
 

 

 

Redaktores sleja 

Aiz loga reibina pavasara ziedu smarža… Spīd spoža saule, un gaiss ir neraksturīgi silts. Tu 
priecājies un sapņo par peldēšanos, jo maijā parasti tā nav. Bet šogad ir! Ir karsti, tomēr bezgala labi. 

Te nu mēs stāvam savas vasaras košo vārtu priekšā! Apkārtne rotāta baltiem ābeļziedu 
kalniem, tā piepildīta ar reibinošo ceriņziedu smaržu. Ir tik labi! Tu stāvi skolas terasē un sajūti vasaras 
tuvumu, jo cilvēks ir saistīts ar savu zemi, ar pasauli, ar vēju un ūdeni. Ar dzīvi. 

Jau atkal kārtējais mācību gads ir aizritējis, un Zvaniņsvētki iezīmējuši  19 skolēniem skolas 
gaitu noslēgumu Augstkalnes vidusskolā. Kāds bijis šis mācību gads? Uz šo jautājumu tikai katram pašam ir 
zināma atbilde. Tad, kad  noslēguma pasākumā skolas direktore teica simtiem paldies katram no mums par 
padarītajiem darbiem, vai tad tu padomāji, ko vēl varēji paveikt labāk, ko vēl varēji izdarīt, lai tavs un tavas 
skolas vārds izskan tuvu un tālu ar lepnumu. Padomā jau šobrīd, ar ko īpašu tu dižosies nākamgad, kurā 
jomā darbosies aktīvāk un rezultatīvāk! 

Vasara ir arī pārbaudījumu laiks. Vai tu esi atbildīgs un spēj parūpēties par sevi? Varbūt tu spēj 
parūpēties vēl par kādu citu? Varbūt tu proti lietderīgi izmantot savu laiku un nopelnīt pirmo algu? Vasara ir 
tavu jauno iespēju laiks, to nevajag izniekot! Ja strādā, tad čakli, lai būtu jēga! Bet, ja vasara ir tavs atpūtas 
un izpriecu laiks, tad izbaudi to no sirds- sauļojies, peldies, ceļo un priecājies! Ienirsti vasarā! Jo tā ir tava 
vasara. Šāda- vienīgā! 

Pavasara pārgājieni un ekskursijas… 

Lai labāk iepazītu savu zemi, skolēni mācību gada noslēgumā devās arī pārgājienos 

un ekskursijās. Par pieredzēto tika izvaicāti vairāki šo notikumu dalībnieki. 

1.un 2.klases bērni brauca iepazīt Bausku un tās apkārtni. Vispirms tika apskatīti 

dzīvnieki mini zoodārzā, tad ceļš veda uz Bauskas novadpētniecības muzeju, kur skolēni 

iemācījās darināt lelles. Pēc tam visi apskatījās vietu, kur kopā satek Mūsa un Mēmele un 

izveidojas Lielupe. Bet Bauskas motormuzejā varēja iepazīties ar dažādiem spēkratiem. 

Ekskursija bija ļoti interesanta, tāpēc bērniem tā 

patika. 

5.klases skolēni devās ekskursijā uz 

Talsiem un Laumu dabas un atpūtas parku, kur tika 

izstaigātas visas 4 takas un spēlēts mini golfs. 

Visinteresantākā bija Bišu taka, kur tika izzināti 

bišu dzīves paradumi. Visus pārsteidza fakts, ka 

bitīte dzīvo tikai 1-2 mēnešus un strādā 

nepārtraukti  bez atpūtas. Sporta takā nācās 

pārvarēt dažādus šķēršļus, bet dabas un dzīvnieku 

takās varēja iepazīt botāniskus un zooloģiskus 

2018 gada maijs, jūnijs Augstkalnes  vidusskolas  avīze 9 ( 91 ) izdevums 



pārsteigumus. Neaizmirstamā atmiņā paliks Talsi- pilsēta uz 9 pakalniem. 

Ar saviem iespaidiem par pārgājienu uz Garokalnu dalījās arī 10.klase. Viņiem 

šķērslis nebija pat attālums, kas bija jāpārvar, lai aplūkotu vietu, kur, iespējams, mitinās 

aizsargājamie Smilšu krupji. Kā balvu sev viņi dāvāja lielisku atpūtu peldvietā, kur kārtējo 

reizi pierādījies, ka viņiem ir izveidojies lielisks klases kolektīvs. 

                     Informāciju apkopoja Egīls Pocevičs, 5.klases skolnieks 

 

Latvijas Meža dienās Tērvetē… 

 25.maijā visi mūsu skolas skolēni 

organizēti klases audzinātāju pavadībā devās 

uz Latvijas Meža dienām, kas norisinājās LVM 

dabas parka Tērvetē jaunajā daļā Kurbada 

zeme. Pasākums bija bez maksas, 

dalībniekiem vajadzēja reģistrēties 

informācijas centrā, lai saņemtu klašu 

kolektīvu dalībnieka karti. Šajā dienā bija 

iespējams iepazīt vairāk nekā 50 meža izziņas 

punktu. Visas klases, kuras sakrāja vismaz 10 

zīmodziņus, ieguva specbalvu- iespēju 

apmeklēt bez maksas līdz dienas beigām visu 

parku. Kurbada zemē bez maksas varēja arī 

vizināties ar pasaku vilcieniņu, jo attālums no 

informācijas centra līdz attālākajiem 

kontrolpunktiem bija 2 km. Notiekošajā bija 

ļoti viegli orientēties, jo katra klase bija 

saņēmusi arī 

 Kurbada zemes karti.  Meža darbnīcās mēs 

iepazinām dažādas meža vērtības. Man ļoti 

patika pašam pagatavot putnu būrīti, bet citi 

labprāt piedalījās dažādās viktorīnās un 

momentkonkursos. Mēs uzzinājām daudz jauna. 

Piemēram, ka vairāk nekā pusi Latvijas 

teritorijas sedz meži, ka pēdējos 100 gados 

mežu platības Latvijā ir pieaugušas divkārt, jo 

viena nocirstā koka vietā tiek iestādīti divi jauni. 

Bet Latvijas eksporta ienākumus veido gatavā 

koksnes produkcija, nevis baļķi, kā bieži vien 

daudzi iedomājas. Mežs ir Latvijas zaļais zelts. 

Tā ir vērtība, kura jākopj un jāsaglabā, lai ar 

Latvijas mežiem varētu lepoties arī nākamos 

100 gadus. 

                                                                       

Endijs  Šnepsts, 5.klases skolnieks 

 



Skolas gadi ir dzīvē visskaistākie…  

 Zvaniņsvētkos izskanēja mācību gads 19 
Augstkalnes vidusskolas skolēniem. Šajā dienā skolas beidzēju 
sarakstam piepulcējās šādi skolēni no 9.klases: Samanta Bērzone, Juris 
Boboks, Māris Briģis, Ernests Daukste, Niklāvs Freimanis, Kārlis 
Krūmiņš, Kristiāns Liniņš, Samanta Šuleiko, Madara Veide. Un 
12.klases skolēni: Elīna Berga, Gita Cīrule, Asnate Egle, Aigars Lauris 
Griņus, Everita Lora Klova, Ralfs Daniels Pikturns, Sendija Ruva, Solvita 
Šimkuna, Karlīna Veide un Kristiāns Vilciņš. 

Skanēja tradicionālie paldies skolai un skolotājiem. Bet 8. un 
11.klases skolasbiedri bija parūpējušies, lai katrs no topošajiem 
absolventiem gaisā var palaist savu sapņu balonu, lai katrs var 
apzināties Augstkalnes vidusskolā aizvadīto gadu nozīmību. Jo tas ir 
dzīves pamatu pamats. Vai šodienas topošie absolventi godīgi var sacīt, 
ka liecībā redzamais atbilst spējām, ka liecībā nav pārāk zemu vērtējumu 
kādā no mācību priekšmetiem? Šobrīd tie ir vērtējumi, par kuriem pats 
vien esi atbildīgs, bet reiz tas būs darbs, kuru tu iegūsi atbilstoši savām 
zināšanām un prasmēm. 

Ikvien sveicējs vēlēja izdošanos un veiksmi turpmākajos dzīves ceļos. 
Rokās sagūla ziedu klēpji, bet sirdī- prieks… Priecājieties par mirkli! 
Priecājieties, ka jūs esat! Pat viens mazs saules stariņš spēj atnest 
pelēkā dienā prieku. Mācieties visu mūžu! Mācieties izzināt sevi! Jo tikai 
labestība atver pasauli. Laba doma rada, slikta doma- grauj. Jums ir 
dota izvēle- izdomāt un lemt… Lemt savu nākotni. 

                                                        

Kristiāna Žeka, 10.klases skolniece 

 



Notikumu fotogalerija 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelta, sudraba 

un bronzas 

liecību ieguvēji 

sākumskolā 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tērvetes novada domes  

GODA MEDAĻAS saņēmēji 

pamatskolas un vidusskolas 

grupās 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


