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Pavisam lieliem soļiem un saulainu smaidu ir atnācis
rudens. Vēlos dalīties priekā un sveikt mūs visus ar jaunā
mācību gada sākšanos - kādam tas būs pirmais, kādam
kārtējais vai pat pēdējais...
Laiks
skrien
nemanāmi. Tikko nācām uz
skolu svētku drēbēs, rokās bija
ziedi, kuri gaidīja katrs savu
skolotāju, bet tagad ejam uz
skolu jau pēc pirmajām rudens
brīvdienām!
Vēlu
jums
nenokārt
degunus,
jo
starpvērtējums nav semestra
atzīme. Starts, protams, ir ļoti
svarīgs, taču pats galvenais: kā
ieskriesi finišā! 
Eva S.

Mēs esam jaunā sastāvā!
Klāt jaunais mācību gads, un arī skolas avīzītes
“Dinamīc” sastāvs ir mainījies. Šogad esam kuplākā skaitā,
tāpēc būs daudz interesantu un aizraujošu rakstu!
Mūsu
sastāvs: Meldra
Nazarova (5.kl.),
Līna Trepša
(5.kl.), Ārija
Garā (6.kl.),
Sintija Lazdiņa
Uzulniece
(6.kl.), Agita
Nazarova (6.kl.), Valters Šmagris (7.kl.), Aivita Žogota
(8.kl.), Eva Kukuča (10.kl.), Sintija Jakobsone (10.kl.),
Sanda Šapale (11.kl.), Annija Romāne (12.kl.), Deniss
Daņilovs (12.kl.), Virdžīnija Vīcupa (12.kl.), Lauma Circene
(12.kl.), Diāna Burka (12.kl.), redaktore Eva Spriņģe (9.kl.)
un skolotāja Evija Konivale.
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Orientēšanās – Tēvu diena
11. septembrī Rugāju novada vidusskolas skolēni, kopā ar vecākiem un vecvecākiem piedalījās
orientēšanās sacensībās, ko organizēja Andersonu ģimene. Šogad skolēniem kopā ar savām
ģimenēm bija iespēja doties trīs dažādu garumu trasēs.
Vidusskolēni pievarēja garāko trasi- „Stiprie”, kas
iedvesmoja piedalīties citos orientēšanās posmos. Liels
prieks, ka vecāki bija atsaucīgi un atbalstīja bērnus,
skrienot kopā ar tiem vai stāvot malā un tos iedvesmojot
ātrākam skrējienam. Šie aktīvie vecāki bija: Normunds
Dreimanis, Sandris Romāns, Andris Sņegovs, Mairita
Romanovska, Marina Romanovska, Sanita Čakāne,
Dace Sņegova, Kristaps Orafjevs, Amālija Brūvere,
Daiga Brezinska, Aigars Krilovs, Intars Indriks, Oļegs
Aleksandrovs, Gatis Cepurnieks, Ēvalds Brenčs (vectēvs), Ārija Hanzena, Jānis Brenčs, Imants
Laganovskis, Oksana Guseva! Ceram, ka nākošgad šis saraksts būs vēl garāks, jo iesākto tradīciju
nedrīkst pārtraukt!
Annija Romāne (12.kl)

Tēvu dienas pēcpusdiena
Rugāju novada vidusskolas pirmsskolas jaunākā grupa "Bitītes" 11. septembrī aicināja
tēvus uz Tēvu pēcpusdienu. Tēviem bijām sagatavojušas
nodarbības: daba, matemātika, konstruēšana, zīmēšana,
aplicēšana.
Dabas nodarbībā tēvi makšķerēja zivis, tēvi bija
sadalījušies pa pāriem, kurš ātrāk samakšķerēs visas
zivis. Tēvi bija ļoti centīgi makšķernieki.
Konstruēšanas nodarbībā tēvi sadalījās 2
komandās, katra komanda izvilka vienu lapiņu un būvēja
no lego klučiem to, kas bija uzrakstīts lapiņā. Vieni
būvēja vilcienu, otri kuģi. Šajā nodarbībā tēviem izdevās
izpildīt uzdevumu, abas komandas uzbūvēja vajadzīgo.
Matemātikas nodarbībā tēvi lika puzles. Sadalījās pa divi un sacentās, kuri ātrāk saliks
puzli.
Zīmēšanas nodarbībā tēvi sadalījās divās komandās un bija jāuzzīmē bērna portrets,
vienam tēvam acis bija aizsietas, pārējie stāstīja, kā zīmēt.
Šī nodarbība bija ļoti jautra.
Aplicēšanas nodarbībā katrs tētis no salvetēm vai
aplikācijas papīra līmēja sava bērna vārda pirmo burtu.
Tēvi ļoti centīgi strādāja, un sanāca ļoti skaisti burti.
Kad nodarbības bija beigušās, dāvinājām tēviem
apsveikumus. Katrs tēvs kā apsveikumu saņēma uzspiestu
sava bērna pēdiņu, kas pārvērtusies par bitīti.
Liels Paldies tēviem par atsaucību un piedalīšanos
tēvu pēcpusdienā!
Sarmīte Burķīte: audzinātāja ,,Bitītēs”
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Olimpiskā diena- Basketbols ir mana spēle
25. septembrī visā Latvijā norisinājās Olimpiskajai dienai veltīti pasākumi. Arī mūsu
novads un abas novada skolas nu jau tradicionāli aktīvi iesaistījās šai
dienai veltītajās aktivitātēs.
Šogad Olimpiskā diena bija veltīta basketbolam, tādēļ uz
Rugājiem tika uzaicināts viens no šī sporta veida pārstāvjiem Kristaps Dārgais. Viņš arī pazīstams kā viens no labākajiem
dankotājiem Latvijā, kā arī pasaulē.
Diena sākās ar iesildīšanos Kristapa Dārgā vadībā, un vēlāk
visi kopā stadionā vingrojām tika veikts vingrojums, kuru šai dienai
mācījās visā Latvijā. Turpinājumā, skolēni devās uz sporta halli, kur
varēja iepazīt tuvāk šīsdienas ciemiņu, uzdot jautājumus un pavērot
dažu danku veikšanu. Kvēlākie fani arī tika pie kāda
selfija vai arī autogrāfa. Kristaps Dārgais bija priecīgs
par iespēju viesoties Rugāju novadā, viņš bija pārsteigts
par lielisko sporta namu un tā sniegtajām iespējām tieši
jauno basketbolistu izaugsmē. Atgriezies Rīgā, savā
,,Twitter” kontā Kristaps Dārgais bija ierakstījis, ka
Rugājos uzlādējies par 200% un ieguvis daudz pozitīvu
emociju.
Šajā dienā notika arī sporta skolas izlaidums. Absolventiem bija iespēja uzspēlēt
paraugspēli ar Kristapu Dārgo, kurš izteicās, ka mums ir paveicies, jo Rugājos ir moderna sporta
halle, bet citur bērniem nākas mērot vairākus kilometrus, lai varētu trenēties. Vēlāk tika apsveikti
sporta skolas absolventi un tie bija:
 Raitis Kukarāns (8.kl.),
 Reinis Ozoliņš(8.kl),
 Vairis Štāls (8.kl.),
 Ritvars Dobrovoļskis(8.kl.),
 Kristiāns Arulis (8.kl.),
 Dāvis Akmens (9.kl.),
 Matīss Rižais ( Bērzpils vid.sk.9.kl.),
 Elgars Adelčš (7.kl.).
Tā kā Olimpiskās dienas tēma bija ,,Basketbols ir
mana spēle”, tad skolēni atbilstoši šim tematam zīmēja
zīmējumus un rakstīja esejas. Pirmo pakāpi kā labākie zīmētāji ieguva Gabriela Laila Aleksejeva
(6.kl.), Meldra Nazarova (5.kl.), Renāte Kikuste Nagla (3.kl.), P.Apšeniece (2.kl.). Labākās esejas
bija : Eva Spriņģe (9.kl.), Dana Lība Tihomirova (9.kl.), Astra Smirnova (9.kl.), Amanda Kočāne
(9.kl.), Alise Romāne (9.kl.), Anita Garā (10.kl.) Kristiāns Mārtuševs (11.kl.) Elīna Smoļaka
(11.kl.)Annija Romāne (12.kl.) Gan labākie eseju autori, gan zīmētāji saņēma novada domes
diplomus un pārsteiguma balvas. Elīnas Smoļakas eseja tika aizsūtīts uz konkursu Rīgā. Kā ziņo
konkursa organizētāji, tad Elīna ar savu eseju valsts mērogā ir ieguvusi 2.vietu.
Elīna savā esejā raksta: ,,Basketbols ir spēle. Tā ir mana spēle! Ļauj vienotības un
saliedētības sajūtām piekļūt arī Tavai sirdij un kļūt basketbolam par Tavu un par mūsu spēli!”
Deniss Daņilovs 12.kl.
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17.Karoga svētki pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas mājās
Ošupes pagasta „Liepsalās” un 220. Jaunsardzes vienību rudens sacensības
11. septembrī Jānis Erlends Spriņģis (5.kl.), Dairis Usenieks (5.kl.), Ārija Garā (6.kl.),
Samanta Kukurāne (6.kl.), Lauma Seņka
(6.kl.), Madara Ieviņa (7.kl.), Dārta Stivriņa
(8.kl.), Raitis Kukarāns (8.kl.), Aivita Žogota
(8.kl.), Karīna Semjonova (8.kl.), Laura Zelča
(8.kl.), Eva Spriņģe (9.kl.), Aivis Usenieks
(9.kl.), Gints Kukurāns (9.kl.), Jānis Arvils
Vīcums (9.kl.), Alvis Kukarāns (10.kl.), Egils
Lietuvietis (10.kl.) devās uz 17. Karoga
svētkiem Ošupes pagasta „Liepsalās”, kas ir
Oskara Kalpaka dzimtas mājas, kas notiek
kopš 1998. gada 18. septembra, pateicoties Kalpaka brāļa meitas Ārijas Kalpaks-Grundmanes
ieguldījumam "Liepsalu" atjaunošanā. Karoga svētkiem par devīzi ir izvēlēti Anšlava Eglīša vārdi:
"Ko varu tev vēl, tēvzeme, par sirdi vairāk dot".
Karoga svētku moto: „Drosmīgajiem - gara spēks un fiziskais rūdījums!”. Pasākuma
mērķis: saglabāt kultūrmantojuma vērtības, stiprināt nacionālo pašlepnumu, popularizēt Tēvzemes
sargu nozīmi. Aktivitātes tiek nodrošinātas ar Nacionālo Bruņoto Spēku (NBS), Alūksnes Kājnieku
skolas, Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonda, Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra, Latviešu
virsnieku apvienības, Madonas novada pašvaldības, Madonas Bērnu un jauniešu centra, Ošupes
pagasta pārvaldes atbalstu.
Divu dienu laikā Rugāju novada vidusskolas
komandas piedalījās sacensībās ar militāriem,
sportiskiem un tūrisma uzdevumiem, erudītu
konkursā par Latvijas vēsturi un kultūras
mantojumu, kā arī nakts trasītē ar orientēšanās,
vieglatlētikas un sporta spēļu elementiem.
Noslēgumā apbalvoja labākās komandas. 10.-12.
klašu komanda ieguva 4.vietu, atpaliekot no 3.vietas
tikai par nieka 1 punktu. 5.-6. klašu komanda ieguva
5.vietu.
Ceturtdien, 2015. gada 1. oktobrī, Degumniekos norisinājās 220. Jaunsardzes vienību
rudens sacensībās. Tajās no Rugāju novada vidusskolas piedalījās kupls skaits mūsu Jaunsargu:
Dāvis Stivriņš (10.kl.), Alvis Kukarāns (10.kl.), Aivis Usenieks (9.kl.), Gatis Trimalnieks (9.kl.),
Jānis Arvils Vīcups (9.kl.), Raitis Kukarāns (8.kl.), Arnita garā (8.kl.), Karīna Semjonova (8.kl.),
Aivita Žogota (8.kl.), Jānis Erlends Spriņģis (5.kl.), Samanta Kukurāne (6.kl.), Ārija Garā (6.kl.),
Olga Semjonova (6.kl.), Vivita Lietuviete (6.kl.), Līna Trepša (5.kl.). Sacensības norisinājās gan
iekštelpās, gan Degumnieku pamatskolas teritorijā. Dalībniekiem bija jāveic dažādi
pārbaudījumi: virvju takas pārvarēšana ar laika noteikšanu, precīza šaušana, roku saliekšana,
prese, pildbumbu mešana, tāllēkšana, basketbola soda metieni un kross.
Sacensību noslēgumā dalībnieki bija
gandarīti par iegūtajām vietām. 1998.-1999.
g.dz. zēnu grupā 2.vietu ieguva Dāvis Stivriņš.
2000.-2001. g.dz. zēnu grupā 1. vietu izcīnīja
Gatis Trimalnieks. 2000.-2001. g.dz. meiteņu
grupā 1.vietu ieguva Arnita Garā un 2.vietu
Karīna Semjonova. 2002.-2003. g.dz. zēnu
grupā 3. vietu ieņēma Jānis Erlends Spriņģis.
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2002.-2003. g.dz. meiteņu grupā 1.vietu ieguva Samanta Kukurāne, 2.vietu Ārija Garā, un 2004.2005. g.dz. meiteņu grupā 1.vietu ar ievērojamu punktu starpību ieguva Līna Trepša.
Sacensību dalībnieki bija gandarīti par paveikto. Liels paldies Litai Meisterei par ieguldīto
darbu dalībnieku sagatavošanā. Uz tikšanos Degumniekos!
Eva Spriņģe (9.kl.)

Intervija ar skolotāju Oskaru Piliņu
Sākoties jaunajam mācību gadam, RNV 10. klasē ir iespēja mācīties jaunu mācību
priekšmetu-sporta rekreācija. Šo interesantā nosaukuma priekšmetu māca skolotājs Oskars Piliņš.
 Kādas sajūtas Jūs pārņēma atkal 1. septembrī doties uz skolu, nu jau kā
skolotājam?
Prieks mijās ar satraukumu, jo šis 1. septembris bija daudz citādāks, un, jā, tas man ir kaut
kas jauns. Pārņēma arī nostalģiskas sajūtas, jo nav ilgs laiks pagājis, kad pats vēl devos 1.
septembrī uz augstskolu uzsākt studiju gadu, bet šajā gadījumā patīkamākais bija atgriezties
vietā, kur aizvadīti daudzi patīkami mirkļi arī kā šīs skolas absolventam.
 Vai skolā Jūs būsiet stingrais skolotājs?
Nē, centīšos tāds nebūt. Patīk kārtība, taču saprotu,
ka visi neesam vienādi.
 Pastāstiet nedaudz par to, kādas nodarbības Jūs
mācīsiet?
Priekšmeta nosaukums ir Sporta rekreācija jeb
sporta atjaunošanās. Jaunieši apgūs zināšanas un
prasmes sporta nodarbību organizēšanā, trenēšanās
teorijā, lai izvairītos no traumām, kā arī paši daudz
sportos un attīstīs savas fiziskās īpašības.
 Ar ko Jūs nodarbojaties brīvajā laikā?
Brīvajā laikā es daudz sportoju, pat, ja esmu fiziski noguris, tīkliņa skaņa, bumbai
izšaujoties caur grozam, uzmundrina un motivē.
 Kādi bija Jūsu mīļākie priekšmeti skolā? Kāpēc? Kuri priekšmeti Jums nepatika?
Kāpēc?
Būšu lojāls, kā nu jau kolēģis, pret saviem bijušajiem skolotājiem un atļaušos neatbildēt
uz šo jautājumu.
 Par ko Jūs vēlējāties kļūt bērnībā? Vai Jūsu vēlmes ir piepildījušās?
Šis bērnības posms par sapņu profesiju man ir izpalicis. Tomēr šobrīd apzinos, ka daru to,
kas sirdij pašam tuvs, tāpēc ar prieku un labu noskaņojumu eju uz darbu.
 Ko Jūs novēlat saviem kolēģiem un audzēkņiem jaunajā mācību gadā?
Būt saprotošiem un draudzīgiem. Nospraust mērķi un sasniegt to.
Sanda Šapale (11.kl.)
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10. klases uzņemšana vidusskolēnos
Desmito klašu skolēni ir pilntiesīgi vidusskolēni tikai tad, kad pārdzīvojuši uzņemšanu
vidusskolēnu kārtā, ko organizē 12. klase, un šis
jautrais piedzīvojums mūsu skolā notika 16.
oktobrī. Desmitās klases skolēni šajā dienā
apģērbās kā vieni no kārtīgākajiem skolēniem, jo
dreskods, ko 12. klase noteica, bija izpildīts,
skolēni saģērbās kā zubrīši! Rīts iesākās ar somu
maiņu, un ierastās skolas somas vietā skolēni
saņēma miskastes maisu. Pusdienās 10.kl.
skolēni, ar sasietām rokām un kājām, devās uz
ēdamzāli, izkliedzot vārdus "Ēst! Ēst! Ēst!
Septītās stundas sākumā pārvērtām pareizos un gaumīgi saģērbtos skolēnus. Devām viņiem
iespēju ar aizvērtām acīm izvēlēties sev piemērotākos apģērba aksesuārus. Kārtīgi apģērbušies,
skolēni turpināja savus piedzīvojumus. Pieci pārbaudījumi desmitajiem bija nieks. Iesvētības
iesākās skaistumkopšanas salonā. Skolēni sasmērēja seju ar kļavu sīrupu un ar vilku vālīšu pūku
palīdzību uztaisīja sev kuplu bārdu un lieku sejas apmatojumu. Kad procedūra beidzās, skolēns tika
apbalvots ar kaklā pakārtu siļķīti. Skolēni no ārstiem nebaidījās un ārsta kabinetā gāja smaidīgi.
Viņu pārbaudījums bija nopūst sveci ar bļāvienu un veikt klizmu ar aizvērtām acīm. Klizma šajā
gadījumā
nebija
tāda,
ko
veic
slimnīcās.
Madara no desmitās klases atzīst, ka viņai patika aktivitātes, kurās bija gan siļķes kaklarota, gan
ārsta kabineta pārbaudījumi, kā arī ūdens bļodas padošana pār galvu, jo tā bija lieliska iespēja
pārbaudīt gan savus spēkus, gan nejauši uzliet ūdeni
klasesbiedriem uz galvas.
Pirms zvēresta nodošanas, skolēni ar degunu uz
baltas papīra lapas zīmēja savus vārda un uzvārda
iniciāļus, kā arī ar līmlenti salīmēti skrēja pāri
stadionam, kā rezultātā zaudētājiem nācās ēst baltmaizi
ar dažādām piedevām. Vērīgais tiesnesis konstatēja
krāpšanos, un zaudēja visa klase.
10. klases audzinātāja Anita Stalidzāne pēc
pasākuma ar smaidu sejā teica, ka viss izdevās. Madara
pastāstīja, ka uzņemšana vidusskolā viņai patika, bija
jautri un interesanti: ’’Prieks, ka šogad kas tāds notika,
jo tagad es jūtos kā pilntiesīga vidusskolas skolniece!’’
Lauma Circene (12.kl.)

2014./2015.mācību gada 12. klases absolventu viedoklis
Madara Paidere: Studēju farmāciju Rīgas Stradiņa universitātē. Manuprāt, vēl jau nav tik
ilgs laiks pagājis, lai teiktu, ka esmu kaut ko aizmirsusi no savas RNV dzīves. Lai vai kā, man
vidusskolas laiks saistās ar daudz dažādiem konkursiem, pasākumiem, kā arī to organizēšanu un
darbošanos pašpārvaldē. No sākuma bija diez gan grūti pierast pie tā, ka katru dienu man somā ir
jābūt baltajam halātiņam, jo bieži ir jāuzturas dažādās laboratorijās vai Anatomikumā. Šobrīd ir
daudz vairāk un precīzāk jāplāno laiks, lai paspētu visu izdarīt un iemācīties, tāpēc tagad daudz
vairāk cienu arī citu cilvēku laiku, ko tie velta man. Vēl joprojām mācos mācīties, lai pēc iespējas
ātrāk varētu apgūt visu vajadzīgo. Jau kā tipisks Stradiņu students, mācos jebkurā vietā un laikā.
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Klinta Circene: Studēju Biznesa augstskolā "Turība". Atmiņā palikusi skolā valdošā
atmosfēra, vide. Tagad to salīdzinu ar augstskolas atmosfēru un darba vidi. Manā ikdienas dzīvē
mainījies gandrīz viss. Sākot ar skolu, mācībām, mācīšanās paradumiem, beidzot ar sadzīvi,
dzīvesvietu, ikdienas pienākumiem. Esmu uzsākusi jaunu posmu dzīvē ar skaidri definētiem
mērķiem.
Nauris Kapteinis: Es aizgāju mācīties uz Valsts policijas koledžu. Visvairāk no RNV
atmiņā ir palicis žetonu vakars un gatavošanās tam, protams, mana dziedāšana. Ikdienas dzīvē ir
dažas izmaiņas. Agrāk mostos, tagad pašam viss ir jādara - ēst jāgatavo, drēbes jāmazgā u.t.t.
Gita Daukste: Savu pirmo studiju gadu šogad uzsāku Rīgā, Latvijas Universitātē. Studijas
šķiet ļoti aizraujošas, jo te atklāju daudzas jaunas, man līdz šim vēl nezināmas lietas, kas arvien
vairāk piesaista manu interesi. Kad nākas padomāt par izmaiņām, šķiet - nekas nav ārkārtīgi
mainījies. Varbūt šādu sajūtu rada tas, ka jau laicīgi biju sevi sagatavojusi tam, ka pārmaiņas dzīvē
būs, un ne tās mazākās. Retāka uzturēšanās vecāku mājās, nomainot savas mājīgās istabas sienas
pret koju istabiņu, kura jādala ar vēl citu meiteni, nesagādā problēmas, tāpat arī agrā celšanās un
sēdēšana sastrēgumos ir visai pašsaprotama. Dažkārt, kad salīdzinu apgūstamās mācību literatūras
apjomu studiju laikā ar to, kāds tas bija vidusskolā, smagi nopūšos, jo tie vieglie vidusskolas gadi
ir aiz muguras. Tagad visa atbildība ir uz maniem pleciem, un ne skolotāji, ne vecāki nebūs tie, kas
uztrauksies manā vietā. Studenta dzīve ir vislabākā dzīves skola, jo tā iemāca patstāvību, atbildību
un veicina manas personības izaugsmi dažādās jomās, pat pilnveidojot manas kulinārijas prasmes.
No vidusskolas atmiņā man palicis ir lielākoties viss, jo nav nemaz tik ilgs laiks pagājis, lai kaut
ko paspētu aizmirst. Visi notikumi šķietami notikuši vakar - gan radiotelpā pavadītie starpbrīži, gan
vizināšanās pa gaiteni ar Popielas atribūtu (kas beidzās ar pamatīgu blīkšķi), arī gatavošanās
Žetonvakaram, kopīgā ekonomikas bastošana, lai atkārtotu paskaidrojuma rakstīšanas
pamatprincipus eksāmena vajadzībām, un vēl tūkstošiem neaizmirstamu mirkļu, kuru uzskaitījums
aizņemtu visu skolas avīzei paredzēto vietu, tāpēc nemaz necentīšos turpināt.
Mārtiņš Štāls: Šogad strādāju Dānijā un krāju pieredzi studijām nākamgad.
No vidusskolas vēl joprojām atmiņas par lielisko vidi un iespējām, ko nodrošināja RNV, basketbola
treniņi un tautu dejas. Galvenokārt ir mainījusies vide un cilvēki apkārt. Tagad pašam ir sevi
nepārtraukti jāmudina uz rezultātu, neviens vairs te nepavilks tevi uz augšu.
Vilis Strungs: Mācos Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes komunikācijas
zinātņu programmā. Vislabāk atmiņā palikuši skolas pasākumi, labi pavadītais laiks kopā ar
klasesbiedriem, darbošanās pašpārvaldē, skolas avīzē, kā arī šad tad valdošā bezrūpība. Pietrūkst
tās tomēr, ja atceras, aizdomājas. Dzīvoju kojās, tā jau ir milzīga pārmaiņa, pašam viss jādara,
jāplāno. Ir interesanti. Ņemot vērā, ka atrodos Rīgā, ir lieliska iespēja apmeklēt dažādus
pasākumus, kas iepriekš nebija iespējams. Visbeidzot, mācību grafiks, formāts ir pamatīgi
mainījies. Katru reizi, izejot ārā no lekcijas, jūtos kā ieguvējs, kas ir tikai pozitīvi. Šobrīd esmu
apmierināts ar savu izvēli, cerēsim, ka pēc kāda laika teikšu to pašu
P.S. Sveiciens "Dinamīc" kolektīvam, visiem Rugāju novada vidusskolas skolēniem, skolotājiem.
Veiksmi!
Diāna Smoļaka: Studēju Vidzemes Augstskolā, komunikāciju un sabiedriskās attiecības.
Man ir grūti iedomāties, kas no vidusskolas laika palicis atmiņā visspilgtāk, jo viss laiks, ko
pavadīju Rugāju novada vidusskolā, bija krāsains un notikumiem bagāts. Noteikti vienmēr ar
smaidu atcerēšos kopā ar klasesbiedriem un klases audzinātāju pavadīto laiku, dažādus pasākumus,
klases ekskursijas un kopīgi svinētos svētkus. Domājot par skolu, vienmēr atcerēšos zinošus un
saprotošus pedagogus, kā arī novērtēju, ka skola sniedza dažādas iespējas sevi pilnveidot,
piemēram, mācīties franču un vācu valodu, ko varēšu turpināt darīt augstskolā. Studējot augstskolā,
ikdiena ir ļoti mainījusies, jo nu jādzīvo studenta dzīve. Lai gan lekcijas nenotiek katru darba dienu,
ļoti daudz jāmācās patstāvīgi, jāveic grupu darbi, jāiepazīstas ar studiju literatūru, jāveido
prezentācijas. Ļoti jāmācās plānot savu laiku, tomēr kā jau visi studenti, cenšos atrast brīdi arī
studenta dzīves baudīšanai - apmeklēju dažādus pasākumus un iepazīstu Valmieru.
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Andris Jeromenoks: Studēju Valsts policijas koledžā. Man atmiņā no Rugāju novada
vidusskolas ir palikusi skolas dzīve, klases kopīgā atpūta, tā bezrūpīgā dzīve, kas bija tad.
Vidusskola laikam jau ir foršākais laiks dzīvē. Manā ikdienā ir mainījies ļoti daudz kas.
Dzīvesvieta, cilvēki, ar kuriem pavadu laiku. Tagad ikdiena ir daudz citādāka. Disciplīna, vairāk
jāmācās, brīvais laiks izpaužas pavisam savādāk.
12. klase

Ģeogrāfijas - vēstures kabineta pārvērtības
Šovasar ģeogrāfijas-vēstures kabinets
piedzīvoja īstas ekstremālās pārvērtības un
pirmajā septembrī skolēnus sagaidīja izremontēts
un iekārtots ar jaunām mēbelēm. Jautājām
skolēniem, kā patīk kabineta pārvērtības.
1. Kā Tev patīk ģeogrāfijas kabineta
pārvērtības?
 Labs kabinets, īsts „Dārgumiņš”.
 Pa vasaru ir izmainījies, pat ļoti
mainījies.
 Varēja 8. klasi palīgā pasaukt remontēt.
 Tik tiešām notikušas ekstremālas skaistuma pārvērtības.
2.
Kas tieši Tev patīk ģeogrāfijas kabinetā?

Jaunās sienas.

Man patīk globusi.

Interesantās, oriģinālās, tematiskās tapetes.

Lampiņas.

Tapetes un skapīši.

Jauna sekcija, savdabīgā pelēkā krāsā.

Interesants, savdabīgs dizains, kas liecina, ka
tieši TE ir ģeogrāfijas – vēstures kabinets.
3. Kurš kabinets Tev skolā vēl patīk? Un kāpēc?
 Matemātikas kabinets, jo ir vienīgais kabinets, kur ir interaktīvā tāfele.
 Bioloģijas kabinets, jo ir visinteresantākais.
 Fizikas, jo ir mūzikas skaļrunis.
 Sporta zāle - liela telpa.
Līna Trepša (5.kl.), Meldra Nazarova (5.kl.)
Intervija ar BMX faniem
BMX fani-citādi mēs šos pusaudžus nevaram nosaukt, jo jau pagājušā mācību gada pavasarī
tie mūs pārsteidza ar ,,mazo ritentiņu,, aktivitātēm skolas pagalmā. Vasarā puišiem un dažām mūsu
skolas meitenēm šī fanošana pārvērtās nopietnās aktivitātēs gan uz ielas, gan pagalmos. Radās
ideja, ka nepieciešama BMX trase, kurā varētu nopietni nodarboties. Ar BMX riteņbraukšanu
šobrīd aizrāvušies ir Ritvars Dobrovoļskis, Kristiāns Arulis, Armands Smirnovs, Reinis Ozoliņš,
Elgars Adelčs, Valters Šmagris, Dāvis Učelnieks, Raimonds Ozoliņš, Jānis Burka, dažreiz puišiem
riteņu aktivitātēs pievienojas arī meitenes: Astra Smirnova un Rūta Krista Pērkone. Tā kā lielākā
daļa no BMX faniem mācās manā klasē, tad uz sarunu tika aicināti 8. klases puiši.
Aivita: Kāpēc sākāt nodarboties ar BMX?
Puiši: Gribējām izmēģināt kaut ko jaunu. Mēs sākumā nopirkām riteņus un tad sapratām,
ka varētu sākt nodarboties ar BMX un izmēģināt visādus trikus.
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Aivita: Kur iegādājāties BMX riteņus un cik tie izmaksāja?
Puiši: Internetveikalā, arī tepat Balvos un dažiem jau bija savi riteņi. Iegādājāmies par
dažādām cenām, apmēram no 100 € līdz 200 €.
Aivita: Vai vecāki atbalsta šo Jūsu aizraušanos?
Puiši: Jā, viņi ir priecīgi, ka mēs nodarbojamies ar kaut ko jaunu un nesēžam mājās tikai
pie datoriem.
Aivita: Kas Jums tieši patīk šajā BMX riteņbraukšanā?
Puiši: Lēkāt pa rampām! (pasmejas Kristiāns). Un, ja nopietni, tad viss! Tas aizrauj, ir
grūti izteikt vārdos, kas tieši patīk. Iespējams, tā ir foršā sajūta, kad kāds triks ir izdevies.
Aivita: Vai Jūs zināt noteikumus un ievērojat drošību BMX riteņbraukšanā?
Puiši: Neievērojam, nav nepieciešamības. Uz trases mēs zinām, ko darām, un nav tādu
noteikumu, ja nu vienīgi drošības noteikumi, protams, cenšamies katru reizi būt uzmanīgi un vilt
ķiveres.
Aivita: Kā radās ideja par BMX trases veidošanu?
Puiši: Nu....Mēs braukājām pa pļavu, atradām vietu un
sākām domāt, kā nu taisīt trasi.
Aivita: Cik bieži Jūs tagad dodaties uz trasi?
Puiši: Vasarā braucām katru dienu, bet tagad, kad palika
aukstāks, vienreiz nedēļā.
Aivita: Cik saprotu, Jūsu mērķis ir izveidot projektu,
pēc kura tiks būvēta jauna un oficiāla trase?
Puiši: Jā, tieši tāds ir mūsu nodoms. Gribam, lai mūsu
novads plauktu ar jaunām idejām, lai jauniešiem, kam patīk
BMX riteņbraukšana, būtu vieta, kur ar to nodarboties.
Aivita: Kādi ir Jūsu nākotnes plāni? Vai turpināsiet
nodarboties ar šo sporta veidu?
Puiši: Jā, domājam, ka turpināsim. Mēs neesam vienīgie,
ir arī daži no mazākajām klasēm. Arī viņi mācās trikus kopā ar mums.
Aivita: Paldies par sarunu! Lai Jums viss izdodas, lai atbalsta projektu un lai top jauna
trase!
Aivita Žogota (8.kl.)

Sarmīte Burķīte-,,Bitīšu” audzīte.
Skolotāju dienā sveicām un godinājām Sarmīti Burķīti 10 gadu darba jubilejā. Skaitlis
desmit it kā nav daudz, bet reizē arī ir daudz, jo mazi bērni bieži saka, viens, divi, daudz…
Audzinātājas Sarmītes pirmie audzēkņi šogad absolvēs 9. klasi. Kamēr mazās ,,Bitītes” čuč
pusdienlaiku, Sarmīte atbildēja uz dažiem jautājumiem.

Eva: Kāpēc tieši izvēlējāties strādāt pirmskolā?
Sarmīte Burķīte: Jau bērnībā visiem teicu, ka būšu
skolotāja. Pirmskolā izvēlējos strādāt, jo man patīk mazi
bērni, man ir prieks, ka viņi kaut ko apgūst un iemācās.

Eva: Vai atceraties savu pirmo darba dienu?
Kāda tā bija?
Sarmīte Burķīte: Pirmā darba diena bija Rugāju
vidusskolā piecgadnieku grupiņā. Biju ļoti satraukta un
nobijusies, bet diena bija jauka un interesanta.

Eva: Vai atmiņā palikuši kādi no pirmajiem
audzēkņiem?
Sarmīte Burķīte: Jā, protams. Mani pirmie
audzēkņi jau pašlaik mācās devītajā klasē. Kā jau pirmie
audzēkņi, protams, visi palikuši atmiņā.
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 Eva: Pastāstiet kādu smieklīgu atgadījumu, kuriozu vai notikumu no darba
pieredzes.
Sarmīte Burķīte: Notikums, ko es atceros no pirmajiem audzēkņiem, bija maija
beigās, kad viņiem bija jāiet prom no manis, lai septembrī dotos pie citas skolotājas.
Divas meitenes teica, ka neparko neies un paliks pie manis, viņas saldēšot kājas, lai būtu
slimas un nebūtu jāiet pie citas skolotājas.
 Eva: Kā Jūs pavadāt brīvo laiku?
Sarmīte Burķīte: Brīvo laiku pavadu kopā ar ģimeni. Kopā ar meitiņu Amandu
liekam puzles, lasām grāmatas. Patīk puķes, par tām rūpēties. Patīk arī rokdarbi, floristika.
 Eva: Kāpēc grupiņas nosaukums ir “Bitītes”?
Sarmīte Burķīte: Mēs rīkojām aptauju vecākiem, kādu nosaukumu likt grupiņai.
Bija vairāki varianti, un mēs palikām pie “Bitītēm”.
 Eva: Kādām īpašībām jāpiemīt pirmskolas skolotājam?
Sarmīte Burķīte: Pirmskolas skolotājam jābūt mīļam, jaukam un saprotošam, bet
arī dažreiz stingram.
 Eva: Vēlējums iedvesmai.
Sarmīte Burķīte: Esiet radoši, aktīvi, mīloši!
Eva Spriņģe (9.kl.)

Pārsteigums 9. klases audzinātājai
9. klases audzinātājai šī gada Skolotāju diena bija ļoti īpaša un, pat varētu teikt, ekstremāla.
2. oktobrī skolotājai tika sagādāts brīnišķīgs
pārsteigums – mūzika ar saksofonu, balonu
ceļš un smaidīgie audzēkņi ar tējas svecītēm
rokās, bet tas nebūt nebija viss! Uz galda
audzinātāju sagaidīja groziņš ar avenēm un
laba vēlējumiem un pavisam īpaša aploksne.
Aploksnē gaidīja īpaša dāvanu karte,
kurā bija vienu stundu ilga izjāde ar zirgiem
“Purenēs”. Svētdien turp devāmies piecu
cilvēku sastāvā. Mūs laipni sagaidīja zirgi –
lepnais Gvido, runātīgā Lana, viltīgā Dolče Vita, skaistā Harpūna un pieredzes bagātā Grieta kopā
ar zirgu saimnieci un īpašnieci Mairitu Dreimani un instruktoriem.
Pirmās 15 minūtes mēs iepazināmies un mācījāmies, kā apieties ar zirgiem, pēc tam
devāmies savā pirmajā izjādē! Lieliski un unikāli ir tas, ka jau pirmajā reizē tu pats vadi zirgu. Tevi
pavada lieliska ainava, siltais vējš, un jaukie instruktori sniedz norādījumus un padomus. Lieki
piebilst, ka zirgi savā darbā ir profesionāļi. Pēc iespējas bija iespēja pabarot zirgus ar kārumiem,
izmantot piknika vietu un vērot zirgus aplokā savā nodabā. Diena bija izdevusies, jo audzinātājai
ļoti patika relaksācija, ko guva, izbaudot brīnišķīgo
izjādi. Arī Astra, Eva, Klinta un Evas mamma Līga
bija kopā ar audzinātāju un jāja ar zirdziņiem, bija
sajūsminātas par lielisko iespēju.
“Purenēs” ir arī iespēja mācīties jāt ar
zirgu. Pēc vairākām reizēm jau vari patstāvīgi ar
zirgu jāt uz ezeru. Uztraukumam nav pamata, jo
blakus uz cita zirga būs instruktors. Uz tikšanos
“Purenēs”! Sīkāka informācija www.purenes.lv
Eva Spriņģe (9.kl.)
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Gatavojam veselīgus našķus!
Sagatavošanas grupas “Knariņi” sešgadīgie bērni
Veselības nedēļas laikā ne tikai pilnveidoja savas
zināšanas par veselīgu uzturu, bet arī paši iemācījās
pagatavot veselīgus našķus. Pats atbildīgākais darba
posms bija ābolu sagriešana, jo īpaši vajadzēja
uzmanīties, lai neiegrieztu pirkstiņā. Kad šis darbiņš bija
padarīts, ābolus nolikām žāvēties uz radiatoriem.
Vērojām, kā mainās ābolu izskats. Pēc dažām dienām jau
varējām našķoties ar žāvētiem āboliem. Kā garšoja? Dažiem bērniem ābola šķēlītes likās skābas,
bet citi sauca: “Garšīgi!” Vairāki bērni pastāstīja, ka viņi arī mājās gatavo žāvētus ābolus.
Sagatavošanas grupas skolotāja Rita Pipure

Rainis un mēs.
Šo rudeni mēs sagaidām un pavadām Raiņa 150 gadu jubilejas zīmē. Literatūras skolotājas
Sanita Ciukora, Inga Garā un Evija Konivale mācību stundu ietvaros
organizēja dažādas aktivitātes, kurās skolēni lasīja dzeju, zīmēja
Raiņa exlibris, veidoja dzejas video un prezentācijas. Interesants bija
zīmējumu konkurss – „Tā es redzu Raini”, ko organizēja skolotāja
Sanita. Skolēni veidoja darbiņus, kuros pauda savu attieksmi pret šo
dzejnieku, rakstot dzejoļus, zīmējot, veidojot aplikācijas, meklējot
Raiņa aforismus un dzeju. No skolēnu darbiem tika veidota izstāde,
kas ir apskatāma skolas bēniņos. Labākie darbi bija: Alīnai Fabrikai
(7.kl.), Madarai Janišai (10.kl.), Annijai Romānei (12.kl.), Artai
Akmenei (12.kl.), Līgai Niedrai (12.kl.), Denisam Daņilovam (12.kl.),
Andrim Kuduram (10.kl.), Gabrielai Lailai Aleksejevai (6.kl.). 3.vieta
– Madarai Ieviņai (7.kl.), 2.vieta – Sintijai Lazdiņai Ozolniecei (6.kl.),
1.vieta – Elgaram Adelčam (7.kl).
Skolotāja Inga kopā ar 11. klasi diskutēja par šī gada Dzejas dienu logo. Skolotāja Evija 8.
klasi un 9. klasi rosināja veidot Raiņa dzejas video un prezentācijas.
Labākie dzejas video izdevās 8. klasē, kurus veidoja Vairis Štāls,
Rēzija Puško, Kristiāns Arulis, Dmitrijs Daņilovs, Ritvars
Dobrovoļskis, Raitis Kukarāns. 9. klasē labs dzejas video izdevās
Amandai Kočānei un Alisei Romānei, kā arī Danai Lībai Tihomirovai
un Gintam Kukurānam. Interesantu dzejas prezentāciju izveidoja Eva
Spriņģe (9.kl.)
Skolēni tika rosināti
veidot arī Raiņa exlibris.
Interesanti darbiņi izdevās
Rēzijai Puško (8.kl.), Arnitai Garajai (8.kl.), Evai
Spriņģei (9.kl.), Amandai Kočānei (9.kl.)
Skolēni, lasot un pētot Raiņa dzeju, ieguva
daudzas atziņas, kuras varēs izmantot, izvēloties savus
nākotnes mērķus. Viena no tām ir:
,, Pats cīnies, palīdz, domā, spried un sver,
Pats esi kungs, pats laimei durvis ver.” (Rainis)
Diāna Burka (12.kl.)
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Erasmus+ kursi Horvātijā
Laikā, kad Latvijā gaisa temperatūras rādītāja sarkanā svītra noslīdēja zem nulles, viena no
„Airbaltic” aviokompānijas lidmašīnām atstāja baltu rāvējslēdzēju debesīs ceļā uz Austriju. Pēc
dažām stundām no Austrijas izlidoja jau cita lidmašīna,
kuras galamērķis bija Horvātijas slavenā kūrortpilsēta
Dubrovnika. Šo ceļu ar divām lidmašīnām mēroju arī es,
lai nonāktu mazā, Adrijas jūras un kalnu ieskautā
pilsētiņā Cavtat, kur astoņu dienu laikā Erasmus+
projekta ietvaros apmeklēju kursus skolotājiem „Rīcības
metožu pielietošana ar mērķi uzlabot motivāciju un
mācību vides kvalitāti”.
Šo dienu laikā mani sagaidīja daudzi pārsteigumi
– gaisa temperatūra +28 C, iepazīšanās ar brīnišķīgiem
ārvalstu kolēģiem, horvātu nacionālās virtuves baudīšana, lielo palmu, oleandru, magnoliju,
olīvkoku apbrīnošana un vēl citi. Vēl joprojām esmu šīs
valsts (kuru droši varētu dēvēt par paradīzes stūrīti!)
skaistās dabas, jauko cilvēku un atmiņu iespaidā.
Mums, kursu dalībniekiem, paveicās arī ar visu
iespējamo laika apstākļu spektra izbaudīšanu, jo
Horvātijā 330 dienas gadā ir saulainas, bet pārējās –
lietainas, un mēs piedzīvojām arī divas lietainas dienas.
Katra diena atnesa ko īpašu – bija gan tautisko
dziesmu vakars, gan nacionālo ēdienu pēcpusdiena, gan
piedzīvojuma parka apmeklēšana (īsts skolotājs nebaidās
ne no kā!), gan izbrauciens uz netālo Lokrum salu, kur netraucēti pastaigājās dažādi dzīvnieki, kā
arī vīna dārzu apmeklējums, kā arī ekskursija uz tūkstoš salu pilsētu Dubrovniku, kuras vecpilsēta
apjozta ar lieliem, augstiem mūriem un nozīmīgākais tūristu objekts ir gaisa vagoniņš. Uzbraucot
ar to kalnā, bija redzama visa tuvākā un tālākā apkārtne. Elpa aizrāvās!
Astoņu dienu laikā nācās gan sevi prezentēt, gan dejot un dziedāt, gan sportot, tēlot, radīt
un daudz ko citu, kas iedvesmoja mani turpmākai darbībai. Ar prieku izmantošu kursos apgūtās
idejas klases audzināšanā un citos savos pienākumos 
Skolotāja Inga Garā

Kopā nākotnes mežam
Blakus Rugāju novada vidusskolai vijas skaista upīte-Vārniene. Un Vārnienes krasts pretī
skolai kopš 3. septembra ir kļuvis vēl skaistāks, jo projekta, Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes
mežam” ietvaros tas tika sakopts un iestādīti jauni kociņi.
Sakopšanas un stādīšanas, būrīšu izgatavošanas
talkā piedalījās skolēni, skolotāji, vecāki, mazpulcēni,
Rugāju domes darbinieki.
Novada daiļdārzniece Daiga Moroza parādīja, kā
pareizi kociņi un krūmiņi jāiestāda. Pavisam kopā tika
iestādīts četrdesmit viens stādiņš: ievas, sarkanlapainie
bērzi, dekoratīvie kārkli un grimoņi. Daiļdārzniece Daiga
stādus iegādājās kokaudzētavā ,,Baltezers” piemērotus
augšanas apstākļiem upes krastā.
Lai pavasarī putni ar savām dziesmām pieskandinātu Vārnienes upes krastus un skolas
apkārtni, jaunāko klašu skolēni kopā ar vecākiem gatavoja putnu būrīšus.
Prieks, ka stādīšanas un putnu būrīšu izgatavošanas talkā piedalījās tik daudzi vecāki: Dace
un Andris Sņegovi, Māris Orniņš, Valters Duļevskis, Jānis Sīlis, Normunds Dreimanis, Žanis
Pērkons, Gatis Cepurnieks, Intars Indriks, Artis Briedis, Imants Briedis, Daiga Brezinska.
Sk. Evija Konivale
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9. klašu sadraudzības vakars
Kad esam jau mācījušies ilgāk nekā mēnesi, tad gribas satikt citus pusaudžus un kopā ar
tiem atpūsties. Tā radās ideja organizēt sadraudzības vakaru, uz
kuru nolēmām aicināt ciemos citu skolu 9. klases.
16. oktobra pēcpusdienu gaidījām ar patīkamu satraukumu
un domām, lai tikai uzaicinātās skolas ierastos. Četras 9. klases
atsaucās mūsu ielūgumam, un tā ar prieku sagaidījām Baltinavas,
Bērzpils, Eglaines un Tilžas skolu 9. klases.
Sākumā mēs ciemiņus iepazīstinājām ar skolu, izvedot tos
nelielā ekskursijā, pēc tam devāmies uz skolas zāli, kur katra
ciemiņu skolas 9. klase rādīja prezentāciju par savu klasi, gan
spēlējot skeču, gan rādot datorprezentācijas, mēs, rugājieši,
dejojām un iesaistījām dejā visus pārējos ciemiņus. Vakara gaitā
spēlējām spēles, dejojām, izbaudījām cienastu, un pat kāds paspēja
paskatīties basketbola spēli. Lielisku vakara atmosfēru palīdzēja
radīt Rihards, kurš rūpējās par mūziku un gaismām.
9. klašu audzinātājas kopā ar mūsu audzinātāju Eviju
darbojās ar sveču
marmorēšanu un
izgatavoja jaukus suvenīrus, ko aizveda sev līdzi
kā atmiņu no šī sirsnīgā vakara.
Pasākums bija ļoti pozitīvs, saliedējošs
un jautrs. Šajā pasākumā mēs iepazinām citus
jauniešus, pavadījām labi laiku, ieguvām jaunus
draugus un labāk iepazinām viens otru. Kāds
atsaucīgs vakara dalībnieks teica: ,,Pasākums ļoti
patika, un viss bija izdomāts fantastiski!”
Lība (9. kl.)

Akcija "Pasaule kļūst labāka"
24. septembrī dažādās Latvija vietās, dažādos veidos notika akcija " Pasaule kļūst labāka.
Arī Rugāju novada vidusskolas Eko padomes 10 skolēni iesaistījās šajā akcijā, kuras laikā bija
jāizplata avīze ar labākajām ziņām par pasaules progresu un attīstību, un Latvijas lomu tajā. Līdz
ar avīzes izplatīšanu aicinājām iestāžu darbiniekus,
skolēnus, skolotājus un uz ielas nejauši satiktus
cilvēkus parakstīties par petīciju, kas prasa ANO
līderiem pielikt īpašas pūles turpināt iesāktās labās
pārmaiņas pasaulē: cīnīties par nākotni, kas brīva no
nabadzības, nevienlīdzības un bīstamām klimata
izmaiņām.
Lai avīžu dalīšana būtu pēc iespējas
košāka, atraktīvāka un labāk pamanāma, skolēniem
tika dāvinātas atpazīstamības zīmes: piespraudes,
galvas apsēji, kartona spuldzes. Rezultātā bija jāizveido arī kopbilde, kurā ir pēc iespējas vairāk
cilvēku un lampiņu, un jānosūta starptautiskajiem masu medijiem.
Paralēli tam vidusskolas klasēs notika plakātu sesija: pēc 5 min. video noskatīšanās bija
jāizveido plakāts " Pasaule kļūst labāka".
Kā atzina skolēni, akcija bija izdevusies, cilvēki bija ļoti atsaucīgi, ieinteresēti,
pretimnākoši, labprāt uzklausīja sniegto informāciju. Pēc labi padarīta darba skolēni saņēma akcijas
organizatoru sagādātos saldumus.
Lolita Krēbse Eko programmas koordinatore
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Te ir mana maizīte, te - dzejolītis.
Ar šādu nosaukumu Rugāju novada vidusskolas sākumskolas klašu skolēni aktīvi
aizvadījuši tradicionālo dzejas nedēļu. Šogad bērni skolotāju vadībā ne vien pilnveidoja savas
valodas prasmes, bet arī izzināja mūsu zemē augošo labību, grauda ceļu un tā pārvērtības no
iesēšanas līdz pat nonākšanai uz mūsu galda.
Jau nedēļas sākumā 1.-4. klašu skolēni devās izzinošā ekskursijā uz V.Kapteiņa
zemnieku saimniecību. Tur saimnieks laipni izrādīja gan graudu audzēšanā un novākšanā
izmantojamo tehniku, gan graudu kalti, kā arī pastāstīja par savu darbu. Skolēni redzēja, kā uz
lauka darbojas kombains, kā raža nonāk kaltē un tiek apstrādāta.
Visas nedēļas laikā bērni lasīja dzejoļus par graudiem un maizi, sacerēja tos paši.
Salīdzināja
cilvēku
darbu
labības
izaudzēšanā agrākos laikos un tagad,
mācījās atpazīt labības graudus. Nedēļas
noslēgumā visi satikās kopīgā sarīkojumā,
kur runāja gan dzejnieku, gan pašu sacerētos
dzejoļus, minēja mīklas, veica dažādus
uzdevumus, dziedāja un iemācījās tautas
deju „Ļipa kust”. Skolēniem bija pienākusi
arī vēstule no čaklās Pelnrušķītes. Viņa
lūdza bērniem palīdzību - sašķirot ļaunās
pamātes sajauktos graudiņus, par to apsolot
visus pamielot savā Putras restorānā. Tā kā bērni bija centīgi un pacietīgi, tad nopelnījuši ieejas
„biļeti”, kas šoreiz bija salds cepumiņš, devās uz skolas ēdnīcu. Tā bija pārvērtusies par Putras
restorānu, kur pie balti klātiem galdiem katru apmeklētāju sagaidīja pati Pelnrušķīte (skolas pavāre
V.Sproģe) ar savām čaklajām palīdzēm. Pavārīte Iveta Uršuļska ņēma rokās akordeonu, un visi
kopā nodziedājām „Pie Dieviņa gari galdi”, paužot pateicību dabai un Dievam par labo ražu. Tad
gan bērni ķērās pie karotēm un pēc savas izvēles varēja ēst un novērtēt četru veidu biezputras - no
kādiem graudiem tās gatavotas, kā graudi pirms tam apstrādāti, un, protams, kā tās garšo.
Pievienojot ēdienam vēl sviestu vai kādu no ievārījumiem, putras bļodiņas tukšojās pārsteidzoši
labi. Aicinu arī bērnu vecākus biežāk atcerēties, ka rupjmaize un biezputras ir no organismam
veselīgās pārtikas sadaļas, un mērķtiecīgi tos iekļaut ikdienas ēdienkartē.
Īpašs paldies par sadarbību V.Kapteinim un mūsu skolas virtuves darbiniecēm. Jūs
palīdzējāt mācību procesu padarīt interesantāku un aizraujošāku.
Skolotāja Agita Kukurāne

Trīs! 3!
Trīs labas lietas, darbi, jebkas, kas sagādā prieku, pārsteigumu, pozitīvas emocijas. Šogad
avīze ,,Dinamīc” uzsāk jautājumu sēriju ,,Trīs! 3!” Gandrīz kā pasakās, kurās skaitlim trīs ir liela
nozīme. Pirmajā šī gada numurā jautājumu ar 3 uzdevām skolēniem, kas atnākuši šajā mācību
gadā uz Rugāju novada vidusskolu.
Elīza Ločmele (7. kl.):
Andris Kudurs (10. kl.):
 Jauki skolotāji;
 Pusdienas;
 Skaistas skolas telpas;
 Skolotāji;
 Jautri klasesbiedri.
 Aprīkotas klases ar IT.
Laura Elīna Miķelsone (7. kl.):
Sanda Šapale (11. kl.):
 Liela un skaista skola;
 Pretim nākoši un izglītoti
 Draudzīgi klasesbiedri;
skolotāji;
 Labi skolotāji.
 Labsirdīgā klases audzinātāja
Inga;
Artis Grāvītis (10. kl.):
 Pusdienas;
 Pozitīvā gaisotne skolā, skolas
 Meitenes;
biedri.
 Skolotāji.
Sk. Evija Konivale
14

Skolotāju diena - Orientēšanās skolas izlaidums
2. oktobrī Rugāju novada vidusskolā svētki bija skolotājiem, notika Skolotāju dienas
svinības. Pirmās četras stundas skolotāji vēl vadīja stundas,
taču pēc tam stafeti nodeva 12. un 11. klases skolēniem.
Skolotāju diena atšķīrās no citām iepriekšējām, jo skolotājiem
bija jākļūst par Orientēšanās skolas skolēniem, kuriem bija
sagatavots teorētiskais eksāmens, praktiskais eksāmens, sporta
stunda un, protams, kā jau skolā - svinīgs izlaidums. Lai
nokļūtu līdz izlaidumam, skolotājiem bija jākārto nopietns
eksāmens Orientēšanās skolā, bija pašiem jāorientējas skolā
un pēc tam svinīgi jāsaņem apliecības. Divi skolēni Jānis
Ikstens un Sarmīte Burķīte saņēma zelta apliecības, jo skolā
jau tie ir mācījušies 5 un 10 nopietnus darba gadus. Šī diena
skolā pagāja uz ļoti pozitīvas nots, gan skolēni, gan skolotāji
priecājās un atpūtās.
Skolotāju lomā iejutās arī citu profesiju
pārstāvji, kas ieradās skolā, lai vadītu mācību
stundas. Kristīne Serga vadīja stundu 2. klasē,
Guntars Pipurs politiku 11. klasei, Mārīte Orniņa
ģeogrāfiju 9. klasei, Andrejs Čakāns vēsturi 12.
klasei, Liene Pipure auklēja “Mārītes”, Biruta
Duļevska
5gadniekus,
Marta
Gailuma
6gadniekus. 1. klasi mācīja Evita Garbacka,
sociālās zinības 4. klasei pasniedza Sandra
Kapteine. Santa Duļevska vadīja māj turību un
tehnoloģijas 5. klasei, Andris Sņegovs informātiku 6. klasei, Daiga Brezinska bioloģiju 7. klasei
un Inguna Andersone ģeogrāfiju 8. klasei.
Sanda Šapale (11.kl.)

25. septembris – izzinoša diena Rīgā skolas Ekopadomes pārstāvēm
Rugāju novada vidusskola šajā mācību gadā uzsāka darbu starptautiskajā Ekoskolu
programmā, un līdz ar to mums jāiekļaujas programmas kopīgajos pasākumos. Šajā sakarā augustā
piedalījāmies Ekoskolu skolēnu 4 dienu vasaras forumā un tagad, 25. septembrī, Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē bijām klāt
ikgadējā Ekoskolu apbalvošanas ceremonijā.
Apbalvoja
skolas,
pirmsskolas
iestādes,
augstskolas par iepriekšējā mācību gadā paveikto
darbu. Mūsu skolai tas vēl priekšā.
Pasākuma pirmajā daļā 114 Latvijas
izglītības iestādes par īpašiem pasākumiem
ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides
aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē
saņēma starptautisko Ekoskolas nosaukumu un
Zaļā Karoga balvu. Vēl 47 skolas saņēma diplomu
un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.
Pasākuma laikā tika izceltas dažādas aizvadītā mācību gada Ekoskolu iniciatīvas un labākās
prakses piemēri, kā arī uzzinājām par programmas aktualitātēm un jaunākajiem projektiem.
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Pasākuma noslēgumā visi Ekoskolu programmas dalībnieki ar līdzatvestajiem
uzsaukumiem un uz vietas izveidotajiem plakātiem devāmies gājienā no Latvijas Nacionālās
bibliotēkas uz Vecrīgu ar mērķi atgādināt sabiedrībai un atbildīgajām valsts iestādēm par Latvijas
līdzatbildību klimata pārmaiņu mazināšanā ar ANO klimata pārmaiņu konferenci. Gājiens izvērtās
kā aktīvs noslēgums Ekoskolu programmas apbalvošanas ceremonijai un ievads novembrī
gaidāmajām Rīcības dienām. Ar šādām aktivitātēm Ekoskolas tika aicinātas aktīvi iesaistīties
svarīgu vides problēmu risināšanā valstī, pievēršot
tām sabiedrības uzmanību. Gājiens noslēdzās ar
radošu akciju Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas telpās.
No Ekoskolu apbalvošanas pasākuma
atgriezāmies ar lielāku izpratni par darāmo
programmā, noderīga būs arī dzirdētā un redzētā
pārējo skolu pieredze, interesanta, emocijām bagāta
izvērtās arī akcija – gājiens uz Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju, tikšanās ar ministru
Kasparu Gerhardu. Jauna pieredze bija izjust galvaspilsētas iedzīvotāju attieksmi gājiena laikā.
Secinājums viens – jāsāk tikai aktīvi darboties visiem kopā skolā un novadā, lai kļūstam ikdienā
savā rīcībā atbildīgāki vides jautājumos.
Pasākuma dalībnieces – Rūta Krista Pērkone (9. kl.) un Astra Smirnova (9. kl.)

Pirmskolas veikums Miķeļdienā
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