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Tūlīt jau plauks pirmie pumpuri, atlidos gājputni, un
sāksies burvīgi pavasarim raksturīgi laikapstākļi.
Mūsdienu
modernās
tehnoloģijas izkonkurē mūsu skaisto
Latvijas dabu, tāpēc ir īstais laiks
doties laukā un baudīt to, kas mums
ir dots. Ir skaisti baudīt, kā mūsu
daba atmostas.
Vēlos
apsveikt
visus
skolēnus, kuri labi uzrakstījuši
diagnosticējošos darbus, jo tie
prasījuši daudz pūļu, gribasspēka
uzrādīt labus rezultātus.
Vēlu Jums skaistu, smaržām
un krāsām bagātu pavasari, kas nes
visiem prieku, patīkamas sajūtas un
smieklu pilnas dienas.
Eva S.

Barikādēm 25!
No 18.–29. janvārim
Rugāju novada vidusskolā
notika
Barikāžu
atceres
pasākumi. Tika izveidots
Barikāžu atmiņu stends,
blakus tam ugunskurs un
mazi bluķīši. Katrai klasei
bija jāsagatavo un jānoformē
lapa par dzīves vērtībām.
Citiem tā ir ģimene, citiem
mūsu tautas tradīcijas, bet
citiem – Brīvība.
22. janvārī skolēni no 5.–12. klasei skatījās Zigurda
Vidiņa dokumentālo filmu “Tēvu barikādes”. Skolēniem radās
priekšstats par to, kā viss patiesībā notika, viņi bija lepni par to,
ka mūsu valstī ir tādi patrioti, kuri gatavi stāvēt un krist par
mūsu mīļo Latviju.
Eva Spriņģe (9.kl.)
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Februāra un marta gaviļnieki
Ir katram ziedam sava rasas pērle,
Kas visās varavīksnes krāsās mirdz.
Kā gribētos to satvert saules starā
Un dāvināt to tev no visas sirds!
Lai savos svētkos februārī un martā sumināti tiek: Aigars
Verjanovs, Rihards Krilovs, Artis Grāvītis, Andris Kudurs, Eva
Kukuča, Egīls Lietuvietis, Dāvis Akmens, Oskars Kononovs,
Ritvars Dobrovoļskis, Arnita Garā, Zintis Kapteinis, Gabriela
Laila Aleksejeva, Samanta Kukurāne, Agita Nazarova, Meldra
Pērkone, Elvita Rizena, Eduards Dārziņš, Renāte Kikuste-Nagla, Daniels
Brezinskis, Eduards Krilovs, Adrians Lonskis, Mārcis Melnacis, Elvita Romanovska, Beāte
Ančāne, Kristers Auziņš, Andrejs Dredžels, Gedra Sietniece, kā arī mūsu lieliskie skolotāji –
Sandis Štāls, Ināra Ločmele, Astrīda Piļka, Inga Garā, Velga Smoļaka.
Avīzītes „Dinamīc” redakcija vēl nerimstošu smaidu, enerģiju, dzīvesprieku un daudz kūku
svētkos! Daudz laimes dzimšanas dienā! 
Annija Romāne (12.kl.)

Sveicam savus kolēģus!
Skolotāja Evija Konivale: ”12. klases
brīnišķīgos žurnālistus–Diānu Burku, Anniju
Romāni, Laumu Circeni, Denisu Daņilovu tuvāk iepazinu kopā ar viņiem veidojot skolas avīzi.
Pozitīvi, ļoti atsaucīgi un radoši jaunieši, idejām
bagāti, ar savu viedokli. Prieks, ka viņi izvēlējās
darboties skolas avīzē, tādējādi parādot sevi un
darot mūsu avīzi interesantāku.”
Par 12. klases jaunajiem žurnālistiem savu
viedokli izteica arī citi:

Lūk, kāds ir Deniss

Lūk, kāda ir Diāna

 Klases gudrā galva, ar savu skatu uz dzīvi.
(Aigars 11.kl.)
 Mūsu skolas viens no visgudrākajiem
jauniešiem, vienmēr ieturēts, solīds. (sk.
Anita Stalidzāne)
 Sakarīgs, labs draugs. (Andris 10.kl.)
 Izpalīdzīgs, gudrs, vienmēr ir gatavs
palīdzēt. (Artūrs 11.kl.)


Meitene ar skaistām acīm, uzņēmīga, ar
zināmu dzīves skolas pieredzi. Saimnieciska.
(sk. Anita Stalidzāne)
 Ļoti pozitīva un jauka meitene. (Sanda
11.kl.)
 Vienmēr pozitīvi noskaņotais Diņčuks!
(Aigars 11.kl.)
 Izpalīdzīga, gudra meitene. (Andris 10.kl.)

Lūk, kāda ir Lauma

Lūk, kāda ir Annija

 Radoša, atraktīva un forša meitene (Zita
11.kl.)
 Laba skatuves runātāja, skaista meitene ar
skaistu smaidu. (Rēzija 8.kl.)
 Meitene ar lielu enerģiju, lielisku izdomu,
spēcīgu raksturu. (sk. Anita Stalidzāne)
 Skolas feja, kas visos vieš jaukas emocijas.
(Aigars 11.kl.)

 Labs cilvēks, ar labām vadītājas spējām,
labi prot saprasties ar citiem (Dmitrijs 8.kl.)
 Meitene ar savu viedokli. (Sanda 11.kl.)
 Drosmīga, ļoti daudzpusīga, ar mērķi,
šķiet, ka zina, ko grib un arī to sasniegs.
Atraktīva. Viņai ir svarīga ģimene. Tālu
tiks. (sk.Anita Stalidzāne)
 Radošs cilvēks ar labu izdomu. Dāvis
(10.kl.)
,,Dinamīc” kolektīvs
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Apsveikums 12. klasei Žetonu svētkos
Visā pasaulē cilvēki sapņo par laimi. Jau senās pasakas stāsta par
laimes meklētājiem. Laimi mēs vēlam un
laimi lejam. Tomēr katram ir sava laime,
un otram tā nederēs, to nevar pielaikot,
nevar ne atdot, ne aizdot un, reiz
pazaudētu, grūti būs atgūt. pats galvenais,
ko vajadzētu saprast: laime ir izjūtas,
nevis lietas. Īsta laime ir nonākt saskaņā
ar sevi.
12. klases jaunieši, sveicam Jūs žetonu vakarā un vēlam nepagurt savas laimes
meklējumos, tomēr atcerieties: katrs pats savas laimes kalējs!
,,Dinamīc” kolektīvs

Laura Lo – savu sapņu īstenotāja
Rugāju novada vidusskola var lepoties ar saviem lieliskajiem absolventiem. Viena no
viņiem ir arī Laura Ločmele, kurai ir iznācis videoklips youtube.com jaunajai dziesmai “Beauty in
the ordinary”.
 Kāda ir Jūsu pamatnodarbošanās?
Strādāju Rīgas Biznesa Skolas (Riga Business School) mārketinga nodaļā kā digitālās
komunikācijas speciāliste. Manos pienākumos ietilpst mājaslapas administrēšana, darbojos
dažādās grafiskā dizaina un video apstrādes programmās, kā arī pārraugu un veidoju augstskolas
e-pastu mārketinga dizainu.
 Kad Jūs sākāt nodarboties ar dziedāšanu?
Esmu dziedājusi jau kopš bērnības, bet tā nopietnāk mūzikai sāku pievērsties aptuveni no
15 gadu vecuma, kad pašmācības ceļā apguvu ģitārspēli un sāku komponēt savas pirmās dziesmas.
Atceros, kā pirmo reizi uzdrošinājos uzkāpt uz
skatuves Rugāju talantu konkursā un uzvarēju - tā arī
bija mana pirmā nopietnā solo uzstāšanās plašākai
publikai, un tad jau sekoja konkursi, koncerti,
ieraksti, viesošanās radio, televīzijā un tā tālāk.
 Vai Jums ir muzikālā izglītība vai izieti kādi
kursi?
Muzikālās izglītības man nav. Jāsaka, ka
galvenokārt, esmu uzkrājusi pieredzi pašmācības
ceļā, uzstājoties, spēlējot, dziedot, piedaloties un iesaistoties visdažādākajos notikumos. Skolas
laikā dziedāju vokālajos ansambļos (“Tonis” pie sk. Smoļakas, ansamblis pie sk. Kukurānes),
nedaudz biju dziedājusi korī pie sk. Sudarova, piedalījos dažādos konkursos (“Balsis”, Balvu un
Rugāju talantu konkursi u.c.) uzstājos dažādos koncertos un pasākumos, pēc tam muzicēju kopā ar
draugiem Balvos - mums pat bija arī sava rokgrupa ar nosaukumu Joint. (Pēdējais grupas koncerts
bija festivālā Osvalds.) Piedalījos arī Madonas Ģitāristu sesijā, kur mani pamanīja producents
Kaspars Ansons un pēc tam piedāvāja ierakstīt manu pirmo singlu Far Away - tā tas viss arī sākās.
 Kāpēc esat izvēlējusies pseidonīmu Laura Lo?
Ļoti īss skaidrojums - mans vārds un uzvārda pirmie divi burti - vienkārši patīk kā skan.
 Kāda ir iedvesma Jūsu dziesmām? Tām rindas tiek rakstītas katru dienu vai tas notiek
spontāni?
Tas parasti notiek spontāni, iedvesmojos no dažādiem notikumiem gan savā, gan citu
dzīvēs, no lietām, vietām, emocijām utt.
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 Cik daudz laika Jūs veltāt muzicēšanai?
Tik bieži, cik vien ir iespējams. Intensīvāk pieslēdzos, ja plānots kāds koncerts vai
uzstāšanās.
 Kāda ir Jūsu ikdiena?
Tas ir atkarīgs no saplānotā dienas garumā. Mēģinu katrā dienā iegūt un saskatīt ko jaunu,
tāpēc teikšu, ka mana ikdiena ir krāsaina.
 Vai vienas dziesmas ierakstīšana “paņem” daudz laika?
Kā kuru reizi, tas ir atkarīgs no iesaistītajiem cilvēkiem, viņu laika, mana laika, iedvesmas,
resursiem un neatlaidīga, mērķtiecīga darba.

Kā tika veidots videoklips dziesmai “Beauty in the
ordinary”? Vai tas prasīja daudz laika? Kur tas tika
uzņemts?
Videoklips tika uzņemts laukos “Ozolsalā” (3 km no
Rugājiem). Tur es pavadīju lielāko daļu bērnības vasaru kopā
ar māsu un brālēnu, tāpēc bērnības bezrūpība, jautrība,
piedzīvojumi un kopā būšana tika izdzīvota vēlreiz no jauna
videoklipa tapšanas laikā. Iesaistījās visa ģimene - tas bija
lielisks piedzīvojums un izaicinājums.
Lai gan pati filmēšana notika 1 dienu, sagatavošanās
process un klipa pēcapstrāde un izveide bija vairākus
mēnešus pirms un vairākus mēnešus pēc tam, sākot no idejas
tapšanas, scenārija, nepieciešamo resursu, materiālu
sameklēšanas, vienošanās ar iesaistītajām personām, līdz
montāžai un visiem citiem sagatavošanās darbiem pirms videoklipa publicēšanas.
 Jums ir doma uzņemt videoklipu nākamajām dziesmām?
Jā, protams, ideju fabrika jau rūc un nevar sagaidīt realizācijas brīdi!
 Vai Jums ir doma kādreiz radīt savu studiju?
Tas būtu forši! Varbūt, tad jau laiks rādīs, bet pagaidām uz to nekoncentrējos.
 Kādi ir Jūsu dzīves mērķi? Mūzika kļūs par prioritāti vai paliks kā hobijs?
Mūzika un muzicēšana vienmēr ir bijusi mana sirdslieta. Tas dara mani laimīgu, un mans
mērķis ir būt laimīgai.
 Kā Jūs atceraties savus gadus Rugāju vidusskolā? Vai esat lepna, būdama šīs skolas
absolvente?
Mani skolas gadi bija neaizmirstami - daudz atmiņu, daudz piedzīvojumu, aktivitāšu:
Starptautiskie projekti: Dreams + Teams un Comenius, Rugāju Mazpulks, skolēnu pašpārvalde,
olimpiādes, tautu dejas, vokālie ansambļi, dažādu pasākumu organizēšana, vadīšana un
piedalīšanās tajos, riteņbraucēju pulciņš, modernās dejas, mākslas skola u.c. Es vienmēr esmu
lepojusies ar to, ka esmu absolvējusi Rugāju vidusskolu, tā bija mana skola un arī manas mājas 19
gadus. Īpaši lepojos, ka tētis - Juris Ločmelis bija skolas direktors, mamma Ināra Ločmele - bija
mana angļu valodas skolotāja un klases audzinātāja.
 Kāds ir Jūsu vēlējums tiem, kuri sapņo par to, kas viņiem patīk, bet nespēj rast drosmi
rīkoties?
Sapņot ir lieliski, es arī vienmēr esmu bijusi sapņotāja, bet ir arī jādara. Jānotic sev un
vienkārši jādara nevis rīt, bet šodien – tagad! Lai izdodas izdzīvot sapni!
Eva Spriņģe (9.kl.)
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Lecam pa vecam, lecam pa jaunam
Dienu pirms Valentīndienas Kubulos notika
brīnišķīgs deju kolektīvu sadancis ,,Lecam pa vecam,
lecam pa jaunam”, kurš jau norisinājās 13. gadu. Šajā
pasākumā piedalījās kolektīvi no citiem novadiem un
Rīgas. Uz šo jauko deju kolektīvu sadanci devās arī
Rugāju novada jauniešu deju kolektīvs: 9. klases
jaunieši - Alise Romāne, Klinta Kočāne, Rūta Krista
Pērkone, Astra Smirnova, Oskars Kononovs, 8.
klases – Dārta Stivriņa, Aivita Žogota, Karīna
Semjonova, Ritvars Dobrovoļskis, Armands Smirnovs, Dmitrijs Daņilovs, Vairis Štāls, Kristiāns
Arulis, 10. klases - Renāte Dobrovoļska, Dāvis Stivriņš un kolektīva vadītāja Astrīda Circene.
Šī gada sadancošanās tēma bija mīlestība. Katram kolektīvam bija uzdevums sagatavot
divas dejas un kādu interesantu priekšnesumu par tēmu ,,mīlestība”. Rugāju jauniešu deju kolektīvs
dejoja ,,Cimdu polku” un ,,Precību danci”, kā arī izspēlēja mīlestības ainiņas dziesmas ,, RīgaValka” pavadībā. Priekšnesums izdevās.
Pēc koncerta visi izbaudījām cienastu pie galdiņiem, dejojām un spēlējām dažādas spēles.
Pasākums un vakars izdevās ļoti lielisks.
Alise Romāne (9.kl.) un Klinta Kočāne (9.kl.)

Novada skatuves runas konkurss
Rugāju novada domes Izglītības pārvalde sadarbībā ar Rugāju novada vidusskolas Valodu
un Mākslas MK 5. februārī organizēja novada skatuves runas konkursu. Skatuves runas konkursā
skolēnu runas prasmes vērtēja Rugāju novada Izglītības pārvaldes vadītāja Biruta Berkolde,
skolotājas - Rasma Zuša, Inga Garā, Astrīda Circene - Rugāju Jauniešu centra vadītāja Līga
Kravale.
Skolēni tika vērtēti 4 vecuma grupās. 1. klases grupā piedalījās divi Rugāju novada
vidusskolas skolēni: M. Kočāne un R. Dobrovoļskis (sk. V. Kadakovska). Marta novada konkursā
ieguva 1.vietu, bet Rinalds 2.vietu. 2.-3. klašu grupā piedalījās Eglaines pamatskolas skolēni: 2.
klase – M. Dokāne, A. Šolina un M. Leons (sk. I. Birkova), 3 klase – D. Ikstena (sk. I.Useniece).
Rugāju novada vidusskolas skolēni: 2. klase-G. Sietniece, P. Apšeniece, R. Kontovs (sk.
A.Circene), 3. klase – M. F. Sņegova (sk. I. Dobrovoļska). Šajā klašu grupā 1.vietu ieguva A.
Šolina, 2. vietu P. Apšeniece, 3.vietu M. Dokāne un R. Kontovs. 4.-6. klašu grupā no Eglaines
pamatskolas piedalījās 4. klases skolnieks O. Tūmiņš, (sk. A. Stērniniece), no Rugāju novada
vidusskolas 4. klases K. Arule, E. Rizena, E. Muižniece (sk. A.Kukurāne), no 5. klases E.Garā, M.
Pērkone, M. Nazarova (sk. E.Konivale), no 6. klases A. Stērniece, G. L. Aleksejeva (sk. S.Ciukora).
Šajā klašu grupā 1.vietu ieguva E. Muižniece un G. L. Aleksejeva, 2.vietu O. Tūmiņš un K. Arule,
3.vietu M. Nazarova. 7.-9. klašu grupā no Eglaines pamatskolas piedalījās 7. klases skolniece E.
Burka, 8. klases skolnieks E. Krivišs, 9. klases skolnieces A. Tutiņa un A. Ikstena. (sk. R. Zuša).
No Rugāju novada vidusskolas 7. klases piedalījās V. Šmagris, (sk. S. Ciukora), 8. klases R. Puško,
9. klases skolnieces A. Kočāne, A. Smirnova, E. Spriņģe (sk. E. Konivale). Šajā klašu grupā 1.vietu
ieguva A. Ikstena, 2. vietu E. Krivišs, 3. vietu R. Puško.
Savukārt 19. februārī Balvos norisinājās starpnovadu skatuves runas konkurss. Šajā
konkursā skolēni sevi parādīja ļoti labi un mājās pārbrauca ar iegūtām godalgotām vietām un
diplomiem. 4.-6. klašu 3.vietu ieguva – G. L. Aleksejeva, 7.-9. klašu grupā 1.vietu ieguva R. Puško,
10.-12. klašu grupā 1.vietu ieguva L. Circene.
Paldies visiem skolotājiem, kas palīdzēja skolēniem sagatavoties skatuves runas
konkursam, paldies vecākiem, kas atbalstīja savus bērnus, gan palīdzot meklēt atbilstošus daiļdarbu
tekstus, gan līdzi jūtot konkursa norisē.
Uz reģiona konkursu Gulbenē dosies 12. klases skolniece L. Circene un 8. klases skolniece
R. Puško. Turēsim par viņām īkšķus!
Sk. Evija Konivale
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Krievu valodas dienas
No 11.-14. janvārim skolā notika krievu valodas
dienas. Jau iepriekšējā nedēļā skolēni tika aicināti veidot
apsveikumus, kā arī piedalīties Tatjanas dienas zīmējumu
konkursā valstī. Rēzija Puško (8.kl.), Amanda Kočāne
(9.kl.), Līga Niedra (12.kl.), Arta Akmene (12.kl.) veidoja
darbus, kuru tēma bija “Krievu kino”. Arta Akmene
(12.kl.), Elīna Smoļaka (11.kl.), Eva Spriņģe (9.kl.) saņēma
diplomus LAPRJAL screenshot konkursā “Beikerstrītas
noslēpumi”. Krievu valodas nedēļa bija veltīta Puškina
dzīvei un daiļradei, kaligrāfijas jeb skolēnu rokrakstu
izkopšanai, zīlēšanai Vecajā Jaunajā gadā, kā arī ilustrāciju
veidošanai.
Prieks, ka skolēni piedomā par savu rokrakstu, jo mūsdienās IT to izkonkurē. Skolas
kaligrāfiskāko rokrakstu īpašnieki:
 6. klasē Olga Semjonova, Annija Stērniece, Edmunds Zelčs,
 7. klasē Kadrija Kočāne, Elīza Ločmele, Madara Ieviņa,
 8. klasē Karīna Semjonova, Ritvars Dobrovoļskis, Dārta Stivriņa,
 9. klasē Amanda Kočāne, Eva Spriņģe,
 10. klasē Andris Kudurs, Artis Grāvītis,
 11. klasē Inese Loseva, Krista Kapteine,
 12. klasē Annija Romāne, Arta Akmene
6.–12. klases skolēni veidoja apsveikumus, no
kuriem skolas bibliotēkā tika veidota izstāde. Skolēniem
patika ne tikai prezentācija par zīlēšanu, bet arī praktiska
pielietošana, izmēģināšana, kas raksturīga krievu tautas
tradīcijām.
Nedēļas nogalē Madara Ieviņa (7.kl.), Alīna
Fabrika (7.kl.), Madara Janiša (10.kl.), Elīna Smoļaka (11.kl.), Līga Niedra (12.kl.) zīmēja
ilustrācijas 4.starptautiskajam festivālam konkursam “Puškina rudens - 2015”, ilustrējot kādu no
Puškina darbiem.
Sk. Natālija Garā

Rugāju novada vidusskolas skolēni sniedz koncertu
29. janvārī Rugāju novada vidusskolas
solisti un vokālais ansamblis „Pustonis" sniedza
koncertu Rugāju sociālās aprūpes centra
iemītniekiem. Koncerta sākumā Rugāju novada
vidusskolas mūzikas skolotāja uzrunāja aprūpes
centra iemītniekus, sakot: „Mēs būsim kopā ar
jums šajā gaišajā laikā, kad rīti sāk palikt garāki
par vakariem. Kopīgi ieklausīsimies pavasara
skaņās un mēģināsim tās izdziedāt." Ar
skanīgajām balsīm klātesošos koncertā priecēja
Amanda Kočāne, Rūta Krista Pērkone, Rēzija Puško, Astra Smirnova, Dana Lība Tihomirova,
Valters Šmagris, Elīna Smoļaka, Zita Serga un Krista Kapteine. Ar ģitārspēles priekšnesumu
iepriecināja un pārsteidza Rihards Krilovs. Koncerta dalībnieki saka paldies RSAC iemītniekiem,
vadītājai Sarmītei Pērkonei un darbiniekiem par jauko uzņemšanu. Katru dienu dalīsimies ar
smaidu, mazu saules stariņu, kas rada prieku, un, lai labie vārdi dzīvi dara skaistāku!
Dana Lība Tihomirova
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Mis Foto-Arta Akmene
Balvu Kultūras un atpūtas centrā 6. februārī jau vienpadsmito reizi Balvos norisinājās
skaistumkonkurss „Mis un Misters Balvi 2015”. Šajā konkursā piedalījās arī mūsu skolas 12. klases
skolniece Arta Akmene, kura ieguva titulu Mis Foto 2015. Lūdzu Artu nedaudz pastāstīt par šo
konkursu. Arta stāsta:
“Mis un Misters Balvi 2015 vēlējos piedalīties, jo, jau
būdama pusaudžu gados, pamazām aktīvi sekoju līdzi mūsu pašu
novadniekiem, kuri piedalījās šajā konkursā jau no pašiem
pirmsākumiem. Pēc tam jau mani šīs lietas sāka interesēt vēl vairāk
un es zināju, ka noteikti piedalīšos.
Patīkami un reizē pārsteidzoši bija tas, cik daudz
apkārtējo cilvēku mani atbalstīja un teica labus vēlējumus. Tiešām
sirsnīgs paldies!
Piedaloties šajā konkursā, ieguvu titulu Mis Foto
2015 un iespēju piedalīties starptautiskajā konkursā. Tās ir balvas,
kuras ir acīm saredzamas, tomēr daudz lielāks ieguvums ir
zināšanas, uzvedības etiķete, deju soļi un apziņa, ka ja tu kaut ko
vēlies, tad vari sasniegt ļoti daudz.
Sagatavošanās darbos un treniņos bieži notika dažādi interesanti un smieklīgi
notikumi, pat nevar visus atcerēties. Kā viens no interesantākajiem notikumiem bija tas, ka visi
dalībnieki izmēģinājām, kā ir krist atmuguriski no 3m augstuma, iekrītot savu kolēģu rokās. Tad
vēl kādā dienā veikalā nopirkām veselu maisu ar mandarīniem, kad maisiņš jau bija pusē, tad viens
no dalībniekiem paņēma pēdējo mandarīnu, kad viņš to pārplēsa uz pusēm un ieraudzīja iekšā
daudz mazus kukainīšus, smiekli vairs nenāca nevienam.
Mans lielākais atbalsts, pirmkārt, jau ģimene, otrkārt, draugi un tuvākie
cilvēki. Patiesībā esmu pateicīga visiem, kas mani atbalstīja.
Tuvākajā
nākotnē
vismaz
viens
no
skaistumkonkursiem, kur piedalīšos, būs starptautiskais
konkurss, no kura gūšu, cik vien varēšu. Par tālāko
dalību šajā jomā vēl nezinu.
Meitenēm, kuras vēlas startēt šāda veida
konkursos, varu ieteikt, noteikti strādājiet ar sevi,
pirmais iespaids ir viens no svarīgākajiem faktoriem,
jābūt atvērtām, komunikablām, sevi jāciena un jāprot
izteikties, jāatrod sevī kas īpašs, ar ko tu vari izcelties.”
Ja vēlaties noskatīties Mis un Misters 2015,
dodieties uz adresi http://www.misunmisters.lv/video2015/.
Diāna Burka (12.kl.)

Karnevāls kopā ar Ugunīgo Pērtiķēnu
Uzsākot mācību gada otro semestri, Rugāju
novada vidusskolas jaunāko klašu skolēni ziemas
aukstumu kliedēja Jaungada karnevālā. Jau pašā pirmajā
skolas dienā pēc brīvdienām, katrā klasē ieradās
ziņnesis ar vēstuli, kurā uz Jaungada karnevālu visus
aicināja pats Ugunīgais pērtiķis. Viņš vēstīja, ka vēlas
redzēt bērnus interesantās maskās un grib dzirdēt arī sev
veltītu katras klases sveicienu. Tieši pēc nedēļas
Ugunīgais Pērtiķis, kopā ar saviem draugiem no skolēnu
pašpārvaldes, visus sagaidīja skolas zālē. Starp
sanākušajiem bija gan zvēri, gan pasaku un filmu varoņi.
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Bija ieradusies Konfekšu feja, Nāve, veseli divi Spaidermeni un arī daži citi ar neparastām
spējām apveltīti ļaudis. Ar savu klātbūtni karnevālu pagodināja arī viena otra princese. Tikai
skolotājas gan nekur nemanīja. Reizēm vērīgāku skatu karnevāla
dalībniekiem pārlaida vien vilks ar savu draugu suņuku, Zaļā feja
un kāda tikko no frizētavas nākusi filmzvaigzne. Katra klase
uzstājās ar sagatavoto apsveikuma priekšnesumu. Tika rādītas
ugunīgas dejas, lasīti horoskopi un izteikti laba vēlējumi. Pērtiķis
iemācījās arī jaunas rotaļas un bija tik iepriecināts, ka tūlīt pat
katram piešķīra karnevāla dalībnieka karti. Tad jau arī varēja
sākties diskotēka un rotaļas. Bērni, kuri īpaši pacentās, un ar savu
masku prezentāciju uzstājās arī individuāli, drīkstēja cienāties no
Pērtiķa maisa. Kas tajā bija? Apelsīni! Protams, no pašas Āfrikas.
Arī skolotājas šoreiz varēja atpūsties un izbaudīt pasākumu, jo par
visu notiekošo rūpējās skolēnu pašpārvaldes jaunietes - Renāte
Dobrovoļska un Rēzija Puško, kas enerģiski dejoja un vadīja
dažādas rotaļas. Nedalītu piekrišanu no sākumskolas bērnu puses
guva dejas kopā ar Gati Orniņu, bet par mūziku rūpējās Rihards
Krilovs.
Iztaujāts par to, kā jūtas šeit pašā ziemas aukstumā, Pērtiķis apgalvoja, ka neesot ne
vainas. Galvenais esot veikli kustēties un turēt sirdi siltumā. To viņš arī pats sirsnīgi darīja, vēlot
visiem veiksmīgu Jauno - Ugunīgā Pērtiķa gadu.
Sk. Agita Kukurāne

Ēnu diena 2016
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības
programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu
garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības
biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.
Ēnu dienās aktīvi piedalās arī skolēni no Rugāju novada vidusskolas.
Elīna Smoļaka (11.kl.) – Šogad Ēnu dienā piedalījos ar mērķi uzzināt vairāk par
programmētāja ikdienu un pienākumiem. Internetā pārskatot IT uzņēmumu mājaslapas, mani
ieinteresēja uzņēmuma “IT House” mājaslapa un darbības joma – web izstrāde. Šogad Ēnu dienā
uzzināju daudz jauna par programmēšanas valodām, to pielietošanu un praktisku izmantošanu,
mājaslapu atkļūdošanu, testēšanu un to izstrādi no pašiem pirmsākumiem, kas noteikti noderēs
turpmāk, veidojot skolas mājaslapu un mācoties programmēt. Ēnu dienā sapratu, ka, strādājot
uzņēmumā, neatņemama ikdienas sastāvdaļa ir
komandas darbs, savstarpēja saprašanās, projektu
analizēšana un kopīga problēmu risināšana.
Andris
Kudurs
(10.kl.)
–
Ēnoju
programmētājus firmā “Skandi Web”. Sev ieguvu
daudz jaunu zināšanu un ideju, kā programmētāji
strādā firmā. Pašam ļoti patika, bija interesenti.
Jauki pavadīts laiks.
Eva Spriņģe (9.kl.) – Ēnoju “Swedbank” uzņēmumu pārvaldes vadītāju, valdes locekli
Reini Rubeni. Uzzināju daudz jauna par profesijas pārstāvja darbu. Patika atsaucīgie darbinieki. Šī
diena bija ļoti noderīga.
Diāna Burka (12.kl.) – Es ēnoju “Aldaris” alus someljē. Plānojusi biju ēnot mārketinga
speciālistu, taču tieši 10. februārī mārketingam bija paredzēta liela sapulce. Esmu pateicīga
“Aldaris” darbiniekiem par atsaucību, mani ieliekot pie citas personas. Kādreiz nebiju dzirdējusi
šādu profesiju – someljē, taču tagad pārzinu praktiski visus šīs profesijas pienākumus. “Aldaris”
darbinieki bija noorganizējuši mums ekskursiju gan pa uzņēmumu, gan pa ražotni, gan muzeju.
Esmu ļoti pateicīga Ēnu dienām un Rugāju novada domei, jo, pateicoties dotajai iespējai, es varu
izlemt, vai šī profesija mani saistīs arī nākotnē.
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Inese Loseva (11.kl.) – Es ēnoju Rīgas centra pārvaldes pašvaldības policijas inspektoru.
Ēnot man ļoti patika, jo guvu jaunas zināšanas par policijas darba pienākumiem un viņu ikdienu.
Tika dota iespēja braukt uz izsaukuma vietu un braukt patruļmašīnā, kā arī apmeklēt
videonovērošanas centru, kur varēja redzēt visu Rīgas galveno daļu. No policijas darbiniekiem
guvu mācību – “Dažkārt neiznāk tieši tas, ko jaunības dienās sapņoji, Tu vienkārši paver acis un
jau esi pavisam citur, tur, kur pat iedomāties nespēji, un viss ir citādāk. Taču nemaz ne sliktāk.”
Gints Kukurāns (9.kl.) – Es ēnoju Raimondu
Elbakjanu no “Ghetto gaumes”. Es pēc šīm ēnu dienām
sapratu, ka jāatsakās no visām atkarībām un jānodarbojas ar
sportu.
Rūta Krista Pērkone (9.kl.) – Es ēnoju Ilutu
Učelnieci, kas ir bērnudārza audzinātāja. Redzēju, kā bērni
no rīta rotaļājas un vingrina visu ķermeni. Sapratu to, ka
vajadzīga liela pacietība, lai viņus visus savaldītu.
Kristiāns Mārtuševs (11.kl.) – Ēnoju Rīgas
pašvaldības policijas Latgales pārvaldi. Ieguvu neatsveramu pieredzi.
Klinta Kočāne (9.kl.) – Šajā dienā ēnoju Ilutu Učelnieci. Sapratu to, cik enerģiskam
cilvēkam jābūt, ja gribi strādāt ar maziem bērniem, darbs ir grūts un prasa daudz pacietības.
Astra Smirnova (9.kl.) – Es ēnoju Ilutu Učelnieci. Man ļoti patika ēnot, jo bija jauki vērot
darbu ar bērniem. Tomēr es sapratu, cik patiesībā grūts ir šis darbs, jo bērni paņem daudz enerģijas
un spēka. Domāju, ka man šis darbs nebūtu pa spēkam.
Oskars Kononovs (9.kl.) – Šajā dienā ēnoju Mārtiņu Stemperu. Es iepazinos ar policista
darbu. Mēs meklējām traktora saimnieku un skatījāmies kārtību.
Aivis Usenieks (9.kl.) – Ēnoju Balvu Ugunsdzēsēju glābējus. Man patika šī diena, jo
apguvu vairākas lietas par ugunsdzēsēju glābēju darbu. Izrādīja tehniku, ar ko nodarbojas glābēji.
Rihards Krilovs, Gatis Orniņš (11.kl.) – Ēnojam Mārīti Orniņu. Uzzinājām vērtīgu
informāciju par projekta vadītāja amatu.
Laura Zelča (8.kl.) – Es ēnoju Ļenu Kononovu. Guvu to, ka pavāres darbs ir grūts un smags.
Man patika tas, ka viņa ļāva palīdzēt.
Vairis Štāls (8.kl.) – Ēnoju Sandru Kapteini. Uzzināju, ka nav daudz brīvā laika
priekšsēdētāja amatā. Bet tomēr interesants darbs.
Arnita Garā (8.kl.) – Es ēnoju Sarmīti Pērkoni. Man patika tas, ka viņas darbs ir
daudzveidīgs, no vienas puses interesants. Secināju, ka šajā darbā vajadzīgas matemātiskās
zināšanas – dokumentācijai – komunikācijas spējas, lai saprastos gan ar darbiniekiem, gan ar
Sociālā Aprūpes Centra iemītniekiem.
Rēzija Puško, Dmitrijs Daņilovs (8.kl.) – Mēs ēnojām Sandru Kapteini. Bija ļoti interesanta
diena. Uzzinājām dažādus sīkumus un dažādus interesantus faktus par priekšsēdētājas darbu,
uzzinājām, kāds ir dienas plāns, kādas problēmas gadās u.c.
Dārta Stivriņa (8.kl.) – Ēnoju pavāru Ļenu Kononovu. Uzzināju, cik daudz ēdiena
jāsagatavo, lai pabarotu mazās skolas korpusa bērnus.
Alise Romāne (9.kl.) – Ēnoju Agritu Lužu.
Ieguvu informāciju par “Kurmenītes” tapšanu.
Amanda Kočāne (9.kl.) – Ēnu dienā es ēnoju
Rugāju novada Sabiedrisko attiecību speciālisti Agritu
Lužu. Šī diena man deva iespēju tuvāk iepazīt un
saskarties ar cilvēku, šīs profesijas veicēju, un uzzināt,
kādi darba pienākumi ir jāveic šīs profesijas pārstāvei.
Dāvis Akmens (9.kl.) – Ēnoju Mārtiņu Stemperu. Radās neliels priekšstats par policijas
darbu.
Jānis Arvils Vīcups (9.kl.) – Es ēnoju ugunsdzēsējus. Man šajā dienā patika tas, ko mums rādīja:
auto trepes, kā ar lielām elektriskajām šķērēm pārgriež cauruli.
Eva Spriņģe (9.kl.)
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Slidotava – ziemai un mums par prieku
Janvārī ziema atnāca ne tikai ar sniegu un salu, bet arī jaunām idejām, kā laika apstākļus
izmantot lietderīgi. Un tā kādā nedēļā aiz skolas kurtuves un malkas šķūņa tapa neliela slidotava.
Slidotavas idejas autori ir fizikas skolotājs Jānis Ikstens un skolas saimnieks Imants Briedis.
 Meldra: Kā radās ideja, ka jātaisa slidotava?
Sk.Jānis Ikstens: 10. klases puiši pagājušajā
gadā staigāja pa upes ledu. Tas bija ļoti bīstami. Tad
radās ideja drošākam veidam, kā staigāt pa ledu.
Skolas saimnieks Imants Briedis: Bija piemēroti
laika apstākļi, lai to darītu. Lai varētu izbaudīt ziemas
priekus:uzspēlēt hokeju, paslidot.
 Meldra:
Visus
slidotavas
sagatavošanas
praktiskos darbus veica skolas saimnieks Imants Briedis un viņam ļoti palīdzēja skolotājs
Jānis Ikstens. Kas vēl iesaistījās slidotavas veidošanā?
Sk.Jānis: Palīdzēja skolēni: Ritvars Dobrovoļskis, Kristiāns Arulis, Alvis Kukarāns, Egīls
Lietuvietis, Armands Smirnovs, Raitis Kukarāns, Gints Kukurāns, Karīna Semjonova, Dārta
Stivriņa, Aivita Žogota un daudzi citi, varbūt vēl kādu nenosaucu, bet daudziem interese par
slidotavas veidošanas procesu bija liela.
 Meldra: Kas izdevās un kas neizdevās, veidojot slidotavu?
Saimnieks Imants: Izdevās vienu svētdienu uzspēlēt hokeju. Arī dažas dienas bērni varēja
paslidināties un paslidot. Neizdevās: Slidošanu iztraucēja laika apstākļi, uznāca atkusnis.
 Meldra jautā 8. klases zēniem: ,,Kāpēc piedalījāties slidotavas veidošanā?”
Ritvars un Kristiāns: Gribējām paši slidot, gribējām spēlēt hokeju.
 Meldra: Ko ieteiktu tiem, kas nemāk slidot?
8. klases zēni: Iet pie Jāņa Ikstena un mācīties slidot.
Meldra: Ļoti ceram, ka nākamgad ziema mums sagādās piemērotus laika apstākļus
slidošanai, tāpēc jautāju, vai nākošziem būtu
nepieciešama slidotava pie skolas?
Sanda(11.kl.): Jā, lai bērni varētu slidot.
Inese(11.kl.): Obligāti, lai būtu aktīvāks
dzīvesveids, lai attīstītu dažādas prasmes, lai mazāk
sēdētu pie telefoniem, vairāk pavadītu laiku brīvā
dabā.
Gints (9.kl.): Vajadzīga sava slidotava, lai var
pēc stundām slidot un nav jābrauc uz Lazdukalnu.
Sk. Evija Konivale: Slidotava noteikti jātaisa arī nākamgad. Es pati nemāku slidot, bet man
patīk, ka bērni slido, tādējādi pavadot brīvo laiku svaigā gaisā, nostiprinot savu veselību.
Meldra Nazarova (5.kl.)

Ekoskolu Ziemas forums
No 26.–28. februārim RNV skolēni - Ritvars
Dobrovoļskis (8.kl.), Reinis Ozoliņš (8.kl.), Rūta Krista
Pērkone (9.kl.), Astra Smirnova (9.kl.) un
Ekoprogrammas koordinatore Lolita Krēbse – bija
Ropažos Ekoskolu ziemas forumā – 2016.
Pirmajā dienā mēs noklausījāmies humora pilno
gastroentereloga Anatolija Danilāna lekciju ,,Kā dzīvot
ilgi un laimīgi”. Lekcijā mēs ieguvām informāciju par
veselīgu uzturu. Pirmās dienas noslēgumā devāmies
3km garā nakts iesvētību trasē, kurā bija jāveic dažādi pārbaudījumi. Pēc siltas dušas sekoja
diskotēka.
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Nākamajā dienā mēs devāmies uz lekcijām un praktiskajām
darbnīcām, kurās mēs mācījāmies ekoloģiski gatavot, apguvām, kā
samazināt atkritumu daudzumu, gatavojot veselīgu pārtiku, ieguvām
iemaņas pārtikas otrreizējai izmantošanai. Apguvām mobilo aplikāciju
veidošanu, dabas krāsu izmantošanu, ūdens dzīvnieku atpazīšanu.
Vakarā piedalījāmies Ekoskolu olimpiskajās spēlēs, kurās notika
komandu sportiskās aktivitātes. Ļoti ieinteresēja un patika
improvizācijas teātra ,,Zoo,, uzstāšanās.
Pēdējā dienā mēs devāmies pārgājienā, kurā aplūkojām pirmās
dienas nakts trasi un veicām aizraujošus uzdevumus. Foruma
noslēgumā visi dalībnieki veidoja kopbildi.
Astra Smirnova (9.kl.), Rūta Krista Pērkone (9.kl.), Ritvars
Dobrovoļskis (8.kl.), Reinis Ozoliņš (8.kl.)

Jaunsargu sacensības
5. februārī Jaunsargi devās uz Lubānas vidusskolu, lai piedalītos sacensībās, kurām
gatavojās jau iepriekš. Jaunsargi gatavojās salikt un izjaukt ieročus pareizā secībā, kā arī pareizi
sasiet dažādus mezglus. Protams, viegli tas nebija. Kopā bija 4 pārbaudījumi. Visgrūtākais bija
ieroča turēšana uz izturību. Tur tik tiešām ir jābūt spēcīgam, lai ar iztaisnotām rokām noturētu
ieroci. Lai pārbaudītu Jaunsargu ātrumu un šaušanas spēju, tika rīkots biatlons. Jaunsargiem bija
jāskrien aplis un tad guļus stāvoklī jātrāpa piecos mērķos. Lai arī viss šķita grūti, tomēr bija arī
panākumi. 3.vietu ieguva Vivita Lietuviete (6.kl.), Jānis Arvils Vīcups (9.kl.) 2.vietu ieguva
Samanta Kukurāne(6.kl.), Karīna Semjonova(8.kl.), 1. vietu ieguvēji bija Ārija Garā(6.kl.),
Dārta Stivriņa(8.kl.) un Dāvis Stivriņš(10.kl.).
9. februārī notika Jaunsargu sacensības par godu pulkvedim Oskaram Kalpakam un viņa
piemiņai. Sacensībās no Rugāju novada vidusskolas piedalījās komanda: Dārta Stivriņa (8.kl.),
Arnita Garā(8.kl.),Karīna Semjonova (8.kl.), Egīls Lietuvietis (10.kl.), Dāvis Stivriņš (10.kl.),
Gatis Kukurāns (10.kl.), Gints Kukurāns (9.kl.).
Komandai bija sevi jāparāda dažādās aktivitātēs: loka
šaušanā, šķēpa mešanā, lodes grūšanā, orientēšanās un
vasaras bobslejā. Vislabāk komanda sevi parādīja loka
šaušanā, šķēpa mešanā, kā arī pietiekami ātri bija
bobslejā. Kopvērtējumā komanda ieguva 1.vietu un
mājās pārveda godam nopelnīto kausu un diplomus.
Aivita Žogota (8.kl.), Dārta Stivriņa(8.kl.)

Aptauja :,, Kāpēc ir tik labi mācīties Rugāju
novada vidusskolā?”













Aptaujājām 8.-9. klases skolēnus, lūk, ko viņi atbildēja.
Ieguvām ne tikai 3argumentus, bet daudz, daudz vairāk
pozitīvas informācijas.
starpbrīžos gaiteņos skan mūzika;
 daudz interesantu pasākumu,
ir ļoti garšīgas brīvpusdienas;
piemēram, Popiela;
forši, jautri, zinoši skolotāji;
 ir iespēja izmantot Mykoob;
skaistas, izremontētas telpas;
 gari pusdienu starpbrīži;
daudz labu pulciņu pēc stundām;
 drīkst labot atzīmes;
darbojas jaunsargi;
 ir pieejamas skolotāju konsultācijas;
ir iespēja trenēties dažādos sporta veidos:
 tāpēc, ka te ir īpaši cilvēki, kurus citur
basketbolā, futbolā, svarcelšanā;
neatradīsi;
daudz draugu;
 atpūtas vietas-dīvāniņi;
lieliski klasesbiedri;
 ekskursijas, sadraudzības vakari;
 par uzvaru olimpiādē maksā naudu.
labs stadions un sporta halle;
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Jaunie bibliotēkas apmeklētāji
Kā jau katru gadu janvārī, arī šajā mācību gadā skolas
bibliotēkas lasītāju pulku papildināja 1. klases lasītāji. Lai
skolēniem būtu interesantāk lasīt, tad bibliotēkā tika iegādātas
jaunas sākumskolas skolēniem piemērotas grāmatas gan par
rosīgo raganu Vinniju, gan Murjāņu Kurmīti, Pelēnu Peksi, Bubuli
un Bubulēnu un citas.
Bibliotēkā jaunie lasītāji ieradās satraukti un mazliet
nobijušies, bet, saņēmuši dāvanā no bibliotekāres Evijas
Konivales jaunajām grāmatām piemērotas grāmatzīmes, tie kļuva
atraisītāki un drošāki. Sāka uzdot dažādus interesantus jautājumus.
Piemēram, Rinalds gribēja lasīt tikai un vienīgi grāmatas par
čūskām, jo vasarā esot burkā rūpējies par zalktīti. Mareks
paziņoja, ka viņam gandrīz jau visas bibliotēkā esošās grāmatas ir
mājās. Bērni bija zinātkāri un jautāja grāmatas par dinozauriem,
mašīnām, citplanētiešiem, datorkuģiem un citām jaukām lietām.
Kāds gribēja izlasīt vienlaicīgi vairākas grāmatas. Bibliotekāre ierosināja bērniem pirmajā reizē
izņemt vienu grāmatu un censties to pa nedēļu izlasīt. Neo Markuss paziņoja, ka prot labi lasīt un
mājās jau ir izlasījis pat Grega dienasgrāmatu. Kad bērni grāmatas bija izvēlējušies, tad tie
parakstījās lasītāju formulāros, kļūstot par pilntiesīgiem bibliotēkas lasītājiem.
Rinalds, kurš bija izvēlējies visbiezāko grāmatu, promejot nopūtās un jautāja bibliotekārei
:,, Skolotāj, cik gadus būs jālasa šī grāmata?” Bibliotekāre atbildēja: „ Es ceru, ka Tu būsi čakls
lasītājs visus 12 skolas gadus”.
Sk. Evija Konivale

Vidusskolā dzīve ir interesanta!
Neraugoties uz daudzajām skolas aktivitātēm,
februārī mūsu klasē notika vēl divi pasākumi. 12.
februārī tikāmies klases saliedēšanas pasākumā „ RNV
10. klases CV”, kur lauzāmies caur dažādiem
uzdevumiem, gan individuāli, gan pāros un komandās.
Nācās domāt, spriest un nekautrējoties palepoties ar
sevi. Pēc tādas garīgās piepūles bijām nopelnījuši arī
kādu gardumu, jo pasākuma moto bija „Dzīvot! Mīlēt
dzīvi, cilvēkus, sevi!”.
26. februārī tikāmies ar novadnieku – auto
braucēju Ati Ozoliņu, kurš nesen mūsu skolā bija
izturējis arī Popielas žūrijas smago darba cēlienu. Tikšanās izvērtās ļoti aizraujoša, jo ciemiņš mūs
prata pārsteigt gan ar savām zināšanām un dzīves gudrību, gan arī ar humoru un dāvanām!
Aptaujājot klasesbiedrus, atklājās, ka lielākā daļa vēlas
vēl tikšanos ar Ati Ozoliņu, cer redzēt klātienē pašu
spēkratu un pat varbūt stūrmaņa krēslā izbraukt kādu
gabaliņu. Gan puiši, gan meitenes atzīst, ka ciemiņš
prata savu stāstījumu par nopietnām lietām padarīt viegli
uztveramu, bija uz viena viļņa ar mums un tajā pašā
laikā mācēja neuzbāzīgi sniegt vērtīgus padomus par
braukšanu ar auto. Skatoties līdzpaņemtos materiālus
un video, pat sajutām adrenalīnu! Ne mirkli, nejutām
augstprātību vai kādu citu pārākuma izpausmi.
Gandarījums, ka tepat, mūsu pusē, dzīvo un darbojas tādi lieliski cilvēki! Sakām lielu paldies Atim
Ozoliņam un vēlam veiksmi un ieceru piepildījumu!
Eva Kukuča (10.kl.)
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Popiela svin jubileju-20 gadus!
19. februārī Rugāju novada vidusskolā notika
ikgadējais pasākums ''Popiela''. Par godu šie svētkiem visiem
Popielas dalībniekiem tika pasniegtas ''Granny'' balvas, ko
pasniedza stilīga Omīte, kuras lomā iejutās 12. kl. skolniece
Annija Romāne.
Šogad Popiela bija pavisam krāšņa un radošuma
bagāta, jo visus izklaidēja jautrie minionu tēli: 9.kl. meitenes –
Alise Romāne, Astra Smirnova un 11.kl. Inese Loseva. Arī
skatuve bija noformēta atbilstoši minionu tematikai. Lai
pasākums izdotos, ļoti lielu darbu ieguldīja skolēnu
pašpārvalde un tās vadītāja direktores vietniece Laura Kļaviņa. Popielu vadīja 8. klases skolniece
Rēzija Puško un 11. klases skolnieks Gatis Orniņš.
Tā kā šī bija jubilejas Popiela, tad žūrijā tika aicināti RNV absolventi-iepriekšējo gadu
Popielu dalībnieki: Diāna Sietniece, Egmonts Peismanis Rogs, Madara Siliņa, Atis Ozoliņš, kā arī
laikraksta „Vaduguns” žurnāliste Zinaīda Logina. Pateicoties atraktīvajiem minioniem, žūrija
varēja balsot 5 banānu skalā.
Šogad Popiela izcēlās ar dažādām deju kustībām un deju ritmiem, dažos priekšnesumos pat
bija sagatavoti akrobātiski triki. Popielu atklāja Rugāju novada vidusskolas 4. klase ar grupas
„Tranzīts” dziesmu „Es nevaru būt balts”, tālāk sekoja Eglaines pamatskolas priekšnesums - Zorža
Siksnas dziesma „Muļķe sirds”. Vēl eglainieši mums parādīja dziesmu „Pieci mazi kukainīši”,
grupas „Bermudu Divstūris” dziesmu „Serenāde”, „Cosmos”-,,Papu, saki mammai pats”, ļoti
atraktīva bija Eglaines pamatskolas skolotāju attēlotā Raimonda Paula dziesma ,,Melnā vārna” .
Tilžas vidusskola parādīja Megan Trainor „Dear Future Husband”, un vistālākie ciemiņi
Degumnieku pamatskola iepriecināja mūs ar ,,Musiqq” dziesmu ,,Čaļi” un Ponytail priekšnesumu.
Interesanti un radoši priekšnesumi bija arī pārējām RNV klasēm. 3. klase aktīvi spēlēja
dažādus mūzikas instrumentus, attēlojot Crazy dolls „Piesit ar kāju”, 1. klase uz skatuves darbojās
pidžamās, jo attēloja ,,Sikspārņa Flēdermauša šūpuļdziesmu”, 2.klase dziedāja grupas ,,Notiņas”
dziesmu ,,Zaļais”, 5.klase bija,, Mixeri” ar ,,Esi reals”, 6.klase savā priekšnesumā pārsteidza ar
akrobātikas elementiem, attēlojot Mika Dukura dziesmu ,,Tu mani cel”, 7.klase -Major Lazer &DJ
Snake ,,Lean On”, 8.klase izvēlējās tautas mūziku, iejūtoties Uškānu kapellas dziesmā ,,Upe nesa
ozoliņu”, 8.kl.un 9.kl.draudzīgā apvienībā bija izveidots romantisks priekšnesums ar Renāru
Zeltiņu, grupu ,,Olas”-,,Kupidons”, 10.klase attēloja A few drunk Russians ,,My heart will go on”,
11.klases puiši Rihards Krilovs un Gatis Orniņš sniedza patiesi atraktīvu priekšnesumu-Nas and
Damian Marley ,,As we enter”. Savukārt 11. klase
kopā ar „Bermudu Divstūri” uz skatuves uzbūra īstas
„1002 arābu naktis”. Žūrijai bija iespēja kādam
priekšnesumam dot savu simpātijas balvu, un to
šoreiz saņēma 11.klase- ,,1002 arābu naktis”, šis
priekšnesums patika arī skatītājiem, par ko liecināja
lieli aplausi un ovācijas.
Pēc pasākuma priekšnesumu daļas Skolas
padomes vadītāja Mārīte Orniņa pateicās visiem
Popielas dalībniekiem par lieliskajiem priekšnesumiem un pasākuma organizatoriem – skolēnu
pašpārvaldei – par ieguldīto darbu, organizējot tik radošu un pozitīvu pasākumu.
Pasākuma noslēgumā jau tradicionāli uzstājās 13. klase jeb skolotāji, iejūtoties gan Sprīdīša
tēlā, gan imigrantu un emigrantu lomās, bet beigās nonākot pie secinājuma, ka nekur nav tik labi
kā Mājās un īpaši labi ir Rugājos.
Pasākumu apmeklēja arī Latgales Televīzija, un sagatavoto sižetu par šo pasākumu var
noskatīties https://www.youtube.com/watch?v=PztX4yDYIp4
Sanda Šapale (11.kl.)
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Popielā pēc 20 gadiem!
Šogad Popielai tika svinēti 20 gadi, un žūrijā
darbojās viens no pirmās Popielas organizētājiem Egmonts
Peismanis Rogs. Lūdzām Egmontu uz nelielu sarunu par
viņa laika Popielas organizēšanu un izjūtām, ko piedzīvoja
šī gada Popielā kā žūrijas pārstāvis.
 Egmont, kā Jūsu klasei pirms gadiem 20 radās
ideja, ka būtu jāorganizē Popiela?
Grūti pateikt, kas bija iniciators šai idejai,
negribētos samelot, bet domāju, ka tā bija klases
audzinātājas Natālijas Garās ideja.
 Kā veicās un noritēja Popielas organizēšana?
Radās ideja skatuves noformējumam, tad nu nācās
piepūlēties, kā to visu realizēt pasākumā. Bija doma
izveidot skatuves fonā tādu lielu sienu, uz kuras būtu
uzraksts - Popiela, tā laika populārākie izpildītāji, grupas, vēl dažādi uzraksti. Laika bija maz, jo
tas viss bija jāpaveic dienu pirms pasākuma, bet, pateicoties klasesbiedriem un skolasbiedriem,
mēs to paveicām, domāju, izdevās diezgan labi. Jāteic, ka darbs tika ieguldīts milzīgs. Pārējās
lietas, kas saistījās ar organizēšanu, uzņēmās klasesbiedri, jo pats biju pilnībā pievērsies šīs idejas
realizēšanai.
 Kādas bija balviņas?
Hmmm, balviņas, šķiet, bija gan, bet kādas, to gan nepateikšu. Varbūt kaut kas
simbolisks.
 Vai skolēni bija atsaucīgi un izrādīja lielu iniciatīvu?
Jā, protams, tas, manuprāt, bija ļoti nozīmīgs notikums visai skolai! Kaut kas jauns un
nebijis.
 Neliels salīdzinājums-šī gada Popiela un Tava laika Popiela. Kas ir mainījies?
Tā varētu būt attieksme un darbs, ko skolēni iegulda priekšnesumos. Liels laiks ir pagājis,
skolēni ir mainījušies, ir kļuvuši drošāki, brīvāki.

Varbūt kaut ko atceries par žūriju un populārākajām grupām vai izpildītājiem, ko
klases attēloja?
Žūrijas pārstāvji bija skolas skolotāji. Runājot par grupām, kas tika attēlotas, tās bija tā
brīža top grupas tādas kā - The Spice Girls, The Prodigy, Los Del Rio, Ace of Base, noteikti vēl
daudz citas grupas un izpildītāji.
 Kā Tev patika Popiela šogad kā skatītājam un kā žūrijas pārstāvim?
Man patika, kā skatītājam un arī kā žūrijas pārstāvim. Paldies organizatoriem par
uzaicinājumu piedalīties šajā pasākumā kā žūrijas pārstāvim.
 Šis pasākums lika pakavēties senajos, labajos skolas laikos! Paldies par to!
Ieteikums-ko darīt ar Popielu tālāk?
Noteikti turpināt!!! Jo ir kur pilnveidoties un augt.
Rēzija Puško (8.kl.)
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Erasmus+ pieredzes apmaiņa Somijā
No 9.- 15. janvārim, laikā, kad gan Latvijā,
gan Somijā valdīja bargs sals, devos Erasmus+
pieredzes apm aiņas braucienā uz Joensuu pilsētu,
Ziemeļkarēlijā
Somijā,
lai
piedalītos
tālākizglītības kursos skolvadībā.
Kursos piedalījās izglītības iestāžu vadītāji
no Rumānijas, Grieķijas, Turcijas, Spānijas,
Portugāles un Latvijas. Gaisa temperatūra – 29°C
bija pārbaudījums visiem, pat pašiem somiem, bet
visvairāk tas pārsteidza portugāļus, kuri sniegu
redzēja otro reizi, bet šādu aukstumu izbaudīja pirmo reizi mūžā.
Somijas izglītības sistēma ir slavena visā pasaulē, par ko mēs arī pārliecinājāmies.
Apmeklējām vairākas skolas, no kurām Joensuu Yhteiskoulu pārsteidza ar atbalsta personāla
(medicīnas māsa, speciālie pedagogi, psihologi, karjeras konsultanti u.c.) daudzumu un
materiāltehniskā nodrošinājuma pārbagātību. Ja mums klasē
dators un projektors ir sasniegums, tad tur tas ir gandrīz
“nekas”, piemēram, fizikas kabinetā ir arī elektrovelosipēds, jo
skolotājs ar tā palīdzību varot izskaidrot daudzus likumus,
mūzikas kabinetā ir veselas grupas ar instrumentiem, vizuālās
mākslas kabinetā – nerunājot par tādiem „sīkumiem” kā
dažādas krāsas, papīri (vairāk nekā „Balvu Bildēs”) un
darbarīki, ir arī 3D printeris un atsevišķa keramikas darbnīca ar
krāsni, trenažieru zālē – vismodernākais skrejceliņš visā
Ziemeļkarēlijā u.c. Skolotājiem ir katram sava norobežota
darbavieta mācību stundu gatavošanai, kā arī kopējā atpūtas
telpa, kurā ir gan virtuves zona ar plītīm, kafijas automātiem un
ledusskapjiem, gan atpūtas zona ar dīvāniem un pat ādas
masāžas krēslu. Citās skolās gan materiālais nodrošinājums bija
pieticīgāks. Un jāatzīst – pie mums tomēr ir daudz mājīgāk.
Ļoti pozitīva lieta, kas, cerams, kādreiz būs arī Latvijā – valsts apmaksātas pusdienas pilnīgi
visiem skolēniem. Interesanti tas, ka ēdienkarti visām skolām arī nosaka valsts un, piemēram,
pirmdienā visās skolās Somijā skolēni ēd vienādas pusdienas. Katrs iet pats un uzliek sev uz šķīvja
tik lielu porciju, cik vēlas, līdz ar to atkritumos nav jāizmet gandrīz nekas. Ziemeļvalstīs (Somijā,
Norvēģijā, Zviedrijā, Islandē) visi pusdienās dzer vai nu tīru ūdeni, vai pienu. Saldēdiena nav,
zupas nav, bet pēc pusdienām našķus, kafiju, kolu var nopirkt skolas kafejnīcā vai dzērienu
automātos. Visas galvenās veselīgas pārtikas lietas ir sakārtotas jau valstiskā līmenī, līdz ar to nav
jātērē laiks un nauda dažādu aizliegumu skolām izdošanai.
Katrā skolā ir 30 minūšu starpbrīdis,
kurā visiem skolēniem obligāta prasība iet ārā
– svaigā gaisā. Šajās aukstajās dienās to varēja
nedarīt, bet skolēni tāpat gāja ārā. Netālu no
viesnīcas esošā bērnudārza bērni jau 7.30 rītā
slidinājās no ēkas pagalmā esošā sniega
uzkalniņa un audzinātājas viņus pieskatīja. Un
mazliet sirreāls skats – ārā – 25°C, bet skolēni
uz skolu dodas ar velosipēdiem! Bet, protams,
protams, starpbrīžos arī viņi „sēž internetā” ar savām planšetēm .
Visas kursu dienas, gan tiekoties ar skolēniem, gan skolotājiem, gan skolu vadītājiem bija
jūtams viņu lepnums par savu izglītības sistēmu, apmierinātība ar darbu un skolēniem – ļoti augsta
mācību motivācija un izpratne par izglītības nozīmību. Visos līmeņos izglītībā Somijā valda
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savstarpēja uzticēšanās – valsts institūcijas nebraukā kontrolēs pa skolām, vecāki un skolu vadība
uzticas skolotājiem, skolotāji uzticas skolēniem, valsts
pārbaudes darbi ir tikai beidzot vidusskolu. Par pavisam
pretēju situāciju stāstīja Portugāles skolas direktore, tur
vecāki varot sūdzēties jebkurā brīdī augstākstāvošām
institūcijām, uzreiz tiekot ierosināta administratīvā lieta,
nemaz neprasot skolotāja vai direktora viedokli.
Skolēnu mācību motivācija tur esot ļoti zema, klasēs no
25 skolēniem esot 5 – 6 „nesekmīgie”.
Apmeklējot dažas mācību stundas Pielisjoki
skolā, radās priekšstats, ka skolotāji gan Somijā, gan
Latvijā strādā līdzīgi. Stundas kvalitāte ir tikai viens no
faktoriem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai. Latvijas izglītības prestiža celšanai jāstrādā mums
visiem kopā – sākot ar sakārtotību valstī un sabiedrībā.
Iveta Arelkeviča
Rugāju novada vidusskolas direktore

Rugāju novada vidusskolas projektu
“Veiksmīgs, radošs un motivēts skolotājs - skolēnu mācīšanās motivācijas veicinātājs”
līdzfinansē Eiropas Savienība

Jaunsargu ekskursija uz koledžu
16. februāra rītā jaunsargi devās mācību
ekskursijā uz Valsts robežsardzes koledžu Rēzeknē,
kur pēc vidusskolas beigšanas 2 gadu laikā var apgūt
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmu "Robežapsardze".
Pēc filmas par koledžu noskatīšanās, devāmies
uz bibliotēku un interesanto Robežsardzes vēstures
izpētes nodaļu (muzeju). Vislielāko interesi izraisīja
sakaru līdzekļi un formastērpi.
Kinoloģijas nodaļā pastāstīja par dienesta suņiem un to
uzdevumiem. Kinoloģijas centrs īsteno vairākās apmācību
programmas:

Pēdu meklēšanas;

Personu meklēšanas;

Narkotisko vielu meklēšanas;

Sprāgstvielu meklēšanas;

Bīstamu personu aizturēšanas;

Kucēnu sākotnējās apmācības.
Visbeidzot kinologs demonstrēja, kā suns sniegā atrod
atslēgas.
Tālāk devāmies uz koledžas Sporta mācību centru, kur ir
peldbaseins, šautuve, trenažieru, kā arī sporta zāle.
Līga Spriņģe
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„Sirsniņdienas” diskotēka pirmskolā
Valentīna diena pirmskolā tiek dēvēta par
Sirsniņdienu, jo vismaz nedēļu iepriekš bērni griež,
krāso, līmē un zīmē dažādas sirsniņas, ko dāvināt
visiem, kurus ļoti, ļoti mīl....Taču svētku kulminācija
ir diskotēka, par kuru laicīgi vēsta afiša uz ziņojumu
dēļa. Savukārt mazie ballētāji zina, ka būs
jāsaģērbjas sarkanas krāsas apģērbā. Lai gan
skolotājas mierina māmiņas, ka īpaši šim
pasākumam nevajadzētu pirkt jaunas drēbes, tomēr
gadās, ka tiek plānoti iepirkšanās braucieni. Šogad it
īpaši nopietni gatavojās sešgadīgās grupiņas zēni, kuri viens pēc otra šonedēļ apmeklēja frizieri,
tādējādi iegūstot īpaši modernu matu griezumu.
Diskotēku pirmskolā palīdz organizēt skolēnu pašpārvalde. Šogad par mūzikas ritmiem
gādāja dīdžeji Rihards un Gatis, kuri ļoti labi uztvēra bērnu noskaņojumu un atbilstoši noguruma
pakāpei atskaņoja mūziku.
Pirmsskolas bērniem diskotēka ļoti patika, tās laikā valdīja pozitīva gaisotne, draudzīga
attieksme vienam pret otru un svētkiem.
Sagatavošanas grupas „Knariņi” skolotāja Rita Pipure
Elvita Rizena 4.klase

Pasaka par nederīgo
Reiz kādam peļu tēvam bija trīs dēli: divi gudri un trešais muļķis. Viņi dzīvoja saticīgi un
draudzīgi, bet tomēr reizēm strīdējās.
Reiz tēvs saslima un mirdams teica :,,Es jums atstāšu dažas
lietas”. Pirmajam dēlam viņš atstāja mazas peļu čībiņas, otram siera
kripatiņu, bet trešajam vecu, salauztu, nederīgu spēļu iekārtu. Pēc
nedēļas viss bija aizmirsts.
Sākās bēdas karaļa pilī, karaļa meita, pelīte Pīkstīte,
nevarēja atrast sev nodarbošanos, tāpēc tika izsludināts konkurss:
tas, kurš pelītei Pīkstītei parādīs interesantāko nodarbi, varēs ierīkot
mājokli ar piekļuvi lielajam ledusskapim.
Visas peles atnāca uz peļu karaļa pili, un konkurss varēja
sākties. Kad gandrīz visas peles savas piedāvātās nodarbes bija
parādījušas, atlicis bija tikai muļķītis. Muļķītis princesei Pelītei
iedeva salauzto, nederīgo spēļu iekārtu un teica, lai pamēģina
salabot to.
Pelītei Pīkstītei tas tik ļoti iepatikās, ka viņa sāka strādāt par labotāju. Cik labi, ka
nederīgais var būt noderīgs!
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