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Ābeces svētki 
Kad pēdējo reizi esi ieskatījies ābecē? Vai zini, cik 

alfabētā burtu? Un vispār- kā sokas tev ar lasīšanu?  
Mūsu skolas mazajiem pirmklasniekiem ar burtu 

zinībām viss kārtībā-  viņi ir apguvuši burtiņus, prot 
izteiksmīgi skandēt dzejoļus, dziedāt dziesmas un jautri 
izklaidēties. Lai visas šīs prasmes demonstrētu, 
pirmklasnieki 3.februārī pulcējās Ābeces svētkos. 
Pasākumu vadīja 12.klases skolnieces Aivija Klūga, Anda 
Sirsone un 9.klases skolniece Amanda Rehtermane. 
Pirmklasnieki bija iejutušies dažādu dzīvnieku tēlos un 
izbaudīja jautras sajūtas, dodoties uz skolu. Viņi saņēma 
arī dāvanas un apsveikumus no 2.,3. un 4.klases 
skolēniem. Bet vislielākais pārsteigums bija tradicionālās 
Augstkalnes vidusskolas dāvanas saņemšana- tie bija 
skolēnu vārdu pirmie burti- gardie kliņģerīši. 

Lai skolas gaitās ik dienu jums blakus stāv veiksme, 
lai vienmēr ir vēlme mācīties un apgūt kaut ko jaunu, lai 
katra mācību stunda ir aizraujoša un neaizmirstama! 

                                      Viktorija Lagutika, 12.klases 
skolniece  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.klase aizstāv ZPD 

 

Redaktores sleja 

Februāris- tas ir kaut kas pa 
vidu. Starp ziemu un pavasari, starp 
janvāri, kad 2.semestris tikko sācies, 
un martu, kad brīvdienas jau klāt. 
Tas ir laiks, kad mācāmies, dedzinām 
sveces un domājam, kas ir mīlestība. 
Laiks, kad aktīvi piedalāmies mācību 
priekšmetu olimpiādēs un svinam 
Žetonu vakaru. Kad pierādām savu- 
gribu, varu, daru! 
 Visbiežāk tieši mīlestība 
piešķir mums spārnus un dod spēku 
saņemties un paveikt, saņemties un 
neatkāpties, saņemties un sasniegt 
mērķi. Tā liek vēlēties kļūt labākam 
gan savās, gan citu acīs. Mīlestība 
neņem, tā neprasa, nelūdz, tā tikai 
grib sniegt, vēlas dot, neko neprasot 
pretim. Īsta mīlestība neļauj izkaisīt 
sapņus vējā. Tā liek vēlēties kļūt 
labākam gan savās, gan citu acīs. Tā 
iedvesmo. Novēli mīlestību katram, 
kuram vēli labu, novēli to just 
ikvienam pret tuvāko cilvēku, pret 
ģimeni, pret draugiem, pret mājām, 
pret visu pasauli. 
 Cilvēks, kurš mīl pasauli, 
izstaro gaismu. Tāds cilvēks smaida, 
sastopot citus cilvēkus. Pasmaida, 
sasveicinoties no rīta, uzsmaida 
pretimnācējam uz ceļa, smaida, 
sarunājoties pa telefonu. Strādā, 
mācās un dzīvo ar smaidu. Viss 
viņam izdodas, visi vēlas viņu par 
draugu. Tāds cilvēks tiek mīlēts, jo 
daudz ir sniedzis citiem. Visbiežāk tā 
ir mamma, tētis, māsa vai brālis, 
vecmāmiņa vai vectētiņš. Bet kādam 
tas varbūt esi tieši tu! 



Projektu nedēļa un ZPD aizstāvēšana 

Šogad projektu nedēļā, gatavojoties Latvijas Valsts simtgadei, visi skolēni pievērsās 
vēstures pētīšanai senās fotogrāfijās. Katra klase veidoja foto kolāžas ar aprakstiem par 
katrā dzimtā un ģimenē svarīgākajiem fotomirkļiem, kas saglabājušies dzimtu albumos. 
Darba noslēgumā bija aplūkojama izstāde ar apkopotajiem materiāliem, kas tika nodoti 
skolas muzejam. 

Bet 11.klase aizstāvēja savus zinātniski pētnieciskos darbus. Arī šogad bija gan praktiski 
pielietojami, gan aktuāli temati. Ar interesi šos darbus klausījās un vērtēja 12.klases skolēni. 

Karlīna Veide veica pētījumu: ,,Klimats ap mani”. 
 Elīna Berga: ,,Raganas tēla izpratne Tērvetes novada iedzīvotāju vidū”.  
Solvita Šimkune: ,,Sociālo vajadzību nodrošinājums Bukaišu pagasta bērniem un 

jauniešiem bērnu pieskatīšanas istabā ,,Saule” ’’.  
Everita Lora Klova: ,,Mūzikas terapijas nozīme mūsdienu cilvēka dzīves kvalitātes 

uzlabošanā’’.  
Sendija Ruva :,,Saules sistēmas izpēte”.  
Gita Cīrule: ,,Tērvetes novada iedzīvotāju skaits pēc nacionālā sastāva jeb etniskās 

piederības”.  
Asnate Egle: ,,Skolas telpu apgaismojums un enerģijas taupīšana”. 

                                                                  Anda Sirsone, 12.klases skolniece 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.februāris- Sveču diena 

Šogad katrā klasē tika sarīkota neliela sveču izstāde. Arī mēs, divpadsmitie, atnesām dažādu 
krāsu un formu sveces. 

Sarkanā krāsa dod enerģiju, mundrumu, spēku, agresivitāti. Rada drošību un stabilitāti, 
palīdz vairot kapitālu. 

Violetā ir atveseļošanās un transformācijas krāsa. Visas krāsas dziedina, bet īpaši violetā. Šī 
krāsa atbilst cilvēka augstākajam enerģētiskajam centram. Adventa vainagā vēlams likt violetas 
sveces, kas ir sarkanās- ciešanu, un zilās- cerību krāsas savienojums. 

Gaiši zilā atbild par radošumu. Tā ir rakstnieku un oratoru krāsa, arī tev palīdzēs atklāt kādu 
talantu. Debeszilā saistīta ar apceri, domāšanu un plānošanu. Ar šo krāsu apzīmē karmu- tā 
palīdz izprast cēloņu un seku likumu. 



Rudzupuķu zilā ir pašapziņas, vieduma, 
gaišredzības un gaišdzirdības krāsa. 
Uzticoties intuīcijai, šāds tonis tev palīdzēs 
rast konceptuālu risinājumu, dāvās plašāku 
izpratni par lietām un procesiem. 

Dzeltenā ir saules krāsa, kas palīdz 
izprast senču gudrību, mantojumu. Tā 
rosinās rast līdzsvaru starp galējībām dzīvē- 
absolūtu mieru un haosu, garīgu darbu un 
fiziskām aktivitātēm. Dzeltenā atspirdzina, tā 
atraisa smieklus, telpā ienes jautrību, 
humoru. 

Oranžā krāsa dāvā iekšēju komfortu, 
atbrīvotību. Tā ir prieka, jautrības, komunikācijas un aktivitātes krāsa. Dedzinot oranžu sveci, 
cilvēki mācās ēst ar baudu. 

Zaļā ir sirds krāsa, kas nomierina, uzlabo veselību, veicina atpūtu, dāvā mīlestību. Zaļā 
paplašina tavu iekšējo telpu, palīdz komunikācijā ar citiem. Šī krāsa vedina uz pārdomām, palīdz 
izvēlēties pareizo dzīves ceļu. Tā veicina naudas apriti. 

Baltā krāsa ir tīrības un spēka simbols. Tā 
pastiprina efektu ikvienas krāsas svecei, ar ko 
kopā tiek dedzināta. Baltās krāsas svece rada 
domu un telpas tīrību, skaidrību, veicina 
līdzsvaru un attīrīšanos, kā arī pozitīvas 
pārmaiņas.  

Brūnā ir neitrāla krāsa, tā ir stabilitātes 
krāsa. Šādas krāsas svece palīdz ieviest 
skaidrību. Pie brūnas sveces ieteicams 
meditēt, lai atrastu pazudušus priekšmetus. 

Rozā krāsa simbolizē mīlestību. Tā palīdz 
rast piedošanu- piedot sev un arī citiem. Tā 
pamodina sirdsapziņu- aicina dzīvot tīri un ar 

godu, kā arī palīdz saprast savas emocionāli 
vājās vietas.  

Melnās krāsas svece ir ļoti spēcīga. Tā palīdz pasargāt no negatīvām domām. Tā ir ļoti 
noderīga laikā, kad cilvēks iet cauri smagiem pārdzīvojumiem- šķiršanos, krīzi darbā. 
Visefektīvāk to ir dedzināt kopā ar baltu sveci. Taču jāuzmanās- pārāk daudz melnās krāsas var 
radīt gluži pretēju efektu. Tā var izraisīt depresiju. 

Zelta krāsa stimulē sapņu aktivitāti un palīdz tos saprast. 
Pelēkas un sudraba krāsas svece aktivizē cilvēkā intuīciju, zemapziņu. Meditējot pie šādas 

krāsas sveces, vieglāk rast risinājumu kādai problēmai. 
                                                               Roberts Gorodko, 12.klases skolnieks 

 

 

 



Žetonu vakars 

24.februārī , jau pavisam 
pavasarīgās noskaņās, 
skolas zālē pulcējās visi, kuri 
gribēja kopā ar 12.klases 
skolēniem viņu Žetonvakarā 
atcerēties jautrus un ne tik 
jautrus atgadījumus no 
skolas dzīves. 

Nāk pavasaris! Zeme 
tikko no pleciem novēlusi 
ziemas nastu, tā viegli 
uzelpo. Nāk pavasaris! Kā 
tikko pamodies bērns savas 
nogurušās acis atver 
sniegpulkstenītes zieds. Un 
tas uzelpo… Nāk pavasaris! 
Gaiši zaļa migla ieplūst 
bērzu birzīs. Tās uzelpo… 
Nāk pavasaris! Skan putnu 
dziesmas visapkārt un 
ikkatrā sirdī. Gribas pasauli 
plaukstās sasildīt. Nāk 
pavasaris! 

No rīta piedzimis 
pumpurs, bet vakarā jau 
zieds. Laiks, cik ātri skrien 
laiks! Šodien krīt sniegs, bet 
rīt jau aiz loga ābeļzieds. Vēl 
nesen 1.klase, pirmā 
audzinātāja, pirmais draugs 
un draudzība, bet šogad- 
nākamie vidusskolas 
absolventi! Skolas gadi 
pagājuši ātri. Un pagātne ir 
labs pamats tam, lai droši 
dotos nākotnē. Divpadsmit 
skološanās gados piedzīvots 
tik daudz! Skolēni ir 
piedalījušies dažādās 
mācību ekskursijās un 
olimpiādēs, ikgadējos 
pārgājienos pa Tērvetes 
Dabas parku, lapu grābšanas 
talkās, ziedu instalāciju 
veidošanā, Skolotāju dienas 
organizēšanā, Mārtiņdienas 

tirdziņos, valsts svētku 
svinībās un lāpu gājienos, 
ikgadējā skolas ietērpšanā 
Ziemassvētku rotā un 
priekšnesumu gatavošanā, 
klases vakaros bibliotēkā, ZZ 
čempionātā, talkās skolas 
apkārtnē, dažādu pasākumu 
vadīšanā. 

Mīļi pateicības vārdi 
tika teikti gan skolotājiem 
un vecākiem, gan autobusu 
šoferīšiem un pavārītēm. 
Bet paši 12.klases skolēni 
turpmāk varēs lepoties ar 
žetoniem, kas apliecina 
piederību Augstkalnes 
vidusskolai. Lai Augstkalnes 
vidusskolas vārds viņu sirdis 
silda vienmēr! 

Selga Tisenkopfa, 

12.klases audzinātāja

                                                       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Leišmales matemātikas 

olimpiādes dalībnieki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gatavojamies žetonu vakaram 

 

 

 

 

 

 

 

 Novada sportiskāko puišu 

konkursā 

 

 

 

Erudītu konkursā 


