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Par uzcītību un
atsaucīgu dalību ARPC
„Zeimuļs” pulciņu nodarbībās tiek izteikta
pateicība šogad centīgākajiem
audzēkņiem:
Sporta
deju
pulciņā
(I.Kalniņa):
Mirabellai
Rudusānei, Ričardam
Zizlānam
un
MilānaiSmirnovai; Zīmēšanas ar zīmuļiem pulciņā
(N.Ivanova):
Arinai Suvorovai, Arianai Novikovai un Valērijai Krilovai; Stila un
make
up
meitenēm
(L.Leiņa-Sviridenko)
Agnesei Bistrovai, Elīnai Bujevai,
Nikolai
Zariņai, Sanitai Kižlai, Laurai Zepai, Viktorijai Maļejevai; Modelēšana un dekoratīvās
mākslas
pulciņā
(I.Nartiše) - Kristinai
Kuprovskai, Veronikai
Gvozdevai, skolotāja Nikolaja Stefanoviča kokgriezējiem
Artjomam
Kočko, Pavilam Nari-

cam, Ivanovam Iljam,
Viktoram Kotovam; Lego
robotikas
komandai
(E.Kadakovskis) Krišjānim Laizānam, Rolandam Lesničijam, Gaidim Zbigņevam, Kristapam Salmanim; jaunajiem
gleznotājiem
(M.Gailuma)
Agatei
Kristai Aleksānei, Konstantīnam
Bogdanovam, Anastasijai Zvīdrei, Ievai Krukovskai,
Arianai Novikovai, Elīzai Opincānei, Ksenijai
Andžānei,
Artūram
Nesterovam, Edvardam
Žikaram, Sintijai Jakušānei; topošajām šuvējām
(S.Romančuka)
Laurai Teilānei-Batņai,
Annai Mariannai Kuzmanei,
Egitai
Koroševskai, Evelīnai Koroševskai, Oksanai Kupcovai un Laurai Piļkai;
astronomijas noslēpumu
meklētājiem
(L.Poiša)
Marijai Paulānei, Lienei
Strankalei,
Ro-

bertam Zemzaram, kas
ir ar’i av’izes pulci’na
teicamnieks; jaunajām
floristēm(N.Kirejeva)
Luīzei Bulei, Jelizavetai
Stepanovai un Anastasijai Timohinai; dāvanu
darbnīcas
meistarēm
Arinai
Mihasenko,
Darjai Belovai un Katrīnei Poikānei; Dari
pats audzēkņiem Kristapam Sprūžam, Ievai
Spičai, Martai Šulbergai; Sīkplastikas prieks
dalībniekiem Aleksam
Adijānam un Kristeram
Ostašam, Luīzei Martai
Heidenveihai un Denisam
Cibaņukam;
"Vīteri"
solistiem
(E.Reinika) Irbei Bārbalai
Kārkliņai
un
Emīlam
Justam;
vizuālās
mākslas
pulciņa (J. Dudukalova) skolniecēm Annai
Marijai
Ančupānei,
Andželīnai
Vidžupei,
Lienei Kronītei, Lienei
Indriksonei;
kerami-

No 3.oktobra līdz 19. oktobrim
norisinājās radošo darbu konkurss
Šajā numurā
lasiet:
“Rudens
stāsts”, kuru
organizēja Austrumlatvijas
radošo
pakalpojumu
Mācību gada noslēgums!centrs
“Zeimuļs”. Konkursa uzvarētāju apbalSenlatviešu
gadskārtaspasākuma
vošana
notika 25.10.2016.
Mātessvētki”
diena ietvaros.
“Rudens
Konkursā
tika iesniegti vairāk
4.maijs
nekā
50 darbi no Rēzeknes pilsētas
Talka
2.vidusskolas, Rēzeknes pilsētas
5.
Tuvāk dabai!
vidusskolas,
Rēzeknes sākumskolas,
ARPC “Zeimuļs” pulciņiem “Floristika”,
“Laimīgā bērnība”, “Rotājumi no pērlītēm”, “Tamborējam sev un mājas interjeram” un vides programmas “4H”.
Nomināciju “Kompozīcija no

ķiem Danielam Aleško,
Emīlam
Agafanovam,
Agatei
Kuzminskai;
Podnieku
darbnīcas
audzēkņiem
Katrīnai
Rapšai,
Laurai
Rapšai,
Konstancei Litai Zelčai;
zīda un stikla apgleznošanas
meistarei
Anastasijai
Kedrinai;
Laimīgās bērn’’ibas komandas
(E.Razgaļa)
Agatei Kristai Aleksānei, Vladislavam Bulindžam, Alanam Ivanovam; gleznotājiem (I.
Ontužāne)
Robertam
Ostrovskim,
Evelīnai
Ostrovskai, Rianai Zizlānei, Viktorijai Ameļkovai, Ričardam Uzuleņam, Patrīcijai Policānei, Ērikai Morozovai, Agijai Ivonei, Izabellai
Buzai;
šaha
meistariem
(A.Vasiļkovs)
Kirilam
Bogdanovam,
Arman-

dam Drelingam, Laurim Kindzulim; deju
ritmikas
(6-7)
pārvaldītājām (A. Pavlova) Vladai Usanovai
un Evai Emīlijai Ivanovai; deju ritmika (4-5)
- Denisam Cibaņukam,
Anastasijai Zvīdrei; aerobikas (5-7) dejotājām
Līnai Ulpei un Alenam
Pavlovam; aerobika (812) audzēknei Milanai
Smirnovai;
aerobika
(13-16) audzēknei Jeļizavetai
Stoļarovai,
Anastasijai
Petrovai;
aerobika (17-25) audzēknēm
Anastasijai
Viktorijai
Morozovai,
Irēnai Fedotovai; Lieto
vēlreiz! audzēknei Sofijai Beilo !
Sveicam arī tos
bērnus, kas visa gada
garumā piedalījās izstāžu, skašu, konkursu un
arī pulciņu ikdienas
rosībā! Jūs visi būsiet
mīļi gaidīti ARPC
septembrī!

16. maijā Rēzeknē noritēja individuālās “SOLO talkas. Katrs pats
varēja aplūkot kartē, kurp doties
savākt piegružoto apkārtni. Visu
skolu pārstāvji atsaucās, lai sakoptu teritoriju, tostarp arī ARPC
„Zeimuļs”komanda.
Sanākot
vienkopus, tika novākta pērnā gada zāle un sūnas uz celiņiem, savākti gruži un dažviet izmētātie atkritumi, sastādīti koši ziedi ēkas pagalmā. Talkas dalībniekiem izdevās ne vien sakopt savu apkārtni,
bet arī ierīkot vienu jaunu celiņu.

Dana

2017.g. Rēzeknē notiks Latgales Simtgades kongress, atzīmējot 100 gadus kopš vēsturiskā Latgales lēmuma apvienoties ar Kurzemi

un Vidzemi. Tā bija Latgales latviešu pārstāvju
sanāksme, kas apsprieda Latgales pašpārvaldes
jautājumus par Daugavpils, Ludzas un Rēzeknes
apriņķu atdalīšanu no Vitebskas guberņas. Latgales kongresā piedalījās Krievijas armijas
virsnieki un karavīri, redzamākie novada sabiedriskie darbinieki, kuri tolaik darbojās Pēterburgā, citās Krievijas pilsētās, pagastos un draudzēs
arī Latgalē. Tagad katru gadu šis notikums tiek
atzīmēts 27.aprīlī.
Arvis

Šogad
pavasaris pārsteidza ne vien
ar nebijušo vīrusu un karantīnu.
Kad ilgi gaidītais
maija mēnesis
bija pašā plaukumā, tika pārspēts
arī Latvijas 12.
maija gaisa temperatūras
rekords, turklāt ar iespaidīgu sniega segu! Visi rēzeknieši tās
dienas rītā pamodās, ieraugot pa logu neparastu ainu. Balti
bija ne vien pilsētas koki, krūmi, māju jumti un palodzes, bet
arī tikko uzplaukušie zaļumi parkos un dārzos. Tulpes, samtenes, kreses, narcises un prīmulas pa nakti tika pārklātas ar
biezu sniega kārtu, kas turējās vēl visu nākamo dienu. Daudzi
ķērās pēc saviem fotoaparātiem, lai iemūžinātu
šo dabas kaprīzi.
Citi jokoja un
viens otru apsveica Ziemassvētkos!
D a ž u
dienu
laikā
„ziemas prieki”
bija galā un pavasaris turpinājās. Tas gan vairs
neloloja ar siltu
laiciņu kā iepriekš. Pelēkas,

Jurģi jeb Ūsiņa diena ir seni latviešu pavasara
svētki. Ar tiem sākās pieguļas un ganu laiks.

Jurģos

19.gadsimtā latviešu zemnieki atstāja vienas saimniekmājas
un devās meklēt citas. Tur saimniece deva ēst skābus kā-

postus, lai kalpi te ilgāk dzīvotu. Lai būtu saticība, jaunajiem kalpiem deva arī ceptas olas, bet ja uz galda bija gaļa,
tad tā būs visu gadu. Jurģos ēda apaļu maizi, lai tādi augtu
zirgi un govis. Saimniekiem bija jāēd vai jāmet olas pāri
govju mugurām, lai tās augtu apaļas. Ticējumi vēstīja, ka
pirms Jurģiem jāmazgājas ar varžu kurkuļiem, bērzu sulu;
jāspļauj skudru pūznī, lai skudras šļāc skābumu sejā. Ja šai
dienā pirmo reizi ducina pērkons, jāņem no zemes akmens,
trīs reizes jāpārvelk pār pieri un jāatliek atpakaļ, tad nesāpēs
galva. Kāds vējš Jurģos, tāds pūtīs visu gadu, bet ja līst lietus, būs slapja vasara. Kāds ticējums teic, ka, ja Jurģi gadās
piektdienā, tad būs nelaimīgs gads, kas šogad izskatās diezgan ticami! Laukos dzīvojot, Jurģu rītā agri uzceļoties, var
iekurt krāsni, lai dūmi izskrien pa skursteni. Kas to pirmais
izdarīs, būs laimīgs, bet mēs diemžēl dzīvojam dzīvokļos..
Toms

Latvija man nozīmē mājas, ģimeni, mīlestību, drošību un vienotību! Liene
Latvija ir vieta, kur cilvēku acis mirdz visspožāk dziesmā un smaidi ir vislīksmākie dejā, - šeit ir manas mājas, mana laimīgā zeme. Ginta
Latvija man nozīmē manas mājas un manu ģimeni. Armands

Latvija man nozīmē mājas, draugus, prieku. Daniels
Latvija man ir mājas, skaistas puķu pļavas, zaļi koku meži un dzidri ezeri, kā arī četri krāšņi gadalaiki. Demija

Man Latvija ir dvēseles stāvoklis, jo, aizbraucot prom, gribas atgriezties. Arvis
Latvija ir manas mājas, daba ir iedvesmas avots, bet kultūra- vārdos neaprakstāma vērtība. Luīze
Mana Latvija ir saulainu rītu un miglainu krēslas stundu zeme, kas apbur ar maģiskiem saulrietiem pār bangojošo jūru, tā
ir mana tēvzeme, mana drošības saliņa. Justīne
Tā, kas man ir klāt ik dienu, nevis tikai svētku reizēs, tā, kas pukst manī mūžīgi, ne tikai, kad pie krūtīm sprausts sarkanbaltsarkanais karogs, tā, kuras valoda ir mani audzinājusi un lolojusi – tik vienkārša, bet patiesa un nesavtīga ir mana
Latvija. Elizabete
Latvija nav tikai sarkanbaltsarkanais karogs, Latvija ir katra mūsu ķermeņa šūna, dzīsla, asinis. Liene
Man Latvija ir kā dzijas kamoliņš - mazs sākuma mezgliņš, kas sirsnīgi apvīts ar dzimtenes dzīves notikumiem. Sanita
Latvija galvenokārt man nozīmē latvju tautu, jo mūsu valsts lielākā vērtība ir cilvēki, godīgi un taisnīgi! Līva Daniela
Latvija ir vēl neatklātu brīnumu zeme. Ģirts
Latvija ir valsts, kurā dzīvo mani radinieki un draugi. Daniela
Latvija ir mana dzimtene un manas mājas. Lauma
Man Latvija nozīmē mājas. Rianda

Latvija man nozīmē sirdij tuvu, pašu veidotu, labsirdības un mīļuma mazu punktiņu uz pasaules kartes. Kristiāns
Latvija man nozīmē mājas, vietu, kuru mīlēt un tajā atgriezties pēc Pasaules pētīšanas. Diāna
Latvija ir mana Tēvzeme, manas mājas un mana ģimene. Tā ir mana tagadne un pagātne. Elīna
Latvija man ir zaļā zeme, kur ir visskaistākā daba un visskaistākie saulrieti! Evelīna
Latvija man nozīmē manas mājas, dzimteni un ģimeni. Ieva
Latvija ir mana dzimte, vieta, kur es uzaugu, pavadīju bērnību, un vieta, kur es iemācījos galvenās dzīves vērtības. Arvīds
Latvija man nozīmē visu, jo tā ir daļa no manas dzīves, es šeit piedzimu un dzīvoju jau 15 gadus. Latvija - tā ir mana dzimtene, manas mājas. Liāna
Latvija ir mana Tēvzeme, manas mājas, vieta, kur es piedzimu un uzaugu, es ar godu var teikt, ka esmu latviete. Eva

Līgo svētki ir klāt un šogad
lutina ar ļoti saulainu laiku! Lai
tūdaļ mestos to baudīt, jāveic daži
priekšdarbi, kas pa spēkam arī
bērniem. Svētkus sāk ar mājas sakopšanu un rotāšanu. Visvieglāk
tas sokas, dodoties pļavā un pašiem saplūcot meijas un puķes.
Bērni labprāt rotā māju un pagalmu. Šai vasaras naktī ticējumi
teic, ka Jāņu vakarā salasītās zāles der visām slimībām. Tāpēc, ar

alu - to arī dziesmās visvairāk apdzied. Daudzas
saimnieces cep arī pīrāgus. Svētku vakarā visi sanāk ap ugunskuru. To iekurt jāprot, protams, sekojot drošībai. Rituāli paredz
pusnaktī arī lēkšanu pār
šo ugunskuru, kas daudziem bērniem ir vislielākais pārbaudījums un reizē arī sajūsma. Lielie savu-

kārt
mēdz
doties
arī mistiskā

bērniem
ejot
pļavā, jāsalasa zāles ne
vien mājas izpušķošanai, bet arī, lai ziemā
neslimotu.
Meijas
smaržo visu vakaru, un
tas arī piedod burvību
šiem svētkiem. Jāņos
puiši parasti rotājas ar
ozollapu, bet meitas ar
ziedu
vainadziņiem.
Jāņu vainagus daudzi
vēlāk izžāvē un patur
līdz nākamajiem Jāņiem, kad pērnā gada
vainagu
sadedzina
ugunskurā. Sapošoties
pašiem, jāpadomā. Ja
kādam nav tautu tērpa, pastalu,
linu brunču, tas nekas. Gadskārtu
var sagaidīt arī ikdienas
drēbēs. Tālāk jāpadomā par cienastu. Jāņos svētku
galdā liek
sieru
un

Jevgenija Kušča
ARPC “Zeimuļs” vadītāja
26441917
Eleonora Ivanova
Jaunatnes lietu speciālists
26033202

Agita Gailiša
Interešu izglītības metodiķe
25661190
Olga Strode
Metodiķe darbam ar bērniem un
ģimenēm

28375137

papardes
zieda meklējumos. Kad izdodas neaizmigt visu nakti, gadskārta ir
sagaidīta! Saka, ka Jāņu rītā
ar rasu jāmazgājas un pa rasu jābradā, lai skaistums,
veselība un možs gars vairojas. Kopīgi bradāt pa rasu
izdosies vien tiem, kas nosēdēs pie ugunskura visu nakti un sagaidīs rītausmu, tas
bērniem būs aizraujošs notikums un paliks atmiņā. Senāk Jāņu noslēgumā meitas
no kalna pa rasainu zāli ripinājušās lejā, lai būtu veselas. Pilsētniekiem, protams,
tas ir grūtāk izdarāms. Tad parasti tiek rīkots pikniks, sadziedāšanās
pilsētas
koncertos
un pasākumos, zaļumballe,
kas
šogad diemžēl daudzās
vietās nenotika!

Inese Brīvere
Interešu izglītības skolotāja
26727497

