
 

                                             

 

                            

 

 

                                         

 

 

 

2017. gada novembris                             Augstkalnes vidusskolas avīze                                3. (85.) izdevums

 

Redaktores sleja 
Rit gada tumšākais laiks. 

No rīta tumsa atkāpjas lēni, bet 

šķiet, ka  pusdienlaikā tā sāk 

pārņemt pasauli no jauna. Tāds 

nu ir novembris mūsu Latvijā, 

kad ar nepacietību gaidām pirmā 

sniega baltumiņu. 

Bet mūsu zeme 

viennozīmīgi ir lieliska vieta, kur 

dzīvot šajā tumsas valdīšanas 

laikā, jo pašā novembra vidū 

Latvijā iemirdzas svētki, koši 

izgaismodami pasauli un likdami 

tumsai uz brīdi atkāpties. 

Tūkstošiem svecīšu 

liesmiņu Lāčplēša dienā sasilda 

drēgno gaisu un ļaužu sirdis. Un 

tad veselu nedēļu, lepni galvas 

pacēluši, suminām savu zemi 

dzimšanas dienā. Sveicam savu 

Latviju! 

Svētku sajūta mūs 

pavada no Mārtiņiem līdz pat 

novembra beigām. Arī mūsu 

skola tad tiek posta Latvijas 

krāsās, un pie krūtīm mēs lepni 

piespraužam sarkanbaltsarkanu 

lentīti. Bet savos dzejoļos, dejās 

un dziesmās pierādām mūsu 

mīlestību. 18.novembrī ikvienam 

ir iespēja doties uz Rīgu, mūsu 

valsts galvaspilsētu, lai 

piedzīvotu Lāpu gājienu, kopīgo, 

tūkstošbalsīgo Latvijas himnas 

dziedāšanu un neaizmirstamo 

svētku salūtu. Rīga svētku laikā 

staro, un starojam arī mēs.  

Latvijas svētku krāsas 

nemanāmi nomaina zvaniņu 

šķinda un Adventa laika sveču 

mirdzums, neļaujot tumsai 

uzvarēt šajā gaismas spēlē. Vēl 

tikai brīdis līdz Ziemassvētkiem, 

kad modīsies gaisma un sāks 

savu uzvaras gājienu. 

Iededz un paturi gaismu 

arī savā sirdī, lai pasaule tevī un 

tavā tuvumā iemirdzas visā 

košumā! 

                                                                  

Skolotāja Selga Tisenkopfa 

 

 

5.klases skolēni valsts  svētkos rakstīja vēstules Latvijas Valsts prezidentam… Lūk, 

viena no vēstulēm! 
Labdien, Prezidenta kungs! 

 Es Jums rakstu, jo vēlos pastāstīt, kā mēs gatavojāmies Latvijas lielajiem svētkiem.  

Valsts dzimšanas diena katram no mums ir ļoti svarīgs notikums, tāpēc jau oktobrī projektu 

dienas laikā mēs sākām gatavot kādu jauku dāvanu, ko varētu uzdāvināt Latvijai. Visgrūtāk bija 

izdomāt, kā mēs to parādīsim citiem. Man patika, ka noslēgumā mūsu dāvanas  tika saliktas lielā 

kārbā, kuru pārsēja ar svētku lentu, izrotāja Latvijas krāsās un novietoja izstādē.  

Bet vēl vairāk man patika, ka pašiem bija jāsameklē dziesma, kuru mūsu klase varētu dziedāt 

skolas lielajā svētku koncertā. Mēs katrs ieteicām savu variantu, bet beigās visi vienojāmies dziedāt 

Reira dziesmu ,,Par Latviju!”. Mums ļoti patika šī skaņdarba melodija un vārdi. Lai priekšnesums 

būtu interesantāks, to papildinājām ar M.Cielēnas dzejoli ,,Mēs būsim tā!”, kur runājām katrs vismaz 

vienu rindiņu.  

Skolā koncerts bija 17.novembrī. Tas bija daudzveidīgs, jo katra klase bija centusies parādīt 

kaut ko atšķirīgu. Mums visiem bija svētku sajūta, bet cienastā mēs saņēmām lielo svētku kliņģeri.  

Es sveicu arī Jūs Latvijas 99.dzimšanas dienā! Ceru, ka Jūs vēl kādreiz atbrauksiet ciemos uz 

Augstkalnes vidusskolu! 

 

                                                                      Uz redzēšanos! 

                                                    Kristiāna Līva Lāce, 5.klases skolniece 

Augstkalnē, 

18.11.2017. 



 

 
10.klases skolēni savu svētku sajūtu papildināja, rakstot uzrunu tautai, katram no mums: ,,Mana kā 

Latvijas Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā”: 
Cienījamie Latvijas iedzīvotāji! 

Ik gadu 18.novembrī mēs sanākam kopā, lai domātu, ko labu katrs varam darīt savai valstij. Šajā dienā 

mēs domās veidojam savas valsts nākotnes vīziju, nākotnes Latviju! Šodien vispirms es gribētu akcentēt 

patriotismu, kas ir vērtību un atbildības summa. 

Pirms 99 gadiem mēs ieguvām savu valsti, valsti, kuras dēļ mira mūsu senči. Bet viņi ticēja, ka Latvija būs 

brīva. Un tā ir noticis. Mēs tagad dzīvojam brīvā valstī, kur katram no mums ir simtiem iespēju, kuras mūsu vietā 

nerealizēs neviens cits. Un tā ir šodienas problēma, jo mēs gaidām pavēles no augšas. Mēs zaudējam patriotismu 

un daţbrīd arī, sadzīves problēmu ietekmēti, sākam necienīgi izteikties par savu Latviju. Daudzi aizmirst, ka kāds 

atdeva pašu dārgāko- savu dzīvību, lai mēs varētu dzīvot brīvībā, dzīvot paši savā valstī- Latvijā. Tāpēc vismaz 

novembrī, Patriotisma mēnesī, pieminēsim tos, kas izveidoja mūsu valsti, tos, kas savā nākotnes vīzijā cerēja, ka 

mēs mācēsim izveidot brīvu, laimīgu labklājības zemi- Latviju! 

Vispirms sāksim katrs ar sevi. Sakārtosim savas domas, izanalizēsim savas prioritātes un mērķus! 

Palīdzēsim cits citam! Mēs esam stiprāki nekā paši domājam. Un kopā mēs varam!  Mēs spējam saglabāt Latviju 

nākamām paaudzēm. Saglabāt Latvijas skolas, slimnīcas, Latvijas zemi un citus resursus. Mums jāiemācās 

pārliecināt savus cilvēkus, ka nav kā Sprīdītim jādodas pasaulē meklēt laimi, ka laime ir rodama tepat mūsu 

Tēvzemē. Tāpēc es gribu pateikties ikvienam, kurš apzinīgi dara savu darbu. Visiem sportistiem, māksliniekiem, 

citiem kultūras jomu pārstāvjiem, karavīriem un jaunsargiem, kuri neţēlo sevi, lai mūsu zeme būtu brīva un 

atpazīstama pasaulē. Pateicos visiem, kas nesteidzas labākas dzīves meklējumos pamest mūsu valsti. 

Cienīsim Latviju, jo tā mums ir tikai viena! Neviens nedrīkst mums to atņemt. Lai Dievs svētī Latviju! 

                                                        Elvis Jansons, 10.klases skolnieks 

 

 
 
 
 
 
Mīļie Latvijas iedzīvotāji! 

Ko katram no mums nozīmē vārds Latvija? Tā vispirms ir mūsu dzimtene! 

Citiem tā atgādina bērnību, skolas gadus, citiem- vecākus un draugus, vēl 

citiem- valsti, kurā kādreiz dzīvots. 

Bet mums visiem kopā Latvija noteikti saistās ar sajūtām par vienreizēji 

skaistu dabu un četriem gadalaikiem. Prātā nāk ziemas ar aukstumu un baltu 

sniedziņu, saulainas un siltas vasaras, kad Līgo vakarā pretim debesīm savas 

spēcīgās zaru rokas pastiepuši varenie ozoli, pavasaris ar jautrām putnu 

dziesmām. Un rudens ar krāšņo lapu zeltu. Mums ir viszilākie ezeri, mums ir sava 

Baltijas jūra un Gaiziņš! Mums ir Zemgale, Vidzeme, Latgale un Kurzeme! Citām 

tautām, iespējams, tas neko nenozīmē, bet mums tas ir viss! Mums tā ir dzimtene. 

Novembris ir Latvijas  dzimšanas dienas mēnesis. Tas ir laiks, kurā ikvienam 

iespējams apliecināt savu patriotismu, gan dodoties Lāčplēša dienas Lāpu gājienā, 

gan lepni piespraužot pie krūts sarkanbaltsarkano karodziņu. Mums visiem ir 

simtiem iemeslu būt lepniem un pateicīgiem, ka dzīvojam brīvā valstī. Tāpēc 

mīlēsim un cienīsim savu Tēvzemi, savu Latviju! 

Sveiciens Tev, Latvija, un mums visiem! 

                                                 Betija Dunauska, 10.klases skolniece 



 

Adventa laiks ir klāt! 

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem 

Ved mūs pretim kādam baltam klusumam, 

Aiz kura ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts un pazaudēts,  

Kas mums atkal no jauna jāatrod. 

 

Tradicionāli šajā laikā katru svētdienu tiek 

aizdegts pa vienai svecei Adventa vainagā. Aplis, 

ko veido vainags, kopš seniem laikiem simbolizē mūžību un 

vienotību. Katrai Adventa svētdienai ir sava pamattēma, kas saistīta 

ar Kristīgo baznīcu. Tas ir ceļš domu sakārtošanai un līdzsvara 

meklējumiem sevī. 

Bet daudziem no mums šis ir laiks, kad sākam gaidīt gaišos 

Ziemassvētkus, kad ikvienā sirsniņā iedegas cerība un vēlme 

ieraudzīt lielo brīnumu. Lai mums visiem labiem darbiem un 

domām piepildīts Ziemassvētku gaidīšanas laiks! 

                                                         Kristiāna Ţeka, 10.klases skolniece 
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SVĒTKU 

KONCERTĀ 

Adventa laiks ir sācies ... 


