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 Pagājušā mācību
gada absolventi. Kā
viņiem klājas?
 Kuri ir pamanāmākie
skolēni mūsu skolā?
Tuvojoties pavasarim,
rodas vēlēšanās tumšas krāsas apģērbu
ielikt pēc iespējas
dziļāk skapī, baudīt
garos un gaišos vakarus, kā arī daudz
smaidīt.
Iedvesmai
rādām jūsu piedāvātos ieteikumus labākai
dzīvei :)
Kā arī sākam jaunu
tradīciju — katram
avīzes numuram izvēlēsimies numura citātu.
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lasītājiem aizdomāties ilgi cerot, nogurst un zaudē spēkus sai viņa nāk
par vērtībām Raiņa ņemt, kad laime reiz nāk. Biež
viņu gaida atnācitātā:
par vēlu, sevišķi, kad
. Ceri uz sevi, tas
kam kopā ar atzinību
par vēlu.
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Novēlējumus uzklausīja un
pierakstīja: Rūta
Krista
Pērkone,
8. kl.
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Ziemas olimpiāde
Pašās janvāra beigās 1.-4. klases saņēma ielūgumus ierasties uz Sniega karalienes masku balli.
Lai nokļūtu uz šo masku balli, ikvienam skolēnam bija jāpiedalās vairākās Sniega karalienes
izsludinātajās aktivitātēs.
Tā kā 2. februāris ir Sveču diena, bērni aizrautīgi veidoja daţādas svecītes papīra plastikas tehnikā. Centīgākajiem tika Sniega karalienes pateicības par rūpīgi izgatavoto svecīti:
1. klasē visrūpīgāk strādāja Aivars Leišavnieks,
2. klasē pateicību saņēma Silvis Ozoliņš,
3. klasē visoriģinālākā svecīte bija izdevusies
Sintijai Vīksniņai,
4. klasē skaistākais darbiņš bija Endijai Garajai.
Čaklākie rēķinātāji:
Otrdien Sniega karaliene aicināja visus doties uz
kalniņu baudīt ziemas priekus. Skolēniem bija iespēja izvizināties ar zirdziņu, par ko siltu „Paldies‖
jāsaka 2.kl. skolnieces Martas Felicitas vecmammai
Ievai Koškinai. Balvu – jautru noskaņojumu, kārtīgu svaiga gaisa devu un veselīgu nogurumu saņēma
ikviens, kas bija devies uz kalniņu.
Visas nedēļas garumā skolēniem bija arī nopietni
jāstrādā, cenšoties izcīnīt Čaklākā rēķinātāja, Ātrākā lasītāja un Centīgākā glītrakstītāja titulu. Katrs
skolēns no sirds centās labi paveikt šos uzdevumus,
tomēr Sniega karaliene diplomus pasniedza tikai
pašiem labākajiem:

1.klase – Patrīcija Apšeniece,
2.klase – Marta Felicita Sņegova,
3.klase – Lauris Sīlis,
4.klase – Meldra Pērkone
Ātrākie lasītāji:
1.klase – Laura Dārzniece,
2.klase – Marta Felicita Sņegova,
3.klase - Elvita Rizena,
4.klase – Ivars Dredžels
Centīgākie glītrakstītāji:
1.klase – Laura Dārzniece,
2.klase – Marta Felicita Sņegova,
3.klase – Sandis Saulvedis Ozoliņš,
4.klase – Meldra Pērkone.

Pēc darbīgas nedēļas visi ar prieku devāmies uz gaidīto Sniega karalienes masku balli. Katras klases
čaklākie lasītāji lasīja fragmentus no H. K. Andersena pasakas „Sniega karaliene”. Nu gan visi metās
jautros deju ritmos, par ko „ Paldies‖ sakām Rihardam Krilovam, nepacietīgi gaidot Sniega karalienes ierašanos. Un tikai pašā diskotēkas noslēgumā ieradās Sniega karaliene un apbalvoja centīgākos
Ziemas olimpiādes dalībniekus un katrai klasei pasniedza jaukas dāvanas.

Graužam ledu!

Sk. Ilze Dobrovoļska

Mēs – 7. klase – 9. janvārī devāmies uz Lazdukalna hokeja laukumu slidot, padzenāt ripu un pikoties. Laikapstākļi mūs nelutināja, jo iepriekšējā dienā uzsniga
divdesmit centimetrus bieza sniega sega. Tomēr šis fakts mūs nebiedēja, sniegs
tika notīrīts un laiks jauki pavadīts. Atpūtas brīţos apmainījāmies ar sniega bumbām, daţas tika raidītas skolotāja virzienā. :) Nedaudz vēlāk ieradās Ziemassvētku
vecītis un, ieraugot notīrītā sniega daudzumu un mūsu nelielo nogurumu, pacienāja mūs ar garšīgām konfektēm un piparkūkām.

Sk. Jānis Ikstens
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“Cielavas gudrības”
7. februārī Latvijas Dabas muzejā norisinājās konkursa
„Cielavas
gudrības‖ pusfināls. Jau pirms tam Rugāju novada vidusskolas skolēni tam cītīgi gatavojās, pildot daţādus Dabas muzeja mājaslapā atrodamos uzdevumus, kas bija āķīgi, grūti veicami, pat rēķināmi. Šī
gada konkursa tēma bija „Pasaules kalni‖. Populārākie kalni mājasdarbu prezentācijās bija Alpu
kalni Dienvidamerikā.
Lai gan konkursa dalībnieki bija manāmi uztraukušies, rezultāti iepriecināja: 5. klases skolēns Edmunds Zelčs ieguva augsto 3. vietu un tika uzaicināts piedalīties konkursa finālā 2. jūnijā,
bet Madara Ieviņa – 5. vietu.
Lietderīgais tika apvienots ar patīkamo, un pēc konkursa tika apskatīta muzeja ekspozīcija,
kas skolēnus sajūsmināja.
Turēsim īkšķus par konkursa finālistu vasarā!
http://www.dabasmuzejs.gov.lv/izglitiba/
muzej-nosl-gusies-otr-atlases-sp-le-kalni

Sk. Lolita Krēbse
Kad afišas uz ziņojumu dēļa sāka vēstīt par Sirsniņdienas diskotēku pašiem mazākajiem RNV
audzēkņiem, tika skaitītas dienas līdz ballītei. Radošā darbošanās priekā pagāja visa nedēļa, bērni
gatavoja apsveikumus, rotāja grupu telpas. Satraukums bija pārņēmis arī vecākus, jo mazie ballētāji
zināja teikt, ka jāsaģērbjas sarkanas krāsas apģērbā. Diskotēkas organizēšanā iesaistījās arī 11. klases audzēkņi Annija, Lauma, Arvis, un Dairis, kuri mazos iedrošināja daţādām aktīvām kustībām
un dejoja kopā ar visiem. Skanēja daudzas melodijas, taču visiecienītākā bija dziesma „Ballējam,
neguļam!‖ Tās laikā neviens nejutās noguris un,
vērojot videoklipu, visi enerģiski atkārtoja kustības.

Ballējam, neguļam!

Liels pārsteigums bija arī pēc diskotēkas, kad bērni cienājās ar āboliem, dzērvenēm pūdercukurā, konfektēm un dzēra dabīgo, vitamīniem bagāto ābolu sulu. Par šo cienastu sakām lielu,
lielu paldies pirmsskolēnu Daniela un Alīnas māmiņai Daigai
Brezinskai un viņas māsai Inesei. Paldies par Jūsu rūpēm, sirsnīgo attieksmi un jauko sadarbību!

Sk. Rita Pipure
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Ēnu diena 2015
Šogad Ēnu dienā piedalījos ar mērķi uzzināt vairāk par
IT (Informācijas tehnoloģiju) uzņēmumu darbību un
profesiju daţādību šajā jomā. Ēnoju „Accenture Latvia” uzņēmumā, kurš ir lielākais IT uzņēmums Latvijā
pēc darbinieku skaita. Plkst. 1000 ierados uzņēmumā,
piereģistrējos un devos uz telpu, kurā jau bija sapulcējusies daļa no skolēniem, kuri bija gatavi ēnot uzņēmumā.
Brīdī, kad visi bija ieradušies un piereģistrējušies, telpā
ienāca visu profesiju pārstāvji, kas strādā šajā uzņēmumā. Tikām iepazīstināti ar programmētāja, interneta
mājas lapu dizainera u. c. profesijām un to pienākumiem ikdienā. Uzzinājām arī daudz jauna par
„Accenture Latvia” uzņēmumu, iespējām pieteikties
praksē, ja mācīsimies kādā no augstskolām, kas saistītas
ar IT jomu, un iespēju pēc tam iegūt darba vietu uzņēmumā. Pēc informācijas saņemšanas mums tika dota
lieliska iespēja izmēģināt google brilles un izbraukt ralliju ar ekrānu, kas uzlikts kā brilles, ar īstu mašīnas stūri
un pedāļiem.

Izmēģinājuši jaunākās tehnoloģijas, apskatījuši uzņēmuma pasākumu galeriju
un iepazinušies ar telpām, kurās strādā
programmētāji, devāmies pie saviem
ēnu devējiem. Zināju, ka šī Ēnu diena
man būs savādāka nekā citus gadus, jo
ēnoju IT projektu vadītāju, kurš nerunā
latviski. Mans ēnas devējs runāja angliski un krieviski. Sapratāmies pat labāk,
nekā biju domājusi. Iepazināmies ar projektu izstrādes posmiem, piedalījāmies
viktorīnā, saņēmām atbildes uz visiem
jautājumiem, kas mums interesēja un
ļoti labi pavadījām laiku. IT projektu
vadītājam bijā četras ēnas. Divas meitenes un divi zēni. Interesanti bija tas, ka
abas meitenes bijām Elīnas un īsti nevarējām saprast, kuru no mums uzrunā.
Nobeigumā ieguvām Ēnu dienas apliecinājumus un devāmies satikties ar visām
ēnām un profesiju pārstāvjiem. Pārrunājām Ēnu dienā uzzināto un apgūto, interesantākos notikumus un pat nākotnes
plānus. Atvadījāmies no uzņēmuma darbiniekiem un devāmies katrs savu ceļu,
bet nu jau ar jauniem mērķiem, iecerēm
un zināšanām.

Elīna Smoļaka, 10. kl.
Fotoizstāde
No 13.—27. martam Rugāju novada vidusskolā varēja vērot fotogrāfa Igora Pliča fotoizstādi ―Preiļi
un preilieši gadalaiku ritumā‖. Tā bija viena no izstādēm - uzvarētājām tāda paša nosaukuma konkursā Preiļos un paredzēta kā dāvana pilsētai 86. dzimšanas dienā. Tajā vērojami iemūţinātie mirkļi no
ikdienas dzīves, dabas skati, ievērojamas ēkas un
neparasti skaisti fototvērieni četru gadalaiku griezumā.
13. februārī skolēni arī tikās ar mākslinieku.
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Deviņpadsmitā “Popiela”
Jau 19. reizi pēc kārtas skolā tika organizēta
„Popiela” (nākošajā gadā – jubileja!), un arī šoreiz tā priecēja ar ne mazāk krāšņiem un atraktīviem priekšnesumiem. Tā kā 2015. gads Latvijai
ir zīmīgs ar tās prezidentūras termiņa izpildi
Eiropas Savienības Padomē, arī „Popiela‖ aizritēja Eiropas Savienības skaņās un nokrāsās. Tas
arī bija iemesls tādu ciemiņu sagaidīšanai, kā,
piemēram, Angele Merkele, Iveta Grigule, Nikolā Sarkozī. Tā kā jūlijs Rīgā pulcēs dejotājus un
dziedātājus uz Vispārējiem Dziesmu un Deju
svētkiem, arī „Popielā‖ tika prezentēts čakls dejotājs – Zelta Zivtiņas zirgs, kurš, par spīti
savam raţenajam augumam, dejoja ļoti ritmiski un izskatījās kā tikko no reklāmas izkāpis.
Visi priekšnesumi bija lieliski (pārsteidza arī RNV 13, klase
ar dziesmu popūriju!), tajos bija ieguldīts liels darbs, bet ţūrijas locekļi – angļu valodas skolotāja Ināra Ločmele, „Kultūras kanona‖
filmēšanas grupas meitenes Svetlana Tomsone, Indra Vaļeniece,
Ilze Zizāne, Marika Šengelija un RNV absolvents Nauris Kadakovskis – lēma par šādu vietu sadalījumu:
1. – 4. klase:
1. vieta – Bermudu divstūris, ”Ballējam, neguļam” (RNV pirmsskola)
1. vieta – PSY, „Gangnamstyle” (2. klase)
2. vieta – Dzeguzīte, „Jampadracis” (1. klase)
3. vieta – Lauris Reiniks, „Es skrienu” (4. klase)
5. – 8. klase:
1. vieta – Olga Rajecka, „Saule riet” (Eglaines pamatskolas 9.
klase)
2. vieta – LMFAO, „PartyRockAnthem” (8. klase)
3. vieta – Village People,”YMCA” (7. klase)
9. – 12. klase:
1. vieta – Katy Perry, „Dark horse”(12. klase)
2. vieta – The Cranberries, „Zombie” (9. klase)
3. vieta – Steklo Vata, „Noviynoviy god” (11. klase)
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1.—4. klašu skatuves runas konkurss
2015. gada 20. janvārī notika Rugāju novada vidusskolas 1.-4. klašu
skatuves runas konkurss. No 1. klases piedalījās 8 skolēni, no 2. klases
- 3 skolēni, no 3. klases- 8 skolēni,
no 4. klases- 3 skolēni. Uz skolas
konkursu izvirzīti no 1. kl.- P. Apšeniece, G. Sietniece, R. Kontovs,
no 2. kl.- V. Orniņš, R. KikusteNagla, no 3. kl.- K. Arule, E. Rizena, no 4. kl.- M. Nazarova, D. Usenieks. Visi skolēni saņēma diplomus un klades, kur pierakstīt savus
mīļākos dzejoļus.

Nodarbība pie metālmākslinieka
26. februārī RNV ciemojās viesi no Rēzeknes Mākslas
un dizaina vidusskolas un pastāstīja par skolas piedāvātajām iespējām, kā arī skolēniem bija iespēja izkalt pašiem savas kaklarotas, rokassprādzes. Sīkāka informācija tiem, kurus ieinteresējis metāla izstrādājumu dizains
– http://rmdv.lv/main.php?lng=lv&p=9&pg=1.

Slīpējam nogāzes Ţagarkalnā!
Kad pavasaris sāka kausēt baltās sniega cepures un gaiss sasila līdz pat
plus desmit grādiem, sapratām, ka ir pēdējais laiks baudīt aizejošās ziemas
priekus un pēc stundām devāmies Cēsu virzienā uz Ţagarkalnu. Brīdī, kad
ieraudzījām tik daudz sniega vienuviet, elpa aizrāvās un 3 stundu ilgais
pasākums uz slēpēm vai snovborda dēļa varēja sākties! Daţiem jau pirmais
nobrauciens izdevās kā sportistiem no TV ekrāniem, bet daţiem šī bija
pirmā reize, kad tika „iemēģinātas kājas‖ uz sporta aprīkojuma. Neizmērojamais prieks, skolēnu entuziasms un apķērība bija tās lietas, kas pārsteidza instruktorus uz kalna. Skolotājām tika izteiktas uzslavas par pieklājīgajiem un centīgajiem skolēniem.
Žēl, ka ziema ar baltajiem sniega zābakiem aizčāpo prom un diez vai vairs
radīsies iespēja nostiprināt uz kalna iegūtās prasmes, bet atmiņas par lieliski pavadīto laiku paliks!

Foto A. Kukurāne.
1. vietas ieguvēji,
izvirzīti uz skolas
konkursu.

Foto L. Spriņģe.
Visi konkursa
dalībnieki kopā
ar skolotājām.
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Dabai labu darīt!
Šajā mācību gadā Rugāju novada vidusskolas paši mazākie audzēkņi tika rosināti vākt makulatūru, tādējādi iesaistīties otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu vākšanas konkursā: „Dabai
labu darīt!‖.
Divu mēnešu garumā mazāki un lielāki papīra
saiņi krājās pirmsskolas korpusa telpās. Projektu
nedēļas laikā noslēdzās makulatūras vākšana, jo
ieradās ZAAO mašīna, kas visu vākumu bija gatava aizvest vienā reizē. Otrreizējai pārstrādei
nodevām vairāk kā vienu tonnu papīra. Pats interesantākais bija sainīšu nogādāšana līdz mašīnai, kurā aktīvi iesaistījās sešgadnieki, skolas
darbinieki un bērnu vecāki.
Čaklākie makulatūras vākšanā grupā „Bitītes”
bija: Kārlis Rakstiņš, Amanda Zuša, Alise Dārziņa, Elvis Laganovskis, Rebeka un Rodrigo Tiltiņi, Alīna Brezinska, Mia Mišela Sņegova.

No grupas „Mārītes‖ iesaistījās Matīss Krivišs
un Arvita Lonska.
Grupā „Knariņi‖ aktīvākie bija: Marta Kočāne , Andris un Kārlis Anckini, Neo Markuss
Sņegovs, Ralfs un Markuss Aleksandrovi, Daniels Brezinskis, Marika Zujeva, Adrians Lonskis, Aleksa Cibule, Rinalds Dobrovoļskis,

Mareks Galkins, Sandris Lazdiņš Uzulnieks. Makulatūras vākšanā piedalījās arī 1.klases audzēknis
Dairis Stivriņš un lielāko klašu skolēni, kuri papildināja mūsu vākumu ar nolietotām skolas bibliotēkas grāmatām un laikrakstiem. Pats galvenais, lai bērni aizdomātos, ka viss liekais nav jāizmet, vairākas lietas ir iespējams nodot otrreizējai pārstrādei jaunu lietu radīšanai, tādejādi saudzējot dabas
resursus. Arī projektu nedēļā pirmsskolas bērni darbojās ar daţādiem papīru veidiem un plastmasas
pudelēm, pētīja materiālu īpašības, radoši gatavoja daţādus priekšmetus gan rotaļām, gan sadzīvei.

Meteņdiena Rugājos

Sk. Rita Pipure

Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk stiepties garākas, kad laiks sāk griezties uz pavasara pusi, latvieši svin Meteņus. Aizvadot ziemu, 17. februārī Rugājos, skolas pagalmā un parkā notika Meteņdienas pasākums. Ikviens varēja piedalīties jautrās, aktīvās stafetēs un tradicionālās rotaļās. Bija
iespēja vizināties ar ragaviņām no kalna, sacenšoties, kurš aizbrauks pēc iespējas tālāk, kā arī vizināties zirga pajūgā kopā ar Ievu Koškinu. Meteņdienas pasākumu ar dziesmām un rotaļām ieskandināja amatierteātris „Zibšņi‖. Teātra dalībnieki bija ietērpušies daţādās maskās. Visa noslēgumā visi bija laipni gaidīti sildīties pie ugunskura skolas bērzos, dzerot siltu tēju un mielojoties
ar pankūkām. Spītējot vēsajam laikam, cilvēku sejās bija manāms prieks, kā arī nosalušās kājas
un deguni bija tikai nieks.
Meteņdienas galvenās tradīcijas:
Meteņos kā labas raţas priekšnoteikums ir laišanās ar ragaviņām. Vizinoties izmantoja arī zirgu
vilktas kamanas.
Meteņos vēl pēdējo reizi dodas ķekatās no mājas uz māju- tā veicinot auglību katrā sētā, kur tās
iegrieţas. Maskas ir tās pašas tradicionālās - čigāns, dzērve, lācis, āzis, nabags, ţīds, un citas.
Maskām ir viena funkcija - ar dziedāšanu un dejošanu nodrošināt auglību un ar maģiskām darbībām padzīt ļaunumu.
Zita Serga, 10. kl.
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Žetonu vakars
Projektu nedēļas noslēguma sestdiena – 7. marts – divpadsmit Rugāju novada vidusskolas
skolēniem un viņu audzinātājai Vijai Lancmanei bija īpaša diena, jo tieši tās vakarā viņi saņēma
žetonu, kas visus turpmākos dzīves gadus apliecinās piederību savai skolai. Tajā pavadītie gadi
krājuši atmiņas, kas ne tikai uzticīgi raugās no fotoalbumu kabatiņām, bet arī vienmēr mājos abiturientu sirdīs. Ir palicis pavisam īss mirklis, ko veltīt skolai un pēdējo atmiņu uzkrāšanai tajā, pirms
lielā spārnu atvēziena un došanās lielajā dzīves skolā.
Šogad Rugāju skolā ţetoni tiek saņemti jau sešdesmit sesto reizi, un skolēni tos saņem ar
lielu pietāti un atbildību – ir pagājis svarīgs dzīves posms un vēl lielāka atbildība jāuzņemas par
nākamo posmu. „Gadā ir tikai divas dienas, kurās mēs neko nevaram iesākt. Viena ir vakardiena
un otra – rītdiena. Tādējādi šodiena ir īstā diena, lai mīlētu, ticētu, darītu un galvenokārt – dzīvotu!‖ Tā abiturientus iedrošina vakara vadītāja, Rugāju novada vidusskolas absolvente Elīna Loseva. Jau pāris gadus Ţetonu vakaru Rugājos tiek aicināti vadīt absolventi, un viņi ar prieku un pateicību par gūtajām zināšanām uz brīdi atgrieţas mīļajā skolā.

Viens par divpadsmit, divpadsmit par vienu!

Mirklis no pasākuma otrās daļas.

Laiks ir tas, kas var izstiepties garš kā ceļš un sarauties īss kā sprīdis, tāpēc ikviena dzīves sekunde
jāizmanto lietderīgi. Šī atziņa vakara gaitā caurauda klātesošo – skolēnu, skolotāju, vecāku, radu un
draugu – domas. Divpadsmitie ļāvās atmiņām un aizceļoja uz vairāk nekā desmit gadus tālu pagātni,
kurā bezbailīgi lūkojās pretī nākotnei un sapņoja pārdrošākos sapņus. Raitis Griestiņš atzina, ka bērnībā sapņojis kļūt par zinātnieku, Sintija Čakāne un Alise Melne tīkojušas iemēģināt roku friziera
arodā, Klinta Circene bijusi pārliecināta, ka būs zvaigzne, Gita Daukste bija nolēmusi kļūt par veterinārārsti, Andris Jeromenoks un Nauris Kapteinis solījušies rūpēties par kārtību un būt par uzcītīgiem policistiem, Dairis Melnacis reiz vēlējies būt par ugunsdzēsēju, Vilis Strungs sapņojis par
sportista karjeru. Tā kā Madarai Paiderei paticis pielaikot apģērbus, viņa vēlējusies kļūt par modeli,
Diāna Smoļaka sapņojusi par dizaineres darbu, bet Mārtiņš Štāls bērnībā gribējis būt par firmas direktoru. Kādam šie sapņi atstāti bērnībā, bet kāds varbūt vēl joprojām tiecas tiem pretī...
Lai nu kā, gan skolas direktore Iveta Arelkeviča, gan Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra
Kapteine atzina – šie skolēni ir viens par divpadsmit un divpadsmit par vienu – saliedēti, draudzīgi
un mērķtiecīgi. Atliek novēlēt nezaudēt viņiem šīs īpašības un būt drošiem, neatlaidīgiem un stipriem!
Sk. Inga Garā
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Skolēni nāk un iet. Bet kur tad viņi iet? Tradicionāli dosimies noskaidrot, kur pagājušā gada
Rugāju novada vidusskolas absolventi ir devušies pēc vidusskolas!
Daira Janiša:

Agnese Balode:

Mācos Rēzeknes
augstskolā.

Pēc vidusskolas absolvēšanas devos strādāt
uz Norvēģiju. Šādu lēmumu pieņēmu, jo īsti
nezināju, par ko vēlos studēt, tāpēc nolēmu
lieki netērēt laiku un doties apskatīt plašāk
pasauli – iepazīt citu kultūru un iegūt darba
pieredzi. Šobrīd apsveru domu sākt studijas
Norvēģijā.

Eva Boroduška:
Devos mācīties uz Malnavas koledţu, jo vēlos
savu nākotni saistīt ar
lauksaimniecību.

Guntis Mosāns:

Pēc vidusskolas absolvēšanas iestājos Rīgas Tehniskajā universitātē, Datorzinātnes
Devos mācīties uz RTU Datorzinātnes un un informācijas tehnoloģijas fakultātē. Ieinformācijas tehnoloģijas fakultāti. Izvē- stājos, jo es esmu tehnisks cilvēks, kam
lējos mācīties tur, jo mani vienmēr ir inte- patīk tehniskas lietas, kā arī atalgojums
resējušas jaunākās tehnoloģijas un datori. šiem speciālistiem ir augsts.
Mani piesaistīja doma, ka iegūstot zināšaSintija Kaļva:
nas šādā nozarē, es iegūstu kaut ko līdzīgu superspējām, tas ir spēt radīt kaut ko
Pēc Rugāju vidusskolas absolvēšanas es iestājos Rēno pilnīgi nekā. Izvēli padarīja vieglāku
zeknes Augstskolā un apgūstu sākumskolas skolotāja
arī fakts, ka šīs nozares speciālisti ir ļoti
profesiju. Kādēļ es izvēlējos studēt Rēzeknē? Tas ir
pieprasīti.
pavisam vienkārši. Man patīk Rēzekne, tā ir pilsēta
ar savu odziņu. Augstskolā ir jauki, atsaucīgi un sirsnīgi studenti, kas padara studiju procesu jautru un
patīkamu. Arī lektori ir zinoši un ar savdabīgu humora izjūtu, kas lekcijas padara aizraujošas. Laiks paskrien nemanot, jo tas ir aizpildīts ar daţādām studiju
un ārpusstundu aktivitātēm. Izbaudu studiju laiku.
Skolēniem novēlu izbaudīt katru dienu, ko pavadāt
Helmuts Medinieks:
ar saviem klasesbiedriem, audzinātājiem un skolasPēc vidusskolas iestājos RTU
biedriem. Laiks skrien nemanot, neizniekojiet to!
Arhitektūras un pilsētplānošanas
fakultātē. Sakarā ar saspringto
Una Kalniņa:
studiju grafiku darbam laika vēl
Jau vidusskolas laikā zināju to, ka gribu savu nākotni saistīt ar
nepietiek. Mācīšanās arhitektos
ēdināšanas biznesu. Tāpēc pēc vidusskolas beigšanas pieteicos
bija sapnis jau no bērnības un
iemesls, kāpēc sāku cītīgāk mācī- Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības novirzienā. Šo lēmumu pieņēmu, jo vēlos
ties vidusskolā, ko iesaku arī pākaut kad nākotnē atvērt pati savu restorānu un sniegt cilvēkiem
rējiem. Tad noslēpumainajā pēc
augstākās klases gastronomiskos piedzīvojumus.
vidusskolas dzīvē studijas būs
krietni vieglākas!
Kaspars Kočāns:

Deniss Daņilovs, 11. kl.
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Mēs esam ļoti dažādi – ar dažādu gaumi, ar dažādām interesēm, ar dažādu attieksmi. Daudzveidība ir tā, kas pasauli padara interesantu. Tomēr pirmā atšķirība, ko pamanām cilvēkos,
ir izskats. Šoreiz vēlamies pastāstīt par diviem skolēniem, kuri atšķiras. Tie ir Sintija Čakāne
(12. kl.) un Aigars Verjanovs (10. kl.). Ar ko? Izlasiet un uzziniet!
Aigaram ir ne tikai iespaidīga cepuru kolekcija, bet arī
greznumlieta ausī, ko atļaujas
tikai paši drosmīgākie. Tas ir
tunelis.
Pievienotajiem attēliem
tikai ilustratīva nozīme.

Īsi par tuneļiem: Tuneļi ausīs nāk no Āfrikas kultūras. Ausī vai
abās ausīs izdur caurumu, tāpat kā parastam auskaram. Durot caurumu konkrētajam mērķim, tiek izmantota speciāla medicīniskā
tērauda nagliņa, kas apstrādāta ar gēlu un tā ir daudz resnāka, nekā
durot caurumu parastam auskaram. Tad šajā caurumā ieliek auskaru – radziņu, ko stumj arvien dziļāk, plēšot ausi. Tad pēc aptuveni
ir 2 nedēļām ar auskaru – radziņu caurumu paplašina lielāku. Un tā
process tiek turpināts, līdz klients ir apmierināts ar izveidotā cauruma lielumu. Tuneli nav iespējams aizaudzēt1.

Kā Tev radās ideja par tuneli ausī?
Ideja radās tāpēc, ka tajā laikā reti kuram tāds bija.
Kādi tuneļi ir Tavā kolekcijā?
Daţādi, lielākoties pēc platuma, ir šauri un platāki.
Vai šis process nesāp?
Atkarībā no tā, kā un cik ātri staipa.
Cik izmaksā šāda greznumlieta?
Apmēram 1 EUR par strečeru (to stretch – stiept, staipīt, red.),
un tas arī viss.
Kā kopt tuneli?
Tāpat kā auskarus.
Kāpēc Tev patīk tuneļi?
Ne patīk, ne nepatīk. Mana attieksme ir neitrāla.
Savukārt Sintijai ir veseli divi tetovējumi.

Īsi par tetovējumiem: Tetovējums ir zīmējums, kuru
uztetovē uz cilvēka ādas. Tas ir viens no populārākajiem ķermeņa modifikācijas veidiem. Tetovējums nozīmē pigmenta ievadīšanu vienu milimetru zem ādas
ar speciālu, tam paredzētu ierīci – tetovēšanas mašīnīti. Tetovēšana ir māksla, kas pastāv gan primitīvā, gan
profesionālā līmenī. Mūsdienās tetovējumi uz ādas
vieniem ir kļuvuši par mākslas veidu, daţiem tie apliecina piederību kādai konkrētai domubiedru grupai2.

Kad un kāpēc radās ideja par tetovējumu?
Man
ir
divi
tetovējumi,
abi
tapuši
apmēram
mēneša
intervālā.
Šāda iespēja tikt pie tetovējumiem man radās aptuveni pirms diviem gadiem.
Par tetovējumiem sapņoju jau no bērnības, vienmēr ir patikuši cilvēki, kam ir tetovējumi un vienmēr
sapņoju, ka kādreiz arī man tāds būs! Mani vecāki nav pret, viņi paši joprojām vēlas arī sev kādu
mākslas darbu uz ādas.
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Kur un kas Tev palīdzēja to īstenot?
Man tetovējumu izveidoja paziņa.
Vienkārši, runājoties ar cilvēku, nonācām pie tēmas „tetovējumi‖, izteicu, ka es kādreiz sev vēlētos
tādu un izrādās, šim cilvēkam ir neliels talants vai prasme, nemācēšu to nosaukt, veidot tetovējumus.
Tā nu, vārds pa vārda, un vienā vakarā tapa mans pirmais tetovējums uz pirksta. Un nedaudz vēlāk
arī uz muguras.
Kāpēc tieši tādi tetovējumi?
Uz kreisās rokas pirksta ir burts „S‖. Un uz muguras, vēl ne līdz galam pabeigts vārds – Sintija. (Pats
vārds ir, bet skaistuma elementu vēl nav). Šādi tetovējumi ir tāpēc, ka man patīk mans vārds. Parasti,
izvēloties tetovējumu, ir jāizvērtē zīmējuma nozīme, biju lasījusi, ko nozīmē mans vārds, un tā nozīme man patika. Vēlējos tādu kā individualitātes zīmi, jo ne katrs uzdrošinātos uztetovēt savu vārdu.
Kas jāievēro to kopšanā?
It kā īpaša kopšana nav jāievēro, dzīstot nedrīkst kasīt, jo tad veidosies krevelīte un darbs var būt
nevienmērīgā krāsā.
Es kopu, attīrīju ar kliņģerīšu tinktūru. Lai ātrāk sadzīst, jo tomēr tas tiek ievadīts ādā un var veidoties kāda rētiņa.
Vai zīmējuma tapšanas process nav sāpīgs?
Man laikam ir paveicies ar to, ka man ir augsts sāpju slieksnis un ne brīdi nesāpēja, paziņa, kad tetovēja, brīnījās, ka ne brīdī nenoraustījos, jo it kā uz mugurkaula tetovēt ir visai sāpīgi, bet es nejutu
neko.
Vai ir bijuši kādi kuriozi, pārpratumi saistībā ar Taviem tetovējumiem?
Ir bijuši visādi kuriozi. Bieţi, ieraugot tetovējumu uz pirksta, daudzi prasa, par ko es esmu sēdējusi
cietumā, jo tā esot cietumnieku zīme, bet es tā neuzskatu! Ar tetovējumu uz muguras vissmieklīgāk
gadās vasarā, par šo lietu, tiekot pie tetovējuma, neiedomājos. Atpūšoties kaut kur, ir kāds, kas vēlas
iepazīties, negribas teikt, kā mani sauc un sameloju, ka mani sauc savādāk, ejot projām, pagrieţu
muguru un mani meli atklājas. :)
1
2

http://www.mammamuntetiem.lv/articles/23009/tunelis-ausis-labi-vai-slikti/
http://lv.wikipedia.org/wiki/Tetov%C4%93jums

Projektu nedēļa
Šogad projektu nedēļas tēmas lielākoties bija saistītas ar Eiropas Savienību tā iemesla pēc, ka Latvija pirmajā 2015. gada
pusgadā ir prezidentūras valsts ES Padomē. Noskaidrosim, ko
jaunu par Eiropu ir uzzinājuši skolēni:
Arnita Garā, 7. klase: Uzzināju to, ka daţām valstīm ir vienāds nosaukums ar to galvaspilsētu nosaukumiem. Uzzināju
arī daudzas daţādas tradīcijas.
Anita Garā, 9. klase: Neko, grupas tēma nebija saistīta ar Eiropu. Bet esmu
uzzinājusi ko jaunu par Rugāju novadu.
Kadrija Kočāne, 6. klase: Uzzināju, ka Eiropā ir ātrākais internets.
Eva Sprinģe, 8. klase - Es uzzināju daudz jauna par Spāniju un Franciju.
Gunta Lazdiņa – Uzulniece, 9. klase: Uzzināju par Grieķijas un Spānijas
tradīcijām, svētkiem un mūziku.

Atelpas brīdis - volejbola turnīrs starp klašu komandām. Uzvarētāji - 10. klase.

Laura Kupča, 9. kl.
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Februārī Rugājos norisinājās konkurss “Rugāju novada jaunietis 2015”, un tajā viens no dalībniekiem bija vienmēr smaidīgais un jautrais fizikas skolotājs Jānis Ikstens. Lieki piebilst, ka
sava vecuma kategorijā viņš plūca uzvaras laurus. Uzzināsim, kāds ir viņa pastāvīgā smaida
noslēpums!
1. Jūs vienmēr smaidāt. Kāds ir Jūsu labā garastāvokļa
noslēpums?
Jauki un patīkami cilvēki apkārt, kas liek smaidīt katru dienu.
2. Kādām īpašībām jāpiemīt labam skolotājam?
Godīgam, savu darbu mīlošam, u.c. :D
3. Ko visaugstāk vērtējat savos audzēkņos?
To, ka vienmēr, lai kā ietu vai neietu, cenšas būt vienoti kā
komanda, grupa, to, ka cenšas aizstāvēt viens otru.
4. Kas ir visinteresantākais fizikā?
Ieskaites :D
5. Vai varat padalīties ar kādu skolas laika nedarbu?
Skolā biju paklausīgs, nedarbus nedarīju, darījām kopā ar
klasesbiedriem kopīgus nedarbus, bija daudz tādu, kuros nepiedalījos, bet devu padomus :D
6. Kādas ir visaizraujošākās brīvā laika pavadīšanas iespējas?
Darīt to, kas sagādā prieku, tad tas liekas aizraujoši.
7. Kurā valstī Jūs gribētu piedzimt nākošajā dzīvē?
Latgalē, kad būs tāda, jo te ir viss, ko vien var vēlēties :D
8. Nosauciet trīs lietas, bez kurām Jūs nevarētu iztikt!
O2, H2O, C2H5OH :D
9. Jūsu novēlējums visiem, kas lasa šo interviju!
1 gadu laimes;
12 mēnešus veiksmes;
53 nedēļas saules;
365 dienas veselības;
8766 stundas mīlestības;
525600 minūtes labu garastāvokli!

Foto no prezentācijas, ko izveidojuši skolotāja audzēkņi:

- 13 Radošie darbi
Trīs mēnešu garumā sakrājušies ne mazums skolēnu radošo darbu. Un ne mazums šoreiz nozīmē divas “Dinamīc” lappuses!
***
Viņš stāv jūras krastā.
Nevelk balto karogu mastā.
Bet varbūt mīt tur,
Kur neviens nespēs viņu atrast?
Par Tevi viņš ceļas, lido
Un krīt.
Viņš Tavā elpā mīt.
Viņš Tavā sirdī mīt.
Un Tev aiz muguras mīt.
Nevajag, nemēģini viņu
Projām dzīt!
Ja sanāks –
Tev līdz’ ar viņu būs –

Jānokrīt.
Tad sajutīsi –
Tavi sapņi un cerības
Projām slīd.
Tavs Sargeņģelis var
būt
Jebkurš, jebkas.
Tu nezināsi,
Kurš vai kas.
Varbūt viņš ir liels.
Varbūt mazs.
Bet varbūt Tavs Sargeņģelis –
Esi Tu pats?

***
Matos sniega pārslas krīt.
Pārslas izkusīs,
Un par visu aizmirsīs.
Žēl, ka nevaru krist matos.
Es tikai stāvu un skatos.

Pirmsskolas radošie darbi

Tatjanas dienas konkursa zīmējumi

Var
Cilvēki domā,
Ka spārnos tas spēks.
Nevarot lidot.

Esperija
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30. janvārī sportlaukums pārvērtās par sniega skulptūru tapšanas vietu. Visas klases audzināšanas stundas laikā sacentās par brīnumaināko sniega veidojumu Balvu Bērnu un Jauniešu konkursam “Sniega brīnums”.

1. klase

4. klase

7. klase

10. klase

3. klase

5. klase

9. klase

11. klase

- 15 C vitamīna lappuse
Anekdotes
Vilks aizsteidzas
priekšā Sarkangalvītei
un pirmais tiek pie
vecmāmiņas. Ienāk
Sarkangalvīte, un redz
– vilks guļ blakus
vecmāmiņai. Vecmāmiņa saka

- Kungs, vai jūs nepateiktu kur es eju?
- Uz Temzu.
- Jūs esat pārliecināts?
- Jā. Es tikko no tās
izlīdu.


Jau kuro gadu absolū- Redz, kur tavs jaun- tais līderis disku pārdoais vectētiņš!
šanā ir grupa ―CD-R‖

ar savu albumu
Londonā biezas mig- “700MB”

las laikā viena tūriste
apmaldās. Pēkšņi viņa - Zināt, kāpēc Latvijā ir
miglā ierauga ne- krīze?
skaidru siluetu, kuram - Jo neviens nav gudrāks
izmisumā
j a u t ā : par piektklasnieku!


- Man nodega visa bibli- Tēt, tēt tu māki rak- o
t
ē
k
a
.
stīt tumsā?
- Pieņem manu līdzjūtību, tas ir liels zaudējums.
- Jā, es protu!
- Tad izslēdz gaismu - Paldies. Tādas sēras,
un paraksti manu lie- sadega abas grāmatas,
turklāt viena vēl nebija
cību...
izkrāsota!

Jo lielāks siers, jo vairāk caurumu. Jo vairāk caurumu, jo mazāk siera. Tātad - jo
lielāks siers, jo mazāk
siera..



- Vič vič vač vič vač?
- Ko ?
- Es prasu, kura ragana
skatās kuru pulksteni.

Visjaunākais sporta veids
- mest mieru.

Vidējā vecuma grupas „Mārītes” mazo domu lielās pērles:
- Es vairs neatceros savu vārdu (aizmirst, kā rakstīt).
- Mājās es skatos misterbīnus.
- Kaķis meda peles.
- Mana māsa iemācījās rāpot, bet mēs viņu vēl varam noķert.
- Tētis kaķi nosauca manā vārdā par Minci.
- Skolotāj, saule uzdega! (uzlēca)
- Saule mani sildina.
- Es bribu roku tev iedot.
- Ko dara pūce? Pūce pūcējas.
- Jūrnieks jūro.
- Tas ir lielais mežons (par lāci mežā).
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