
 

 

 

 

Redaktores sleja 

Citam skolas gads vilcies kā gliemezis, bet citam aizskrējis ar vēja spārniem! Tas pirmais uz skolu nācis 
lēni, ar slinkumu, ar piespiešanos, bez gribēšanas, bet tas otrais nācis priecīgs, gatavs mācīties, darīt, dot, 
dalīties un piedalīties. Laiks tam bijis bagātīgi izmantots un spilgts, jo skola bijusi pozitīvu iespaidu radītāja. 

Mācības skolā ir daļa no dzīves. Šī dzīves daļa ir ļoti nozīmīga. Viss, ko varam saukt par skolu, nav tikai 
ēka un skolotāji, jo cilvēks visvairāk iemācās ģimenē, apkārtējā sabiedrībā, veikalā, uz ielas, visur, kur viņam 
ir laime pabūt un piedalīties. Mēs mācāmies no visiem, ar kuriem lemts tikties, sarunāties vai draudzēties. Ik 
situācija kaut ko iemāca. Tomēr- jo vairāk un labāk būsi iemācījies, skolas solā sēdēdams, jo labākas būs 
tavas spējas saprast, ko ir un ko nav vērts mācīties no apkārtējās pasaules. 

Pēc aprīļa seko maijs, kurš prasīs, lai katrs no mums uzrāda sava darba rezultātus, prasīs pabeigtus 
darbus, izlasītas grāmatas, pierakstītas darba burtnīcas. Un atzīmes, kuras tu būsi nopelnījis! Nedari kaunu 
ne sev, ne skaistajam maijam! Pašlaik ir īstais laiks pārskatīt darāmo, laiks pārlūkot mācību grāmatu 
pēdējās lappuses, kas vēl jāmācās, jāapgūst, jāizlasa. Jāvelta vēl arī papildus uzmanība tam, kas neveicas, 
ko tu nesaproti. 

Lai tev silts un saulains maijs, lai katra diena tevi vēja spārniem nes tuvāk vasarai! 

 Aprīlis- talku laiks! 
 
Šogad skolas apkārtnes sakopšanas talka tika organizēta sestdienā- 21.aprīlī. Vecāko 

klašu skolēni grāba pērnās lapas un vāca atkritumus, bet jaunako klašu skolēni lasīja 
nolūzušo koku zarus. 

1.un 2. klase strādāja pie Mežmuižas baznīcas, 3.klase rūpējās par tīrību pie dīķa, 
4.klase sakārtoja BMX trasi un izgrāba ozolu birzi. 5.klase sakārtoja peldvietu sezonas 
atklāšanai. Par ezermalas ugunskura vietas apkārtnes sakopšanu parūpējas 6.klase, bet 
volejbola laukumu saveda kārtībā 7.klase. 8.klase talkoja Brāļu kapos. Parka futbola 
laukumā strādāja 9.klase, bet vidusskolēni rūpējās par Dzirnavezera apkārtnes sakopšanu. 
Visi čakli darbojās norādītajos objektos un priecājās par saulaino dienu. 

Šogad 28.aprīlī visiem skolēniem kopā ar ģimenēm bija iespēja doties uz dabas parku 
Tērvetē, lai nopelnītu brīvbiļetes parka bezmaksas apmeklējumiem. Daudzas ģimenes to 
izmantoja un čakli strādāja pie šķeldas izlīdzināšanas, lai ierīkotu parka teritorijā jaunus 
celiņus un atpūtas vietas. 

Paldies visiem, kas ik dienu rūpējas par apkārtējās vides sakopšanu un to nepiedrazo! 
 

                                                Kristiāna Žeka, 10.klases skolniece 
 

 

2018 gada aprīlis Augstkalnes  vidusskolas  avīze 8 ( 90 ) izdevums 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Marts un aprīlis Augstkalnes vidusskolas 11. klases skolniekam Endijam Andersonam pagāja zinātniski pētniecisko darbu 

zīmē. 23. martā viņš godam aizstāvēja savu darbu „Komiksu popularitāte pasaulē un Latvijā” reģionālajā zinātnisko darbu 

konferencē Jelgavā un saņēma apliecinājumu, ka ir ieguvis tiesības iestāties LLU Tehniskās fakultātes studiju programmā 

„Dizains un amatniecība” ārpus konkursa par valsts finansējumu, kā arī izcīnīja tiesības piedalīties valsts  zinātniski 

pētniecisko  darbu aizstāvēšanā.  

Puisis jau kopš agras bērnības lasa un interesējas par komiksiem, to vēsturi un attīstību. Par šo tēmu Endijam ir ļoti plašas 

zināšanas. Endijs arī zīmē. Tāpēc likumsakarīgi, ka rakstīja savu zinatnisko darbu par to, kas patīk un interesē.  

Par Endija darbu un viņa zīmējumiem ļoti labas atsauksmes bija arī darba recenzentei māksliniecei Zanei Zlemešai, kura 

saka, ka (citāts) „autora viedoklis izpaužas viņa darbos, interesanta šķiet autora aizraušanās ar zinātniskās fantastikas žanru, 

kā arī viņa supervaroņu adoptācijas, kuru atsauces rodamas mitoloģiskos tēlos, mīti un leģendas ir mūsdienu supervaroņu 

stāstu arhetips, tādēļ ir interesanti redzēt, kā Endijs izmanto latviešu mitoloģiju supervaroņa tēlam - Zalktim. Novēlu Endijam 

neapstāties un turpināt izzināt komiksu pasauli!” 

Un Endijs to arī dara. Izstrādājot savu zinātnisko darbu, viņš nolēma, ka zīmēs komiksu par mūsu novadnieku Kristapu 

Morbergu. Pats Endijs saka, ka (citāts) „pats esmu iedvesmojies gan no bērnībā lasītajiem komiksiem, gan no Kao (Kao Viets 

Ngujens- komiksu mākslinieks, ar kuru Endijs sazinājās zinātniskā darba tapšanas laikā) darbiem, tāpēc esmu sācis veidot 

komiksu par ievērojamo mecenātu, manu novadnieku - Kristapu Morbergu. Komiksam esmu sācis izstrādāt skices un 

scenāriju. Darbs nav viegls, tas prasa daudz laika un zināšanu. Ir cerības šo komiksu pabeigt līdz 2018.gada rudenim, jo tas 

spētu kalpot gan kā izglītojošs materiāls skolā, gan kā vēsturiski nozīmīgs darbs Tērvetes novadam un Latvijas  Valsts 

simtgadei.” 

20. aprīlī Rīgā  LU un RTU norisinājās 42. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Šogad valsts zinātnisko darbu 

konferencē piedalījās 979 skolēni ar 799 darbiem no visas valsts. Darbi bija pārstāvēti 23 sekcijās. Endijs Andersons savu darbu 

„Komiksu popularitāte pasaulē un Latvijā” aizstāvēja mākslas sekcijā. Endija prezentācija atstāja ļoti pārliecinošu iespaidu. 

No maksimāli iegūstamajiem 40 punktiem Endijs ieguva 32 punktus. 

Ir ieguldīts milzīgs darbs, iegūta pamatīga pieredze un rasts apliecinājums, ka viss ir iespējams.  Tikai tad, ja dari to, kas 

patīk, būs rezultāts. Kā konferences atklāšanā teica LU Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas nodaļas vadītājs dr. Guntars 

Kitenbergs: „Skaties plaši, bet seko sirdij!”  

Paldies Endija vecākiem un vecvecākiem par pacietību un sapratni darba tapšanas laikā un Augstkalnes vidusskolai par 

atbalstu. 

Augstkalnes vidusskolas skolotāja Inese Blūma 

Esi Līderis! 

„Esi Līderis” ir Latvijas skolu projekts, kas skolēniem no 7.-12. klasei dod iespēju iegūt zināšanas, 

prasmes un iemaņas uzņēmējdarbībā. Projekta mērķis ir  motivēt skolu jauniešus apzināties karjeras izvēles 

nepieciešamību. 

Šajā mācību gadā arī četri  Augstkalanes vidusskolas 7. klases skolēni ir iesaistījušies šajā projektā. Visa 

mācību gada laikā viņi apguva programmu  „Starts”, kas iepazīstina skolēnus ar nākotnes plānošanu, brīvā 

laika pavadīšanas iespējām, dažādām profesijām un darba tirgū nepieciešamajām prasmēm. 

Līdztekus teorētiskajām nodarbībām, skolēni iesaistījās arī dažādos praktiskos projektos.  

2018. gada 2. martā Sanita Bičuša, Jānis Misulis un Valdemārs Lācis piedalījās konkursā  

„Profesionālis.”  Augstkalnes vidusskolas komanda „Aiz Durvīm” ieguva pateicību un 8. vietu no 30 

Zemgales reģiona skolu komandām. No janvāra līdz aprīlim skolēni aktīvi iesaistījās līderprojektā  „Es 

savai skolai ”. Bija jāizveido praktiski pielietojams projekts, kuru varētu iedzīvināt un izmantot skolas 

dzīvē. Projekti bija desmit nominācijās.  Augstkalnes vidusskolas septītklasnieki  izveidoja spēli „Izstaigā 

Tērvetes novadu.”  Domāja ideju, radoši strīdējās, izstrādāja stratēģiju, zīmēja un līmēja. Darba process 

bija jāiemūžina foto un video. Pirms darba nosūtīšanas uz Rīgu, spēli izspēlēja kopā ar klasesbiedriem. 

Projekts tika atbilstoši tehniski noformēts un nosūtīts ,,Esi Līderis” žūrijas komisijai.  



  

Augstkalnes vidusskolas 

komanda „Aiz Durvīm”  

ieguva nomināciju – 

Atraktīvākais projekts un 

tiesības 20. aprīlī  

piedalīties noslēguma 

pasākumā Rīgā. Uz Rīgu 

devās Sanita Bičuša, Jānis 

Misulis un Daniels Arnolds 

Kokins. Prieks un 

gandarījums par paveikto! 

Projekts „Esi Līderis” 

skolēniem sniedza 

pieredzi, apziņu, ka arī mēs 

varam. Viss ir iespējams, 

tikai jānotic tam, ko dari. 

Paldies skolēnu 

vecākiem par atbalstu un sapratni! Paldies Augstkalnes vidusskolai par iespēju nokļūt Rīgā 

un piedalīties pasākumā! 

Augstkalnes vidusskolas skolotāja Inese Blūma 

ROBOTIKA 

27.aprīlī Augstkalnes vidusskolas 5; 6 un 7.klašu skolēnu delegācija devās uz mūsu 

sadraudzības skolu – Žagares ģimnāziju Lietuvā. Skolu sadarbības ietvaros, iepazināmies ar 

viņu pieredzi ROBOTIKĀ. Programmējamos robotus viņi izmanto informātikas stundās un 

robotikas pulciņā. Mums tika dota iespēja pašiem uzbūvēt sacīkšu automobili un 

uzprogrammēt tā vadības programmu. Ar izveidotajiem auto rīkojām ātrumsacīkstes. Bija 

interesanti un aizraujoši !                                                               Skolotājs Jānis 

 


