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Pavasaris… 

Pavasaris ir laiks, kad daba mostas un atdzīvojas 

no ziemas sala. Tas ir pārejas gadalaiks starp ziemu un 

vasaru.  

Pirmos pavasara vēstnešus varam ieraudzīt jau 

februāra beigās, kad sāk kust sniegs un pilēt lāstekas. Pēc 

tāda atkušņa vēl var būt gan sals, gan sniegs, bet visi jau 

saprot, ka pavisam drīz mūsu sirdis iepriecinās putnu 

dziesmas un pirmās sniegpulkstenītes. Cauri zemes 

stingumam pārdroši spraucas pirmie pavasara vēstneši. 

Arī mežā viss atdzīvojas. Pavasarī mostas dažādi kukaiņi. 

Viens no bīstamākajiem kukaiņiem ir ērce, kura ir ērču 

encefalīta un Laima slimības pārnēsātāja. Ja ziema bijusi 

silta, tad ērcēm bijis labvēlīgs ziemošanas gads un to 

aktivitāte jau sāksies martā. Tāpēc aprīlī, piedaloties 

talkās, jābūt īpaši vērīgiem. 

Astronomiskais pavasaris ziemeļu puslodē iestājas 

brīdī, kad Saule šķērso debess ekvatoru pavasara punktā. 

Tad diena ar nakti ir vienādā garumā. Bet meteroloģiskais 

pavasaris sākas tad, kad diennakts vidējā gaisa 

temperatūra ir stabili vienāda vai augstāka par 0 

grādiem.  Pavasara atnākšana nozīmē dabas atmošanos. 

Briest pumpuri, izplaukst pirmās lapiņas. Visur jūtama 

dzīvība. Sāk tecēt kļavu un bērzu sulas. Atgriežas gājputni. 

  Kā ir ar mums- cilvēkiem? Tiek uzskatīts, ka 

pavasarī ar silta laika iestāšanos mūsu garastāvoklis 

uzlabojas bez acīm redzamiem iemesliem, dvēsele dzied un 

pasaule visapkārt šķiet brīnišķīga un skaista.  

 Bet vai pavasaris visiem ir pozitīvo emociju laiks? 

Protams, ka psihi ietekmē laika apstākļi, jo saules gaismā 

sāk izdalīties serotīns, kurš ir atbildīgs par mūsu labo 

garastāvokli. Serotīns arī tiek saukts par laimes hormonu. 

Tieši tāpēc daudziem ar silta laika iestāšanos rodas vēlme 

pēc pozitīvām emocijām… Arī mēs, divpadsmitie, savā 

brīvlaikā devāmies uz Tērveti meklēt pavasarīgas sajūtas. 

Un mums tas izdevās! 

                                                                   

RobertsGorodko, 12.klases skolnieks 

 

Redaktores sleja 

Pasaule ir spogulis, tā rāda mums to, ko 

vēlamies saskatīt. Un sniedz pretim to, ko esam 

iedomājušies… Ir brīži, kad mēs saprotam, ka 

pasaule, kurā dzīvojam, ir mūsu pašu radīta. Tā 

ir mūsu labo vai varbūt arī slikto domu 

atspulgs… Redzi labo, saskati labo ik lietā sev 

apkārt! Dari labo, tad tu sajutīsi, kā tava 

pasaule mainās! Tava laimīgā zeme ir tevī pašā! 

Protams, ka ir tādi brīži, ka darāmā šķiet 

pārāk daudz… Kad visi  skolotāji ir kā 

sazvērējušies, jo vienlaikus uzdevuši tik daudz 

mājas darbu… Kad stundās mācības nevedas, 

klasesbiedri kaitina, bet paspēt uz visām 

konsultācijām nav iespējams… Un vēl tās 

slimības, kas šopavasar pat pašus izturīgākos ir 

uzvarējušas! Tāpēc dažbrīd tiešām var šķist, ka 

tevi neviens vairs nesaprot, ka tiek prasīts pārāk 

daudz… 

Bet kas teicis, ka vienmēr jābūt viegli? 

Caur vieglumu nenāk panākumi- dzīvē tā ir! 

Viss jānopelna ar grūtumiem. Bet- pasmaidi un 

nesūdzies! Saņemies, jo tikko ir aizvadīts 

pavasara brīvlaiks un spēka tev ir gana! 

Tuvojas taču mācību gada noslēgums, tāpēc 

daudziem nopietni jāsāk vērot savi sekmju 

izraksti.  Ne tikai vērot… 

Es ļoti ceru, ka tieši tu esi tas, kas visus 

pārbaudes darbus esi nokārtojis, visus 

vērtējumus saņēmis… Atlikuši tikai tie daži, tie 

pēdējie… Bet arī par tiem tev galva nesāp, tu 

visu esi iemācījies, visu zini, jo veselu mācību  

gadu esi gudrības krājis… Tātad gads nav velti 

nodzīvots! 

Šķiet, ka pavisam nesen bija 

1.septembris, bet laika rats strauji griežas… Ar 

lepnumu mēs visi arī varam atskaitīties, kas 

padarīts brīvajā laikā, darbojoties pulciņos. Jau 

pavisam drīz, 13.aprīlī, gaidāms 

mākslinieciskās pašdarbības dalībnieku 

koncerts un skate. Turēsim īkšķus par savējiem! 

Lai mums katram izdodas sevi parādīt! 



 

 

1.aprīlis- Joku diena… 
Skolotāja matemātikas stundā bērniem jautā: ,,Kā jūs, bērni , domājat, cik skola ir augsta?”  
Jānītis atbild: ,,Vienu metru un divdesmit centimetru.’’ 
Skolotāja pārsteigta: ,,Kāpēc tu tā domā?’’ 
Jānītis: ,,Tāpēc, ka skola man ir līdz kaklam…”    

-,,Vai zini joku par ,,nē, es arī’’ ”? 
-,,Nē!’’ 
-,,Es arī.” 

Pēc sliktas atzīmes saņemšanas mamma jautā dēlam: ,,Vai skolotājs tev uzdeva arī 
papildjautājumu?” 
Dēls: ,,Jā, viņš vaicāja: ,,Jocīgs esi, vai?’’’’ 

Atmini mīklu: ,,Kas tas ir: balts ar melnu un ļoti smags?” 
Atbilde: ,,Kontroldarba uzdevumi uz lapas!’’ 

Skolotāja: ,,Mājas darbs pats sevi neuzrakstīs!” 
Skolēns: ,,Skolotāj, seriāls pats sevi arī nenoskatīsies!’’ 

 
Kādreizējais divnieku karalis Jānītis dienasgrāmatā saliktos vieniniekus skolas laikā 

mēdza pārlabot par četriniekiem… Taču tagad viņš ir izveidojis spīdošu karjeru lielveikala 
noliktavā, kur iepakojumiem labo derīguma termiņus! 

Ha-ha-ha! 
- Cīņā starp ,,gribu’’ un ,,varu” uzvarēja ,,vienalga’’… 

- Instagramu izveidoja vecmāmiņas, lai vienmēr zinātu, cik labi paēduši ir viņu 

mazbērni. 

- Ja jums kādreiz ir ļoti auksti, ejiet un pastāviet kādā telpas stūrī! Tam parasti ir 90 

grādi. 

- Manam ledusskapim pa nakti ir 100 skatījumi. 

- Dzīvoklī ir tik plānas sienas, ka nedrīkst skaļi nosaukt Wi- fi paroli. Reiz jau nācās 

nomainīt. 

- Smadzenes ir tas pats, kas konts feisbukā: 

visiem tas ir, bet lieto reti kurš! 

 

Makulatūras vākšana… 

 
Jau vairākus gadus Augstkalnes vidusskolas skolēni 

piedalās makulatūras vākšanas akcijā, ko organizē ,,Zaļā 

josta’’ sadarbībā ar SIA ,,Līgatnes papīrs”, AS ,,Latvijas 

valsts meži” un VISC. Makulatūras vākšana tika uzsākta ar 

mērķi, lai pierādītu, ka sabiedrība ar savu rīcību var 

samazināt pašu radīto atkritumu apjomu. Pareizi sašķiroti un 

nodoti atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām jaunu 

produktu izgatavošanā. Iesaistoties dalītas atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmā, tiek veicināta dabas resursu 

saglabāšana. Skolā makulatūras vākšanas konkurss tika 

organizēts starp klasēm. Aprīlī tas noslēgsies, tad būs zināmi 

arī rezultāti. 

                                                                 Ketija 

Vjatere, 7.klases skolniece 

 

Visi tiek aicināti piedalīties 

makulatūras vākšanā ! 



 

Lieldienas… 
 

 Lieldienas ir tas laiks, kad sarūk tumšās, garās ziemas laika stundas un diena kļūst 

garāka par nakti. Lieldienas ir gadskārtēji svētki, kuros piemin Jēzus Kristus 

augšāmcelšanos. Šos svētkus svin pirmajā pavasara svētdienā pēc pilnmēness iestāšanās. Ar 

Lieldienām saistās arī 40 dienu ilgais gavēnis, kas sākas Pelnu trešdienā un beidzas dienu 

pirms Lieldienām. Svētā nedēļa sākas ar Pūpolu svētdienu, tad seko Zaļā ceturtdiena, Lielā 

piektdiena, Klusā sestdiena . Un tikai tad seko pašas Lieldienas. Baltā ir Lieldienu liturģiskā 

krāsa, kas simbolizē gaismu, skaidrību un prieku.  

Šajā laikā svinam gan Kristus augšāmcelšanās svētkus, gan pavasara saulgriežus, 

tādējādi Lieldienās veicam gan reliģiskos, gan ,,tautiskos’’ rituālus. Lieldienās šīs tradīcijas ir 

saplūdušas, īpaši Saules godināšana. Seno baltu tradīcijās tas ir saistīts ar auglības rituāliem, 

ar to, ka saule parādās pietiekami agri, to var satikt, to var sveikt- tādējādi no viņas sagaidīt 

labvēlīgu vasaru, kad viss iestādītais labi izaugs. Kad rīta agrumā nomazgāta mute, tad laiks 

pulcēties ap rituāla ugunskuru, kurā tiek ziedots avota ūdens, medus un rudzu maize. Tāpat 

ugunij tiek izteiktas savas vēlēšanās. Tie ir īsti svētki saulei- ar olu krāsošanu, šūpoļu 

kāršanu un saules ēdienu gatavošanu, dzērveņu ēšanu. Īsts Lieldienu ēdiens ir arī 

sklandrausis. Lai cilvēks dzīvotu veselībā un viņu neskartu slimības, pēc senlatviešu 

tradīcijām notiek pēršanās ar pūpoliem, kā arī šūpošanās šūpolēs un dažādi olu rituāli: 

krāsošana, sišanās, ripināšana, dāvināšana. 

Jau pirms Lieldienām Pūpolsvētdienā var izbaudīt pirmo tradīciju, kas ir pēršana ar 

pūpoliem un labas veselības novēlēšana. Pēršanas laikā ir jāskaita: apaļš kā pūpols, vesels kā 

rutks, veselība iekšā, slimība ārā! 

Populārākie Lieldienu rituāli ir šūpošanās, uguns kuršana, ziedošana, putnu dzīšana, 

raganu rīkļu sasiešana. Ar šūpošanās palīdzību tiek nodrošināta sev un savai saimniecībai 

auglība, veselība, ražība. Tas ir maģisks rituāls, kas saulei Lieldienu rītā palīdz iešūpoties. Uz 

galda arī jābūt apaļiem ēdieniem, kas simbolizē sauli. Augsta šūpošanās dos garus linus. Par 

šūpošanos rūpējas jauni puiši, tāpēc tas ir laiks, kad lieliski var izrādīt simpātijas. Meitas par 

šūpošanu dod olas un cimdu pāri. Šūpoles nedrīkst apstādināt, tām jāļauj apstāties pašām. 

Kad svētki beigušies, šūpoles nojauc un sadedzina, lai raganas nešūpotos. 

Uguni kur visos lielajos svētkos, jo uguns nāk ar laimi. Ugunskuru kurina tur, kur tiek 

sagaidīta Lielā diena un kārtas šūpoles. Uguns kulta pelnus kaisa uz laukiem auglībai. 

Ziedošana ir veids, kā dibināt saiti starp divām pasaulēm. Priekšstatos par garu pasauli 

iekļaujas arī Mājas dieva, Mājas kunga jeb Mājas gara godināšana. Zināms, ka vēl 17.gs. 

ozoliem ziedoja olas, liepām- sviestu. 

Putnu dzīšana īpaši aktuāla bijusi Kurzemē, kad rituāla dalībnieki saukuši: Tiš mežā! 

Prom mežā! No mājām ārā! Pēc putnu dzīšanas notikusi mazgāšanās un azaida ēšana turpat 

putnu kalnā (kādā augstākā vietā). 

Raganu rīkļu sasiešana ir rituāls, ko Kurzemē veikuši pēc putnu dzīšanas. Tā simbolizē 

rīkļu sasiešanu ļaunajiem spēkiem- skauģiem, laumām, raganām. Lai sasietu raganām rīkli, 

nepieciešamas kārklu klūgas vai bērzu zari, ko jāsasien kopā, dziedot: ,,Lumame, ragname, 

rīklītes sasēju!” 

Lai skaists, saulains un gaišām domām piepildīts Lieldienu laiks! 

 

Viktorija Lagutika, 12.klases skolniece 

 

 

 



 

2.aprīlis- Starptautiskā bērnu grāmatu diena… 

Tā ir dāņu rakstnieka Hansa Kristiana Andersena dzimšanas diena. Pasaulē šī 

diena tiek atzīmēta kopš 1967.gada. Arī mūsu skolā ir daudz jauno grāmaru draugu. Šajā 

mācību gadā skolas bibliotēkā aktīvākie bērnu grāmatu lasītāji ir bijuši: 

 

 

1.klasē -Regnārs Kokins, Artūrs Edmunds Namnieks, Valters Safonovs. 

2.klasē- Patrīcija Miķelsone, Beāte Beatrise Viļuma, Daniels Judins. 

3.klasē- Patrīcija Linda, Ieva Kuplā, Katrīna Alberta. 

4.klasē-Sendija Brasmane, Estere Zvaigzne, Madars Narvaišs, Elīna Zvirgzdiņa. 

5.klasē-Ernests Toločko, Pēteris Ludvigs. 

6.klasē- Daniels Arnolds Kokins, Valdemārs Lācis, Signe Simona Mišuka. 

 
 

 

 

 

 

 

MMMūūūsssuuu   aaakkktttiiivvviiitttāāāttteeesss   12.klase brīvlaikā apmeklēja Tērvetes dabas parku 

Jaunāko klašu skolēni 

piedalās orientēšanās 

sacensībās 

9.klases tiltu projektu izstāde 

Animācijas multfilmu 

konkursā par 

veiksmīgākajiem autoriem 

tika atzīti: 

Niklāvs Freimanis 

Jānis Misulis 

Daniels Arnolds Kokins 

Apsveicam ! 

Rit spraigas cīņas 

Zemgales dambretes 

čempionātā 


