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Redaktores sleja 

 Skola ir daļa no dzīves. Nozīmīga daļa. Tomēr visvairāk cilvēkam vajadzētu 

iemācīties ģimenē. Mūs visus ietekmē arī apkārtējā sabiedrība, visi, ar kuriem mums ir 

lemts tikties, sarunāties, uzklausīt. Svarīga ir arī  vide, kurā dzīvojam. Ik situācija mums 

kaut ko iemāca. Tomēr- jo vairāk un labāk būsi iemācījies, skolas solā sēdēdams, jo 

labāk tu sapratīsi, ko ir un ko nav vērts mācīties no apkārtējās pasaules. 

 Ievu plaukšana, saules zaķu ņirboņa ezera spogulī, dīgstošās zāles spilgtā krāsa un 

vējš koku galotnēs mudina ienirt dabā… Skriet, skriet, skriet, iemērkt kāju pirkstus ūdenī, 

vērot mākoņus, klausīties putnu skaļajā priekā un nedarīt neko- tik pazīstamas vēlmes 

ikvienam no mums… Izdarītie darbi aizpeld pa upi, paliek vien iegūtā pieredze, 

zināšanas un prasmes. Tās nespēj atņemt neviens. Aprīlis jau aizsteidzies- tāds vēss un 

sabozies… Maijs jau iesācies- tāds daudzsološs un brīvdienām bagāts… 

 

13.aprīlis- pulciņu darbu skate 

 
Nu jau ierasts, ka aprīļa vidū visi novada jaunieši, 

kuri brīvajā laikā skolās darbojas kādā pulciņā, nāk 

kopā lepoties ar paveikto, jo ,,kopā varam, kopā 

darām, kopā nākam dižoties!” Jau trešo gadu pulciņu 

skates un darbu izstādes tiek rīkotas Tērvetes 

kultūras namā. Plaša un daudzkrāsaina ir šo svētku 

programma, 

jo uzstājas 

gan 

dejotāji, 

gan 

dziedātāji, 

gan 

daiļlasītāji. Bet foajē var aplūkot gan kokapstrādes un 

floristikas, gan vides zinību un žurnālistikas, gan multimediju 

un citās jomās paveikto. Nudien daudzkrāsaini un skaisti! 

 Šogad pasākumu uzticēja vadīt Augstkalnes vidusskolas 

12.klases skolēniem Andai Sirsonei un Robertam Gorodko.  

Ļoti satraukti šajā dienā bija dejotāji,  viņus vērtēja īpaša žūrija, 

jo vienlaicīgi ar koncertu noritēja arī starpnovadu deju 

kolektīvu skate. Ir apbrīnojami, ka nelielā lauku vidusskolā ir 

tik daudz deju kolektīvu un ka tik daudzi skolēni atrod laiku, lai 

apmeklētu mēģinājumus un svētku reizēs iepriecinātu ikvienu 

no mums! Par to īpašais paldies jāsaka skolotājai RudīteiDudei, 

jo bez viņas entuziasma un sirdsdegsmes tas nebūtu iespējams. 



 

 Katrs šāds koncerts ir 

pārbaudījums mūsu prasmei uzstāties, 

mūsu prasmei dejas un mūzikas valodā 

atklāt sevi. Divas koncerta stundas 

aizskrēja nemanāmi. Bija prieks, ka arī 

vairāku skolēnu vecāki bija ieradušies 

uz šo pasākumu, lai līdzi justu 

jaunajiem māksliniekiem un palīdzētu 

sagatavoties priekšnesumiem. Kopā 

mēs varam daudz! 

                                                        

Anda Sirsone, 12.klases skolniece 

 

 

 

 

Aprīlis- talku laiks… 

  
Mēs visi gribam, lai Latvija būtu zaļākā valsts pasaulē! 

To mēs apliecinām arī ar saviem darbiem, jo piedalāmies 

gan apkārtnes uzpošanas talkās, gan stādām mežu, gan 

cenšamies ikdienā negružot. 

 12.aprīlī 1.- 12.klašu skolēni piedalījās talkā 

skolas apkārtnē, lai kopīgiem spēkiem savāktu pēdējās 

pērnās lapas, iekoptu puķudobes un sakārtotu atpūtas 

vietas Svētes upes krastā. Laiks bija jauks, un strādāt 

kopā ar savu klasi bija patīkami. Īpaši laba sajūta bija tad, 

kad kopīgi varēja brīvā dabā ieturēt maltīti un priecāties 

par paveikto. 

 18. aprīlī aktīvākajiem skolas jauniešiem bija 

iespēja doties uz dabas parku ,,Tērvete”, lai piedalītos 

talkā un pelnītu sev brīvbiļetes turpmākiem parka 

apmeklējumiem. 

Šogad iekopām meža 

nogabalu, kur 

nākotnē tiks 

izveidota Sprīdīša 

Laimīgā zeme. Strādājot  varējām izteikt savas versijas, ko mēs 

gribētu šeit redzēt, kad visi darbi būs beigušies. Mūsu ieteikumi bija 

visdažādākie, sākot no krāšņa rododendru parka līdz pat skulptūru 

dārzam. 

 27.aprīlī 3. un 7.klases skolēni devās stādīt eglītes, lai 

apmežotu  bijušo karabāzes teritoriju. Darbs nebija grūts, bet ļoti 

atbildīgs, jo trešās klases skolēni kokus stādīja pirmo reizi mūžā. 

Bija jāskatās, lai visas saknītes tiek ieguldītas zemē, lai neiestāda 

pārāk reti vai bieži. 

 Kaut mēs ikviens arī ikdienā atcerētos, ka daudz patīkamāk 

ir dzīvot sakoptā vidē, nevis piegružotā! 

                                 Roberts Gorodko, 12.klases skolēns 

 



 

Krāsu dienas- veltījums I.Ziedonim dzimšanas dienā! 
 Mūsu skolas Skolēnu padome nolēma 

noorganizēt  Krāsu nedēļu, kas būtu veltīta I.Ziedoņa 

,,Krāsainajām pasakām”. Lai katru dienu padarītu 

interesantu un neaizmirstamu, tai tika izvēlēta noteikta 

krāsa un konkrēti uzdevumi, kas jāpaveic katram 

klašu kolektīvam. 

 Pirmdienā visi skolēni ieradās tērpos ar zaļās 

krāsas akcentiem- ,,Zaļā pasaka” .Katrai klasei 

vajadzēja izvēlēties dzejoli, lai to turpinātu tajās 

vietās, kur I.Ziedonis licis daudzpunkti. Tika izteiktas 

ļoti raibas domas… 

 Otrdiena bija veltīta ,,Sarkanajai pasakai’’, tāpēc 

tērpos dominēja šīs krāsas akcenti, bet pie klašu durvīm 

bija jāizvieto oriģināli noformētas I.Ziedoņa atziņas. 

 Trešdiena bija ,,Dzeltenās pasakas” diena. Katram 

no mums apģērbā bija kaut kas dzeltenos toņos, bet 

starpbrīžos mēs rakstījām  dzejoļus, kuros izmantojām 

rindas no I.Ziedoņa pasakām. 

 Ceturtdienā tērpāmies violetos toņos, jo šī diena 

bija veltīta ,,Lillā pasakai”. Arī  katrai klasei uzdevums 

bija ļoti radošs- vajadzēja uzrakstīt apsveikumu, 

sludinājumu, pašreklāmu utt. tikai ar Ziedoņa 

vārsmām. 

 Piektdienā skolā ieradāmies zilos toņos tērpti, 

bijām no ,,Zilās pasakas’’ izkāpuši. Šodien kopīgi 

rakstījām dubulto dienasgrāmatu, kurā mēģinājām 

I.Ziedoņa domām pretstatīt savas. Bet vakarā visi 

pulcējāmies 

skolas zālē pie 

galdiņiem 

,,Raibās 

pasakas” 

pasākumā. 

Katra klase bija 

sagatavojusi 

priekšnesumu, 

pārveidojot I.Ziedoņa pasaku savā stilā. Apbrīnojami, cik dažādi 

var būt priekšnesumi! Visiem patika arī piedalīties viktorīnā, kurā 

bija jāatbild uz jautājumiem par I.Ziedoņa dzīvi un daiļradi. Īpaši 

visi gaidīja svinīgās daļas noslēgumu, lai uzzinātu katras dienas 

laureātus un viktorīnas uzvarētājus.  

 Varu apgalvot tikai vienu- šajā pasākumā zaudētāju nebija, 

jo I.Ziedoņa domas un idejas pavada mūs joprojām ik dienu. 

                                                                          A.Sirsone, 

12.klases skolniece 

 

 



 

Talantu pēcpusdienu izvērtējot… 
 2017.gada 21.aprīlī Augstkalnes 

vidusskolu piepildīja mūzikas skaņas un 

ovāciju vētras, jo skolas aktu zālē notika 

Talantu šovs un Popiela. Kopumā tika 

parādīti 8 priekšnesumi- katrs unikāls un 

aizraujošs. 

 Pasākumu atklāja 10.klase ar deju ,,I 

wanna’’, kam sekoja 8.klases priekšnesums 

par Lieldienu olām. Slavējama ir Annijas 

Veides uzdrīkstēšanās, dziedot ļoti sarežģītu 

dziesmu. Protams, vienmēr ir, kur augt, 

tomēr pirmie soļi jau ir sperti. 

 Ceturtais priekšnesums bija Katrīnas Freimanes un 

Arinas Vaičules popiela, kurā tika atveidota ,,Dzejnieka 

dziesma’’ no izrādes ,,Kaupēn, mans mīļais!”. Savukārt tam 

sekoja 7.klases priekšnesums ar rietumniecisku noskaņu. Bet 

Ēriks Briģis visus pārsteidza ar dziesmām angļu un japāņu 

valodā. Bija arī netipiskāks talants- Gita Cīrule izrādīja 

savus zīmējumus. Kā punkts uz ,,i” bija Karlīnas Veides 

dziedājums- pārsteidza dziesmas, kas prasa izcilas vokālās 

dotības, izvēle, tomēr Karlīna tika galā ar to! 

Arī par starplaikiem bija padomāts- tika spēlēts 

mēmais šovs, novadīts ,,enerdžaizers’’. Diemžēl arī šajā 

medus mucā ir piliens darvas. Sarūgtināja skatītāju 

bezkaunība, filmējot priekšnesumus un izvietojot tos 

sociālajos tīklos bez izpildītāju piekrišanas. 

Lai nu kā, pasākums noteikti bija izdevies! 

Noslēgumā gan dalībnieki, gan vērotāji vienojās kopējā dejā 

un dziesmā, pierādot, ka kopībā ir spēks. Paldies Skolēnu 

pašpārvaldei par šī pasākuma organizēšanu! 

                                                  Katrīna Freimane, 12.klases skolniece 

   

 

  

Tiekamies ar NBS pārstāvjiem 

Iepazīstamies ar 

uzņēmējdarbību novadā 


