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Manai Latvijai! “Gada balva interešu izglītības jomā”

“Cik svētīts šis laiks, kad karogs sarkanbalti
sarkans brīvi atvijas un debesīs kāpj tautas lūgšana:
„Dievs, svētī Latviju!”.” Ar šiem vārdiem 14. novembrī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā
“Zeimuļs” tika atklāts Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltītais pasākums “Manai
Latvijai”. Svētku koncerta laikā Centra vadītāja
Jevgenija Kušča uzr unāja viesus un dalībniekus,
apsveica visus ar Latvijas dzimšanas dienas tuvošanos un atklāja “Gada balvas interešu izglītības
jomā” pasniegšanu.
“Gada balva interešu izglītības jomā” Centrā
tika piešķirta jau trešo gadu ar mērķi novērtēt interešu
izglītībā iesaistīto bērnu un jauniešu sasniegumus,
izteikt atzinību audzēkņiem, kolektīviem un
viņu
pedagogiem par īstenotajām idejām,

sniedzot ieguldījumu interešu izglītības izaugsmē.
Nominācijā „Par mūža ieguldījumu interešu
izglītībā” balvu par ilglaicīgu un nozīmīgu
profesionālo ieguldījumu saņēma Mārīte Sulojeva. Nominācijā „Debija interešu izglītībā”
balvu par kvalitatīvu un radošu darbu ar
audzēkņiem saņēma Maksims
Dimpers.
Balvai „Par ieguldījumu interešu izglītībā”
tika izvirzīti vairāki pedagogi: Guntis Rasims,
Edgars Jukna, Aleksandrs Vasiļkovs, Liena
Poiša, Emīlija Razgaļa. Galvenā balva par
radošu, kvalitatīvu darbu audzēkņu izglītošanā
un audzināšanā, par organizēto pasākumu kvalitāti, augstiem darba sasniegumiem, ieguldījumu
interešu izglītības attīstībā,
veicot metodisko
darbu, par augsto novērtējumu no kolēģiem,
audzēkņiem un viņu vecākiem pēdējā mācību
gada laikā, tika piešķirta skolotājai Skaidrītei
Romančukai!
Nominācijā „Par sasniegumiem interešu izglītībā” balvai tika izvirzīti audzēkņi, kolektīvi, kas
iepriekšējā mācību gada laikā ar panākumiem iesaistījās interešu izglītības starptautiskajos, Latvijas un pilsētas mēroga pasākumos: Vides programmas “4H”
Sintija Nedušenko, Karīna Runge, Agnese Ivsiņa
(sk. Dz. Gribuste), Kulinārijas pulciņa
audzēkne
Sintija Rancāne (sk. I.Sondor e), Šaha
pulciņa
audzēkne Žanete Kluša (sk. A.Vasiļkovs), Astronomijas pulciņa audzēknes Līga Pentjuša, Jūlija Vaņkova,
Kristīne
Rogozina,
Viktorija
Balabina
(sk L. Poiša), Sporta deju pulciņa audzēkņi Gabriella
Brokāne, Linards Strods, Sanita Misiņa, Vadims
Cvetkovs, Jana Pavkšto, Niķita Bogdanovs, Mila
Pavkšto, Eduards Mikučs, Daniella Čiževska,
Rendijs Stikuts, Valērijs Legajevs, Ardis Pujats (sk.
I.Kalniņa),Gleznošanas
pulciņa

2017. gada 22. novembrī “Zeimuļs”
pulcēja Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo un
profesionālo mācību iestāžu audzēkņus otrajai
sezonas spēlei „Erudīts – 2018,” veltītai ziemai.
Muzikālo pavadījumu šai spēlei organizēja Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzijas meiteņu vokālā grupa
un Jāņa Ivanova mūzikas skolas audzēknis Edijs
Strušols ar Bela Bartona “Rumāņu Ziemassvētku melodijām”. Spēlē ieradās 9
komandas 43 cilvēku sastāvā. Dalībniekiem bija
aizliegts izmantot mobilos telefonus vai kādu citu
informācijas avotu. Jautājumi atskanēja
ātri, ilgai domāšanai laika nebija. Temati,
kā izrādījās, nebija no vieglajiem - par
Lūcijas dienas svinēšanas tradīciju, par
Matīsa dienu, Ziemas Māras dienu, Bašķa
dienu, budēļu maskām un Ziemassvētku
ēdieniem, kad Latvijā pirmo reizi rotāta
egle, Adventa vainaga nozīmi, arī par
Barikāžu aizstāvju piemiņas zīmēm un
citiem ar ziemu saistītiem notikumiem.
No malas šķita, ka šie jautājumi tomēr ir
diezgan smagi, kaut arī skar visiem
zināmās tradīcijas, par ko skolās runā ik
gadu. Taču dalībnieki neapjuka, centās
ātri apspriesties, jo pastāvēja arī atbilžu
varianti. Te, jāsaka, Rēzeknes skolnieki
neapmulsa un diezgan veiksmīgi minēja. Pat ja kāds arī jauniešus, paspīdēt ar savu atjautību, ko īpaši
nezināja pareizo atbildi, konkurss ļāva vērot citu skolu nodemonstrēja Rēzeknes Jāņa Ivanova mūzikas

Erudīts
2018

audzēkņi Kirils Cvetkovs, Konstantīns Bogdanovs, Samanta
Gendele, Kristiāna Liepiņa,
Kamilla Pavlova,
Samuels
Filipovs (sk.
M.Gailuma), Šūšanas pulciņa audzēknes Laura Laizāne, Katrīna Grietiņa,
Liene Skrebinska (sk.
S.Romančuka). Vizuālās mākslas audzēkņi Alens
Vidžups, Betija Elizabete Cauņa, Signe Pranča,
Katrīna Jermacāne (sk. J .Dudukalova).
Galvenā balva par sasniegumiem tika pasniegta kolektīvam, kas ir piedalījies dažādos pasākumos,
konkursos. Svarīgākie ir Valsts izglītības satura centra
organizētie konkursi, kur gan 1. konkursa kārtā, gan
Valsts mēroga kārtā tika gūti I pakāpes diplomi. Gada
balva tika pasniegta Vokāli instrumentālajam ansamblim “Nuts & Berrties” (sk. G. Rasims).
Mēs sakām lielu paldies pasākuma scenārija
veidotājam Vladimiram Dukulim, viņa palīgiem un
visiem Centra pulciņu dalībniekiem, kas uzstājās svētku koncertā - vokālajam ansamblim (sk. T.Kolmāne),
„Ģitārspēles” muzikantiem (sk. A. Repelis), folkloras
studijai “Vītari” (sk.S.Stare),
Moderno deju
audzēkņiem (sk. A.Vonogs), Sporta deju audzēkņiem
(sk. I. Kalniņa), vecākiem, pedagogiem un skolēniem,
kuri pieteica dalībniekus nominācijām, nominantiem
un laureātiem par sasniegumiem un ieguldījumu interešu izglītībā!
Mums prieks, ka Centrā ir izveidojusies šāda tradīcija, kura turpināsies arī nākotnē.
Ceram, iegūtie apbalvojumi motivēs visus Centra
pedagogus un jauniešus turpināt savu radošo darbību,
tiekties uz jauniem sasniegumiem!
18.novembris ir svētki ikvienam no mums, jo
Latvija – tie esam mēs! Novēlam
visiem skaistus,
mierīgus, gaišus un sajūtām bagātus svētkus!
Interešu izglītības metodiķe
Olita Kuksa

skolas komanda. „Erudīts – 2018” ir laba vieta,
kur skolēni var iepazīt viens otru un rast ieceres
savu pasākumu organizēšanai skolās. Eksakto priekšmetu mīļotājiem šis konkurss nebūs īstais, savukārt
humanitāro – pašā reizē! Ja kādam patīk vēsture,
politika, mitoloģija, folklora, tad droši jāpiesakās
un jāpārstāv sava skola!
Otrajā spēlē uzvarēja Rēzeknes 5.
vidusskolas komanda, 2. vietā - Rēzeknes 6.
vidusskolas komanda, bet trešajā - Rēzeknes 1.
Valsts ģimnāzija un Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzija.
Jānovēl viņiem arī turpmāk bagātīgs
zināšanu klāsts un teicama atmiņa daudzo
tematu iegaumēšanai!
Margo Malašenoka

”Labo darbu diena” ar dzīvnieku
patversmes brīvprātīgajiem
Rēzeknes dzīvnieku patversmē kaķiem un suņiem atvēlētas divas lielas telpas, kas
diemžēl nestāv tukšas. Kā
iemītnieki šeit nokļūst? Viena
daļa nonāk patversmē, kad
par pilsētā klaiņojošu dzīvnieku kāds piezvana un paziņo. Cita daļa ir pašu patversmes
darbinieku pamanītie un atvestie brīvsolī

jaunas mājas, par to turpmāk rūpējas tikai
brīvprātīgie. Akcija “Labo darbu diena” norit
jau otro gadu, tā papildinot dzīvnieku patversmes resursus. Rēzeknieši, izrādās, ir atsaucīgi ļaudis un dzīvnieku draugu vārdi ir atrodami patversmes mājaslapā.
Interesanta ir cilvēku izpratne par
rūpēm par dzīvnieku. Šķiet, pašsaprotama
lieta, bet tomēr izrādās, ka viedokļi ir atšķirī-

“Rudens pasakas”
Es aplūkoju izstādi “Rudens
pasakas”. Astoņgadīgā Elīna Žavoronkova ir uzzīmējusi ļoti maigu
zaķēnu pelēkbaltā kažociņā, sārtā
kleitiņā. Mazais zaķēns ir ieradies
dārzā, lai salasītu rudens ražu. Viņa
grozs ir pilns ābolu, tā, ka nevar pastiept. Elīnai ir skaista krāsu izjūta,
jo skatītājam uzreiz rodas doma, ka
viņš arī atrodas ābolu dārzā un gribas nokost no ābola kādu gabaliņu.
Desmitgadīgā
Anastasija
Stifanoviča ir atspoguļojusi kādu
ežuku, kurš arī bija devies pasērst
ābolu dārzā sava izejamajā tērpā.
Ežuks ir gluži sārts pats kā ābols, jo
ir noguris tos lasīt, lai zaķēns visus
nesavāc. Kamēr spīd saule, abi čakli

nonākušie. Te gan ir viena nelaime, - nekad
droši nav zināms, kādu iemeslu dēļ dzīvnieks
ir palicis bez saimnieka… Varbūt suns ir
izgājis vien izmest kādu līkumu un apostīties
ar kaimiņu suņiem, bet varbūt tiešām ir
izmests no mājām? Arī paši cilvēki dažādi
reaģē uz dzīvnieku pilsētas ielās. Te vērojami
gan līdzjūtīgi glāsti un cenšanās pabarot, gan
dusmīgi izsaucieni un draudi par klaiņošanu.
Dzīvnieku uzturēšanos pilsētā regulē dažādi
noteikumi, kas ir diezgan stingri. Te gan ir
viena problēma—paši dzīvnieki nezina par
šiem noteikumiem un nevar tos komentēt un
arī ievērot. Ja saimnieks gadās tāds vieglprātīgāks, tad izdodas arī šo to neievērot. Cilvēki
ir nolēmuši, kas sunim pienākas un kas nepienākas, bet, vai suņa dabā ir ciest klusu un
neriet?
Kādreiz patversmē mita tikai Rēzeknes pilsētā klaiņojošie suņi un kaķi, bet
šobrīd šurp atved dzīvniekus arī no novada.
Kad četrkājaino draugu nogādā patversmē,
tas tiek sapotēts, čipots un sterilizēts. Tagad
viņam jācer, ka kādam labam cilvēkam būs
vientuļi bez uzticama biedra, un viņš iedomāsies
ierasties pēc tā patversmē. Šobrīd
kaķu šeit ir daudz vairāk nekā suņu, turklāt
visbiežāk tie nav sugas dzīvnieki.
Brīvprātīgie kopā ar ARPC “Zeimuļs”
Māmiņu klubu organizēja akciju “Labo darbu
diena”, lai savāktu līdzekļus šo daudzo dzīvnieku uzturēšanai. Rēzeknes pilsētas dome
apmaksā tikai divu nedēļu uzturēšanos
patversmē. Ja dzīvniekam neizdodas atrast

gi. Daļa cilvēku apzinās, ka ar suņa pabarošanu vien rūpes par viņu neizbeigsies. Dzīvniekam, starp citu—tāpat kā cilvēkam, ir nepieciešama uzmanība! Ne katrs pieaugušais,
aizņemts savā ikdienas steigā, spēj sniegt šo
uzmanību pilnā mērā. Citkārt dzīvniekam
gribas arī spēlēties, kas vēl būtu nieks, bet
bieži vien, skrienot un lecot tiek parautas līdzi
tapetes vai aizkari, svarīgi dokumenti, izgāzta
pie datora noliktā vāze vai tējas krūze. Ne
katrs ir gatavs samierināties ar šīm nerātnībām, bet tās obligāti notiks, jo dzīvnieku
mazuļi ir tikai bērni.
Margo Malašenoka

rosās pa dārzu, bet pēc tam dosies
uz blakus namiņu vārīt ābolu želeju.
Emīlija Lipska mums parāda
lapsiņu māsiņu, kas savā sarkanajā
kleita sapņaini klīst pa mežu, lasot
puķes. Viņa nebaidās apmaldīties,
jo zina mežā katru kociņu, katru
krūmiņu.
Ir interesanti, ka bērni cenšas jau kopš mazotnes zīmēt to, ko
redz savā fantāzijā. Tās ir košas krāsas, droši sižeti, kas nekad nebūs pa
spēkam pieaugušajiem, jo viņi pasauli vairs neredz kā bērni.
Juliana Žuka

Lieli
un mazā- ki, koši un
atturīgāki
spilveni
gozējas
“Zeimuļa” gaitenī, vēderus izgāzuši. Ko lai ar tiem iesāk? Senlatvieši savulaik zināja, ka, ja zem spilvena liek
skrandas, tad naktī redz sliktus sapņus. Zināja arī, ka tad, ja miegs nenāk vai trokšņi traucē
gulēt, spilvens jāapgriež uz otru pusi. Bet, lai
atcerētos sapni tūlīt pēc pamošanās, jāiekož
spilvena stūrī. Arī vakarā, kad pirmo reiz ierauga jaunu mēnesi, tad tas, kas ir rokā, jāliek zem
spilvena; kādu sapni naktī redz, tas dzīvē piepildās.
Savukārt jaunas meitas centušās jauna mēness sākumā iekost katrā spilvena malā, tad viņas sapnī redzēs
mīļoto. Arī Andrejdienas vakarā
jānomazgā mute un tas dvielis, ar ko slaukās, jāpaliek zem spilvena,
sakot: "Mīļais Andrej, atminies, ko es šonakt vēlējos!
Dod man redzēt mīļāko, paša Dieva vēlēto."
Vecāki ļaudis mēdza pamācīt, ka gultas pēļos
un spilvenos spalvas jāliek veca mēneša pēdējā
piektdienā pēc saulrieta,
lai spalvas caur drēbi nelīstu. Spilvens ir jābāž tad,
kad vistas jau ir aizgājušas
pie miera. Ja šie un citi
ticējumi ir kārtīgi ievēroti,
droši var likties uz auss,
un miegs būs saldāks, ja
no spilvena jums pretī raudzīsies trusis vai feja, mēnestiņš vai smaidīgas acis.
L.Brīvers

”Sarauj, sarauj, Lāčplēsi!”
komandai
“Augstākā
pakāpe”. Skolotāja Vitālija Rimša organizētajā 16
kg svaru bumbas raušanā
visvairāk
spēka
bija
2.vidusskolas komandai
“Augstākā pakāpe”, bet
stieņa spiešanā guļus
pārsvaru
tomēr
guva
6.vidusskolas
komanda
RKC.
Stafetē
”Kāpurķēde”
visus
apsteidza
3.vidusskolas
komandas “Detroyt” zēni.
Savukārt plankā izturīgākos un lekšanā atmuguriski nevienam neizdevās
pārspēt
6.vidusskolas
komandu RKC.
Noslēgumā
6.vidusskolas
komanda
RKC
ieguva
1.vietu,
komanda “Zeimuļs”
3.vietu,
3.vidusskolas
komanda “Detroyt” –
4.vietu, Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības
centra komanda “Pipari” 5.vietu,
2.vidusskolas
komanda
“Augstākā
pakāpe” – 2.vietu.

Par
godu
Latvijas
dzimšanas
dienai
“Zeimuļa”
radošā komanda tika
sarosījusies jauniešu
sacensībām
“Sarauj,
Lāčplēsi!” Cīnīties ar
lāci
šoreiz
netika
plānots, tomēr atklāt
savu spēku gan! Uz
„Zeimuļi”
tika
aicināti
Rēzeknes
skolu sportiskākie un
veiklākie zēni. Tie
ieradās
piecās
komandās katrā pa
pieci
dalībnieki:
komanda “Zeimuļs”,
3.vidusskolas
komanda “Detroyt”, 6.vidusskolas
komanda RKC,
Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra komanda “Pipari”, 2.vidusskolas
komanda “Augstākā pakāpe”. Visi dalībnieki veica vienādus, diezgan riskantus
uzdevumus, neskatoties uz to, ka „Pipari” bija visjaunākie, salīdzinot ar
pārējiem.
Stafetē “ Stiprinieka elpa” spēcīgākās plaušas izrādījās 2.vidusskolas

ARPC
“ZEIMUĻS”
IZSTĀDES

Kad kopā ar gājputniem prom ir
aizlidojušas krāsainās koku lapas, bet
lapegles vēl nav uzvilkušas savus koši
dzeltenos tērpus, - Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs piedāvā izbaudīt dažādo rudens krāsu un tēlu harmoniju, kas atklājas pulciņu audzēkņu darbos.
Kopš 23.oktobra Centrā skatāma
ekspozīcija – “Brīnumķirbis”. Ikvienu
apmeklētāju iepriecinās nepārspējami
košo krāsu salikumi un idejas “Vizuālās
mākslas” (sk. Jeļena Antonova) un
“Gleznošanas” pulciņu (sk. Maija Gailuma) audzēkņu gleznojumos. Tajos
ķirbis atklājas gan kā skaists un ražens
dārzenis, gan – kā rudens darbu, pārdomu un noskaņu atspoguļotājs. Savu skatījumu par šo tēmu piedāvā arī pulciņu
“Tamborēju sev un mājas interjeram” (sk. Evita Skrebinska) un “Lieto
vēlreiz!” (sk. Aļona Pavlova) audzēkņi,
vizualizējot idejas košās interjera tekstīlijās. Savukārt pulciņa “Dekoratīvie darbi ar krāsainajām smiltīm” (sk. Maija
Gailuma) skolēni, radot neparastā ķirbja
tēlu, piedāvā smalkus klusinātu toņu
salikumus.
Kā liecina izstādes “Rudens krāsu variācijas” nosaukums, tās būtību

raksturo
krāsas
un
prieks!
“Gleznošanas” pulciņa (sk. Maija Gailuma) audzēkņu gleznojumos un kolāžās redzamie tēli – dzīvnieki, ogas,
sēnes un vējš koku lapotnēs – aicina
apstāties un izjust bagātīgās atvasaras
gaismas, krāsu un smaržu saspēles, kuras bērni tik meistarīgi un izjusti attēlojuši savos darbos.
“Vizuālā māksla” (sk. Jevgenija
Dudukalova) piedāvā izstādi “Rudens
pasaka”, kuras gleznojumi iepriecinās
ikvienu – gan bērnus, gan māmiņas un
tētus, gan vecvecākus, jo pasaku aizraujošā pasaule un tās varoņi vienmēr ir
līdzās un tik tuvi ikvienam no mums!
Centra foajē telpā skatāmie
“Neparastie akmeņi”. Dažādās tehnikās
rotāti un apgleznoti tie darināti “Dāvanu
darbnīcā” un “Floristikā“ (sk. Nandita
Kirejeva). Šo izstādi lieliski papildina
dekupāžas “DEKO” (sk. Alīda Silauniece) audzēkņu veidotie svečturi Helovīna
noskaņās, kā arī“Keramikas” un
“Podnieku darbnīcas” (sk. Jevgenija
Dudukalova) eksponētie simpātiskie
dzīvnieku tēli.
Novembrī Centrā tiks atklātas
vēl dažas izstādes: “Mana Latvija”,
”Laternu festivāls” un “Sapņu spilvens”.
Esiet mīļi gaidīti un aicināti apskatīt “Zeimuļa” pulciņu audzēkņu radošo veikumu!

Jelizaveta Parfenova

Fimo
plastikas
māksla

Fimo ir plastilīnam līdzīgs materiāls, pieejams dažādās krāsās, nopērkams arī individuāli grāmatu un kancelejas preču veikalos. Taču kāda daļa pieaugušo varbūt nav tam pievērsuši uzmanību un nezina, ka ir interesants veids,
kā nodarbināt mazos ķiparus.

Bērnu atsaucība fimo darbnīcā ir
Ikvienam mazajam ķiparam ir
ļoti
liela,
tomēr interesentu nekad nav
vēlme darboties pašam patstāvīgi, veipar
daudz,
tāpēc pievienojies un kļūsti
dojot lietas ar savām rociņām, tāpēc
viens
no
pulciņa
dalībniekiem!
“Zeimuļs” piedāvā iespēju apmeklēt
Fimo plastikas mākslas pulciņu, kuru
vada Inese Strode. Pulciņā bērni mācīLuīze Laizāne
sies darināt ne vien dažādas figūras,
krūzes, krelles, auskaru un daudz ko
citu, bet arī apgūs prasmi vērot, koncentrēties un radoši fantazēt! Bērns var izveidot sev vēlamo multfilmu, grāmatu
vai pasaku varoņu, kurus viņš vēlas reARPC izglītības metodiķe dzēt savā rotaļu kastītē, un kurš atšķirtos
Sarmīte Duncāne no veikala nopērkamajiem.

Daniella Čiževska. Šajās sacensībās
Rendijs un Daniella ieguva 3.vietu
Junioru I grupā C klasē La dejās un
savāca nepieciešamo punktu skaitu, lai
pārietu augstākā C kvalifikācijas
klasē.
3.vieta Junioru I
grupā
D
klasē
Nikitam Bogdanovam un
viņa partnerei Janai Pavkšto. Bērnu II grupā gan La,
gan St deju programmā
1. vietas ieguvēji ir

3.decembris Starptautiskā invalīdu diena
Lai cik
dīvaini tas nešķistu,
Starptautiskā
invalīdu
diena
3.decembrī sakrīt ar senlatviešu Ziemas
Laideni, kad pēc tradīcijas svētvietās
vai pirtīs tika rīkoti uguns rituāli, veltīti
Laimai un bērna ienākšanai pasaulē.
Bērns piedzimst un šķiet, ka tagad ir
piepildījušies visi sapņi, taču dažkārt šī
laimes sajūta izrādās īsa, jo Dievs ir
lēmis citādāk. Tā vecāki kļūst par sava
bērna acīm, rokām un atklāj viņam
dzīvi tikai caur sevi. Lai šai smagumā
nebūtu jāpaliek vien pašam, ARPC

“Zeimuļs” labprāt vēris durvis sadraudzībai. Tā ir biedrība “Eņģeļi ap
mums”, kur vieta atradīsies katram,
kam nav pieticis spēka sēdēt skolas
solā.
Mēs domājam, ka tas mūs
neskar, bet laikam kādreiz jāsāk mazāk
domāt tikai par sevi… Mēs neprotam
un nesaprotam cilvēkus sev apkārt,
domājam, ka viņu nav, jo viņi visi
nevar iziet uz ielas. „Zeimuļi” ir tik
daudz bērnu un te ir īstā vieta, kur
mācīties, ka visi nav kā „es”, ka svētkus
gribas katram!
Lai izdodas būt stipriem savās
iecerēs, lai nepaejam garām cilvēkiem,
kas dzīvot tepat, kopā ar mums!
Juliana Žuka

Piparkūku
cepšana
mums visiem jau sen saistās
ar Ziemassvētku tuvošanos.
Latvijā cepumi parādās pirms
vairākiem simtiem gadu, kad šī
iecere ieviešas no Vācijas. Piparkūkas toreiz sāka cept klosteros.
Tās saturēja daudz garšvielu un
neražas gados glāba
mūkus. Vēlāk
piparkūku cepēji pat apvienojās ģildēs,
kur uzņēma tikai godājamus meistarus.
Ar piparkūkām pat rotāja ēkas. Piparkūkām veidojas arī dažādas formas. Šie
cepumi ir Ziemassvētku gardums
ne tikai Latvijā, bet arī Vācijā,
Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā un
Igaunijā.

Arī

„Zeimuļa” kulinārijas bērnu komanda vēlējās apliecināt
savu dalību Ziemassvētku gaidās, tā
uzmeistarojot saldus namiņus, kuros
nokosties būs vēlme katram, gluži kā
pasakā par Ansīti un Grietiņu…
R.Zunda

11.XI RĪGĀ
norisa
SPORTA
DEJU
SACENSĪBAS "MEISTARA KAUSS
2017", kur DK Viva dejotāji uzrādīja
lieliskus rezultātus; Juniori II grupā C
kvalifikācijas klasē La deju programmā
3. vieta Vadimam Cvetkovam un Sanitai
Misiņai. Jauniešu grupā B klasē 1. vieta
St deju programmā
Jānim Cīrulim ar
partneri Everitu
Lempu. La deju programmā viņi ir trešie.
12. XI RĪGĀ sacensībās "ZIEMAS AKORDI 2017"
Iesācēju
grupā 1.vieta - Denisam
Proščenko
un Jeļizavetai Dukurei. Viņi savāca vajadzīgo punktu skaitu un pārgāja E4 klasē.
Junioru I vecuma grupā E6 kvalifikācijas
klasē augsto 2. vietu ieguva Linards
Strods un Gabriella Brokāne.
26.novembrī RĪGĀ sacensībās
"ZIEMA 2017" daudzās vecuma grupās
norisinājās Latvijas Kausa posms - Junioru I grupā E6 klasē 1.vietas ieguvēji ir
Linards Strods un Gabriella Brokāne.
Junioru I D klasē Latvijas Kausa posmā
1.vietas ieguvēji ir Rendijs Stikuts un

Eleonora Ivanova
Jaunatnes lietu speciālists
26033202
Sarmīte Duncāne
Interešu izglītības metodiķe

Foto
1.vietas ieguvēji Linards un Gabriella;
1. vietas ieguvēji Jānis un Everita;
1. vietas ieguvēji Deniss un Jeļizaveta

Deju skolotāja Ilona Kalniņa
un zelta medaļas saņēma Adriāns
Sinijs, Juris Siliņš, Renāts un
Megija Medņi, kā arī rezervists
Emīls Zeltiņš. Par šaha vicečempioni trešo gadu pēc kārtas tiks saukta
Rēzeknes 3.vidusskolas komanda
(11 punkti), kuras sastāvā Romans
Nazarovs, Jekaterina Smirnova,
Vera un Jurijs Koršenkovi, Artēmijs Vinogradovs. Pēc trīs gadiem
uz pjedestāla atgriezās Rēzeknes
6.vidusskolas komanda, izcīnot
bronzas medaļas ar 10 punktiem.
Komandas dalībnieki: Laimonis
Taranda (piedalījies visos sešos
čempionātos!), Valērijs Čakovs,
Maksims
Šestakovs,
Aleksejs
Bikovs un Emīls Šneveļs.
Diemžēl, šogad fiksēts arī antirekords. Rēzeknes 5.vidusskola (ar
visgarāko
spēlētāju
kandidātu
sarakstu) trešo gadu piedalās tikai
ar 2 dalībniekiem. Seši gadi nebija
neviena pārstāvja no Katoļu vidusskolas.

Decembra sākumā notika
sestais pēc kārtas Rēzeknes pilsētas
izglītības iestāžu 2017./2018. mācību gada Komandu čempionāts šahā.
Šogad cīņā par kausu iesaistījās 8
komandas, 36 skolnieki. Turnīrs
aizvadīts pēc riņķa sistēmas ar laika
kontroli 15 minūtes uz partiju
katram dalībniekam, komandā 4
pamatspēlētāji un rezervisti. Ceturto
gadu sacensību vieta ir nemainīga –
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”.
Izcīnot 6 uzvaras septiņos mačos un vienu reizi spēlējot neizšķirti (13 punkti),
par pilsētas čempioni atkārtoti kļuva Rēzeknes 1.Valsts ģimnāzijas komanda. Kausu
Jevgenija Kušča
ARPC “Zeimuļs” vadītāja
26441917
Olita Kuksa
Interešu izglītības metodiķe
27854724

Aleksejs Tretjaks un Līna Mazaļevska. Šim pārim tās ir pirmās sacensības.
Apsveicam visus dejotājus un
vecākus ar panākumiem!
SDK Viva aicina arī uz pieaugušo deju kursiem, kas notiek katru ceturdienu no plkst. 19.30 - 20.30 ARPC
„Zeimuļs” aktu zālē, maksa – 3 eiro!
Bērnu dejās īpaši gaidām 4-6
gadus jaunus zēnus. Nodarbības ir bez
maksas. Uzziņas – 29161019, Ilona.

Sacensību tiesnesis A.Vasiļkovs

Olga Strode
Metodiķe darbam ar bērniem un
ģimenēm

28375137
Inese Brīvere
Interešu izglītības skolotāja
26727497

