
 

 

 

 

 

 

2019.gada janvāris                             Augstkalnes vidusskolas avīze                      5 ( 96)  izdevums 

 

Redaktores sleja… 

 Ziema… Ledus mirdzums, sniega baltums, zvaigžņu spožums… Tik daudz skaista! Bet pasaulē ir 

cilvēki, kas nekad mūžā nav redzējuši sniegu, tāpēc nespēj iztēloties sniega kupenu krāšņumu un 

sarmoto koku baltumu. Mūsu dabas gleznainumu.  

 Ziema- tas ir lielisks laiks, kad ikviens var būt radošs, jo aukstumā nosaldētais degungals tā vien 

aicina doties istabā sasildīties, palasīt kādu grāmatu, pazīmēt, pastrādāt kādu rokdarbu vai pagatavot 

kaut ko garšīgu. Katrs no mums šoziem ir noķēris kādu burvīgu fotomirkli, uzzīmējis kādu lielisku 

zīmējumu, varbūt pat uzadījis siltu zeķu pāri, izlasīji kādu grāmatu, pagatavojis savu iecienītāko našķi. 

 Ziema- tas ir arī cerību laiks. Kā gan citādi cilvēki būtu iemācījušies izdzīvot tumsu un aukstumu? 

Ziema ir lielisks laiks, lai ticētu tam, ka atmoda pienāks, ka ledus izkusīs, ka pavasara ūdeņi piepildīs 

sausās akas, ka sniegi aizplūdīs uz jūru, ka pēc pelēcīgi baltā atdzīvosies krāsas, uzņirbēs skaļa dzīvība 

un no mūsu sirdīm debesīs izlidos pavasarīgs prieks. Pavisam savādāks kā ziemā. 

 Mums ir tik daudz dots. Burvīgā mainība, gadskārtu ritums, kas nekad neļauj iemigt un 

garlaikoties. Mums no dabas ir iemācīts ticēt, ka atmoda pienāks, ka vasara būs. Un nespēs apnikt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1991.gada Barikāžu laiku atceroties… 

 Šogad mūsu skolā 1991.gada janvāra 

notikumu atcere tika organizēta pa klašu 

grupām. Mēs, 3.- 6.klašu skolēni, pulcējāmies 

skolas zālē, lai satiktos ar Barikāžu dalībnieku 

Gunti Dudi no Augstkalnes. 

 Guntis Dude stāstīja, ka Barikāžu laikā 

1991.gada janvārī lielā mērā izšķīrās Latvijas 

neatkarības būt vai nebūt. Padomju armijas daļas 

un speciālo uzdevumu vienības uzbrukumā Viļņas 

TV tornim nogalināja 14, bet ievainoja 110 

neapbruņotus civiliedzīvotājus. 

 13.janvāra rītā Latvijas Tautas frontes vadītāji 

Dainis Īvāns un Romualds Ražuks Latvijas Radio 

aicināja Latvijas iedzīvotājus pulcēties Domu 

laukumā un Rīgas ielās stratēģiski svarīgo objektu 

aizsardzībai. Un tā neticamā ātrumā sāka slieties 

barikādes. Uz Rīgu plūda smagā lauksaimniecības un celtniecības 

tehnika, kuras uzdevums bija aizsargāt pieeju barikādēm. Doma laukumā, pie televīzijas torņa 

Zaķusalā un citur Rīgā dega barikāžu aizstāvju ugunskuri. Ikvienam barikāžu dalībniekam bija 

jāuzņemas augsts risks, jo toreiz tautai nebija no kā gaidīt atbalstu. Tas bija ārkārtīgas 

spriedzes laiks. Katrs cilvēks uzņēmās šo sev uzticēto vietu nosargāt Latvijas brīvības un mūsu 

šodienas neatkarības vārdā. 

 Omoniešu uzbrukums iekšlietu ministrijai 

sākās 20. un 21.janvārī. Ministrijas 

aizstāvēšanas kaujai bija ļoti liela nozīme, jo tas 

bija pirmais un vienīgais gadījums, kad OMON 

kaujiniekiem Latvijā tika izrādīta reāla 

pretestība. Barikāžu laiks saliedēja tautu un 

parādīja mūsu spēku. 

 Tikšanās noslēgumā noskatījāmies 

filmu par 1991.gada janvāra notikumiem  un 

pateicāmies G.Dudem par atmiņu 

stāstījumu. 

 

                                                               

Egīls Pocevičs, 

 6.klases skolnieks 



Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana- pārbaudījums 11.klases  

skolēniem.  

 Katru gadu 11.klases skolēni ar satraukumu gaida savu zinātniski pētniecisko darbu 

aizstāvēšanu, jo jāprezentē skolasbiedriem gandrīz divu gadu garumā veikts pētījums. Daudz 

pūļu prasīja arī darbu noformēšana un pētījuma daļas sagatavošana. Nu viss jau aiz 

muguras, bet labākie darbi izvirzīti  dalībai starpnovadu konkursam. Mūsu skolu šogad 

pārstāvēs Maija Skalbiņa un es, Kristiāna Žeka. 

                                                          Kristiāna Žeka, 11.klases skolniece 

 

 

 

 

 

 

Nr. ZPD autors                        Darba nosaukums 

1. Samanta Anna Labalaika Dzimumstereotipi ikdienā un to popularitāte 

jauniešu vidū. 

2. Betija Dunauska Augstkalnes vidusskolas jauniešu noslogojums un 

tā iespējamās sekas. 

3. Amanda  Strakša Ķermeņa apgleznošanas māksla un tās popularitāte. 

4. Kristiāna  Žeka Augstkalnes vidusskolas jauniešu vērtību  

salīdzinājums ar  audzināšanas procesā noteiktajiem 

tikumiem jeb vērtībām. 

5. Elvis Jansons Sociālie mediji un to popularitāte Augstkalnes 

vidusskolā. 

6. Artūrs  Misulis Drons un tā pielietojums. 

7. Maija  Skalbiņa Edgara Oto Pinkas dzīvesstāsts Latvijas vēstures 

kontekstā. 

8. Ērika   Asmusa Bukaišu pagasta bibliotēka- vietējais sabiedriskais 

un kultūras centrs. 

9. Laura   Pāvulāne Jauniešu nepietiekamie miega iemesli un to iespaids 

uz jauniešu darbaspējām. 



,,Skolas soma’’- iespēja apmeklēt teātra izrādi… 

 6. un 8.klases skolēni 25.janvārī Rīgā Dailes teātrī apmeklēja izrādi ,,Planēta 

nr.85”. Man bija pārsteigums, ka lugas režisors Dmitrijs Petrenko ir dzimis 

1981.gadā, bet autore Justīne Kļava- 1990.gadā, tātad pati nemaz nav dzīvojusi 

tajos laikos, kurus attēlo izrādē! 

 Lugas struktūra bija sarežģīta. Tika izmantota gan ceļošana laikā, gan 

sapņa motīvs, gan ceturtās sienas nojaukšana starp publiku un aktieriem. 

Galvenais varonis Krišjānis skatītāju priekšā nonāca trīs dažādos laikos- 

2018.gadā, kad viņam bija 32 gadi, 1998. un 1985.gadā, kad norisinājās galvenā 

darbība. Kad Krišjānis nonāca pagātnē, viņš ieraudzīja savu tēti Andri un 

mammu Daci kā jauniešus. Un tētis bija  pavisam citāds ne tikai vizuāli, bet arī 

savas drosmes, godīguma un enerģijas ziņā. Tas bija cilvēks, kas negribēja 

samierināties ar nejēdzīgo tagadni. PSRS identitātes zīmes bija pietiekami 

spilgtas un asprātīgas, lai radītu priekšstatu par šo laiku. Spilgti bija Krišjāņa 

iedomu draudziņi- Čeburaška, Fantadroma kaķis Indriķis un kāda pioniere. 

Leonīda Brežņeva tēls tika atveidots kā absurda figūra, kas klīst apkārt kā 

komunisma rēgs. Šādi lugas autore mēģināja atrast kodus, ar kuriem izskaidrot 

laiku, kuru pati nav piedzīvojusi. 

 Izrādē skanēja samērā daudz mūzikas, tās pārsvarā bija cauri gadiem 

izdzīvojušas un populāras Mārtiņa Brauna dziesmas. 

  Lugā spēlēja arī populārā latviešu aktrise Olga Dreģe un daudzi talantīgi 

jaunie aktieri. 

 Izrādes apmeklējums mūs iepriecināja, tāpēc ar nepacietību gaidīsim arī citus 

,,Skolas somas” piedāvājumus. 

 

                                                           Madara Bružus, 6.klases skolniece    

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


