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  Rugāju novada vidusskolas avīze                  2016. gada oktobris

 

 

 

 

 

Šajā numurā: 

 Septembra, oktobra, novembra gaviļ-

nieki (2.lpp.), 

 Jaunsargu nometne (2.lpp.), 

 Skolotāja – lektore - ekonomiste 

(3.lpp.), 

 4. klases skolēnu dzejoļi (4.lpp.), 

 Kruīzs Rīga-Stokholma-Rīga (5.lpp.), 

 10. klase godam uzņemta RNV (6.lpp.), 

 Latgales EKOskolu pasākums “Zinu, 

gribu, rīkojos!” (7.lpp.), 

 “Dzejas dienas” (7.lpp.), 

 Grāmatu svētki Rugāju novada vidus-

skolā (8.lpp.), 

 “Mana Latvija” (8.lpp.), 

 Skolotāju brīvdienu nedēļas ekskursija 

uz Krāslavu (9.lpp.), 

 Skolotāju dienā top jauns kinoprojekts 

(9.lpp.), 

 Orientēšanās sacensības (10.lpp.), 

 Olimpiskā diena – padod bumbu jeb 

svētki volejbolam (11.lpp.), 

 Konkurss “Sapņu mugursoma” (11.lpp.), 

 Ekstrēmas izjūtas atrakciju parkā 

“Tarzāns” (12.lpp.) 

 8. klase spokojas un jokojas naktī skolā 

(12.lpp.), 

 Ekskursija uz Valmieru (13.lpp.), 

 Sadraudzības vakars (13.lpp.), 

 Dzejas dienas sākumskolā (14.lpp.). 

Redaktores sleja 

Sveicināti jaunajā mācību gadā! 

 

Sācies jaunais mācību gads, “Dinamītiņš” 

arī ir “paaudzies” un pilnveidojies. Jauns dizains, 

mūsdienīgāka pieeja rada avīzi acīm tīkamāku.  

Vasara 

daudziem bijusi 

interesanta, 

pilna priekiem un 

bezrūpības, taču 

arī skolā var sas-

katīt arī kaut ko 

pozitīvu.   

Ja esi 

aktīvs un neatlai-

dīgs, tad mācību 

gads sagaida Tevi ar jauniem konkursiem, olimpiā-

dēm un daudzām citām lieliskām iespējām. 

Dzīvē jāizmanto viss, ko tā piedāvā, pat, ja 

liekas, ka būs grūti, taču tieši grūtības ir jauns dzi-

nulis iet uz priekšu. 

Jaunajā avīzē Jūs sagaida interesantākas 

intervijas, raksti, kuri papildināti ar acīm baudā-

miem citātiem. 

Ceru, ka novērtēsiet šo laikietilpīgo darbu 

un būsiet atsaucīgi ar ieteikumiem un padomiem, jo 

avīzes kolektīva interesēs ietilpst avīzes veido-

šana, lai tā būtu baudāma pēc iespējas lielākam la-

sītāju pulkam. 

Eva S. 
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Septembra, oktobra, 

novembra gaviļnieki 
Šī diena lai Tev skaistāka par citām, 

Šī diena tikai viena gadā aust, 

Lai spēka pietiek karam dienas rītam, 

Laik katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst. 

 

Vēlamies sveikt visus septembra, oktobra un novembra gaviļniekus, kas mācās 

un strādā Rugāju novada vidusskolā! Sveikti tiek: Dinija Čemme, Renārs Kaļva, 

Gunita Kukurāne, Ilgvars Rizens, Mareks Galkins, Adrians Indriks, Patrīcija Apšeniece, Elizabete Brezin-

ska, Gabriels Brezinskis, Elīna Garā, Aivars Leišavnieks, Kaspars Steļmačonoks, Marika Garbacka, Markus 

Romanovskis, Rauls Romanovskis, Lauris Sīlis, Saulvedis Sandis Ozoliņš, Kamilla Andersone, Elīza Boro-

duška, Raimonds Ozoliņš, Līna Trepša, Matīss Kapteinis, Annija Stērniece, Dita Stivriņa, Madara Ieviņa, 

Laura Elīna Miķelsone, Gints Kukurāns, Rēzija Puško, Rūta Krista Pēkone, Gatis Trimalnieks, Rūdis Ki-

kusts, Alvis Kukurāns, Gatis Orniņš. 

Sirsnīgi sveicam savus burvīgos, atsaucīgos, superīgos skolotājus! Daudz baltu dieniņu diženi raženi dzīvo-

jot, strādājot, mīlējot! Velta Kadakovska, Žanis Pērkons, Maruta Kalnēja, Ingūna Andersone, Oskars Piliņš, 

Rita Pipure, Iveta Useniece, Velta Učelniece! 

Agnese Ikstena (10.kl.) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jaunsargu nometne
Neskatoties uz to, ka skolēniem sākušās rudens 

brīvdienas, Rugāju jaunsargu vienības jaunsargi (9.–

12. klase) devās uz Barkavu, kur notika “Jaunsargu 

sporta un mācību nometne”. 

 
Laikā no 24. oktobra līdz 26. oktobrim Dārta 

Stivriņa (9. klase), Arnita Garā (9. klase), Klinta 

Kočāne (10. klase), Jānis Arvils Vīcups (10. klase), 

Madara Janiša (11. klase), Renāte Dobrovoļska (11. 

klase), Gunita Pedele (11. klase) devās uz Madonas 

novadu, Barkavas profesionālo vidusskolu, kur trīs 

dienas aizvadīja šo mācību nometni. Šajā nometnē 

pārbaudīja daudz un dažādas spējas – ierindas mācību, 

šaušanu ar pneimatiku, kā arī notika virves vilkšanas 

sacensības, orientēšanās, tūrisma šķēršļu josla, AK-4 

jaukšanas sacensības, volejbols, orientēšanās pēc azi-

muta. Katrs sevi centās pierādīt visos pārbaudījumos. 

 
Liels prieks bija, kad uzsniga pirmais sniegs, 

bet drīz vien prieki beidzās, jo ārā orientēties slapjā 

laikā vairs nebija īpaši labi. Šo laika apstākļu dēļ tika 

atcelts peintbols un spēle – Karogs. 

Labprāt piedalītos vēl šādās nometnēs, jo tās ir 

interesantas, jautras, aizraujošas, kā arī piedzīvoju-

miem bagātas. 

Anita Garā (9.kl)
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Skolotāja-lektore-

ekonomiste 
 

Ingūna Andersone ir ne tikai Rugāju no-

vada vidusskolas ekonomikas skolotāja, bet arī 

burvīga sieva, māte, dedzīga orientēšanās sa-

censību atbalstītāja un prasmīga konsultante. 

Darbs un aktivitātes Rugāju novada vi-

dusskolā viņai ir jauna pieredze. 
 

 Jūs agrāk esat strādājusi ekonomikas 

nozarē. Kā Jūs kļuvāt par orientēšanās entuziasti 

un Rugāju novada vidusskolas skolotāju? 

Vēl aizvien sniedzu konsultācijas 

grāmatvedības un uzņēmējdarbības jautājumos, tā 

ka no šīs jomas neesmu aizgājusi. Orientēšanās ir 

mana skolas laiku aizraušanās. Mums Viļakas 

vidusskolā bija tūrisma pulciņš, kur mācījāmies arī 

orientēties, kopš tā laika šis hobijs ir saglabājies. 

Kļūt par skolotāju mani uzaicināja skolas direktore, 

kad pabeidzu kursus RPIVA.  

 Daudzi uzskata, ka Jums ir 

interesanta darba pieeja. Stundās rodas iespaids, 

ka atrodies augstskolā, kur klausies lektoru, 

nevis skolotāju. Kāpēc šādi vadāt stundas? 

Tāpēc, lai skolēniem vismaz nedaudz rastos 

priekšstats par to, kas viņus sagaida pēc vidusskolas 

beigšanas. Tā kā mans vīrs strādā Vidzemes 

augstskolā, tad bieži vien nākas noklausīties, ar 

kādām grūtībām saskaras pirmkursnieki. Un šīs 

problēmas gadu no gada nemainās – nespēja 

patstāvīgi strādāt ar lieliem informācijas apjomiem, 

atzīmju diedelēšana, plaģiāts iesniegtajos darbos 

u.c. 

 
 Daudziem skolotājiem skolā ir 

audzināmās klases. Vai esat par sevi domājusi ne 

tikai kā par ekonomikas skolotāju, bet arī 

audzinātāju kādai klasei? 

Nē, neesmu gan. Man pašlaik pašai mājās ir 

pietiekoši audzināmo. 

 

 

‘’Esmu atklājusi jaunas Eiropas 

Savienības dalībvalstis: 

Baltkrieviju, Austrāliju, Izraēlu 

un pat Krokoziju’’ 
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 Skolēniem Jūs mācāt ekonomiku kopš 

septembra. Varbūt jau ir bijuši kādi smieklīgi 

atgadījumi, kuriozi vai atmiņā paliekoša 

pieredze? 

Esmu atklājusi jaunas Eiropas Savienības 

dalībvalstis: Baltkrieviju, Austrāliju, Izraēlu un pat 

Krokoziju (10. klases pārbaudes darbs). Tāpat arī 

esmu saņēmusi vienu darbu, kas bija pilnīgs plaģiāts 

– nācās nosūtīt skolēnam atpakaļ ar visu atsauci uz 

interneta vietni, kur tas ir paņemts. Tā kā šis ir mans 

pirmais gads skolā, tad to var nosaukt par 

eksperimentālu – visu laiku galvā stāv saraksts, kurā 

pie katras darbības tiek ievilkts ķeksītis – der vai nē, 

var izmantot turpmāk vai nē. 

‘’Iedodiet man 34 stundas 

diennaktī!’’ 
 Jūs pavisam nedaudz pazīst tikai 

vidusskolas skolēni, kuriem mācāt ekonomiku. 

Kā Jūs sevi raksturotu citiem? Kāds ir Jūsu 

dzīves moto? Kā Jūs pavadāt brīvo laiku? 

Pašlaik mans dzīves moto varētu būt – 

iedodiet man 34 stundas diennaktī. Gribētos vairāk 

laika visam. Brīvajā laikā labprāt lasītu grāmatas – 

patīk to darīt oriģinālvalodās – gan krievu, gan 

angļu. Kad “smadzenes atsakās” nodarboties ar 

intelektuālu darbu, paskatos kādu seriālu. Pēdējais, 

ko skatījos, bija “Blacklist” un “Victoria”.  

 Skolā ir arī iespēja apgūt 

uzņēmējdarbības pamatus maksas programmā 

“Esi līderis”. Kādas ir Jūsu domas? Kādi 

iespaidi? Kā patīk sadarbība ar skolēniem? 

Man patīk šī programma, ar noteikumu, ja 

tiek izmantoti visi tās dotie labumi - gan 

informatīvie materiāli, gan iespēja piedalīties 

dažādos konkursos. Protams, daudz darba ir jāveic 

pašiem skolēniem, jo apgūstamais informācijas 

apjoms ir patiešām liels. Tomēr domāju, ka šāda 

papildus izglītība noderēs arī turpmāk, pat ja skolēni 

savu dzīvi nesaistīs ar uzņēmējdarbību. 

 
 Katra skola ir citādāka. Varbūt 

Rugāju novada vidusskola ir aizķērusi sirdi ar 

kādu unikālu domu graudu, prieka atmiņu vai 

pozitīvu pārdomu lādi? 

Skolā ir ļoti pozitīva gaisotne. Patīk skolēni, 

viņu domāšanas veids un dabiskā attieksme, 

skolotāju humora izjūta. 

Eva Spriņģe (10.kl.) 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

4. klases skolēnu dzejoļi 
 

Undīne Čemme 
 

Avenīte  
 

Avenīte, skaistulīte 
Garā, rozā kleitiņā. 

Rozā pērlītes ap kaklu, 
Pat rozā kurpītes ir tai. 
Avenīte, avenīte, 
Tu, rozā princesīte! 

 

Līga Brenča 
 

Zemene 
 

Zemenīte, zemenīte, 
Tu tik garšīga un sārta! 
Manā dārzā izcelies visvairāk, 
Jo tavs sārtums ir tik krāšņs. 
Manā mutē tiec tu ātri, 
Jo tu garšīga un krāšņa! 

 

Kitija 
Apsīte 

 
 
 
Ogas, ogas, jūs tik spīdīgas 
Kā manas matu sprogas. 
Un tik saldas 
Kā saulē kusis zefīrs. 
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Kruīzs Rīga- 

Stokholma-Rīga 
 

No 3.-5. oktobrim jaunieši no Rugāju no-

vada vidusskolas un no Lubānas vidusskolas de-

vās kruīzā Rīga-Stokholma-Rīga. 

Skolēniem šis bija patīkams brauciens un 

burvīga pieredze.

  

2016. gada 3. oktobrī jaunsargi no Rugāju no-

vada vidusskolas un Lubānas vidusskolas instruktores, 

seržantes Litas Meisteres, skolotājas Līgas Spriņģes 

un skolotāja Jāņa Ikstena pavadībā devās kruīzā Rīga-

Stokholma-Rīga. Brauciens visiem bija ilgi gaidīts. 

Šo lielisko iespēju jaunsargi izcīnīja 9.-10. 

septembra sacensībās “Karoga svētki”, kuras notika 

O.Kalpaka dzimtas mājās: Liepsalās. Šajās sacensībās 

Rugāju novada un Lubānas novada jaunsargi 7.-9. kl. 

grupā un 10.-12. kl. grupā izcīnīja1. vietu. 

Ceļš sākās 3. oktobrī. Visi devās uz Rīgu ar 

skolēnu autobusu. Rīgā nonācām pēcpusdienā un pēc 

neilga laika jau uzkāpām uz Tallink kruīza prāmja M/S 

‘’Isabelle’’ klāja. Iekārtojāmies savās 6.stāva A klases 

kajītes. Uz prāmja bija iespēja baudīt grupas “Zvaig-

žņu lietus” deju mūziku, kā arī iespēja piedalīties arī 

loterijā, kurā no mūsu grupas paveicās Klintai Kočā-

nei un Dāvim Caunītim 

 
9. un 10. stāvā varēja iziet laukā no kuģa vies-

mīlīgajām telpām un izbaudīt vēju, kurš lika sevi sa-

just. 

Otrdienas rītā jau varējām pamanīt Zviedrijas 

krastus. Pirms pusdienām jau bijām Stokholmā. Ja sa-

līdzina šo Zviedrijas galvaspilsētu ar Rīgu, var uzskai-

tīt atšķirības. Vecpilsētā automašīnām ir tikai 2 joslas, 

toties ir pilnīgi norobežots velosipēdistu celiņš. Velo-

sipēdistiem ir arī sava luksofora krāsa, kura ir zila. 

Pretimnākošie cilvēki bija smaidīgi, gandrīz katram 

blakus gāja liela izmēra suns. Dzīvnieki likās ļoti jauki 

un paklausīgi. Stokholmā cilvēkiem ļoti patīk sportot. 

Bija novērojams, ka cilvēki skrien gan vienatnē, gan 

grupās. Pilsētā bija maz mašīnu, toties daudz velosi-

pēdu. 

 

 

‘’Marten Trotzigs’’ ir tikai 88.9 cm 

plata iela 
 

Mēs apskatījām vairākas skulptūras, gājām pa 

Stokholmas šaurāko ielu - Marten Trotzigs. Bija ie-

spēja pavērot karaļa pils goda sardzes maiņu, kas pili 

apsargā kopš 1523. gada. Līdz pat 19. gs. vidum Ka-

ralisko sardzi veidoja 100-200 vīri, kas rūpējās ne tikai 

par pils drošību, bet arī sekoja, lai pilsētā tiktu ievēroti 

likumi un kārtība, kā arī pildīja ugunsdzēsēju pienāku-

mus. 

Viens no interesantākajiem apskates objektiem 

Stokholmā ir Armijas muzejs, kas sniedz liecības par 

Zviedrijas vēstures līkločiem no vikingu laikmeta līdz 

pat mūsdienām. Vēstures notikumus attēlo dabiska lie-
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luma manekeni un oriģināli artefakti. Muzejā ir vairā-

kas izstādes, kas veltītas atsevišķām tēmām: dzīvnieki 

karā, slimības un to ārstēšana, kara noziegumi un sodi. 

Atraktīvākie varēja iztēloties, kā būtu šaut ar ieroci, 

drīkstēja mēģināt uzrāpties pa virvi. 

 

Visinteresantākais pasākums uz 
kuģa bija karaoke, kur aktīvi ie-
saistījās ne tikai jaunsargi, bet 

arī instruktore un skolotāja 

Vakarā atkal uzkāpām uz M/S” Isabelle” klāja 

un devāmies mājās. Mājupceļā jūra bija stipri nemie-

rīga un kārtīgi mūs izšūpoja!  

Jaunsargi saka lielu paldies Latvijas Virsnieku 

apvienībai, Jaunsardzes un informācijas centram, ins-

truktorei Litai Meisterei un skolotājai Līgai Spriņģei 

par lielisko iespēju mūs pavadīt kruīza ceļojumā. 

Eva Spriņģe (10.kl.) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. klase godam uzņemta RNV
Šī gada 23. septembrī Rugāju Novada vidus-

skolā notika 10. klases uzņemšana vidusskolā. Par šo 

pasākumu jāteic liels paldies 12. klases skolēniem, jo 

pasākums bija izdevies lieliski!  

 
12. klase bija sagatavojusi patiesi interesantus 

uzdevumus un parūpējās, lai uzņemtie izskatītos pa-

tiesi žilbinoši - sagādājot un uzklājot tiem kosmētiku, 

un, izveidojot piemērotas frizūras, kā arī par supermo-

dernu apģērbu bija padomāts. 

 
10. klasei bija tas gods lietot sīpolu un 

„svaigu” ābolu aromātu visas dienas garumā, kā arī 

bija jāparāda savas spējas, reklamējot pilnīgi ikdieniš-

ķas lietas – vadu, tīrīšanas līdzekli, bērnu autiņus 

u.tml.  Pārsvarā pārvietojoties „zosu gājienā”, tika tre-

nētas kājas un arī tauste, jo piecos dažādos traukos ar 

dažādu pildījumu ( nātres, puvuši āboli, pūdēts siers...) 

bija jāatrod mazas podziņas. Jaunuzņemtie RNV 10. 

klases vidusskolēni apliecināja savu mīlestību pret ve-

cāko klasi, stumjot sērkociņu kastīti ar degunu pa gai-

teņa grīdu. Pasākuma noslēgums sākās ar zvēresta ap-

liecinājumu, bet beidzās ar olu kauju.  

 

Iesvētības lika 10. klasei sajusties 
kā īstām slavenībām: pašiem bija 

savi stilisti un meikapa  
mākslinieki 

 

 
  10. klase vēlas pateikt paldies visiem, kas ie-

saistījās šajā nozīmīgajā pasākumā, bet īpašs paldies 

mīļajiem un asprātīgajiem 12. klases jauniešiem!  

                                                                                  

Dana Lība Tihomirova (10.kl.) 
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Latgales EKOSKOLU pasākums 

“Zinu, gribu, rīkojos!” 
 

3. novembrī, sniegotā rudens dienā, Rugāju 

novada vidusskolas skolēni, kas aktīvi darbojas EKO-

skolā,- Armands Smirnovs, Elgars Adelčs, Laura 

Elīna Miķelsone, Valters Šmagris, Līva Garbacka, En-

dija Garā, Meldra Pērkone, Amanda Kočāne - kopā ar 

skolotāju Lolitu Krēbsi devās uz Rēzeknes Valsts poļu 

ģimnāziju, lai kopā ar citām Latgales EKO skolām 

piedalītos izglītojošā vides pasākumā „ Zinu, gribu, rī-

kojos!”. 

 
Šis pasākums tika organizēts Latvijas Eko-

skolu Globālās rīcības dienas ietvaros. Skolēniem tika 

dota iespēja iegūt jaunas zināšanas un prasmes, izspē-

lējot izzinošas un interesantas vides spēles – ‘’Sašķiro 

atkritumus!’’, „Cik ilgi dabā sadalās šīs vielas?’’, „Zil-

zīlītes gads’’, „Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas", 

„Lielā šķirošanas mīkla’’. 

 
 AS Latvijas Zaļais Elektrons bija sagatavojis 

interesantas prezentācijas par elektronikas atkritu-

miem, baterijām un iepakojumu. Kad spēles bija iz-

spēlētas, visi vienojās zibakcijā „Es mīlu Latviju!’’. 

Sekoja kopīga sadancošanās, pasākuma izvērtēšana, 

tējas dzeršana un mielošanās ar rudenīgiem našķiem. 

 Ar šo pasākumu kopīgi ieskandinājām 

Latvijas svētku mēnesi, kā arī ieguvām jaunas, node-

rīgas zināšanas, labi pavadot laiku. 

Amanda Kočāne (10.kl) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dzestrā rudens rītā 

Zaru ceļiem vītā,  

Esplanādē vientuļi 

Jānis Rainis sēž. 

Apsēžos tam blakus, 

Solu nepamest. 
 

 

Dienas paliek īsas, 

Ielas steigā satumst. 

Esmu te,  

Nāc arī Tu. 

Apsēdies un... 

Sajūti. 
Amanda Kočāne (10.kl.) 
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Grāmatu svētki Rugāju  

novada vidusskolā
14. oktobrī Balvu novada Grāmatu svētku ie-

tvaros Rugāju novada vidusskolā viesojās rakstnieks 

Dzintars Tilaks. Rakstnieka pamatdarbs ir Radio2 

žurnālists, radioraidījumu vadītājs. Dzintars Tilaks pa-

sākumā stāsta: ‘’Šajā dzīves periodā esmu ‘’Dzīves 

Virtuvē’’ un ‘’Lasāmlaikā’’ – divos atšķirīgos sarunu 

raidījumos Radio2 ikdienas krāsainībai. Nav jau tā, ka 

ar radio ceļos un gulēt eju, es mēdzu fantazēt un rakstīt 

grāmatas. Patiesībā dzīve ir skaista, vajag tikai cen-

sties tajā atrast mīļu vietu un krāt sev apkārt labus cil-

vēkus.”.  Dzintars Tilaks ir uzrakstījis vairākas grāma-

tas, un viena no tām ir grāmata bērniem „Čomiņš”. Kā 

pats autors 

saka: "Šis ir 

stāsts par 

kaķi. Par 

vienkāršu 

kaķi un 

viņa nepa-

rasto ceļo-

jumu. Un 

vēl šis 

stāsts ir par 

mājām, par 

māju sajūtu, kas mums katram ir ļoti svarīga”.  

Dzintars Tilaks klausītājiem izlasīja arī vienu 

savu stāstu-humoresku. Rakstnieks pasākuma laikā 

novadīja interesantu spēli par Latviju, iesaistot visus 

klausītājus, kas atradās zālē. Šajā spēlē veiksme smai-

dīja 11. klases skolniekam Andrim Babrim. 

Vēl Grāmatu svētkos RNV ciemojās un ar 

jauniešiem diskutēja jaunā rakstniece un internet por-

tāla apollo.tvnet.lv redaktore Sabīne Košeļeva. Viņa 

pastāstīja par saviem skolas gadiem, studijām, grā-

matu lasīšanu un savu darbu internet portalā Apollo. 

Jauniešiem viņa ieteica lasīt grāmatas, jo lasīšana at-

tīsta domā-

šanu. Viņa 

pastāstīja, kā 

radās grā-

mata ‘’Rīga-

Maskava. 21. 

gadsimta mī-

lasstāsts’’, 

kad autore 

pati bija ie-

mīlējusies.  

 

Uz jautājumu, vai Sabīnei ir padomā vēl kāda 

grāmata, viņa atbildēja: ’’Rakstu maz un reti, pasaule 

jau tā pati ir pilna ar visu ko. Parasti rakstu par to, kas 

‘’sāp’’ un tad, kad pati esmu ‘’pilna’’. Citādi ne-

protu.’’ Rakstniece Sabīne, strādādama interneta por-

tālā, ir iepazinusi arī negācijas, ko rada interneta ano-

nīmie komentāri.  

Viņa uzskata, ka negatīvie komentētāji ir cil-

vēki ar zemu pašvērtējumu. Skolēniem viņa novēlēja 

celt savu pašapziņu, iesaistoties dažādās sabiedriskās 

aktivitātēs un, protams, lasot grāmatas. 

Skolas bibliotekāre Evija Konivale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mana Latvija 

 
Mana dārgā Latvija, 
Alka Tavas brīvības 
Nu jau daudzus gadus sen 
Alka tiešām visi tās. 
 
 
 
   

 
Laimīga es katru rītu 
Atmostos un jūtos brīva, 
Tagad tiešām varam runāt, 
Varam brīvi izpausties, 
Izteikties un neklusēt. 
 
 
 

 
Jaunā Latvija ir brīva, 
Atdot to pat nenāk prātā. 

 

Arnita Garā (9.kl.)
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Skolotāju brīvdienu nedēļas 

ekskursija uz Krāslavu
    Brīvdienu nedēļā skolotāji devās ekskursijā 

uz Krāslavu, kur bija plānots apmeklēt Krāslavas 

Valsts ģimnāziju, aplūkot ievērojamākās kultūrvēstu-

riskās vietas pilsētā un novadā un paviesoties arī kādā 

zemnieku saimniecībā. 

 
       Krāslavas valsts ģimnāzijā mūs silti sagai-

dīja administrācijas pārstāves.  Izgājām ekskursijā pa 

skolu, ilgāk uzkavējoties skolas muzejā.  Noskatījā-

mies prezentāciju par skolas tradīcijām, un tikšanās 

noslēgumā pie kafijas tases notika domu un pieredzes 

apmaiņa par inovatīvām aktivitātēm gan mācību pro-

cesā, gan ārpusstundu pasākumos. Skolas pārstāves le-

pojās ar saviem novadniekiem – kinorežisoru J. 

Streiču un sportisti Inetu Radēviču.   

 Tad devāmies divu stundu ekskursijā pa pil-

sētu, apbrīnojot grāfu Plāteru pils kompleksu, Sv. Ni-

kolaja katoļu baznīcu, Karņicka skatu laukumu. Žiglā-

kie skolotāji uzkāpa arī 32 metrus augstajā Priedaines 

skatu tornī, no kura paveras skats uz Daugavas lokiem.        

Zemnieku saimniecībā „Kurmīši” mūs iepazīs-

tināja ar tēju gatavošanas procesu un bija iespēja tās 

arī nodegustēt un iegādāties. Sajūsmināja oriģinālie 

tēju nosaukumi, piem. „Zaļā vēja meža tēja”, kā arī 

kondensācijas aparāts, kas paredzēts aromātisko eļļu 

iegūšanai no augiem. Katrs mājās pārvedām paša iz-

gatavotu vaska sveci.  

 
Dienas beigās pabijām Andrupenes muzejā 

„Lauku sēta” un izgājām purva taku, cerībā atrast kādu 

apsnigušu dzērveni.   

           Diena pagāja labā noskaņojumā. Re-

dzētais raisīja pozitīvas sajūtas un lika secināt, ka 

Krāslavu ir vērts apmeklēt.  Par to katram atgādinās ne 

tikai fotogrāfijas, bet arī iegādātie suvenīri.   

Sk. Anita Stepanova
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skolotāju dienā top jauns  
Kinoprojekts 

Ar skaistiem ziediem un laba vēlējumiem sko-

lotājiem pienāca 7. oktobris-Skolotāju diena. Klašu 

kolektīvi sirsnīgi sveica savas audzinātājas ar sagādā-

tajiem pārsteigumiem. Šajā dienā tika godināti skolo-

tāji, kuriem ir „apaļas” nostrādāto darba gadu jubile-

jas. 30 darba gadu jubilejā sveica Veltu Kadakovsku, 

Agitu Kukurāni, Veltu Učelnieci, Ināru Ločmeli, 25 

gadu jubilejā sveica Viju Lancmani un 10 gadu jubi-

lejā sveica Sanitu Anckinu un Marutu Kalnēju. 

Pēc tam zālē ieradās slavena režisore, kuras 

lomā iejutās 11. klases skolniece Renāte Dobrovoļska 

ar savu palīgu 9. klases skolnieku Reini Ozoliņu. Viņi 

vēlējās uzņemt filmu, un skolotājiem tika sadalītas 

lomas. 
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Peles - Žanis Pērkons, Velta Kadakovska. Bē-

gošā līgava - Astrīda Circene, Sarkangalvīte-Vija 

Lancmane, Karlsons - Sanita Anckina, Tīģeris - Aina 

Vovere, Koki - Agita Kukurāne, Rita Pipure, Iveta 

Useniece, Vārna - Maruta Kalnēja, Pirāti-Lolita 

Krēbse, Iveta Arelkeviča, Slēpotājs-Velga Smoļaka, 

Čaks Noriss - Anita Stalidzāne, Filmētājs Laura Sau-

līte. 

Skatītājiem ļoti patika šis atraktīvais skolotāju 

priekšnesums, jo skolotāji savās lomās iejutās no sirds. 

Daudzas mācību stundas vadīja vidusskolēni un 

„viesskolotāji”. Viesskolotāji bija nopietni gatavoju-

šies stundām, tāpēc bērniem šīs stundas patika. Mate-

mātiku 1. klasē mācīja Ieva Sīle, mūziku 2. klasē – 

Iveta Balode, sociālās zinības 3. klasē-Mārtiņš Stem-

pers, sociālās zinības 4. klasē-Sandra Kapteine, sportu 

5. klasē – Marina Romanovska, mājturību un tehnolo-

ģijas 6. klasē-Sanita Studere, Juris Bleiders, vizuālo 

mākslu 7.kl.-Laura Konivale, mājturību un tehnoloģi-

jas 8. klasē – Tatjana Kočāne, latviešu valodu 9. klasē 

– Agrita Luža, ģeogrāfiju 10.kl.-Guntars Pipurs, lite-

ratūru 11.kl.-Santa Pērkone, vēsturi 11.kl.-Velga 

Vīcupa, latviešu valodu 12. klasē – Jana Krilova. Bēr-

niem ļoti, 

ļoti patika, 

kā viessko-

lotāji vada 

stundas, tā-

pēc mēs ce-

ram, ka nā-

košgad viņi 

Skolotāju 

dienā mācīs 

visas stun-

das. 

 

 

Meldra Nazarova (6.kl.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

orientēšanās sacensības
Šī gada 23. septembrī Balvos notika orientēša-

nās sacensības, kurās piedalījās:Andris Kudurs 

(11.kl.), Egils Lietuvietis (11.kl.), Madara Janiša 

(11.kl.), Eva Spriņģe (10.kl.), Astra Smirnova (10.kl.), 

Rūta Krista Pērkone(10.kl.), Renāte Dobrovoļska 

(11.kl.), Dārta Stivriņa (9.kl.), Ārija Garā (7.kl.), Sa-

manta Kukurāne (7.kl.), Arnita Garā (9.kl.), Aivita Žo-

gota (9.kl.), Dāvis Stivriņš,(11.kl.) Valters Šmagris 

(8.kl.), Dairis Stivriņš (3.kl.), Vivita Lietuviete (7.kl.), 

Gunita Pedele (11.kl.), Eva Kukuča(11.kl.) 

 
Šī gada 14. oktobrī Balvos notika pēdējā 

posma orientēšanās sacensības.Tajās piedalījās: An-

dris Kudus(11.kl.), Egils Lietuvietis (11.kl.), Eva 

Spriņģe (10.kl.), Dārta Stivriņa (9.kl.), Renāte Dob-

rovoļska (11.kl.), Artis Grāvītis (11.kl), Ārija 

Garā,(7.kl.) Aivita Žogota (9.kl.), Dairis Pujats(7.kl.), 

Valters Šmagris (8.kl.), Dāvis Stiviņš (11.kl.), Jānis 

Arvils Vīcups, (10.kl.) Dairis Stivriņš(3.kl.), Vivita 

Lietuviete (7.kl.), Gunita Pedele (11.kl.) 

1.vietu START 8 grupā izcīnīja Dairis 

Stivriņš, 2. vietu Kaspars Steļmačonoks. START 8 

RUN grupā 1. vietu ieguva Kaspars Steļmačonoks, 2. 

vietu Tomass Andersons. S14RUN grupā 2. vietu iz-

cīnīja Ārija Garā, 3. vietu Dārta Stivriņa. V14 grupā 1. 

vietu izcīnīja Valters Šmagris. SH grupā 2. vietu ie-

guva Eva Spriņģe, 3. vietu – Līga Spriņģe. SHRUN 

grupā 1. vietu izcīnīja Līga Spriņģe, 2. Iveta Arelke-

viča, 3. vietu – Eva Spriņģe. S17RUN grupā 1. vietu 

ieguva Dārta Stivriņa, 3. vietu – Arnita Garā. SE grupā 

1. vietu izcīnīja Liene Pipure. 

 
Rugāju novada vidusskolai skolu kopvērtē-

jumā ir 2. vieta un iegūts kauss. 

Ģimeņu kopvērtējumā 1. vieta ir Spriņģu ģi-

menei, 2. Pipuru un Šneperu ģimeni, 3. vieta – Ander-

sonu ģimenei. 

Gunita Pedele (11.kl.)
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Olimpiskā diena – padod 

bumbu jeb svētki volejbolam
23. septembrī visā Latvijā norisinājās Olim-

piskā diena ar devīzi „Padod bumbu”. Šogad Olim-

piskā diena bija veltīta volejbolam. Kā jau katru gadu 

arī RNV skolēni piedalījās šajā dienā. Pirms sportis-

kajām aktivitātēm skolēni rakstīja radošu vēstuli kā-

dam sevi iedvesmojošam volejbolistam. Kā skolas la-

bākais darbs uz konkursu tika aizsūtīta 12. klases skol-

nieces Elīnas Smoļakas radošā vēstule.  

 
Visčaklāk Olimpiskajai dienai gatavojās zīmē-

tāji, jo konkursam tika iesniegti 95 darbi. Otrajā kārtā 

ar savām sapņu bumbām iekļuva 38 dalībnieki, arī 

pirmskolas grupas ‘’Knariņi’’ zīmējumi. Ļoti labi dar-

biņi bija Markusam Aleksandrovam (1.kl.), Martai 

Kočānei (2.kl.), Elvitai Rizenai (5.kl.), bet vislabākais 

Meldras Nazarovas (6.kl.) tika aizsūtīts uz konkursu 

Rīgā. 

Olimpiskajā dienā uz sporta laukuma notika tradicio-

nālā visas skolas skolēnu un skolotāju vingrošana. Kā 

īpašie viesi pasākumā visu organizēja un koordinēja 

Rugāju Sporta centra basketbolisti. Viņi bija kopā ar 

bērnu komandām un palīdzēja viņiem sportiskajās ak-

tivitātēs.  

 
Olimpiskās dienas mērķis bija panākt, lai sko-

lēni kļūst saliedētāki, fiziski aktīvāki un vienu dienu 

aizmirst par mācībām. 

Endija Garā (6.kl.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

konkurss “Sapņu mugursoma”
Uzņēmums ”Gudra galva” katru gadu piedāvā 

interesantus konkursus pirmsskolas un sākumskolas 

vecuma bērniem. Šajā rudenī zīmējumu konkursa 

tēma bija „Sapņu mugursoma”. 

No Rugāju novada vidusskolas 

konkursam savus darbiņus 

iesniedza 4. klases skolēni - 

Guntis Duļevskis, Kitija Ap-

sīte, Undīne Čemme, Eduards 

Dārziņš, Marta Felicita 

Sņegova, Līga Brenča – un 

2. klases skolēns Rinalds 

Dobrovoļskis. 

Līgas Brenčas zīmē-

jums iekļuva starp trim labāka-

jiem un oriģinālākajiem dar-

biem, ko izvērtēja uzņēmuma 

„Gudra galva” kolektīvs, ie-

gūstot dāvanu kuponu preču 

iegādei „Gudra galva” kata-

logā 15 eiro vērtībā un dip-

lomu. Savukārt Martas Felici-

tas Sņegovas zīmējums ieguva 

visvairāk balsu Facebook bal-

sojumā. Viņa tiks apdāvināta 

ar komplektu daiļradei „ Origami” un diplomu. 

Meitenes ar nepacietību gaida, kad pienāks 

balviņas no konkursa organizētājiem! 

Sk.Ilze Dobrovoļska
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ekstrēmas izjūtas atrakciju 

parkā “Tarzāns”
Tiem, 

kam ir bailes no 

augstuma, nav ko 

darīt atrakciju 

parkā, ‘’Tar-

zāns’’, jo viss no-

tiek vairākus met-

rus virs zemes 

jeb, pareizāk sa-

kot, koku galot-

nēs.  

Tā kādā 

ļoti saulainā sep-

tembra dienā eks-

trēmo izjūtu piek-

ritēji no 8.-12. 

klasei devās sevi apliecināt un papildināt savu adre-

nalīna devu uz Siguldas atrakciju parku ‘’Tarzāns’’. 

Līdzi skolēniem devās 10. klases audzinātāja Evija 

Konivale, kurai gan pašai ir ļoti bailes no augstuma, 

un drosmīgais 9. klases audzinātājs Jānis Ikstens, kurš 

izbaudīja visus ekstrēmos „Tarzāna” trases piedāvāju-

mus.  

Jauniešiem ļoti patika izklaides atrakciju 

parkā, jo bija iespēja doties trasēs ar skanīgiem nosau-

kumiem -,,Tiroliešu”, „Spēka”, „Sarkanā” -u.c., kā arī 

izbaudīt rodeļu ātrumu un pārvarēt baiļu faktoru, kad 

katapulta uzrauj debesīs.   

 
Izbaudījuši Siguldas krāsaino rudens dabu un 

iebriduši kļavu lapu krāsainībā, apēduši gardo picu, 

jaunieši, valdot jautrai atmosfērai, devās mājās.  

 

10.kl.audzinātāja Evija Konivale

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. klase jokojas 

un spokojas 

naktī skolā
Mums klases vakars jeb klases nakts bija ļoti 

laba. Šāda klases nakts mums bija pirmo reizi. Šajā 

klases pasākumā mums gāja ļoti jautri, un mēs spēlē-

jām daudz interesantu spēļu. Bija tik jautri, ka visu 

nakti negājām gulēt. Protams, visu, kas bija plānots 

šajā nakts klases vakarā, nerealizējām, un pirmais, ko 

darījām, aizbraukuši mājās – devāmies gulēt.  

Klases naktī bija ‘’forši’’ spēlēt aklās vistiņas, 

kas mums jau ir kā tradīcija katrā klases vakarā tās 

spēlēt. Patiesībā mēs vēlējāmies, lai šī klases nakts 

būtu garāka. Mums nedaudz bija bail tumsā, un tad 

mēs gājām uz garderobi un ‘’ķērām spokus’’. Klase 

šajā naktī satuvinājās vēl vairāk un iepazina viens otru. 

Bija jautri spēlēt tādu kā ‘’popielu’’. Matračus, uz ku-

riem bija doma gulēt, mēs nemaz neizmantojām. Ļoti 

priecājāmies, ka audzinātāja Lolita un direktores viet-

niece atļāva mums organizēt šo klases nakti, mēs ce-

ram, ka tā nebūs pēdējā. Kopīgu aktivitāšu rezultātā 

mēs kļuvām saliedētāki. 

Madara Ieviņa (8.kl.)
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Ekskursija uz Valmieru
29. septembra rīts 5.-7. klašu skolēniem bija 

īpašs, jo beidzot varēja doties sen gaidītajā ekskursijā.  

 Mēs sapulcējāmies ‘’tirgus’’ laukumiņā, un 

ekskursija varēja sākties.  

 
  Vispirms devāmies uz Trikātas saldumu ra-

žotni ‘’R Chocolate’’, kur nogaršojām triju veidu šo-

kolādi un paši gatavojām gardus pārsteigumus savai 

ģimenei. 

Pēc šokolādes ražotnes apmeklējām koka 

skulptūru parku Beverīnas novadā. Tas tik bija piedzī-

vojums! Tur bija raganu sils, putnu takas, putna ligz-

das labirints, dažādas atraktīvas spēles un rotaļas. 

Laiks paskrēja nemanot! Pēc kārtīgas atpūtas un jaut-

rības sekoja garšīgas pusdienas brīvā dabā. 

Kad bijām kārtīgi paēduši, devāmies uz zem-

nieku saimniecību “Vildēni”, lai apskatītos trušus, ka-

zas mājputnus un eksotiskos stausus. Interesants 

mums šķita saimnieces stāstījums par katru no dzīv-

niekiem. 

 
Patika arī tas, ka dzīvniekus varēja pabarot, sa-

mīļot un ar viņiem nofotografēties. 

Dodoties mājās, bijām patīkami noguruši un 

pozitīvi noskaņoti, kaļot plānus jaunai ekskursijai. 

Egija Muižniece (5.kl.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sadraudzības vakars
Kādā oktobra dienā no Balvu Valsts ģimnāzi-

jas 9b un 9d klasēm saņēmām ielūgumu uz sadraudzī-

bas vakaru. Apspriedušies ar 10. klasi, nolēmām 14. 

oktobrī ierasties uz sadraudzības vakaru. 

Ierodoties Balvu Valsts ģimnāzijā, mūs jauki 

sagaidīja skolēni. Meitenes mūs veda ekskursijā pa 

skolas internātu. Internāts ir skaists un izremontēts, 

taču arī mūsu – RNV-internāts ir skaists un tiek re-

montēts. 

Vēlāk mūs aizveda uz skolas zāli, kur mūs sa-

gaidīja ar aplausiem un lielām ovācijām. Sākumā tika 

rādīta prezentācija par BVĢ, prezentācijas beigās ska-

tījāmies atraktīvu meiteņu deju. Pēc moderno deju iz-

pildījuma mēs spēlējām orientēšanos pa skolu, kur 

katrā galapunktā bija jāizpilda kāds uzdevums, tas tie-

šām bija jautri. 

Vakars turpinājās ar dažādām spēlēm, jautrām 

dejām, kad notika kuriozs, apgāzās galds ar pārtiku, 

bet visu sakārtojām un turpinājām jautri pavadīt laiku. 

 
Abpusēji abām klasēm patika sadraudzības va-

kars, tādēļ nolēmām 2. semestrī uzaicināt abas BVĢ 

klases uz sadraudzības vakaru Rugājos.  

Laura Zelča (9.kl.)
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Dzejas dienas sākumskolā
Rotājušās pīlādžu krellēm un panašķojušās no 

šīsvasaras gardāko ievārījumu burciņām, 16. septem-

bra pēcpusdienā Rugāju novada sākumskolas klašu 

skolēniem sveikas pamāja Dzejas dienas. Šī gada tē-

mas „Odziņ, mana Sārtvaidzīte...” ietvaros, papildus 

dzejas aktivitātēm skolēni izzināja dažādas ogas. 

 
   Lai bērni varētu iepazīt ogu audzēšanu lielos 

apjomos un gūtu priekšstatu par biznesa iespējām šinī 

jomā, ļoti pretimnākoša bija z.s. „Dālders”. Skolēniem 

tika nodrošināta izzinoša ekskursija ar krūmmelleņu 

un dzēveņu baudīšanu Naudaskalna purvā un iespēja 

iemēģināt roku ogu vākšanā aroniju plantācijā Ko-

zupē. Bērni darbojās čakli, jo vairāk tādēļ, ka izsnieg-

tajās kastītēs salasītās ogas tālāk aizceļoja uz bērnu 

mājām un skolas virtuvi.  Skolēnus interesēja arī ie-

spaidīgā kūdras ieguves tehnika, ar kuru laipni iepa-

zīstināja uzņēmuma „Balvi Flora” pārstāvis. 

   Kā liecināja noslēguma pasākumā izskanēju-

šie bērnu pašsacerētie dzejoļi, tad šāda praktiska dar-

bošanās vairākiem 

bērniem ir rosinājusi 

arī literāri radošo 

domu. Bērnu dzejas 

lasījumus par ogu te-

matiku ieradās no-

klausīties arī Odziņa 

Sārtvaidzīte (d.v. ār-

pusklases darbā L.Pi-

pure), kura veikli bija 

pamanījusies izbēgt 

no iespundēšanas ie-

vārījuma burciņā. 

Viņa noklausījās 

klašu dzejas prezen-

tācijas, apskatīja 

bērnu gatavotās dze-

jas grāmatas, kā arī palīdzēja skolotājām novērtēt 

klašu veikumus dažādos uzdevumos – dzejoļa plakāta 

veidošanā, krustvārdu mīklu minēšanā.  

Labsirdīgā viešņa vēl arī palīdzēja skolēniem 

vērt pīlādžogu krelles, kas tagad žūst rudens saulītē, 

lai kļūtu par ziemas vitamīniem gan bērniem, gan put-

niem. Bet tad, kad brīvdabas pankūku piknikā bērni 

iepazina ievārījumu garšas, mielojoties no gandrīz 

piecdesmit vecāku sarūpētajām dažādu ievārījumu 

burciņām, Odziņa Sārtvaidzīte nemanot atstāja šo pa-

sākumu. Nez kur viņa palika? Kāpēc tik klusi aizlavī-

jās? Varbūt nobijās, ka arī viņu ieliks burciņā? Tā 

krietnu brīdi pēc pasākuma prātoja vairāki bērni. 

Sk. Agita Kukurāne

 

 

 


