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Pa sniegotu taciņu pie mūsu durvīm ir pienācis 2016.
gads. Pirmais semestris jau ir aizvadīts, laiks otrajam, lai
pierādītu sevi, spētu labot
pirmā semestra kļūdas un
neveiksmes, bet varbūt tieši
otrādi – turpināt veiksmīgo
mācību gadu un doties pretī
panākumiem.
Vēlu Jums visiem
sākt jauno semestri ar trīskārt
lielāku sparu nekā visus citus
semestrus un mācību gadus
kopā!
Novēlu Jums čaklu
lasīšanu,
daudz
domu
sniegavīrus un baltas, gaišas
prieka sniegpārsliņas!
Eva S.

Recepte visam gadam!
Ņem 12 mēnešus, notīra tos pavisam tīrus no
rūgtuma, skopuma, bailēm un sadala katru mēnesi 30 vai 31
daļā, tā, lai krājumu pietiek visam gadam.
Tad katru
dienu sadala šādi –
1/3 darba un 2/3
prieka un atpūtas,
pēc tam pievieno 3
ēdamkarotes
ar
kaudzi optimismu, 1 tējkaroti tolerances, graudiņu ironijas
un šķipsniņu takta, un tad visu masu pārlej ar mīlestību!!!
Pagatavoto grezno ar maziem uzmanības pušķīšiem
un pasniedz ar gaišumu un mīlestību!
Sveiciens svētkos!
Skolas administrācija
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Decembra un janvāra gaviļnieki
Ir katram ziedam sava rasas pērle,
Kas visās varavīksnes krāsās mirdz.
Kā gribētos to satvert saules starā,
Un dāvināt Tev no visas sirds!
Vēlamies sveikt visus decembra un janvāra gaviļniekus,
kas mācās un strādā Rugāju novada vidusskolā! Laimes vēlējumi
skolotājām – Ivetai Arelkevičai, Sanitai Ciukorai, Agitai
Kukurānei, Evijai Konivalei, Anitai Stalidzānei, Margaritai
Lukstiņai.
Skolēniem – Ivo Kukurānam, Virdžīnijai Vīcupai, Kristai Kapteinei, Krišjānim
Kočānam, Sandai Šapalei, Madarai Janišai, Dāvim Stivriņam, Aivim Liedem, Alisei Romānei, Dmitrijam
Daņilovam, Raitim Kukurānam, Armandam Smirnovam, Vairim Štālam, Elgaram Adelčam, Alīnai
Fabrikai, Danielam Romanovskim, Olgai Semjonovai, Ivaram Dredželam, Līvai Garbackai, Kristiānai
Keišai, Jānim Erlendam Spriņģim, Sintijai Vīksniņai, Līgai Brenčai, Guntim Duļevskim, Mārcim Lubānam,
Valteram Orniņam, Silvim Ozoliņam, Reinim Pulčam, Henrietei Brūverei, Martai Kočānei, Sandrim
Lazdiņam-Uzulniekam, Laurai Dārzniecei, Raitim Kontovam, Raivim Vīksniņam, Dairim Stivriņam!
Daudz laimes un prieka Jums visiem dzimšanas dienā!
Annija Romāne (12.kl.)

Draudzīgā Aicinājuma fonda skolu reitinga balva –
mazā Pūce
Draudzīgā Aicinājuma fonda mērķis ir izveidot objektīvu
skolu, kurās realizē vidēju izglītību vērtējumus pēc
centralizēto eksāmenu rezultātiem.
Pateicoties 2015. gada
Centralizēto
eksāmenu
rezultātiem, skola ir ieguvusi
Lauku vidusskolu grupā 4.vietu
un balvu – metālā izstrādāto mazo
Pūci.
Kopvērtējumā
esam
ieguvuši 6.887 punktus. Vislabāk
veicies latviešu valodā (sk. Evija Konivale) – iegūta
1.vieta Lauku vidusskolu grupā un 7.200 punkti un
bioloģijā (sk. Lolita Krēbse) arī iegūta 1.vieta un 7,900 punkti. Labi rezultāti matemātikā (sk.
Maruta Kalnēja) iegūta 9.vieta – 6.525
punkti, angļu valodā (sk. Ināra
Ločmele)
iegūta
16.vieta – 6,600
punkti.
Rugāju
novada vidusskola,
saskaitot
CE
rezultātus bioloģijā,
fizikā un ķīmijā, ieguva Dabaszinību nominācijā 1.vietu Lauku vidusskolu grupā.
Paldies 2014./2015. gada 12. klasei (audz. Vija Lancmane) par čaklo mācīšanos
un doto iespēju skolai iegūt tik augstu skolu reitinga novērtējumus.

2

Skolēni ar labām un teicamām sekmēm
Diplomus par labām un teicamām sekmēm saņēmuši:
9. klase
 Amanda Kočāne
4. klase
6. klase
 Matīss Apšenieks
 Lauma Seņka
 Alise Romāne
 Krista Arule
 Dita Stivriņa
 Eva Spriņģe
 Jana Būdniece
 Edmunds Zelčs
10. klase
 Lauma Dreimane
 Anita Garā
7. klase
 Egija Muižniece
 Elgars Adelčs
 Andris Kudurs
 Elvita Rizena
 Madara Ieviņa
11. klase
 Sintija Vīksniņa
 Kadrija Kočāne
 Krišjānis Kočāns
 Elīza Ločmele
 Inese Loseva
5. klase
 Elīza Boroduška
 Kristiāns Mārtuševs
8. klase
 Diāna Dārzniece
 Dmitrijs Daņilovs
 Elīna Smoļaka
 Endija Garā
 Ritvars Dobrovoļskis
 Sanda Šapale
 Līva Garbacka
 Arnita Garā
12. klase
 Kristiāna Keiša
 Rēzija Puško
 Arta Akmene
 Meldra Nazarova
 Dārta Stivriņa
 Lauma Circene
 Meldra Pērkone
 Vairis Štāls
 Deniss Daņilovs
 Annija Romāne

Skolas čaklākie lasītāji

2. klase
 Samanta Sproģe
 Patrīcija Apšeniece
 Aleksis Galkins
 Elīna Garā
 Elizabete Brezinska
 Beāta Ančāne
3. klase
 Karīna Jeromenoka
 Līga Brenča
 Silvis Ozoliņš
 Marika Garbacka
4. klase
 Krista Arule
 Sintija Vīksniņa
 Lauris Sīlis
 Matīss Apšenieks
 Liena Kočāne
5. klase
 Meldra Nazarova
 Līva Garbacka
 Meldra Pērkone
 Diāna Dārzniece
 Elīza Boroduška
 Kamilla Andersone

6. klase
 Ārija Garā
 Daniels Romanovskis
 Lauma Seņka
7. klase
 Madara Ieviņa
 Elgars Adelčs
 Kadrija Kočāne
 Elīza Ločmele
8. klase
 Dmitrijs Daņilovs
 Arnita Garā
9. klase
 Eva Spriņģe
 Alise Romāne

10. klase
 Renāte Dobrovoļska
 Anita Garā
11. klase
 Inese Loseva
 Zita Serga
 Sanda Šapale
 Krista Kapteine
12. klase
 Deniss Daņilovs
 Diāna Burka
 Arta Akmene
 Lauma Circene
 Līga Niedra

Visčaklāk lasījuši:
2. klase - Laura Dārzniece
3. klase - Guntis Duļevskis
4. klase - Elvita Rizena
5. klase - Endija Garā
6. klase - Edmunds Zelčs

7. klase - Valters Šmagris
8. klase - Aivita Žogota
9. klase - Amanda Kočāne
10. klase - Andris Kudurs
11. klase - Elīna Smoļaka
12. klase - Annija Romāne
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Prinči, princeses, Grinčs un Gaišo domu zeme
Pirmskolas prinču un princešu balle
Rugāju novada vidusskolas zālē Ledus princešu pilī
tika rīkota vērienīga balle, kuru, fanfarām skanot, apmeklēja
prinči un princeses no dažādām karaļvalstīm – Sapņu, Sniega,
Apburtā meža un Cukura karaļvalsts. Ledus princeses Inga un
Iluta ar prieku uzņēma viesus, apgalvojot, ka gaida kādu īpašu
ciemiņu, kurš, iespējams, sadzirdēs soļus un atnāks
iepriecināt Ledus princešu pils balles apmeklētājus.
Ilgi nebija jāgaida, kad pēc prinču un princešu
dziesmām un dejām pilī atskanēja Ziemassvētku vecīša
skanīgie smiekli, un šogad viņa konfekšu un dāvanu maiss bija sevišķi pilns. Līdz balles beigām
apmaiņā pret skaistiem dzejoļiem tas tika iztukšots.
Kad konfektes tika izdalītas, dziesmas izdziedātas un dejas nodejotas, Ziemassvētku vecītis
pavēstīja: „Atā, uz tikšanos nākamgad! Lai jums visiem priecīgi svētki!”
Grinčs nozog dāvanas 1.-6. klašu eglītē
Kas gan bērniem šajos svētkos ir pats galvenais,
protams, ka dāvanas, dāvanas, dāvanas. Bet tad Kāpēcīšu
ciemā ieradās Grinčs, kurš nozaga Ziemassvētkus un
visas dāvanas. Un katrs kāpēcītis liels vai mazs gan ar
dejām, gan ar dziesmām un svētku pantiņiem mēģināja
mainīt Grinča domas par Ziemassvētkiem. Skolēni
skaitīja pantiņus gan par Ziemassvētku vecīti, gan
izstāstīja stāstu par piparkūkām. Ar dejām un dziesmām
centās parādīt, ka ne jau dāvanās ir patiesais svētku prieks.
Kopā ar lugas tēliem centās sadraudzēties ar Grinču un aicināja viņu uz Kāpēcīšu ciemu –
Ziemassvētku ciemu. Varbūt Grinčs nemaz nebija tik slikts, ja reiz izglāba mazo Sindiju, pasniedza
balvas čaklākajiem lasītājiem un skolēniem ar labām un teicamām sekmēm. Visiem bija dāvanas
un liels prieks par parādītajiem priekšnesumiem un saņemtajiem diplomiem.
Gaišo domu zemē eglīti iededz 7.-12. klase
Drūmā ziemas dienā bez sniega kādu nomāktu un
skumju skolēnu vajāja Ēnas, lai padarītu viņu vēl
skumjāku un drūmāku.
Tomēr, par laimi, kur gadījās, kur ne garām gāja
pastnieks un atnesa skolēnam vēstuli, kurā bija rakstīts:
„Ja tu jūties skumjš, vientuļš un nomākts, zvani uz Gaišo
domu zemi, un sirds gaišāka kļūs!” Skolēns tā arī izdarīja,
un jau pavisam drīz viņa acu priekšā parādījās zili baltā
Gaišo domu zeme, un tās iemītnieki aicināja skolēnu iekārtoties ērti, baudīt koncertu un ļauties
deviņām gaišām domām – saticībai, siltumam, labestībai, mīlestībai, dāvināšanai, priekam,
brīnumam un cerībai –, kuras ar krāšņiem, skaistiem un sirsnīgiem priekšnesumiem līdz ar svecītēm
iededza 7.–12. klašu audzinātāji un skolēni, vokālais ansamblis „Pustonis”, jauniešu deju kolektīvs
un direktore Iveta Arelkeviča.
Arī pats skumjais skolēns izmēģināja spēkus svecītes iedegšanā un koncerta noslēgumā,
vēlreiz satiekot Ēnas, atzinās, ka vairs it nemaz nejūtas skumjš vai vientuļš un aicināja arī citus ne
tikai zvanīt uz Gaišo domu zemi, bet arī pašiem domāt gaišas domas un darīt labus darbus!
6. klase un Inga Garā
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Ziemassvētku balle
Skolā pēc Ziemassvētku pasākumiem notika Skolēnu
Pašpārvaldes organizētā Ziemassvētku balle ar mērķi atrast balles Mis
un Misters. Balli apmeklēja 8.-12. klases skolēni, lai labi pavadītu laiku
kopā ar skolas biedriem. Ballē dejojām, spēlējām spēles un našķojāmies
ar līdzpaņemtajiem našķiem.
Prieks, ka lielu interesi atpūsties
ar mums kopā izrādīja skolotāji
- Anita Stalidzāne un Jānis
Ikstens-, kas lieliski darbojās kā
DJ un izgaismoja zāli. Balles
izskaņā balsojot, noskaidrojām
Rugāju novada vidusskolas Mis
un Misters, tie ir 12. klases
skolniece Annija Romāne un 11. klases skolnieks Artūrs Ozoliņš. Paldies visiem, kas ieradās
nosvinēt pirmā semestra noslēgumu un padarīja balli burvīgu ar smaidu un labām emocijām!
Annija Romāne (12.kl.)

Skolēni mācās!
6. janvārī Rugāju novada vidusskolas 9., 10., 11.,
un 12. klases skolēni visas mācību dienas garumā darbojās
tehniski radošajās darbnīcas par klimata pārmaiņām.
Skolēni piedalījās pavisam trīs īpaši izstrādātās un
sagatavotās tehniski radošajās darbnīcās, kas detalizēti
iepazīstināja un izskaidroja, kas ir klimata pārmaiņas un ar
tām saistītie problēmjautājumi un risinājumi.
Pirmajā nodarbībā jauniešiem tika izskaidrots,
kāpēc rodas klimata pārmaiņas un kādas ir tā sekas. Apgūt šo tematu palīdzēja interesanti seši
eksperimenti, kas skolēniem lika darboties praktiski un pielietot jau savas esošās zināšanas. Otrā
darbnīca ar nosaukumu ”Zaļā māja” tika veltīta praktiskiem risinājumiem, kas palīdzētu samazināt
CO2 izmešu apjomu. Katrai grupai tika iedotas 60 naudiņas, kuras vajadzēja iztērēt tā, lai efektīvāk
tiktu izmantotas dabas dotās enerģijas iespējas, kā arī pēc iespējas vairāk samazināts oglekļa
dioksīda izmešu daudzums. Savukārt dienas otrajā pusē
skolas aktu zālē mūs sagaidīja aizraujoša spēle, kas
palīdzēja izprast dažādus glābšanas pasākumus, ko pasaulē
skar klimata pārmaiņu radītās sekas. Līdzīgi kā otrajā
darbnīcā, arī šeit katrai grupai iedeva spēļu naudu, ko
vajadzēja izmantot, lai paredzētu un glābtu savu reģionu no
plūdiem, dzīvnieku migŗācijas un citām katastrofām, kas
notiek pasaulē no klimata pārmaiņu radītajām sekām.
Skolēniem tika dota iespēja plānot budžetu un iejusties
pilsētas mēra lomā, kas plānoja efektīvāko cilvēku un dabas
zonu glābšanu.
Skolotāja Lolita Krēbse pastāstīja, ka, apmeklējot dabaszinību konferenci Rīgā, pilnīgi
nejauši uzzināja, ka ir iespēja pieteikties šim interesantajam projektam.
Sk. Lolita :„Izmantoju iespēju un pieteicu šim projektam mūsu skolu. Pilsētas skolās šāda
veida zināšanu ieguve tiek pielietota bieži, bet lauku skolām šī iespēja ir reta. Jūtos pateicīga, ka
mūsu skolas skolēni apmeklēja šo darbnīcu un uzzināja ko jaunu, kā arī vēlos pateikt paldies trīs
jauniešiem no Ventspils, kas bija ar mums visu šo dienu!”
Lauma Circene (12. kl.)
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Intervija ar skolēnu pašpārvaldes prezidenti Renāti Dobrovoļsku









Uz sarunu tika aicināta 10. klases skolniece un jaunā skolēnu pašpārvaldes prezidente Renāte
Dobrovoļska.
 Cik ilgi Tu jau darbojies pašpārvaldē?
Pašpārvaldē darbojos jau 3. gadu.
 Kādēļ nolēmi kandidēt par skolas prezidenti?
Īstenībā es nemaz nenolēmu kandidēt. Par to, ka es kandidēju, jāpateicas
skolotājai Sanitai Anckinai, jo viņa mani ieteica.
 Kādi ir Tavi pienākumi pašpārvaldē? Vai tie ir grūti?
Pienākumi ir daudz un dažādi. Jārīko dažādi pasākumi, jādara dažādi citi
darbiņi. Protams, es viena tos neveicu, man palīdz visa pašpārvalde. Nē,
tie pienākumi nav nemaz tik grūti.
 Kāds ir pirmais pasākums, kuru Tu palīdzēji organizēt?
Kā prezidentei pirmais pasākums, ko organizēju, bija skolotāju diena.
 Kādas, Tavuprāt, ir priekšrocības un trūkumi, esot par skolas
prezidenti?
Priekšrocības – daudz un dažādas. Jautri pavadīts laiks, jaunas
zināšanas. Trūkumi – dažreiz varbūt pietrūkst laika.
Cik daudz laika Tev aizņem savu pienākumu pildīšana?
Nu, īsti neesmu par to domājusi, cik īsti laika tas aizņem, bet
nedomāju, ka ļoti daudz.
Kādi ir Tavi mērķi saistībā ar skolas sabiedrisko izaugsmi?
Man vienai pašai lielu mērķu nav, šos mērķus es izlemšu kopā
ar pašpārvaldi laika gaitā. Pagaidām mans vienīgais mērķis –
organizēt grandiozu Popielu.
Kādi ir kritēriji, lai varētu kļūt par pašpārvaldes locekli?
Uzskatu, ka nav tādu kritēriju, pēc kuriem vērtē, lai pieņemtu
pašpārvaldē, ja tu nāc, lai pieteiktos, tātad tu pats to vēlies,
mums nav iemesla tevi nepieņemt.
Kāda ir Tava ikdiena un nedēļas grafiks?
Mana ikdiena ir ļoti parasta. Man nav nedēļas grafika. Es
dzīvoju šodienai. Kad pienāk jauna diena, tad arī no rīta es izlemju savus plānus.
Kāds ir Tavs vēlējums pašpārvaldes locekļiem un visiem, kuri grib par tādiem kļūt?
Dzīvojiet šodienai! Baudiet dzīvi! Sapņojiet. Lai veicas!
Eva Spriņģe (9.kl.)

Jaunais skolēnu pašpārvaldes sastāvs
Prezidente - Renāte Dobrovoļska
Viceprezidente - Annija Romāne
 Kultūras ministrija
Ministre - Sanda Šapale,
Vietniece - Inese Loseva,
Dmitrijs Daņilovs
 Informācijas ministrija
Ministre - Lauma Circene,
Vietnieks - Ritvars Dobrovoļskis,
Deniss Daņilovs
 Mūzikas ministrija
Ministrs - Gatis Orniņš,
Vietnieks - Rihards Krilovs

 Izglītības ministrija
Ministre - Aivita Žogota,
Vietniece - Laura Zelča
 Saimnieciskā ministrija
Ministrs - Dairis Šmagris,
Vietnieks - Artūrs Aleksejevs,
Artūrs Ozoliņš, Vairis Štāls, Reinis
Ozoliņš, Aigars Verjanovs, Artis Grāvītis,
Kristiāns Mārtuševs, Krišjānis Kočāns
 Vides ministrija
Ministre - Amanda Kočāne,
Vietniece - Alise Romāne,
Zita Serga, Madara Janiša,
Astra Smirnova, Rēzija Puško
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Patriotisma nedēļa
2015. gada 11. un 13. novembrī Rugāju novada
vidusskolā Pilsoniskuma nedēļas ietvaros notika klašu
komandu pasākums “Par stipru un drošu Latviju”.
Pasākuma mērķis bija saliedēt klašu kolektīvus, stiprināt
skolēnos patriotisma un piederības izjūtu savai valstij.
Pasākums sākās trešdienā, 11. novembrī. Šajā
dienā skolēniem vajadzēja veikt fizisko spēju un atjautības
pārbaudi vairākos punktos:

mājturība meitenēm,

mājturība zēniem,

sports,

jaunsargi.
Katrā no šiem punktiem klases skolēniem 5 cilvēku
sastāvā bija jāveic dažādi pārbaudījumi.
Pasākums turpinājās piektdien, 13. novembrī. Šajā
dienā klasēm bija jāprezentē sagatavotais mājasdarbs –
klases plakāts “Mūsu klases veltījums Latvijai dzimšanas
dienā”. Šajā dienā notika arī otrā pārbaudījuma daļa – zināšanu pārbaude. Klašu komandām 5
cilvēku sastāvā nācās atbildēt uz dažādiem āķīgiem jautājumiem par dažādām tēmām.
Noslēgumā tika apkopoti rezultāti un apbalvoti konkursa dalībnieki:
 5.-8. klašu grupā
1. vieta 8. klasei,
2. vieta 5. klasei,
3. vieta 7. klasei
4. vieta 6. klasei
 9-12. klašu grupā
1. vieta 12. klasei,
2. vieta 9. klasei,
3. vieta 11. klasei,
4. vieta 10. klasei.
Sandis Štāls

Jaunsargu pārgājiens
Šī mācību pusgada laikā daudzi skolēni, kas darbojas
Jaunsardzē, ir bijuši dažādās ekskursijās un pārgājienos. Lai
pārbaudītu savu spēku un izdzīvošanas spēju, jaunsargi devās
pārgājienā uz netālo mežu. Pirmais uzdevums bija iekurt
ugunskuru no dabas materiāliem un līdzi dotajiem
sērkociņiem. Sadalījušies grupās, katrs centās saglabāt
ugunskura siltumu un sameklēt mežā kurināmo. Paēduši un
nodzēsuši ugunskuru, devās pildīt nākamo uzdevumu.
Jaunsargiem bija jāsataisa nestuves no mežā augošajiem kokiem un diviem lakatiem. No katras
komandas bija jāizvēlas viens cilvēks, kuru visu ceļu atpakaļ bija jānes uz nestuvēm. Labi
pavadījuši laiku un izvārtījušies pa sniegu, jaunsargi atgriezās skolā. Ieguvuši saliedētību,
draudzību un jaunu izpratni par savu spēku, devās mājās.
Aivita Žogota (8.kl.)
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‘’Babas Jagas Jaungada izdarības” Latgales vēstniecībā “GORS”
Sankt – Pēterburgas pilsētas vadība sadarbībā ar Krievijas
ģenerālkonsulātu Daugavpilī Latgales skolu bērniem
15. decembrī organizēja teatralizētu uzvedumu
“Babas Jagas Jaungada izdarības” Pēterburgas aktieru
sniegumā Latgales vēstniecībā “GORS” Rēzeknē.
Mūsu skolas skolēni čakli piedalās DU un KF
ģenerālkonsulāta konkursos, tāpēc tikām uzaicināti
un mūs gaidīja bezmaksas ielūgumi, un biļetes
priecēja 10 centīgākos un aktīvākos rugājiešus un 7
eglainiešus kopā ar skolotājām Līgu Ikstenu un
Natāliju Garo.
Uzveduma scenogrāfija, tērpi, aktieru runas
māksla – tas viss mums ļoti patika.
Visu vārdā skolotāja N. Garā izteica
telefonisku pateicību konsulāta darbiniekam par piedāvāto iespēju, kā arī
pauda cerību vēl apmeklēt šādus pasākumus.
Natālija Garā

Konkurss “Cielavas gudrības”
Jau devīto sezonu Latvijas Dabas muzejā notiek konkurss “Cielavas gudrības”. Šī mācību
gada pirmajā atlases kārtā meklējām atbildes uz jautājumiem
par rāpotājiem, dūcējiem un sūcējiem – kukaiņiem. Iespēja
piedalīties pusfinālā tika Meldrai Pērkonei, Endijai Garajai un
Līvai Garbackai, kurām bija jāsagatavo mājasdarbs:
jāiemācās dzejolis par kukaiņiem.
Starp 10, vieniem no labākajiem, zinošākajiem
Latvijas skolēniem, Meldra Pērkone izcīnīja 1.vietu pusfinālā,
līdz ar to arī iekļūšanu finālā, kas notiks vasarā. Endija Garā
izcīnīja 4.vietu, Līva Garbacka 5.vietu.
Endijai un Līvai ir iespēja turpināt cīņu par iekļūšanu
finālā vēl divās atlases kārtās “Četrkājaiņi” un “Augu sēnes”.
Lolita Krēbse

Videi draudzīga tirdzniecība
30. novembrī Rugāju novada vidusskolā 10-12. klašu
skolēniem bija iespēja apmeklēt lekciju, kuras mērķis bija mūs
iepazīstināt ar projektu ''Videi draudzīga tirdzniecība''.
Lektori
mums
īsumā
pastāstīja,
kas
ir
videi
draudzīga tirdzniecība un kāpēc, tā ir mums nepieciešama.
Uzsvēra projekta plusus un mīnusus. Kopā izspēlējām arī
spēli, kuras laikā lektori mūs gribēja iepazīstināt ar to, cik
daudz resursu ir katram kontinentam. Lekcijas beigās notika
konkurss - uzmanīgākajiem klausītajiem bija iespēja atbildēt
uz dažādiem jautājumiem un iegūt balvas – t-kreklus vai
iepirkuma somas.
Sanda Šapale (11.kl.)
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Elīza un pašapziņas celšanas studija-,,Lote”
Uz sarunu tika aicināta 5. klases skolniece Elīza Boroduška, kurai ir ļoti interesants
vaļasprieks.
 Izskaidro, kas notiek pašapziņas celšanas studijā
„Lote”?
Pašapziņas celšanas studija „Lote” ir modeļu
skoliņa, kas māca veselīgu dzīvesveidu, runas kultūru,
uzvedības kultūru, horeogrāfiju, šovu un deju
iestudējumus, defilē aktiermeistarību, stilu un modi,
skaistumkopšanu. Divas reizes gadā notiek fotosesijas,
piedalāmies šovos, skatēs un konkursos.
 Cik gadus Tu jau darbojies „Lotē”?
„Loti” apmeklēju jau trešo gadu.
 Kas Tev modes skatēm palīdz gatavot tērpus?
Lai piedalītos modes skatēs, gadā ir jāsagatavo četri tērpi: avangarda tērps, stila tērps,
vakartērps un etnotērps. Pirmajā gadā tērpus šuva mākslas skolas skolotāja Rudīte Liepiņa,
iepriekšējos gadus un šogad ar idejām palīdz mamma un tētis, un tērpus šuj vecmamma.
Avangarda tērps šogad būs Dainas Medinieces darināts.
 Vai Tev patīk uzstāties „Lotes” pasākumos? Ja patīk, kāpēc?
Man patīk uzstāties „Lotes” pasākumos, tāpēc ka es varu gūt jaunus iespaidus, patīk pēc
konkursiem palikt viesnīcās un patīk būt kopā ar „Lotes” meitenēm, patīk demonstrēt tērpus un
izdomāt tērpu iznācienus.
 Kādi ir Tavi nopietnākie un lielākie sasniegumi,
uzstājoties modes skatēs?
Piedaloties Lietuvā konkursā „Sniega karaliene 2015”,
iegūstot lentu „1 Vice princese”, konkursā Balvos „Pa modes
pakāpieniem” 2015. gadā „Top 1. Vice modele”, piedaloties ar tērpu
kolekciju „Aizspogulija”1. vieta jauniešu grupā. Kopumā man ir 8
lentas no Lietuvas un Latvijas konkursiem.
 Kādus vēl ārpusskolas pulciņus vai skolas Tu apmeklē?
Ārpus skolas es vēl mācos mākslas skolā 5.A klasē, dejoju
deju studijā „Terpishora”, eju pašapziņas celšanas studijā ”Lotē” un
deju kolektīvā „Ķipariņi”.
 Ko Tu sev gūsti no tik daudzām ārpusskolas
nodarbībām?
Savās ārpusskolas nodarbībās katrā es gūstu ko noderīgu
savai turpmākajai dzīvei. Man patīk visas savas nodarbības, jo katrā ir kas citādāks.
Mākslas skolā man patīk veidošanas stundas. Terpsihorā man patīk mācīties akrobātiku.
„Lotē” man patīk viss, kas saistīts ar tērpiem, jo man ļoti patīk šūšana, tērpu
demonstrēšana, tāpēc savu nākotni, iespējams, saistīšu ar šūšanu un tērpu modelēšanu.
Meldra Nazarova (5.kl.)
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Autoskola Rugājos
Šogad Rugāju novada vidusskolā, tāpat kā citus gadus, ir iespēja mācīties autoskolā. Daudzi
11. un 12. klases skolēni izmanto šo iespēju un, apgūstot ceļu satiksmes noteikumus, kārtojot
„mapītes”, pildot skolas eksāmenu, lai pēc kursu beigšanas, varētu kārtot valsts
teorijas un braukšanas eksāmenu. Lai gan Rugājos braukšanas nenotiek, tas
netraucē rugājiešiem doties uz Balviem. Svarīgi arī zināt, ko jaunieši domā par
šo
iespēju!
 Kāpēc izvēlējies kursus apgūt Rugājos ne Balvos?
-Ivo Kukurāns: Kāpēc man braukt uz Balviem, ja ir iespēja
Rugājos?
-Inese Loseva: Jo šeit ir mana skola, viss liekas labi saskaņots. Uzreiz pēc stundu beigām
varu iet uz kursiem, nekur tālu neejot, nevis tajā laikā vēl tikai doties uz autobusa pieturu.
-Artūrs Ozoliņš: Es nezinu, vienkārši bija piedāvājums Rugājos, un es pieteicos.
 Kā vērtē to, ka Rugājos ir šāda iespēja?
-Ivo: Laba iespēja, lai mācītos, jo ne vienmēr varētu tikt uz Balviem.
-Inese: Tikai un vienīgi pozitīvi. Esmu priecīga, ka skola nodrošina šādu iespēju. Vairojas
tikai patika pret skolu, ja mums dod izdevību izglītībai ceļa noteikumu un auto vadīšanā, ne tikai
mācību priekšmetiem.
-Artūrs: Manuprāt, tas ir ļoti labi, jo skolēniem nav jāuztraucas par to, ka viņiem būs
jātērē nauda un jābrauc uz Balviem.
 Kāds būs pirmais auto, ko pirksi pēc tiesību nokārtošanas?
-Ivo: Diez vai tik ātri sanāks nopirkt kādu, bet, ja būs, tad Mercedes vai BMW, jābūt elitāri
taču.
-Inese: Par savu auto vēl neesmu īsti domājusi, jo līdz tam noteikti vēl paies kāds laiks.
Taču savu „limuzīnu” iedomājos kā mazu, ērtu un sievišķīgu auto.
-Artūrs: 3 žigulis
 Kādu taktiku pielietosi, apgūstot biezo testu grāmatu, kurā, kā zināms, nav
tikai daži jautājumi?
-Ivo: Es, ja godīgi, neesmu to grāmatu vēl ne reizi atvēris…
-Inese: Šķiet, ka no sākuma cītīgi mācīšos noteikumus, tad
pildīšu testus, salīdzināšu pareizās atbildes ar savām un tad vēlreiz
cītīgi mācīšos noteikumus.
-Artūrs: Nekādu, vienkārši mēģināšu neiespringt tik daudz.
Vēlu izturību, veiksmi, reakciju un attapību, jo tie ir
galvenie, kas būs nepieciešami šī jaukā dokumenta iegūšanai!
Annija Romāne (12.kl.)

“Cūkmena detektīvu” pirmie soļi
Sagatavošanas grupas “Knariņi” sešgadīgie bērni ir
kļuvuši par īstiem detektīviem, kuri jau ir atklājuši daudzus
noslēpumus par to, kas notiek Latvijas mežos. Rudenī
iesaistoties ekoprogrammā “Cūkmena detektīvi”, saņēmām
veicamos uzdevumus, pavisam mācību gada laikā izzināsim
četras tēmas. Šobrīd esam sekmīgi veikuši pirmos soļus: iepazinuši “Meža netīros noslēpumus” un
atklājuši, ka mežā ir jādzīvo dzīvniekiem un jāaug kokiem, nevis jāmētājas dažādām nederīgām
lietām. Bērni uzzināja, kā radies Cūkmens, klausījās stāstiņus par dažādiem atkritumu veidiem,
spēlēja didaktiskās spēles, krāsoja darba lapas un izgatavoja Cūkmena lelli.
Sagatavošanas grupas skolotāja Rita Pipure
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Ainārs Dokāns - svarbumbu celšanas pulciņa treneris
Uz sarunu tika aicināts svarbumbu celšanas treneris
 Kāpēc sākāt interesēties un nodarboties ar svarbumbu sporta veidu?
Šajā sporta veidā mani ieinteresēja treneris Sergejs Arbuzovs. Svarbumbu celšana ir
idividuāls sporta veids, man patīk cīņa ar sevi.
 Cik ilgi Jūs nodarbojaties ar šo sporta veidu?
Ar svarbumbu celšanu nodarbojos jau 13 gadus.
 Kāda ir Jūsu motivācija doties uz darbu?
Pirmkārt, jau skolēniem iemācīt pareizi nodarboties ar sportu. Otkārt, sagatavot savus
skolēnus vispusīgai, fiziskai, garīgai dzīvei. Ja runājam par sportiskiem sasniegumiem, tad
sagatavot skolēnus tik labi, lai tie būtu paši labākie.
 Vai esat apmierināts ar savu skolēnu sasniegumiem?
Vienmēr jau gribētos, lai būtu vēl labāk, bet visā visumā esmu apmierināts. Šobrīd, mani
audzēkņi Latvijas Čempionātā ir ieguvuši titulu, katrs attiecīgi savai kategorijai. Jāuzslavē Līga
Niedra, kura ir ieguvusi godalgotu vietu Baltijas Čempionātā, piedalījusies Eiropas Čempionātā
jauniešiem un ieguvusi 4.vietu. Protams, ne mazākas uzslavas ir pelnījuši – Aigars Verjanovs,
Artis Grāvītis, Artūrs Aleksejevs, Arvis Boroduška, Dairis Šmagris.
 Jūsu labākais sasniegums svarbumbu celšanā?
Esmu izpildījis Sporta Meistara normatīvu, tas arī ir mans lielākais un labākais
sasniegums manā sportista karjerā. Piedalījos un piedalos vairākos Latvijas, Baltijas, Eiropas un
Pasaules Čempionātos. Esmu vairākkārtējs Latvijas čempions svara kategorijā 63kg un 68kg,
Augstskolu Universitāšu čempions svarbumbu celšanā, kā arī Baltijas čempions.
Diāna Burka (12.kl.)

Svarbumbu cēlāji Rugāju novada vidusskolā
Vingrinājumi ar smaguma celšanu ir pazīstami jau sen. Senajā Ēģiptē karavīri, lai noteiktu
stiprāko, izmantoja akmens vai dzelzs bluķa
celšanu. Mūsdienās ir līdzīgi, tikai tam ir veltīts
atsevišķs sporta veids - svarbumbu celšana. Senos
laikos ar to nodarbojās tikai vīrieši, bet, laikam ejot,
ar šo sporta veidu aizraujas arī sievietes. Mūsu
Rugāju novada vidusskolā ir iespēja ļoti augstā
līmenī nodarboties ar svarbumbu celšanu. To var
apliecināt
mūsu
skolas skolēni: Artūrs
Aleksejevs (12.kl.), Arvis Boroduška (12.kl.), Dairis Šmagris
(12.kl.), Aigars Verjanovs (11.kl.), Artis Grāvītis (10.kl.), Līga
Niedra (12.kl.)
Šos skolēnus aicināju uz sarunu, lai vairāk uzzinātu šo sporta
veidu.
 Kādēļ sāki nodarboties ar Svarbumbu sporta veidu?
Līga-Tas notika pateicoties klasesbiedriem, viņi man
pastāstija par šo lielisko sporta veidu un es nolēmu pamēģināt.
Tā nu lūk, es jau 3 gadus nodarbojos ar svarbumbu celšanu.
Artūrs - Pamēģināju un iepatikās.
Arvis – Man ļoti patika un patīk svarbumbu sporta veids.
Dairis - Sāku klasesbiedru pamudināts.
Aigars - Vēlējos nodarboties ar smagatlētiku, bet tuvākā treniņu vieta bija Balvu Sporta
skola. Drīz šāda iespēja radās Rugāju Sporta centrā. Es uzreiz devos pieteikties.
Artis – Mani pierunāja Aigars, un tagad esmu viņam pateicīgs par šo lielisko piedāvājumu.
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 Kāda ir Tava motivācija doties uz treniņiem?
Līga - Pirms 3 gadiem,pašā sākumā, man nebija nekādas motivācijas doties uz svarbumbu
treniņiem, bet vēlāk pati vēlējos uzlabot savu fizisko formu.
Artūrs - Sevis pilnveidošana un veselīga dzīvesveida piekopšana.
Arvis - Uztrenēt gribasspēku un muskuļus.
Dairis - Fiziski sagatavoties nākotnes plāniem.
Artis – Mana motivācija doties uz treniņiem ir, lai gūtu panākumus un būtu spēcīgs.
Aigars – Pārspēt citus, rūdīt izturību.
 Par ko Tu domā, kad cel svarbumbas?
Līga - Pārsvarā, tās ir mazsvarīgas lietas, piemēram, par
dienas notikumiem vai par to, kas notiks vakarā.
Artūrs – Par sava iepriekš uzstādītā rezultāta pārspēšanu
un dažreiz klausos dziesmas, kas skan apkārt.
Arvis - Par to, cik vēl reizes vajag uzcelt.
Dairis - Domāju par to, lai ātrāk beigtos celšanas laiks.
Aigars – Cik ilgi vēl jāceļ svarbumba, līdz beigsies
laiks.
Artis – Manas domas lidinās, lai ātrāk paietu tās 10
minūtes.
 Vai ir bijis tāds moments, kad gribas padoties un pamest šo sporta veidu?
Līga – Protams, ir bijuši tādi brīži, kad es vēlos padoties. Tas ir noticis gan veselības, gan
mācību dēļ. Tomēr tik un tā esmu saņemusies un gājusi uz treniņiem. Taču šobrīd šis sporta
veids ir kā daļa no manas ikdienas.
Artūrs – Jā, es atzīstu ir bijuši šādi momenti, veselības un paša slinkuma dēļ.
Arvis - Es biju aizgājis no šī sporta veida, jo sāka interesēt cits sporta veids - spiešana guļus.
Pēc kāda laiciņa sapratu, ka svarbumbas ir mans aicinājums.
Dairis – Man pietrūka apņēmības, tādēļ es pametu šo sporta veidu. Pateicoties tam, ka man
ir tik labi draugi un treniņu biedri, es tomēr apmeklēju un piedalos svarbumbu celšanu
treniņos, sacensībās.
Artis – Nav bijis šāds moments, jo esmu aizrāvies ar šo sporta veidu. Iespējams, reizēm mani
pārņem slinkums, bet es cenšos iet uz treniņiem.
Aigars – Pagaidām nav bijušas šādas domas, taču šo 3 gadu
laikā, kamēr esmu apzinīgi gājis uz treniņiem, ir daudz
cilvēku, kuri ir nākuši un gājuši.
 Kādi ir Tavi lielākie sasniegumi svarbumbu celšanā?
Līga – Tā noteikti ir mana pirmā izcīnītā zelta medaļa
Gulbenes novada atklātajā Latvijas čempionāta 3 posmā. Kā
arī šogad kopvērtējumā es ieguvu 1. vietu un saņēmu kausu.
Artūrs - 1. vieta Daugavpils čempionātā.
Arvis – 1.vieta Jelgavā, 2.vieta Vecumniekos, 3.vieta
Jēkabpilī.
Dairis – 2.vieta Jelgavas atklātajā čempionātā.
Aigars – 2014. gadā ieguvu 1.vietu Latvijā U18 līdz 68kg
grupā. Šogad ieguvu arī 1.vietu U18 līdz 73kg.
Artis – Vienmer jau var labāk, bet pagaidām esmu apmierināts ar 3.vietu iegūšanu.
 Tevi nebiedē fakts, ka esi vienīgā meitene no Rugāju novada vidusskolas, kura
nodarbojas ar šo spēcīgo sporta veidu?
Līga - Nē, mani tas nebiedē un neredzu iemeslu, kāpēc lai tas biedētu. Protams, ir nedaudz
skumji, ka esmu vienīgā. Es vēlos pateikt lielu paldies manam trenerim Aināram Dokānam,
kurš mani atbalsta un uzmundrina. Paldies Rugāju novada vidusskolai un Rugāju sporta
centram par doto iespēju!
Diāna Burka (12.kl.)
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Kas ir Robotika?
Robotika ir lietišķā zinātne, kas nodarbojas ar automatizēto tehnisko sistēmu (robotu)
izstrādāšanu. Robotika balstās uz tādām zinātnes
disciplīnām kā elektronika, mehānika, programmas
nodrošinājums. Iedala celtniecības, rūpniecības, sadzīves,
aviācijas un ekstremālā (kara, kosmiskas, zemūdens)
robottehnikā.
Šajā mācību gadā Rugāju novada vidusskolā ir
Robotikas pulciņš, kurā darbojās skolēni no 3-8. klasei.
 Kāpēc radās robotikas pulciņš?
Latvijā elektronikas pulciņu popularitāte kļūst lielāka, kā arī skolēniem radās interese par
lodēšanu un elektroniku.
Tādēļ arī radās ideja par elektronikas pulciņa izveidi mūsu skolā.
 Kas tiek darīts pulciņā, ko var apgūt, uzzināt, iemācīties?
Pulciņā bērni apgūst elektrisko ķēžu shēmu
apzīmējumus, mācās lodēt, saprast dažādu detaļu nozīmi elektronikā.
 Vai par pulciņu ir liela interese?
Par pulciņu ir necerēti liela interese, īpaši no jaunākajiem skolēniem.
 Ko jaunu ieguvāt, uzzinājāt robotikas seminārā
RTU?
8. klases skolēni Kristiāns, Armands un Ritvars
piedalījās pasākumā "Elektronikas diena
2015", kur lodēja Ziemassvētku dekoru. Tikmēr es
piedalījos seminārā, kur citi pulciņu vadītāji dalījās
pieredzē. Pēc dekoru lodēšanas apskatījām citu
pulciņu darbu izstādi un Tehnobusu.
Deniss Daņilovs (12.kl.)

RNV bērnudārza grupiņa „Bitītes” sarunājas!













„Mēs ar Juri dzelas kārtojam.”
Pakakāju vienu piciņu.
Man rociks (рот = mute) netīrs.
Būs pūtiens (pusdienās pasniegs
uzpūteni).
Meitene no rīta saka mammai: „Atā, ej
pelni naudiņu!”
Guļ gultā un saka: „Es te gulēšu savā
nodabā...”
Puisītis saka auklītei: „Es Tevi vispār
nemīlēšu!”
„Cik ātri beidzās, cik ātri sākās.”
Prasa auklītei – gribu balto rupjmaizi!
„Es klausu it kā laikam.”
Pusdienās kapeļi (kartupeļi).
„Tu mani iemidzināsi.”

 Pastaigas laikā meitene saka otrai – kusties
vecene!
 Mamma kupila (купить- nopirka) podu.
 Audzinātāja mīca kartupeļus bērniem – bērns
prasa „Atkabināsi man kartupeļus?”
 Atnāk mūzikas skolotāja uz dārziņu „Dziedātāja atnāca!”
 Čukčiens (vilciens).
Lauma Circene (12.kl.)
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Pirmā klase runā!
Kas ir...

 Ziemassvētki? –Laiks, kad nes egles istabā.
-Tad, kad Jaunais gads nāk.
-Laiks, kad salavecis nes dāvanas.
 Ko dara ziemassvētkos? –Ēd koņčas, ko dod
skolā un cep piparkūkas sirds formiņās.
-Dāvina dāvanas. Karina eglītē spīdīgus apļus,
gaismiņas. Cep piparkūkas mēnešu, zvaigžņu, eglīšu formā.
-Skatās Kevinu, ēd mandarīnus un šauj salūtu.
 Mūzika? -Mūzika ir tas, ko es dziedu!
 Kosmoss? – Tur ir zvaigznes. Dzīvo citplanētieši. Esmu redzējis citplanētieti.
 Citplanētieši? – Pus cilvēki, kas dzīvo kosmosā uz citas planētas. Viņi izgudro lāzerus
un dažreiz esmu redzējusi BezTabu, ka citplanētieši ir paņēmuši cilvēku un ielikuši pie
zobu smaganām vienu lietu, un paņēmuši daļu no cilvēka, un paši palikuši par cilvēku.
-Esmu redzējis citplanētieti, jo ēdu tādas konfektes.
 Komēdija? -Komēdija ir smieklīga filma, un dažreiz kaut kas
šausmīgs notiek tajā smieklīgajā filmā.

Šausmu filma? -Šausmu filmās notiek kaut kas šausmīgs,
piemēram, viens aiziet uz pļavu, un tur ir māja, un tad ir šausmas.

Hēlija gāze? – Gaiss, kuru ieelpojot paliek peles balss.

Laulība? –Kad apprecas jauni cilvēki. Kāzās bučojas līgava
ar vīru.
-Kad iemīlējies puisis ar meiteni apprecas, kad mīl viens otru
un liek gredzenu uz rādītājpirksta.
 Minerālūdens? –Ūdens ar gāzi.
 Bēgļi? -Tie, kuri bēg no cietuma!
Lauma Circene (12.kl.)

Hei, “Dinamīc” lasītāj!
Ja Tu mācies Rugāju novada vidusskolā un esi 5.-12.
klašu skolnieks, tad Tev ir lieliska iespēja pievienoties skolas
avīzes kolektīvam! Pieteikšanās līdz 5. februārim pie skolotājas
Evijas Konivales vai pieteikums jāsūta uz e-pastu
evija.konivale@inbox.lv. Lūgums pieteikties tikai tiem, kuriem
ir nopietna attieksme, vēlme darboties, arī skolēniem, kuri vēlas
pilnveidot savas rakstīšanas prasmes. Visi pieteikumi tiks
izskatīti.
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