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No 3.oktobra līdz 19. oktobrim
norisinājās radošo darbu konkurss
Šajā numurā
lasiet:
“Rudens
stāsts”, kuru
organizēja Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs
“Zeimuļs”. Konkursa uzvarētāju apbalIzstādes
vošana notika 25.10.2016. pasākuma
Konkursi
“Rudens
svētki” ietvaros.
Konkursā
Brīvlaiks tika iesniegti vairāk
nekā
50 darbi
no Rēzeknes pilsētas
Sieviešu
diena!
2.vidusskolas, Rēzeknes pilsētas
5.
Modes nedēļa
vidusskolas,
Rēzeknes sākumskolas,
ARPC
“Zeimuļs” pulciņiem “Floristika”,
Vīteri
“Laimīgā bērnība”, “Rotājumi no pērlītēm”, “Tamborējam sev un mājas interjeram” un vides programmas “4H”.
Nomināciju “Kompozīcija no

Darbnīcā “Briljanta
gredzens”
„Vīteri” vītero!
“Vīteru" kopas dalībnieki ir bērni un jaunieši, kas dzied, muzicē un
dejo Rēzeknē un tās apkārtnē organizētajos pasākumos, gūst jaunu pieredzi folkloras

Pērļošana ir daudzu meiteņu sapnis. Dažas to mācās vēl pirms skolas.
Es kopā ar mammu esmu pērļojusi sev piespraudi, tāpēc labprāt devos arī uz
darbnīcu “Burvju gredzens”. Tur mēs ar meitenēm darinājām suvenīrus. Es
savu gredzenu pagatavoju diezgan ātri. Tas izdevās labi, tieši kā iecerēts.
Gredzenu veidoju nevis sev, bet klasesbiedrenei. Tas būs pārsteigums, cerams, patīkams.
Ksyusha_ivas

Konkurss ,,Mana vārdnīciņa”
Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada 1.-4. klašu skolu audzēkņi
un interešu centru dalībnieki piedalījās
konkursā “Mana vārdnīciņa”. Dalībnieku
uzdevums bija izskaidrot saviem vārdiem ekonomiskos jēdzienus pa klašu
grupām: skolēns skaidro, vecāki skaidro, vecvecāki skaidro - ar piemēriem un
zīmējumiem. Finanšu prasmes konkursa pirmās kārtas galveno balvu un iespēju piedalīties Junior Achievement
Latvija konkursā ieguva Simona
Mikaskina
un
Markuss
Kavaļonoks. Pateicības balvas saņēma
Agnate Kuzminska, Kristiāna Jubele un
Mareks Pauniņš.
A.Bogdanovs

muzikantu nometnēs, aktīvi piedalās valsts un starptautiska mēroga folkloras koncertos. 27.03.2019. folkloras kopa „Vīteri” piedalījās Ziemeļlatgales muzikantu un dziedātāju konkursa “Klaberjakte” pusfinālā Dricānos. Izvērtējot tā rezultātu, fināla koncertam Rīgā jāgatavojas divām kapelām, Madarai ar stabules solo un Austrai ar kokles solo. Novēlēsim izdošanos „Vīteru” jaunajai paaudzei, kas jau tagad ir labi atpazīstami līksmotāji, dziedātāji, dancotāji un lustīgi muzicētāji.
D.Kuzņecova

Sieviešu dienas pārsteiguma akcija rēzeknietēm

Kaut arī 8.III pilsētās parasti ir jūtama rosība, Zeimuļs TV sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Jauniešu domi un sporta klubu
“Spāks” šodien organizē Pārsteiguma akciju, sveicot sievietes tieši pilsētas ielās.
Jauniešu mērķis bija iepriecināt Rēzeknes
sievietes ar ziediem, radīt t vispārējo svētku
– Sieviešu dienas sajūtu visai Rēzeknei.
Ieceres īstenošana sākās ar darba grupas
organizēšanu, materiālu un ziedu iegādi, bet
8.marta rītā dalībnieki akciju uzsāk ARPC
“Zeimuļs”, tulpes atbilstoši ietinot un vēl-

reiz pārrunājot savu plānu. Jaunieši devās
pa Atbrīvošanas al., sveicot katru pretimnākošo sievieti.
Par Starptautiskās Sieviešu dienas
rašanās sākumu uzskata 1857.gada 8.martu,
kad, protestējot pret smagajiem darba apstākļiem un zemo apmaksu, Ņujorkas ielās
izgāja tekstilfabrikas strādnieces. Par nozīmīgu 8.marts kļuva, pateicoties Klārai Cetkinai un Rozai Luksemburgai, kad 1910.g.
konferencē tika nolemts, ka nepieciešama
konkrēta diena sieviešu līdztiesības jautājumu virzīšanai. Un kaut arī pirms gadsimta
Sieviešu dienas ideja radās kā sieviešu cīņa
par savām tiesībām, šodien, izskatās, ka šis
lielais mērķis ir gandrīz panākts.
Ir lietas, ko dara vīrieši, bet, protams, arī

sievietes, dažreiz daudz ko veic labāk nekā
vīrieši.

Rēzeknes pilsētā sieviešu vienmēr ir gana
daudz, un šodien tās tika sveiktas pat tieši
ielu krustojumā, pie veikaliem, aptiekā un
vēl daudzviet citur. Iecerētais pārsteigums
izdevās, ko apliecina pašas dāmas.
Satiktā
|Baiba ar smaidu
norādīja, ka viņai
šodien ļoti, ļoti patika pārsteigums uz
ielas. Tas bijis romantiski, ļoti, ļoti!

Arī pensionāre Anna atzina, ka tas bijis ļoti
liels pārsteigums.
Starptautiskā Sieviešu diena pie
mums laidusi dziļas saknes, un bieži saistās
ar dāvanām no vīriešu puses, ziediem un
saldumiem. Tomēr svarīgāka par dāvanām
ir vīriešu uzmanība, svētku sajūta, kas,
spriežot pēc sieviešu reakcijas, ir radīta.
Organizatori cer, ka katra sieviete pasmaidīs un nevajag sievietes iepriecināt tikai
8.III, bet tas ir jādara visu gadu! Varētu
šķist, ka viena vien akcija īpaši neko mainīt
nespēj, tomēr, piedaloties tajā, bija acīmredzams sastapto daiļo būtņu neviltotais
prieks un pateicība par uzmanību.
A.Bogdanovs

„Leļļu meistarklasē”
pulciņa audzēknes šoziem ir
darinājušas katra savu princesi uz zirņa, lai rotātu
„Zeimuļa” pelēko interjeru.
Katrai lellei ir savs stāsts un
tapšanas tehnika. Tā ir radusies vesela galerija. Gan lieliem, gan maziem te ir iespēja
izvēlēties interesantāko princesi, izpētīt dāmās kleitu un
rotas. Lai pagatavotu lelles
tērpu, lieti noder krājumi no
rotaslietu lādītes, mežģīnes,
aksesuāri un daudz kas cits.
Pulciņa
dalībnieces
princešu
kleitas pašuvušas no
dažādiem
košiem audumiem, kāds nu
kurai
atradies.
Pašas princeses
atgādina Bārbijas
un
zeltaino
Rapunceli no Disneja multfilma.
Visas lelles iekārtotas katra savā
kastē, no kuras raugās kā no balkona. Reizē tas ir arī stāsts par skais-

Darbošanās
ar
mālu kā bērniem, tā pieaugušajiem sniedz relaksāciju un mieru, vienlaikus paverot daudzas jaunas iespējas sevi pilnveidot. „Zeimuļī” keramikas
pulciņā var ne tikai iepazīt podniecību, bet arī
iedrošināties paņemt rokās mālu un izmēģināt
spēkus senajā amatā. Pavasara trauku izstādē jau
var novērtēt bērnu prasmi
darboties ar mālu, materialitāti, izmantot tā tehniskās īpašības. Gada laikā
audzēkņi ir ieguvuši iemaņas faktūru risinājumos un dekoratīvas flīzes
veidošanā. Formu izvēle
šoreiz pakārtota tulpju
tēmai. Jaunajiem podniekiem ir izveidojušās iemaņas radoši risināt

tumu, iespējams,
ļauno pamāti vai
raganu, kas princesi ieslodzījusi
augstā tornī. Pat
rotaļlietu ražotājiem nav izdevies
pilnībā atveidot tautas pasaku tēlus,
izveidojot veselu līniju rotaļlietas.
Visas lelles ir individuāliem sejas
vaibstiem. Atsevišķi veidota ir katras
frizūra. Tāda manta tiešām var nodrošināt meiteņu rotaļās labu garastāvokli un mieru.

D.Muravjova

kompozīciju, pielietot rotājuma veidojot
vāzi, vadoties pēc
darba zīmējuma. Šādu trauku izveidei
nepieciešamas
arī
zināšanas par keramikas izstrādājumu
tonēšanas daudzveidību. Radoši atrast
darba iecerei atbilstošu tonējumu ir
viens no svarīgākajiem uzdevumiem.
Gados jaunākie pulciņa audzēkņi attīsta
arī iemaņas sīku detaļu veidošanā, gūst
pieredzi instrumentu
pielietošanā darbā ar
keramiskiem materiāliem un formu modelēšanā
atbilstoši
iecerei.
A.Viļuma

audzēknis Fēlikss Olivers Nikola-

Runas prasmes ir nozīmīgas ikkatram cilvēkam. Veiksmīga saziņa atkarīga no tā, kā cilvēks runā, kā prot
“pasniegt sevi”, pārliecināt un iedvesmot klausītājus.
Balss ir kā instruments, kas ar savu tembru un intonāciju
daudzveidību palīdz sasniegt vēlamo rezultātu. Domājot
par skolēnu runas prasmju attīstīšanu, ik gadu novadā
tiek rīkots skatuves runas konkurss , kam šogad pieteicās 83 dalībnieki! Katrs uzstājās ar iepriekš sagatavotu
dzejas vai prozas darbu. Skolēnu priekšnesumos žūrija
vērtēja gan repertuāra atbilstību runātāja vecumam, gan
runas loģiku un
domas atklāsmi, gan runātāja
dikciju un artikulāciju, gan arī
to, kā tika veidots kontakts ar
klausītājiem. Īpašu atzinību
konkursā par drosmi uzstāties plašākas auditorijas
priekšā ar pārliecinošiem
priekšnesumiem
pelnījuši

jevs; Rēzeknes sākumskolas 3.kl.
Agneta Jugane. 4.-6.klašu vecuma
grupā uzvarēja Rēzeknes Katoļu
vidusskolas 4.kl. audzēkne Raina
Arbidāne; Rēzeknes sākumskolas

6.kl. Elizabete Bikovska; 2.vidusskolas 6.kl. Eliza-

veta Dubovska. Vecāko klašu skolēni savos priekš-

nesumos pārsteidza ar prasmi atklāt dzejas vai prozas darbā ietverto domas dziļumu. Izvērtējot skolēnu
sniegumu konkursā, žūrija nolēma 7.-9.kl. grupā

Rēzeknes 6.vidusskolas 8.klases audzēkni Elīnu
nes

Elīna

Peipiņa, Eliass Jānis Priedītis;
2.vidusskolas
1.kl.

Milana

Vilčiņsku, 5.vsk. 9.kl. audzēkni Sandi Bulduri; Rēzeknes internāt-

pamatskolas-attīstības centra 9.kl. audzēkni Agnesi Puisāni, 10.-

12.klašu vecuma grupā – Rēzeknes 5.vidusskolas 12.kl. audzēkni

Armando Žogoto un 12.klases audzēkni Raivi Šulbergu izvirzīt ska-

tuves runas konkursa 2.kārtai, kas notiks šī gada 11.IV. Lai viņiem
izdodas!

Smirnova;

sk.
I.Brīvere

Rēzeknes
5.vidusskolas 1.kl. audzēk- sākumskolas 2.kl. audzēknis Roberts Zemzars; 5.vidusskolas 2.kl.

SKOLĒNU BRĪVLAIKS!
No 11.marta līdz 15.martam Latvijā skolēniem ir pavasara brīvlaiks. „Zeimuļs” skolēnu brīvdienās piedāvāja bērniem piedalīties dažādos pasākumos un meistarklasēs. “Brīvā laika istaba” skolēnu
pavasara brīvlaikā darbojās kā ierasts. Te varēja spēlēt galda spēles, biljardu, novusu, gaisa hokeju vai arī
galda futbolu. 12.martā plkst. 15.00 brīvā laika istabā notika darbnīca “Esi sveicināts, pavasari!”. Arī visi
ARPC “Zeimuļs” pulciņi strādāja kā parasti. Kaut arī kalendārs rāda martu un daudziem jau šķiet, ka pavasaris ir klāt, laukā vēl aizvien ir vēss. Tas gan neattur
skolēnus iziet ielās pastaigāties pa pilsētu, kas bērniem ir
kļuvis par jaunu ieradumu.
Tie, kas tomēr vairāk vēlas
paveikt kaut ko savām rokām, pulciņos steidzas uz
meistarklasēm. Tā, piemēram, pērļotājām jāpaspēj uzmeistarot pērļu rozes, kas
taps par galda dekoru. Tas ir
juvelierdarbs!
Pārējos pulciņos tāpat
vērojama ne mazāka rosība,
jo nu var doties izziņas nolūkos noskaidrot, kas ir vitamīni vai kā jādejo balets. Kam
nav pa spēkam šī māksla,
izvēlas hiphopa nodarbības.
Arī brīvprātīgās jaunietes
brīvlaikā turpina rādīt gan
šūšanas prasmes, gan iesaista ekoloģijas
skolā, jo šī tēma ir aktuāla visās valstīs.
Neizpaliek arī radošās nodarbības māmiņām ar mazuļiem, kas pavasarī aug jo
īpaši un grib būt tikpat aktīvi kā viņu vecākie brāļi un māsas.
Tā brīvlaiks paskrien vēja spārniem! Dažiem gan šķiet, ka šī nedēļa ir
par īsu, lai atpūstos no skolas, bet tas
nekas, jo mācību gads tik un tā tuvojas noslēgumam!
I.Zavjalovs

„Zeimuļa” bērni tiek aicināti atsaukties kampaņai

„Spēks pateikt NĒ!”

Tās autori aicina
jauniešus radoši turpināt
frāzi

„Paldies,
nē! Es labāk izvēlos…” kā at-

bildi
vienaudzim,
kurš piedāvā uzsmēķēt. Lai rastu veselīgu alternatīvu atkarībai no smēķēšanas, Veselības ministrija katru nedēļu
labākajiem darbiem piešķirs dāvanu kartes simt
eiro vērtībā dažādās sporta un izklaides vietās.

A.Pavlova

,
2019.g.aprit 100 gadi kopš slavenās Mendeļejeva tabulas izgudrošanas.
Šo notikumu īpaši atzīmēja ikgadējais
starptautiskais konkurss “LIDICE-2019”. Šogad kon kursa organizatori, sadarbojoties ar UNESCO, izraudzījās tematu - «Ķīmija».
Visu skolu dalībniekiem konkursa noteikumi tika izsūtīti eklasē. Lai piedalītos
šai pasākumā, no
dalībniekiem
tika
gaidīta
fantāzija,
pacietība un labs
vadītājs. Mūsu pilsētā šāds vadītājs atradās – Nikolajs Stefanovičs! Viņš ir Rēzeknes 3.vidusskolas
skolotājs, kā arī
ARPC
“Zeimuļs”
pedagogs un vienkārši talantīgs cilvēks.
Saņēmis
konkursa
nosacījumus,
Artjoms Kločko aizrāvās
ir ideju piedalīties.
Tuvojoties brīvlaikam, laika neatlika
daudz. Pie kā lai
griežas ? Kas tērēs
savu personīgo brīvo
laiku bērna galvā
dzimuša plāna realizēšanai? Un kur lai
rod vietu koka izstrā-

dājumu pagata-

vošanai?

Laiks
neradās. Pienāca
laiks doties uz
nodarbībām
Puisis izstāsjas skolotājam Stefanotājs aizdomāilgu. Turpat
daļ
radās
To īstenošakā puisēns, tā
process vairs
rams.
nolemts attīsideju.
Vēl
cilvēki bija
domu radīt
un ne tikai
tieši šī ideja
nāta. Interrojām,
kā
molekula.
loties
tās

ritēja.
Idejas
brīvlaiks. Bija
kokapstrādes
“Zeimuļī”.
tīja savas idejam Nikolavičam. Skolojās. Ne uz
uz vietas tūjaunas idejas.
nā iesaistījās
vecāki,
un
nebija aptuTika
tīt alķīmijas
senos laikos
apsēsti
ar
zeltu no svina
no tā. Tad
arī tika turpinetā noskaidizskatās zelta
Nu atlika iztēkompozīciju.

Darbs aizrāva visus: zēnu, skolotāju,
vecākus. Nākamā šedevra tapšanas vieta, “Zeimuļs”, izrādījās kā
radīta nepieciešamajām tehniskajām konstrukcijām. Pakāpeniski,
lēnītiņām no nekā tapa kaut kas interesants, negaidīts. Projektam
realizējoties, idejas šad tad mainījās, kaut kas tika noraidīts, kaut

kas
nāca
klāt.
Strādāt
nācās gan “Zeimuļī”, gan mājās.
Un radās
tas, kas radās. Te negaidīti tik atklājās kāda problēma, kā
darbu nogādāt Rīgā, izstādei LU.
Taču talkā nāca Rēzeknes 3.vidusskola. Tā, protams,
nepameta likteņa varā savu audzēkni. Klases audzinātāja Anita
Kasakovska un skolas vadība steidza palīgā, un darbs nonāca Rīgā.
Tā Artjoma «No svina līdz zeltam» tika pieteikts konkursam “LIDICE-2019”.
Tā otrajā kārtā no visas Latvijas tika iesniegti 943 darbi.
Arī žūrijas locekļiem neklājās viegli, pieņemot lēmumu. Tāpēc tika
atlasīti 211 veikumi, kas turpmāk tika izlikti konkursa turpinājumam Čehijā.
Konkursa nominatu apbalvošana, starp kuriem bija arī
Artjoms Kločko, norisēja 2019.g.21.februārī LU Dabaszinātņu
akadēmiskajā centrā.
Tā vesela kolektīva darbs ieguva atzinību visā Latvijā.
Sacensību trešais posms aizritēs Čehijā, kur darbi tiks
izstādīt apskatei līdz pat rudenim. Noslēgumā, 2019g.rudenī LU
tiks organizēta arī “LIDICE-2019” dalībnieku apbalvošana.
Gribētos izteikt lielu atzinību idejas virzītājam, darba vadītājam Nikolajam Stefanovičam par atbalstu un pacietību, Rēzeknes 3.vidusskolas vadībai un skolotājiem – par sapratni un atsaucību, “Zeimuļa” vadībai - par radīto iespēju īstenot dzīvē ideju, par
to, ka “Zeimuļs” attīsta un palīdz mūsu bērniem kļūt labākiem,
iegūt prasmes, kas vēlāk dzīvē lieti noderēs!
Artjoma mamma V.Kločko.

Jāšanas sports
Ar jāšanas sportu nodarbojos jau 6 gadus. Vadīt
zirgu man izdevās tikai pagājušajā gadā. Kopumā pēc dalības dažādās sacensībās esmu ieguvusi jau 65 kausus un
medaļas. Untumos es trenējos 4 reizes nedēļā pa 1,5 stundai. Tikko 15. martā es atgriezos no sacensībām Siguldā,
kur startēja ap 100 dalībnieku. Bija jāizpilda dažādi uzdevumi auļos un ar šķēršļu pārvarēšanu. Kaut arī ieguvu
3.vietu, tiku apbalvota ar statueti. Jāšanas sacensībās nācies būt Lietuvā, Igaunijā, Polijā un dažādās pilsētās Latvijā. Daži cilvēki domā, ka jāšanas sportam nav jēgās, tomēr
es redzu, ka man ir kļuvusi taisna mugura, spēju to noturēt,
attīstās koordinācija, kā arī roku un kāju izturība ir krietni
augusi.
Ksenija Ivanova

KRĀSAINIE ROKU DARBIŅI
Ja pašu rokām prot uzmeistarot pavasara ziedus vai
pirmās bizmārītes, siltās dienas
iestājas ātrāk! Tā nu „Zeimuļa”
naskākie bērni čakli steidzās darināt visus iespējamos vizbuļus un sniegpulkstenītes, mallēpes un kreimenītes, lai jau sajustu to smaržu ARPC gaitenī. Centīgi strādājot un skolotājai piepalīdzot, top kronīši,
tulpes un cālēni. Katru pavasari, tiem parādoties, izjūtam patiesu prieku un pasmaidām
par to, ka nu ziemai tiešām iestājies gals. Tūliņ, tūliņ parādīsies arī īstie ziedi, uzspīdēs
vairāk saules un iestāsies silti, bet „Zeimuļī”
šis siltums jau ir klāt!
D.Muravjova

Jevgenija Kušča
ARPC “Zeimuļs” vadītāja
26441917
Dana Pavļukeviča
Interešu izglītības metodiķe
26318408

Eleonora Ivanova
Jaunatnes lietu speciālists
26033202
Agita Gailiša
Interešu izglītības metodiķe
29507088

Sapņu laiks
Kopš bērnības katrs redzam skaistus sapņus, ko reizēm gribas
paturēt un ilgāk nemosties! Arī „Zeimuļa” bērni savus sapņus ietērpj
vai nu ķērājos vai zīmējumā, kur pele allaž velk miega vezumu. Paskatieties, cik šie sapņi ir krāsaini! Tie apliecina skolēnu fantāziju un
radošās idejas, kurām nav robežu!

Olga Strode
Metodiķe darbam ar bērniem un
ģimenēm

28375137
Inese Brīvere
Interešu izglītības skolotāja
26727497

