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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 apbalLR neatkarības atjaunošanas
vošana notika 25.10.2016. pasākuma
diena svētki” ietvaros.
“Rudens
Konkursā
tika iesniegti vairāk
Māmiņu
diena
nekā
50 darbi
no Rēzeknes
Skolēnu
Skatuves
runas pilsētas
kon-5.
2.vidusskolas, Rēzeknes pilsētas
kurss
vidusskolas,
Rēzeknes sākumskolas,
ARPC
“Zeimuļs” pulciņiem “Floristika”,
Akcijas
“Laimīgā bērnība”, “Rotājumi no pērlītēm”, “Tamborējam sev un mājas interjeram” un vides programmas “4H”.
Nomināciju “Kompozīcija no

No 27.04.2021. līdz 05.05.2021. “Zeimuļa” Interešu izglītības nodaļa Kahhot platformā organizēja Rēzeknes pilsētas skolēnus piedalīties Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
dienai veltītā viktorīnā! Tanī iesaistījās divas klašu grupas: 1.-4.
klašu audzēkņi un 5.-12.klašu audzēkņi. Rezultātā atsaucās 300
skolēnu! Viņu atbildes tika novērtētas un apkopotas, pamatojoties ne vien uz pareizajām, bet arī uz laiku, kas veltīts šiem uzdevumiem. Līdz ar to 1.-4. klašu grupā: uzvarēja:
Elīna Peipiņa—1.vieta,a,
Elizabete Krava—2.vieta,
Darja Golubicka—3.vieta
5.-12.klašu grupā:
Vika Pauniņa—1.vieta,
Artjoms Kločko—2.vieta,
Žana Nikonova—3.vieta.
Uzvarētāji guva diplomus un pārsteiguma balvas. Paldies !
Vēl pirms pāris gadiem noteikti viena no senākajām mūsu pilsētas ielām turpat upes ielejā bija kokiem un krūmiem aizaugusi un velti piesaistītu plašākas sabiedrības uzmanību. Taču šogad beidzot ir noslēdzies tās rekonstrukcijas būvprojekts, un vasaras
tūrisma sezonu atklājot 15. maijā, jaunajā Krasta ielas promenādē ikvienam interesentam bija iespēja iepazīt pilsētas aktīvā tūrisma piedāvājumus, kā arī aizraujoši pavadīt laiku. Bez pārspīlēšanas tagad var apgalvot, ka tā šobrīd ir skaistākā iela pilsētā Latgales
sirdī.

Krasta ielā viesojās arī XV
Mākslinieku plenēra “Domas lidojums”
otas pavēlnieki, lai ar savu vērīgo aci un
veiklo otas triepienu iemūžinātu uz audekla Rēzeknes upes krastus, vecpilsētu
un visu, kas cilvēka acij šķiet pievilcīgs
un vērtīgs.
To jau paspēja ieskandināt vairāki pasākumi, tostarp arī tradicionālais
VI Starptautiskais Mākslas un mūzikas
festivāls „Seven Hills”! “Festivāls rēzekniešus šogad ieveda krāsu, gaismu un
mūzikas piedzīvojumu pastaigā no paša

Olimpiskā centra līdz Kovšu ezeram un
Goram.
Savukārt īpašs prieks par Krasta
ielas atjaunināšanu ir arī „Zeimuļa” bērniem un darbiniekiem, jo šī iela ved taisnā ceļā uz ARPC! Turpmāk daudzu pulciņu dalībnieki savās nodarbībās varēs
doties kājām vai ar divriteni, skrejriteni
pa Krasta ielu līdz nepieciešamajam objektam vai pasākumam un vienmēr ērti
atgriezties pulciņā. Arī daudzi skolēni
jau ir paspējuši izvēlēties šo vietu par
savu pastaigu objektu vai ērtāko ceļu uz
ģimnāziju, Mākslas skolu vai sporta stadionu pie Olimpiskā centra.
Tagad kārta
arī pilsētas tūristiem!

ARPC „Zeimuļs”Lāčplēša dienai veltītie individuālie sporta uzdevui

Ģimenes diena nav
skaļi svētki . Tas ir brīdis visiem mūsu tuvākajiem. Mirklis, ko svi-

nam mājās savas ģimenes lokā . Tie ir svētki ,
kuros sakām paldies savējiem—gan
lieliem,
gan maziem. Ģimene
vienmēr
bijusi
un
vienmēr būs mūsu atgriešanās vieta no jebkuras vietas pasaulē ,
ļauj pacelties pāri dzīves ikdienas problēmām
un gūt atbalstu kādā
dzīves situācijā . Ja ir
stipras ģimenes, tad ir
arī stipra valsts—to zina visi . Brīdī , kad vajadzīgs gribasspēks un

atbalsts,
ģimene
ir tā , kas dos
spēku
izturēt.
Starptautiskajā
ģimenes
dienā
vēlam visām ģimenēm pacietību,
savstarpēju
atbalstu un , saglabāt
cieņu,
mīlestību un rūpes vienam par
otru!
Šogad
Rēzeknē
maija mēnesis, kaut arī
krietni vēss, sapulcēja
vienkopus pilsētniekus
arī šiem svētkiem par
godu. Vieni sanāca uz

svinīgo pasākumu Krasta ielā , - citi ieradās
ARPC uz radošo ģimeņu
godināšanu,
bet
vēl
daudzas
jo
daudzas
mammas, tēti ar saviem
dēliem
un
meitām,
vecmāmiņām un vectēviem ierasti satikās pie
kopīga
svētku
galda ,
kuram gādīgi sarūpēts
kāds kliņģeris vai pīrāgs, silta tēja un augļi ,
tā kopā esot apliecinot,
ka pietiks spēka pārdzīvot visas nastas un
atkal uzsākt raitu darba soli!

9.maijā
“Zeimuļa”
Interešu izglītības nodaļa
organizēja akciju Māmiņu
dienai! Tikšanās vieta bija
pilskalna
pakāje
pie
ARPC. Visas dienas laikā
katrs rēzeknietis vai pilsētas viesis varēja uzzīmēt
uz asfalta veltījumu savai
māmiņai , galvenais—ļaut
vaļu fantāzijai un nesaudzēt krāsainos krītiņus.
Vienkārši , no visas sirds
veltīti
vārdi ,
mammas
portrets vai pat visa ģimene naski parādījās uz pelēcīgā , daudzus svētkus un
bērnu akcijas piedzīvojušā

laukuma.
Kādam mazākam dalībniekam mammas pašas
piepalīdzēja , kāds patstāvīgāks bērns nelūdza padomu nevienam, jo tikai
pašam vislabāk zināms,
kāda ir viņa mamma un
kā to pareizāk uzzīmēt!
Kaut arī ik pēc laika
nolijušais pavasara lietus
noskalos šos mākslinieciskos vēstījumus, mammām
tik un tā ir prieks par
katru
veltījumu!
Mātes
dienā, gluži kā pēc norunas, spīdēja koša saule un
visas ieceres izdevās lieliski!

15.maijā , Starptautiskajā ģimenes dienā , «Zeimuļī » sesto gadu pēc kārtas apbalvotas ARPC
visaktīvākās ģimenes.
Pasākums vērsts uz sabiedrības uzmanības akcentēšanu tradicionālajām ģimenes vērtībām, suminot tās, kas
2020.gadā celtas gudā
un bijušas ievērojamas.
Neskatoties
uz
valstī ieviesto karantīnu, bērni un jaunieši kopā ar saviem
vecākiem cauru gadu
piedalījās “Zeimuļa”
nodarbībās un konkursos.
Šogad
ģimeņu
sumināšanai bija pieteiktas
8
saimes: Jakušānu, Lukaševu, Baltalkšņu, Cauņu, Gricenko, Žikaru,
Markunaitu un Pavlānu .
Par aktīvāko visa gada garumā kļuvusi Baltalkšņu ģimene ,
kas audzina trīs bērnus – Rēziju,
Evu un Tomu. Šajā saimē valda
veselīgs dzīvesveids, ieradums pavadīt brīvo laiku dabā un aktīvi
iesaistoties dažādos pasākumos.

Kad noteikumi aizvien vēl
prasa distancēties, vairāku pulciņu dalībnieki savās paredzētajās nodarbībās satiekas laukā—svaigā gaisā! Dažs labs pat
atzīst, ka vēlētos tā strādāt arī
turpmāk , ja vien nelīst lietus, jo
laukā vienmēr ir interesanti ,
arī domas prātā nāk raiti , nekas neierobežo un rezultāti var
izdoties vēl labāk nekā iepriekš!

Ģimenei ir arī savs uzņēmums
“Mūsu Pankūkas“.
Par talantīgāko šogad atzīta
Jakušānu ģimene , kurā aug meita
Sintija un dēls Juris. Abi dejo,

lasa dzejoļus, skaisti zīmē un veido. Mamma Santa ir rokdarbniece
un amatniece . Savas amata prasmes viņa lūko iemācīt arī abiem
bērniem.
Žikaru ģimene šogad apsteigusi pārējās ar savu radošumu. Ģimenē aug divi dēli – Elgars un

Sporta triki visa gada
garumā ne vien stiprina
muskuļus un koordināciju,
bet dara cilvēku fiziski pievilcīgu. Tas pats, tikai bez
spēka paņēmieniem, notiek
arī make-up pulciņā, kur
meitenes satiekas tagad jau
ARPC pagalmā.

Eduards.
Arī
šajā ,
attālināto mācību laikā vecāki rada iespēju bērniem radoši izpausties.
Visa ģimene ir kā vienots spēks,
draudzīga , saliedēta , bērnus audzina mīlestībā , palīdzot viens otram.
Gricenko
ģimene saņēmusi skanīgākās saimes atzinību.
Meita Marija ir ilggadēja ARPC «Zeimuļs»
vokālās studijas audzēkne , apmeklē Jāņa
Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu
un
nodarbojas ar mākslas
vingrošanu.
Dzied
daudzos
«Zeimuļa»
pasākumos un koncertos.
Par
ģimenisko
vērtību un tradīciju
popularizēšanu apbalvotas arī citas radošas
un aktīvas saimes –
Lukaševi , Cauņas, Markunaiti un
Pavlāni.
Visām
ģimenēm
pasniegti
diplomi , ziedi , dāvanas no ARPC
“Zeimuļs” un stādi , ko sagādājusi
stādu audzētavas “Sakstagals”.
Lai spēks un veselība visām
ģimenēm!

Divas vardes iekrīt vienā krējuma
podā . Spārdās, ķepurojās, bet labuma
nekāda . Viena saprot, ka cerību uz izdzīvošanu nekādu, padodās un noslīkst.
Toties otra !Otrai padoties nu galīgi negribās. Ķepurojās, kuļās, sitās....Un ko domājiet? Sakūla krējumu sviestā un izdzīvoja!
Sveikā
tika
cauri!
Secinājums nekad
dzīvē
padoties
nevajag!

Pagājušonakt
sliekas Tētim un sliekas
Mammai
uzradās bērns mazum mazs.
Tik sīkulīgs, ka nezināja tie,
kā nosaukt viņu vai par Slieciņu, Sliecīti,
Sliekucīti,
Sliekaini, Sliekuli, Sliekulīti...

2020./2021.m.g.noslēdzoties,
ARPC „Zeimuļs” jau ierasti aizvadīja
skolēnu Skatuves runas konkursu, kam
šogad tika pieteikušies pāri par sešdesmit dalībnieki sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas vecumposmos. Šogad
piedalījās gan jau redzēti konkursa iepriekšējo gadu dalībnieki, gan arī tie,
kam šī bija pirmā reize.
I
k gadus, kad šis pasākums norit
klātienē ARPC aktu zālē, žūrijas komisija vienmēr noklausās daudzu jo
daudzu klasiķu dzejas un prozas darbus. Arī šogad bērni un jaunieši priecēja ar visiem zināmu latviešu un
krievu autoru darbiem. Jau tradicionāli izskanēja latviešu tautas pasakas,
Annas Sakses „Pasakas par ziediem”,
Imanta Ziedoņa „Skrejpasaka” , Leontīnes Apšenieces „Svešā āda”, Māra
Čaklā „Puika, kas pazaudēja brīnumu”, „Valodiņa”. Ļoti iecienījuši brašie skatuves runātāji ir Ievas Samauskas daiļradi, proti, „Puisītim Lielveikalā”, „Brīvdiena”, „Arheoloģiskie iz-

rakumi. 3014. gads” , Jāņa Klīdzēja
„Cilvēka bērns” , Marka Tvena „Toma
Sojera piedzīvojumi” , arī Andreja
Upīša „Sūnu ciema zēni. Par seniem
laikiem” un Jāņa Jaunsudrabiņa
„Baltā grāmata. Pavasaris”, Mirdzas
Kerliņas „Es, mamma un laiks”. Romantiskākās meitenes tika iemācījušās Ārijas Elksnes dzeju—”Pilnība”,
Lijas Brīdakas „Laimes smarža.” Vairāki bērni izraudzījās Ontona Slišāna
daiļdarbus, piemēram, arī latgaliski
„Zvaigznīte muna!” Neizpalika arī bez

krievu
literatūras
klasiķiem
F.Dostojevska,
I.Turgeņeva,
O.Graždancevas, S.Jeseņina un vēl citiem darbiem, kas parasti ir visapjomīgākie.
Avīzes pulciņa komanda uzskata,
ka visiem 1.vietu nepietiek! Diemžēl!
Tomēr par īpašu centību, drosmi, brīvu un dabisku uzstāšanos gribas izteikt
simpātiju
un
paslavēt
N.Opolo,

M.Klauču,
R.B.Driviņu,
S.Fiļipovu, E.Danovski, I.Krievāni,
R.Zemzaru, A.Goroščaku, R.Ločmeli,
E.Bikovsku,
P.Daugoviču,
V.Šolomijenko,
E.Smirnovu,
M.Ribakovu un S.Prikuli.
Savu simpātiju balvu Viļānu vidusskolas 12.kl.audzēknim Maksimam
Ribakovam piešķīra arī RTA.
Savukārt cīņai nākamajā kārtā
izvirzīti E.Misāns, A.Ušpele, S.Fiļipovs,
S.Š.Borga,
R.Zemzars,
A.Goroščaka,
P.Daugoviča, E.Bikovska, Ē.Smirnova
un M.Ribakovs.VISC žūrija konkursa
darbus vērtēs līdz 07.jūnijam un tad
paziņos galīgos rezultātus un uzvarētājus!
Kopumā vērtējot, gribas iedrošināt arī citus skolēnus piedalīties skatuves runas konkursā, kas palīdz ieraudzīt sevi no malas, izkopt savu valodu, runu un dikciju, veidot stāju, atklāt citiem savu īsto dabu un dvēseli
un pateikt, cik pasaule tomēr ir dažāda!

Kas olas ēdīs bez sāls, tas visu vasaru melos vai
arī, ja nešūposies šūpolēs, tad vasarā visu laiku odi kodīs,
zināms no ticējumiem par Lieldienām. Savukārt tie, kas
Lieldienas rītā dodas nelielā pastaigā pilsētas ielās, lai iepriecinātu gan bērnus, gan pieaugušos, visu gadu dzīvos
zaļi un ne par ko nebēdās!
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

Inese Brīvere
Interešu izglītības skolotāja
26727497

