
 

 

 

 

 

 

2019.gada aprīlis                               Augstkalnes vidusskolas avīze                          8 ( 99)  izdevums 

 

Redaktora sleja 
 Aprīlis- Lieldienu un Lielo talku mēnesis, kad mēs visai 

pasaulei varam parādīt, cik jauki dzīvot tīrā un sakoptā 

Latvijā, kā protam svētkus svinēt un atpūsties. Bet nedrīkstam 

tomēr aizmirst pašu svarīgāko- uz skolu mēs nākam mācīties 

un zināšanas krāt. 

Aprīlis šogad atnesa necerēti daudz siltuma… Viss jau 

pirms laika sāka plaukt, augt un ziedēt. Un arī mēs 

priecājāmies par negaidīto dabas dāvanu- ziedoni aprīlī. 

 Daudzajās svētku dienās apjautām, ka katra sekunde, 

minūte, stunda, diena un nedēļa mūs strauji pietuvina mācību 

gada noslēgumam. Bet, priecājoties par silto laiciņu, ir 

sakrājušies nepadarītu darbu kalni. Mācību gada noslēgumā 

neviens nevarēs aizbildināties, ka galvā bija pavasaris. Par tevi 

runās tikai un vienīgi tavi darbi. Gudrība katram pašam 

jāsalasa- pa kripatiņai, pa drusciņai, pa mazumiņam. Tā visi 

to lasījuši pat gadu tūkstošiem pirms tevis. 

 Aprīlī vienā mirklī uzziedēja viss- gan tulpes, gan narcises, 

gan ievas, bet maijs ieviesa savas korekcijas, atgādinot, ka 

visam savs laiks. 

 Itin viss, ko mēs piedzīvojam gan mājās, gan skolā, gan plašajā pasaulē, veido mūs ar tiem, kas 

mēs esam. Tāpēc tagad steigsim nokārtot savus parādus un atvērsim sirdis pavasarim bez stresa, darot 

to, kas jāizdara! 

 

Tikšanās ar Armandu Tripānu… 
Projekts ,,Skolas soma” 18.aprīlī mums dāvāja vēl vienu 

lielisku iespēju- tikšanos ar sporta žurnālistu A.Tripānu, kurš visus 
klātesošos iepazīstināja  ar savu dzīves pieredzi un vērtīgām pa-
,,mācībām”. 

 Pirmā mācība- dzīvē viss ir iespējams. Ja kaut ko esi 
nodomājis sasniegt, kam pat grūti šobrīd noticēt, vajag mēģināt un 
šo sapni piepildīt. Nekad nesaki- nekad! 

 Otrā mācība- tu ļoti nozīmīgs esi savai skolai, savam 
pagastam, bet citur tu būsi viens no daudziem. Un tad nu, lūk, 
centies sevi pierādīt, lai tevi var ieraudzīt! 

 Trešā mācība- neiznieko dzīvi! Nebēdz no stundām bēgšanas pēc! Katrs 
dzīves mirklis cilvēkam ir svarīgs, katrai dienai jābūt saturīgai un piepildītai. 

 Ceturtā mācība- bez nopietna darba augsti rezultāti nevienā jomā nav 
iespējami. Arī talanti daudz strādā un vingrinās. 

 Piektā mācība- jau šobrīd piezvani savai mammai un pasaki, cik viņa tev ir 
svarīga. Neatliec to uz rītdienu, jo rītdienas var nebūt. 



 Sestā mācība- tu esi bagāts, jo tu mācies pilī! Novērtē to, kas tev dots! Visā 
plašajā pasaulē tikai nedaudziem cilvēkiem ir tāda ekskluzīva iespēja. 

 Septītā mācība- pasaulē ir daudz ceļu, 
bet tikai viens- vismīļākais ceļš, kas tevi ved uz mājām. 
Lai kāds ir šis ceļš, tas ir tavs mājupceļš! 

 Divas stundas aizritēja nemanot, jo 
bija iespēja arī diskutēt un izteikt savu viedokli. 
Stāstījumu papildināja fragmenti no A.Tripāna 
veidotajām dokumentālajām kinolentēm. Paldies par 
padomiem! 

         Elvis Jansons, 11.klases skolnieks 

Tērvetes novada skolu dižošanās 

 10.aprīlī Tērvetes novada kultūras namā tika aizvadīts kārtējais novada 

skolu- Augstkalnes vidusskolas un Annas Brigaderes pamatskolas- koncerts 

,,Nākam kopā dižoties!”, kura laikā bija iespējams apskatīt arī interešu izglītības 

pulciņu darbu izstādi. 

 Pasākuma ievadā klātesošos sveica izglītības darba koordinatore Inita Roze. 

Viņa pateicās visiem par pasākuma tapšanā ieguldīto darbu, jo šāda dižošanās 

norisinās jau ceturto gadu. 

 Pirmie uzstājās visjaunāko pulciņu dalībnieki- novada kultūras nama sporta 

deju pulciņš un Augstkalnes pagasta bērnu deju kopa ,,Dancītis’’. 

 Tālāk sekoja Annas Brigaderes pamatskolas skolēnu uzstāšanās ar savu 

koncertprogrammu, kuru veidoja gan dejas, gan dziesmas, gan deklamācijas, gan 

dižošanās ar saviem sasniegumiem dažādos projektos. 

 Augstkalnes vidusskolas uzstāšanos ievadīja Leldes Krūmiņas priekšnesums- 

Raiņa dzejolis ,,Pirms desmit gadiem”. Tad sekoja gan dziesmas, gan dejas, kas 

apliecināja skolēnu aktivitāti, apmeklējot pulciņus. Visus pārsteidza 4.klases 

meiteņu priekšnesums ,,Cup song”, lielā ātrumā sinhroni darbojoties ar 

plastmasas glāzēm. Klātesošie tika arī iepazīstināti ar prezentāciju par aizvadītā 

mācību gada interesantākajiem un nozīmīgākajiem pasākumiem Augstkalnes 

vidusskolā. Dižošanās noslēgumā abas skolas saņēma arī speciālbalvas- košu 

bizbizmārīti un kameni. 

                                                               Endijs Šnepsts, 6.klases skolnieks 
 

 

 

 

 

 



Aprīlis- talku un spodrības mēnesis… 

 Mūsu skolas skolēniem šajā mēnesī bija izdevība piedalīties divās 

talkās- 16.aprīlī varēja doties uz Dabas parku Tērvetē, lai labi 

pastrādātu un nopelnītu ieejas brīvbiļeti, kā arī 30.aprīlī Lielās talkas 

laikā bija iespēja parūpēties par skolas apkārtnes sakopšanu.  

 Tērvetē kā vienmēr mūs visus sagaidīja parka speciālisti, lai 

vispirms ierādītu veicamos darbiņus, bet pēc tam sarīkotu konkursu ar 

balviņām. Mēs stādījām mežu. Egļu mežu. Darbs bija jāveic ļoti 

rūpīgi, tāpēc ka visu aprīli nebija lijis lietus un zeme bija sausa. Lai 

jaunie kociņi ieaugtu, neviens saknītes galiņš nedrīkstēja palikt virs 

zemes. Bet stādīšanai sagatavotā vieta bija zaraina, tāpēc lāpstu 

iedurt zemē bija ļoti grūti. Mums visu izdevās sastādīt ļoti labi. 

Noslēguma konkursā katrs individuāli pelnījām žetonus, lai tos beigās 

iemainītu pret balvām. Tomēr vislielākā balva ir ieejas brīvbiļete, jo tagad katrs no mums ikdienā var 

plānot savu atpūtu dabas parkā. 

 Ikviens cilvēks ir lepns, ja viņa māju apkārtni kāds 

apbrīno un priecājas par to. Mūsu skola atrodas pilī. Pils vārds 

vien jau raisa pozitīvas asociācijas. Un mēs arī esam lepni un 

priecīgi par skaisto ainavu visapkārt. Bet pēc ziemas parasti ir 

jāiegulda papildus spēki, lai apkārtni sapostu. Tāpēc katra klase 

saņēma veicamos uzdevumus. Mums vajadzēja parūpēties par 

apkārtni pie jaunā stāvlaukuma. Grābām lapas, vācām 

nolūzušos zarus un pašu nomestos papīrus. Citi tīrīja ezermalu, 

citi veidoja apstādījumus vai uzlaboja sportošanas un atpūtas 

vietas pie skolas. Visi strādājām apzinīgi, jo Lielajā talkā 

piedalās tikai tie, kas grib, lai Latvija būtu tīra un zaļa valsts. 

 Kad lielie darbi padarīti, ir laba sajūta, jo tikai tagad pa 

īstam pavasarim ir durvis vaļā. Esi sveicināts, pavasari! 

                                                Madara Bružus, 6.klases skolniece 
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