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29 Fotopulciņa dalībnieki, mācību
semestrim noslēdzoties, ir sagatavojuši izstādei savas fotogrāfijas ar moto „Esmu stilīga”.
Kā būt stilīgam, vai būt stilīgam, kur
būt stilīgam? Tie ir jautājumi, uz kuriem
atbildes meklēja jaunie mākslinieki. Skola,
pulciņi, iela, mājas un sabiedriskie pasākumi, kur mēs redzam citus un rādām arī sevi.
Protams, negribas atpalikt!
Runājot par stilu, dalībnieki neatklāj
vienu recepti, kā būt modīgam. Izrādās, katram tā ir sava, visiem vienas un tās pašas
idejas neder. Tas labi, jo citādi, cik līdzīgi
mēs kļūtu, nepaliktu individualitātes! Tāpēc,
- lai jums katram izdodas atrast savu stilu!
I.Zavjalovs

Šajā dienā nedrīkst ne lauzt, ne
veselībai un skaistumam.
cirst kokus, jo koks nokalst.
Viduslaikos Eiropā nakts no 30. aprīļa uz
· Lapu dienas vakarā meitas gāja uz
1. maiju skaitījās raganu jeb Valpuravotu muti mazgāt, lai kļūtu skaisģu nakts, kad raganas uz slotām litas.
dojušas pulcēties. Tās centušās kai· Lapu dienā ir jāsēj zirņi.
tēt cilvēkiem un lopiem.
· Skaista, saulaina lapu diena norāda uz Kristīgajā tradīcijā maijā ik dienas notiek
jauku rudeni.
jaunavai Marijai veltīti dievkalpojumi.
Sendienās Lapu diena bijusi īpaša ar to, Tie sākušies Itālijā 18.gs. . Vēlāk tradīcika tajā liela nozīme bijusi kokiem.
ja iesakņojusies arī Latgalē, kad visu
Šai dienā senči ņēma no ozola lapas
maiju skanēja dziedājumi pie krucifikun gāja pie kokiem, nesakot neviesiem.
nam cilvēkam, kur ies. Tad svētbirzī
I.Zavjalovs
pielūdza šos kokus un viņu spēku.
Īpašu paražu Lapu dienā nav saglabājies daudz. Zināms, ka šai dienā
bijis spēks dažādām burvestībām 9.maijā “Zeimuļī” Mātes dienas
ietvaros Centrā ciemojās Rēzeknes pilsētas
speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
„Rūķītis” “Vēja rūķu” bērni, lai sveiktu te
savas mammas. “Vēja rūķi” pasniedza savām
mammām pašu rokām veidotas atklātnes un
turpinājumā radoši pastrādāja rotu darbnīcā.
Tās pašas dienas pēcpusdienā folkloras kopa “Vīteri” sarīkoja koncertu, lai vēl
vairāk bērnu varētu veltīt savas dziesmas māmiņām un iet latgaliešu tautas rotaļās. Pasākuma laikā ikviens jutās gandarīts, jo tā ir laba iespēja
pabūt kopā ar savu ģimeni.

No 3.oktobra līdz 19. oktobrim
norisinājās radošo darbu konkurss
Šajā numurā
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“Rudens
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“Zeimuļs”. Konkursa uzvarētāju apbalIzstādes
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notika 25.10.2016. pasākuma
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svētki”
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Mācību
gadanobeigas!
2.vidusskolas, Rēzeknes pilsētas
5.
Līdz 1.septembrim
nedēvidusskolas,
Rēzeknes 13
sākumskolas,
ARPC
ļas! “Zeimuļs” pulciņiem “Floristika”,
“Laimīgā bērnība”, “Rotājumi no pērlītēm”, “Tamborējam sev un mājas interjeram” un vides programmas “4H”.
Nomināciju “Kompozīcija no

Pasākuma “Prieks radīt kopā” ietvaros
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā
“Zeimuļs” notika 2018.gada aktīvāko
ģimeņu godināšana un apbalvošana.
Ģimenes
tika
nominētas
vairākās
nominācijās:
AKTĪVĀKĀ
ĢIMENE;
TALANTĪGĀ ĢIMENE; RADOŠĀKĀ
ĢIMENE un SKANĪGĀKĀ ĢIMENE.

Ģimenes diena vismaz pagaidām pie
mums nav visai skaļi svētki. Tie domāti, lai mēs
vēlreiz atcerētos savu izcelsmi, vecākus un tuviniekus. Šiem svētkiem arī jānorit mājās ģimenes
lokā, lai pateiktu paldies savējiem vai arī vienkārši atbrauktu ciemos viņus apraudzīt. Domājams, ne vien Latvijā ģimene vienmēr bijusi spēka pamats, kas ļauj pacelties pāri dzīves grūtībām un gūt izeju visās dzīves situācijās. Katrs
pieaugušais un nu jau arī bērni zina, ka stipras
ģimenes nozīmē arī stipru valsti. Brīdī, kad vajadzīgs padoms vai bieži vien finansiāla palīdzība,
ģimene ir tā, kas izlīdz un nāk talkā. Starptautiskajā ģimenes dienā gan pilsētā, gan novados stiprākās saimes saņem apsveikumus. Arī ARPC
„Zeimuļs” „Māmiņu klubs” pateicās aktīvākajām ģimenēm par atbalstu un dalību bērnu sarīkojumos.

Par godu Valsts policijas simtajai gadadienai no
29.maija Rēzeknē Austrumlatvijas radošo pakalpojumu
centrā skatāma Valsts policijas izstāde “Latvijas Republikas policija: 1918 – 1940”, kas jau ir apceļojusi Kurzemi,
Zemgali un Vidzemi, 15 stendos atspoguļojot Latvijas policijas tapšanas gaitu, struktūru un darbu pirms gadsimta.
Salīdzinot mūsdienu policijas darbu ar laiku pirms 100 gadiem, mainījušās ir prioritātes. 100 gadu laikā policija ir
izmainījusies, tāpēc radās ideja veidot izstādi. Redzamie 15
stendi tapuši pusotra gada laikā. Tajos izkārtotas ziņas par
policijas vienībām, Politiskās policijas pārvaldi, apriņķu
priekšnieku iecelšanas kārtību un policistu personas lietas.
Daļa šo materiālu ir publicēta, savukārt dažādie dokumenti
par pirmskara perioda noziegumiem publiski skatāmi
pirmo reizi. Fotogrāfijas un dokumenti ir daudzo pārmaiņu
liecinieki, atspoguļo gan dažādo policijas vienību izveidi,
gan arī atsevišķas to darbības jomas. Policiju sāka veidot
1918. gada 5. decembrī, Latvijas Tautas padomei pieņemot
pagaidu noteikumus par iekšējās apsardzības organizēšanu.

Process noslēdzās līdz ar kara darbības izbeigšanos
1920. gada pavasarī. Arī šodien klātesošie jaunākie izstādes apmeklētāji atzīst, ka aplūkot liecības par pirms gadsimta veiktajiem noziegumiem un cilvēkiem, kas tos atklāja, ir aizraujoši.
Varvara, izstādes apmeklētāja saka:
Izstādē par policiju, kas bijusi pirms daudziem gadiem. Es
te redzēju fotogrāfijas- cilvēkus, izsludinātus meklēšanā,
pirkstu nospiedumus un vienkārši policistu foto.
Laura, izstādes apmeklētāja piebilst:
Es redzēju, ka tur stāstīja par policiju, tērpiem, es daudz
ko uzzināju. Ja kaut kur ir zagļi, tad viņus vajag apturēt un
ielikt cietumā.
Pasvītrojot nozīmīgāko Latvijas policijas pastāvēšanas vēsturē, stāstījums apmeklētājiem noslēdzas pie stenda
par 1940. un 1941. gadā represētajiem pāri par 600 Latvijas Republikas policijas darbiniekiem un viņu ģimenēm.
Izstādi Rēzeknē varēs aplūkot vēl 2 nedēļas, vēlāk to pārvedot arī uz Ludzu, Preiļiem un Daugavpili.

Mācību gadam noslēdzoties, 30.maijā
Austrumlatvijas
radošo
pakalpojumu
centrā “Zeimuļs” aizritēja jau par tradīciju kļuvušais
mācību gada noslēgums “Ievirzi vasaru!” Svētkus
ievadīja bērnu popgrupa, skolotājas Karīnas DemkoSenkānes vadībā un klātesošos uzrunāja un par darbu
visiem pateicās Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra administrācija. Turpinājumā skolotājiem
tika veltīts ARPC “Zeimuļs” vokālā ansambļa apsveikums un Break dance pulciņa audzēkņu uzstāšanās, skolotāja Edgara Juknas vadībā.
Visvairāk gaidīts mirklis bija pulciņu skolotāju izvirzīto audzēkņu sumināšana. Skolēni, kas
aktīvi iesaistījās pasākumos un konkursos, ieguva
godalgotas vietas un veidoja darbus izstādēm, saņēma atzinības. Pateicības rakstu par radošu un aktīvu
darbību, sasniegumiem pasākumos un konkursos un
Centra tēla popularizēšanu
2018./2019.mācību gadā saņēma: Paula Žoida, Evelīna

Bujeva, Viktorija Kondratjeva, Laura TeilāneBatņa, Amanda Roudive, Katrine
Poikāne,
Anastasija Timohina, Alans Ivanovs, Vladislavs
Birjukovs, Vilis Maņčevs, Artūrs Rogalevičs,
Patrīcija Molodcova, Linda Mūrniece, Ance
Bērziņa, Elizabete Loca, Katrīna Laputjova,
Emīlija Lipska, Anastasija Kedrina, Renāte Čehoviča, Aksels Kameniks, Daniils Buinickis,
Darja Dmitrijeva, Ksenija Ivanova, Andrejs
Grocs, Renāts Mikučs, Kristīne Kuprovska, Sofija Kačanova, Kristiāna Parisa Šķēle-Brocāne,
Amanda Ignatjeva-Ivanova,
Sergejs Šukšins,
Daniels Lebeds, . Sabīne Ameļčenkova, Patrīcija
Poličāne, Kirils Bogdanovs, Eva Stikāne, Ričards Uzuleņs, Viktorija Ameļkova, Denis Ciukors, Egīls Krusts, Jūlija Vaņkova, Kristīne Rogozova, Valentīna Čubare, Agnija Cvetkova,
Elgars Žikars, Ieva Krukovska, Agate Krista
Aleksāne, Gaidis Zbigņevs, Sabirs Zaripovs,
Laima Zimarska, Veronika Gvozdeva , Izabella
Brokāne, Viktorija Karziņina.

Šie, šodien zālē pulcējušies, sekmīgākie un
enerģiskākie skolēni ir pārliecinātie par sevi, nebaidās no publiskām uzstāšanās un vienmēr gatavi likt
priekšā savas idejas. Tieši viņi, attīstot savu fantāziju, eksperimentējot un izmēģinot dažādas ieceres,
spēj aizraut gan savus skolotājus, gan klases biedrus
un, kas zina, kādreiz—arī visu Rēzekni!
Īpašs paldies izskanēja arī Rēzeknes pilsētas
Jauniešu domei par radošu un mērķtiecīgu darbu.
Koncertu noslēdza Mūsdienu deju pulciņa audzēkņi,
skolotājas Annas Zmeikinas vadībā.
Vasaras brīvlaikam sākoties, „Zeimuļa” mācībspēki novēl visiem saulainu, siltu un piedzīvojumiem piesātinātu vasaru, azartu un grandiozus plānus nākamajam mācību gadam. Paldies par kopīgi
pavadīto laiku un uz tikšanos 1.septembrī!
I.Brīvere

Mūs katru visvairāk uzrunā jautras bērnu multfilmas. Ilgu laiku daudziem patika “Lote no Izgudrotāju ciema” un
“Simsoni”. Bērniem patīk “Trokšņu ciema
bērni” un filma “Annie”. Daudzas multfilmas nāk no iepriekšējām desmitgadēm un
interesanti vērot, kā to pašu stāstu var izstāstīt daudzveidīgi. Lai arī bērnībā ne visi lasa
grāmatas, kāds noteikti ar pasakām iepazīstas
kino. Ir daudz animācijas šedevru, kas bērnus
rosina uz pozitīvām pārmaiņām. „Smūfiji” un
„Mikipele” tagad kļuvuši par daudzu mazo
meiteņu iecienītākajiem tēliem, bet „Trīs sivēntiņi” jau tiek aizmirsti.

Savukārt fimo
meistaru rokās
katra figūriņa it
kā izkāpj no TV
ekrāna tieši
mums uz plaukstas!
A.Muhina

No pienenes uz pieneni lido bite un meklē nektāru. Kāds nopriecājās, kāds cits pabēgs nost, lai bite neiekož. Savukārt „Zeimuļī” bērni no bitēm nebaidās un ir
uzmeistarojuši pat veselu bišu saimes stropu, kas atrodas
1.stāva gaitenī. Šoreiz var nebaidīties, jo bites ir aizslēg
tas aiz stikla durvīm...
D.Muravjova

Literatūras stunda
semestra beigās

Koši augļi, ziedi, trauki un citi
priekšmeti ir tas, ko parasti zīmē vai
glezno klusajā dabā. Nav zināms, kāpēc daba ir klusa. Tomēr, ja ielūkojas
šajos mākslas darbos, kādam var izdoties sajust to dzīvību. Gleznošanas
pulciņa bērni šogad ir iemācījušies
daudz. Viņiem pa spēkam uzzīmēt
četras vienādas klusās dabas kompozīcijas, vienu iekrāsot pamatkrāsās, otru – blakuskrāsās, trešo – siltajās
krāsās, ceturto – aukstajās krāsās. Te mācās arī zīmēt
klusās dabas uzstādījumu un to ietonēt, izmantot grafīta zīmuli vai tušu, eļļas pasteļkrītiņus vai guašas krāsas. Jaunie mākslinieki mācās arī no tonētiem papīriem
vai žurnālu attēliem izgriezt vai izplēst vairāku priekšmetu siluetus un, ievērojot kompozīcijas likumus, pielīmēt tos uz papīra. Ja arī jums krājumos allaž ir papīra
lapa, aplikācijas papīri vai žurnālu attēli, līmes zīmulis,
šķēres un grafīta zīmulis, laiks sākt domāt par gleznošanas pulciņu!
L.Barkāns

Tas nebija konkurss, bet parasta literatūras
stunda 5.kl. maija beigās. Krievu literatūras skolotāja
mums uzdeva iestudēt K.Dragunskas darba fragmentu. Klases lielākā daļa sadalījās grupās. Manā komandā bija pieci cilvēki. Ātri sadalījām lomas. Es
biju Koks, Jegors – laupītājs, Veronika – Liza, AlīnaSkaistule. Savu fragmentu mēs iestudējām pa vienu dienu. Arī mēģinājums bija tikai viens. Toties mums viss izdevās. Saņēmām visaugstākos vērtējumus laikam arī
tāpēc, ka bijām padomājuši par tērpiem. Es savam kokam izmantoju
‘’Zeimuļī’’ veidoto galvas rotu.
K.Ivanova
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