaucis visus dzīvniekus, lai apbalvotu tos par paklausību, tomēr 

ieradušies tikai 12 no viņiem. Lai pateiktos par ierašanos, Buda katram no tiem uzdāvinājis 

savu gadu. Mēness gadi seko tādā secībā, kādā dzīvnieki nākuši pie Budas. Pirmā bijusi 

Žurka, tad Vērsis, Tīģeris, Kaķis, Drakons, Čūska, Zirgs, Kaza, Pērtiķis, Gailis, Suns un Cūka. 

Ķīniešu jaunais gads sākas vēlāk nekā eiropiešu- janvārī vai februārī, un tas saistīts ar 

Mēness fāzēm. Ķīniešu astrologi uzskata, ka cilvēka gudrība vai muļķība, spēks vai vājība, 

ļaunums vai labsirdība ir atkarīga no dzīvnieka, kurš pārvalda viņa dzimšanas gadu. Gaiļa 

gadi ir bijuši 1945., 1957., 1969., 1981., 1993. un 2005. (Tieši šajā gadā ir dzimuši 5.klases 

skolēni!)  

2017.gads pēc ķīniešu horoskopa atkal būs Gaiļa gads, šoreiz tas būs Ugunīgais Gailis. 

Astrologi apgalvo, ka nepakļāvīgais, kustīgais putns ietekmēs visas zodiaka zīmes bez 

izņēmuma. Gailis ir Saules simbols- ar viņa dziesmu no rīta sākas diena. Ķīnieši Gailī saskata 

5 tikumu simbolu: tas apvieno drošsirdību, labsirdību, uzticību, cieņu un labvēlību. Tieši šīs 

īpašības nepieciešams kopt un veicināt 2017.gadā. Gailis saka visu, ko domā, necenšoties 

slēpt vai izkropļot informāciju. Reizēm viņa atklātība un tiešums var radīt iespaidu par 

netaktiskumu un rupjību. 

Tāpēc turiet emocijas grožos un sekojiet saviem vārdiem, jo Gailim patīk komandēt un 

aizrādīt citiem savā skarbajā manierē! Iekarot Gaiļa labvēlību var ar glaimiem un uzslavām. 

Bez tam Gailim ir iedzimtas līdera dotības, tam nepieciešama apkārtējo uzmanība. Gailim 

patīk darbs, kurā var daudz komunicēt ar cilvēkiem. Daudziem Gaiļa gadā izdosies ātri kāpt 

pa karjeras kāpnēm.  Gailis ir loģisks un konservatīvs it visā. Paļaujas tikai uz saviem 

spēkiem. Vienmēr grib paveikt pēc iespējas vairāk. 

2017. gada horoskops iesaka atrast savu patieso mērķi dzīvē. Lai visiem tas izdodas! 

                                                             Viktorija Lagutika, 12.klases skolniece 

 

 

 

 

 

 

 



Derīgas pamācības ikvienam no mums… 

1.Dari citiem tā, kā tu to vēlētos, lai tev darītu! Tas ir dzīves zelta likums. 

2.Esi pieklājīgs vienmēr un visur! Nekad neaizmirsti, kur vajadzīgs pateikt ,,lūdzu” vai 

,,paldies’’! 

3.Cieni savus vecākus un audzinātājus un mīlē visu, kas labs! 

4.Uzturi kārtībā savas drēbes un apavus: nekas par to, ka tie nav smalki un dārgi, ka 

tikai tīri un kārtīgi! 

5.Ierīko vietu katrai lietai, un glabā katru lietu savā vietā! 

6.Dari visu noteiktā laikā un esi kungs par savu darbu! 

7.Esi taisnīgs! Patiesība ir varonīga, bet meli- bailīgi. Melim netic pat tad, kad tas runā 

taisnību. 

8.Labāk esi viens nekā ļaunā sabiedrībā! Dari visu, lai apkarotu neglītu valodu skolā un 

citur! 

9.Nekad neaizskar citu jūtas! Smieties par citu nelaimi ir nežēlīgi un nekrietni. 

10.Neesi skaudīgs! Rūpējies par cita mantu tāpat kā par savu paša mantu! 

11.Neaizmirsti, ka tu mācies savā labā, tādēļ centies iegūt pēc iespējas vairāk zināšanu! 

12.Esi draugs un palīgs! 
,,Latvijas Jaunatnes” kalendārā ielūkojās Roberts Gorodko, 12.klases skolnieks 

 

 

  


