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Otas tvērienā
Kad māksliniekam priekšā ir balta lapa,
tai lemts lēnītēm pārvērsties. Viens otas
triepiens, un skatienam paveras upe, otrs – garām aizslīd mākonis, vēl triepiens – un mums
virsū glūn vilks. Vizuālās mākslas skolotājas
Dudukalovas pulciņā bēr ni nesaka: “Es nemāku zīmēt vilku”, viņi to notver un iesprosto uz
baltas lapas, lai tas vairs nevar nekur aizmukt!
Tad otiņa tiek noskalota, un Annai Marijai lapas
baltumu izstumj neparasta kompānija – koši ruda lapsa, pele un salavecis. Katrs ir ieradies pēc
svētku dāvanas un steidz ieņemt rindu pie eglītes.
Briedis ar diviem runčiem izsprūk uz
deviņgadīgās Sofijas lapas un demonstrē savu
cēlumu. Pāvels, nevēlēdamies atpalikt, palaiž
brīvībā savu arsenālu – rūķītis, uzrāpies ziemeļbrieža mugurā, uzklausa pie eglītes siltā
ziemas džemperī tērpušos vilku.
Roberta fantāzijai nav r obežu. Or anžās ragaviņās atbrauc salavecis, un viņu sagaida
fani – cilvēks ar Latvijas karogu, zaķis un ezis,
sniegavīrs un balta pelīte, kas sev mugurā atvelk
nevis miegu, bet dāvanas. Uz lapas stūriem skan
svētku salūts, krīt sniegpārslas, un kalna virsotnē
ritmiski sarindojas zaļas flomāsteru eglītes.
Vladislavam laukā valda nakts un
tumšs egļu mežs, bet rūķīša lukturītis rāda gaismu ziemeļbriedim, kas atvelk elpu pie kāda
branga celma. Viņam bija jāatved smaga dāvanu kaste un jācenšas tā tumsā nesabradāt.
Uz sārta sniega aukstumā gaida Marijas
zaķis, suns un lācis. Viņi skatās mēness gaismā,
vai lāča pulkstenis rāda pareizi, jo nedrīkst noka-

ties, jo šodien taču svētki.
Rūtainos svārciņos Renātas princese ar
otiņu uzbur dzeltenas sniegpārslas baltai, pūkainai zaķenītei, lai tai ir jautrāk starp mazajām,
zaļajām eglītēm.
No rozā kalniem ierodas žirafju ģimene –
uzvalkā tērpies tētis ar meitu rozā jaciņā. Viņu

ARPC „Zeimuļs” izsludina
fotogrāfiju iesūtīšanu fotoizstādei
“Ģimeņu vaļasprieku pasaule”,
kas būs veltīta Starptautiskajai
Ģimenes dienai!

Ģimenes tradīcijas, vaļasprieki un regulāri kopīgi ģimenes
pasākumi ir tas, kas atšķir laimīgas ģimenes no tām, kas sevi par
tādām neuzskata. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs
“Zeimuļs’’ aicina ikvienu fotogrāfu un ģimeni piedalīties fotoizstādē “Ģimeņu vaļasprieku pasaule” un iesūtīt fotogrāfijas, kurās iegarie kakli raugās pāri Artūra gleznotajām mūžināti pozitīvākie ģimenes kopā būšanas mirkļi. Fotoizstādes
mērķis ir aicināt saskatīt un iemūžināt skaistākos dzīves brīžus,
eglēm un pelēkajiem mākoņiem.
Krāsas nomaina flomāsteri, un Ervīns kuru centrā ir ģimene un spilgtākie ģimenes vaļasprieki – ceļojumi,
zīmē lāci nūjotāju adītā rakstainā kombinezonā.
Tas slāj pie salaveča uz eglīti pāri dzeltenām
kupenām garām domīgam zaķim.
Viņam jāsteidzas, jo violetajās debesīs
traucas zila vārna ar dāvanu paciņu,
nevis sieru knābī. Te nelīdzēs nekāda
viltība, un lācis nav lapsa, būs vien
jāskaita
dzejolis, ja negrib iet mājās
tukšām rokām.
No pašas saules nolaidusies pa sarkanu
paklāju mums pretī nāk meitene garā,
sarkanā tērpā. Divi tumši pelēki kalni
paveras, dodot viņai ceļu. Alise
uztriepj baltas pūkas, kas virmo gaisā,
un visā pasaulē iestājas jauns laikmets
- nav vairs strīdu un dusmu, cilvēki ir
sapratuši, ka viņiem nav ko dalīt.
vēt uz svinībām.
Mākslinieki noslauka savas otiņas un kopīgas pastaigas, pārgājieni, ģimenes svētki un daudz kas cits.
Turpat blakus gleznā lapsiņa māsiņa vil- viņu gleznas izkārtojas galerijā, tām tagad Visas fotogrāfijas tiks publicētas vietnē www.zeimuls.lv. Labākie
attēli būs apskatāmi izstādē ARPC “Zeimuļs’’. Izstādes atklāšana
tīgi smaida vārnai, kas šurp atlidojusi pāri trej- priekšā liels darbs – jāiedvesmo skatītājs!
deviņām zilām jūrām. Abas nolēmušas neķildoE. Vavilova notiks 19.maijā Ģimenes pasākumā “PRIEKS RADĪT KOPĀ”.
Fotogrāfijas var iesūtīt līdz 2017. gada 1.maijam uz elektronisko pastu olga.strode@rezekne.lv ar norādi: fotoizstāde “Ģimeņu
vaļasprieku pasaule”. Katrs dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā
trīs fotogrāfijas. Iesūtot fotogrāfijas, jānorāda autora vārds, uzvārds,
uzvārds un kontaktinformācija (tālruņa numurs). Foto
Cilvēkam, tāpat kā kokam, ir savas saknes. Un šīs saknes – vieta, kur ģimenes
izmērs nedrīkst būt mazāks par 2500 pikseļiem, JPG formātā.
tev kārts šūpulis, cilvēki, kas tev iemācījuši kaut Aicinām visus!
ARPC metodiķe darbam ar bērniem un ģimenēm Olga Strode
ko vajadzīgu, agrīnie apkārtējās pasaules
ie-

spaidi – tur ciet līdz pēdējai stundai. Pamēģini
kaut ko nocirst – un tu kļūsi nabagāks un vientuļāks. Pamēģini pats sev pajautāt, kāpēc tu šodien esi tāds un ne citāds, – un tev atkal lieku reizi būs jāatgriežas pie savām saknēm.

Ingrīda Sokolova

Kad Kolumbs atklāja Ameriku
Veco pasauli gaidīja satricinājums, - izrādījās, ka aiz okeāna savā nodabā dzīvoja agrāk nezināmas indiāņu civilizācijas. Vēlāk viņu liktenis krasi
izmainījās un šodien par tiem spriežam vien no grāmatām, kinofilmām vai etnisko tradīciju garā organizētiem festivāliem. Taču indiāņu kultūra spēj aizgrābt un izbrīnīt. Tā kļuvusi par iedvesmas avotu arī
ARPC “Zeimuļs” Jeļenas Antonovas ar t studijas

vās un ķer zivis. Indiāņi dzīvo sliktos apstākļos un ir neizglītoti, nelieto mašīnas un dzīvokļus, ir seni cilvēki. Tas nekas, šādā vecumā
daudzi vēl jauc indiāņus ar indiešiem, gan jau
skolā apgūs iekavēto.
Tomēr starp skatītājiem ir cilvēki, kas
ir dzirdējuši par indiāņiem daudz. Tas ir Vitālijs,
kurš stāsta, kā sarkanādainos iekaroja eiropieši.
Pirmie bija spāņi, kas te izveidoja savas kolonijas.
Indiāņi tika izdzīti no savām zemēm uz rezervātiem,
gandrīz iznīcinot viņu kultūru. Šodien tā daudzviet
atdzimst, kļūst populāras indiāņu melodijas. Vai mēs
varam nolasīt šo likteni uzgleznotajos indiāņu portretos? Drīzāk, ka nē. No tiem mums pretī raugās šamaņi, sieviešu augumi un drošsirdīgu karavīru acis.
Šķiet, tūliņ atskanēs saules deja, un indiāņi ieies tās
ritmā ar paceltiem tomahaukiem, norībēs bungas un
virsaitis piesauks totēmu un senču garus. Mums
pretī raugās par savi pārliecināti cilvēki, kas nakts
aizsegā ir izgājuši medībās vai piedalās kādā no cilts
rituāliem. Tumšais fons tos sargā un saplūst ar pašu
augumu, pat ar ērgļa spalvu rotu. Indiānim nav jātulko daba, viņš ir tās daļa un zina, kur slēpjas tās
spēks.
Triepiens pēc triepiena un uz skatītāju jau
noraugās koši rotājies stāvs, kas izkāpis kā no kinofilmas. Kaut arī neticami, bet šķiet, ka tūliņ, tūliņ
šie bargie karotāji sasēdīsies aplī, lai uzpīpētu miera pīpi, un šoreiz kara starp ciltīm nebūs.
E. Vavilova, E. Plotka

audzēkņu gleznu izstādei.
Pelēko apmetuma sienu rotā indiāņu augumi
un profili, garām paskrien kāds zēns un paraugās uz
tiem. Ko viņš domā? Ko zina par indiāņiem? Izrādās,
ka zināšanas ir ļoti dažādas. Anastasija stāsta, ka indiāņi trako, spēlē un izklaidējas, viņiem esot sarkans
punkts pierē, arī apģērbs tiem savāds. Demija, Karīna, Katja un Elīna par indiāņiem vispār neko nezina.
Savukārt Sabīne stāsta, ka viņi medī zvērus, peld laiSīriuss, Antaress, Adara,
Kastors, Alnilkams – tie nav buramvārdi, tā reiz nosauktas mums tuvas
un tālas zvaigznes. Sendienās cilvēki
nesaprata, kā zvaigznes ir cēlušās, tāpēc saistīja ar tām
savus priekšstatus par pasauli un dabu. Senajā Ķīnā do-

māja, ka zvaigznes ir mirušo dvēseles. Savus nosaukumus tās guva vēlāk, pateicoties arābiem un romiešiem.
Mums tuvākā un mīļākā zvaigzne, protams, ir Saule.
Savukārt ARPC “Zeimuļī” uzzināt par debess ķermeņiem var skolotājas Lienas Poišas vadītajā astronomijas
pulciņā, kur jaunākais audzēknis mācās 2.klasē, bet vecākie – ir jau vidusskolēni. Te gan jāatzīmē, ka, lai šurp
dotos, jums jābūt interesei par fiziku un matemātiku!

ARPC “Zeimuļs” jau otro reizi notiks Centra
“Zeimuļs” 2016. gada aktīvāko ģimeņu godināšana un
apbalvošana. Pasākuma mērķis – pievērst sabiedrības
uzmanību ģimeniskajām vērtībām, ģimenes vērtību
popularizēšanai un tradīciju nozīmei saimes saliedētības
stiprināšanā. Tiks godinātas ģimenes, kuras 2016. gadā ar
savu piemēru veicinājušas ģimenes vērtību stiprināšanu.

Centrs “Zeimuļs” aicina pieteikt
2016.gada aktīvākās ģimenes!
Ģimenes nominācijai var pieteikties pašas, tās var
pieteikt cilvēki, kuri pazīst attiecīgo ģimeni, pašvaldība,
Kultūras komisijas locekļi, valsts un nevalstiskās organizācijas vai arī tās var izvirzīt konkursa rīkotāji. Ģimenes
tiks nominētas vairākās nominācijās:
AKTĪVĀKĀ ĢIMENE – ģimene, kas aktīvi piedalās
dažādos Centra “Zeimuļs” rīkotajos pasākumos,
konkursos un sacensībās u.c. aktivitātēs;
TALANTĪGĀ ĢIMENE – ģimene, kas ir zināma ar
sasniegumiem kultūrā, mākslā, zinātnē vai kādā citā
jomā;
RADOŠĀKĀ ĢIMENE – ģimene, kura mērķtiecīgi audzina bērnus, investējot laiku un enerģiju, lai attīstu
viņu talantus;
SKANĪGĀKĀ ĢIMENE – ģimene, kuru vieno
dziesmas, dejas un mūzika.
„„ZEIMUĻA” GADA ĢIMENE 2016” titula
nominanti var pieteikties vai var tikt pieteikti, iesniedzot
pieteikuma anketu (pielikumā), kurā jānorāda kontaktinformācija (uzvārds, adrese, telefona numurs, e-pasts), kā arī īss
pamatojums, kāpēc attiecīgajai ģimenei būtu
jāiegūst
Centra „Zeimuļs” gada ģimenes 2016 tituls.
Pretendentus var pieteikt līdz 2017.gada 5.maijam,
nosūtot pieteikumu uz e-pastu olga.strode@rezekne.lv vai
atstājot aizpildītas anketas Austrumlatvijas radošo pakalpojumu Centrā “Zeimuļs” 1.1.kabinetā, darba dienās no 13.00
līdz 16.00.
“ZEIMUĻA” 2016 GADA ĢIMEŅU godināšana
notiks 2017.gada 19.maijā Austrumlatvijas radošo
pakalpojumu centrā “Zeimuļs” ģimenes pasākumā “Prieks
radīt kopā” ietvaros.
Pasākuma nolikums un anketa mājaslapā: www.zeimuls.lv.
Olga Strode, ARPC metodiķe darbam ar bērniem un
ģimenēm

Ko stāsta zvaigznes?
Pulciņa dalībniekiem priekšā ir
diezgan nopietns darbs. Ir jāiemācās,
ka zvaigzne ir plazmas lode ar savu
gravitāciju, izstaro
elektromagnētisko
starojumu. Astronomi var noteikt zvaigznes masu, vecumu,
ķīmisko sastāvu un
daudz ko vēl. Kādreiz mūsu senči, vērojot naksnīgo debesjumu,
teicami
orientējās telpā, vikingi, vadoties pēc
zvaigznēm, atklāja
daudzos jūras ceļus
līdz pat Amerikai,
ļaudis zināja, kāds
laiks būs gaidāms, dzejnieki radīja vārsmas, lai ar tām skartu
cilvēku sirdis.
Astronomijas pulciņa jaunieši
nesēž rāmi, tiem prāti nesas piedalīties olimpiādēs un konkursos, lai uzkrātu vēl vairāk zināšanu. Te meitenes uzreiz
rāda uz Jāni, kurš neslēpj smaidu, jo viņa pieredze uzvarēt ir jau krietni bagāta.
Acis lūkojas pēc teleskopa, bet, kā izrādās, tas ir
nolikts. Lai vispār kaut ko ieraudzītu, jāsagaida tumsa,
jo saules gaisma žilbina. Tāpēc astronomijas pulciņš
sākas līdz ar krēslu, bet arī tad teleskopā Venēras vietā
jūs varat ieraudzīt dažu labu vārnu, kas aizlaižas, ilgodamās pēc sava bara. Interesanti ir vērot Mēnesi, - tas

iluzori šķiet tepat vien blakus.
Domājot par nākotni, audzēkņi smaida, jo
astronomiju studēt pagaidām neplāno, šodien
viņiem prātā modernās profesijas, bet nevar zināt,

varbūt kāds tomēr izlemj doties uz Ventspili vai LU.
Bet ik otrdienu, ejot mājās un lūkojoties tumšajās
debesīs, acis pašas sameklē pazīstamās zvaigznes, un
prātā ienāk
domā, - vai tiešām mēs esam vienīgās
saprātīgās būtnes šai visumā? Tas ir neticami…
L. Kluša

Sejas

Janvārī
ARPC
“Zeimuļa” apmeklētājiem tika atklāta grafikas un ilustrācijas pamatu pulciņa
zīmējumu
izstāde “Sejas”. Tie ir
jauniešu zīmējumi, kuros
atklājas pusaudžu skatījums uz portreta žanru un
katra fantāzijas dziļums.
Skatītāja acīm paveras
vairākas
sievietes
klasiskiem sejas vaibstiem,
it kā no sengrieķu mākslas
kanoniem pārcēlušās.

Elizabete Vavilova apmēr am mēnesi tvēr a guma priekšā. Mazajam skatienam traucē brāzmā plīkādas fantastiskas jaunas meitenes sejas
vojošie mati, tie sauvaibstus. Tas varētu būt sievietes ideāls –
dzē vēl trauslo būtni,
divdesmit gadus veca tumšmate, kas sevi redz
savukārt pieaugušā acu
kā veselības aizgādni, aprūpē sasirgušos, atrod
skatiens ir tiešs, viņš
siltus vārdus nelaimē nonākušajiem. Meitene
negrasās padoties. Vai
skatās mums tieši virsū, un no melnbaltajām lūcilvēkam ir lemts nopām nojaušama gādība par visu dzīvo. Līdzās
sargāt otru cilvēku?
rozes atnes mīlestību, pēc kuras allaž alkst katrs
Kam tas ir pa spēkam?
cilvēks, tās nekad nemēdz būt par daudz.
Vai tās ir mātes rūpes,
Savukārt Aleksandra Kuksinoviča tver mirkli,
vai visas cilvēces, vai
kurā jaušamas ekspresionista Gustava Klimta
reiz
piedzīvosim
pēdas.
miera laikmetu, un
Vēja brāzmai pretī stāv vīrietis ar bērnu, kas ir
draudi izzudīs uz mūizjutuši dzīves skarbumu. Cilvēka roka
sažiem?
springusi uz bērna pleca, viņiem neklājas viegli,
taču stāvi ir taisni, nav noliekušies dzīves smaE. Vavilova

Bērnu drošība – pats svarīgākais!
2017.gada 17. martā akcijas “Esi drošībā”
ietvaros un par godu Drošības klases divu gadu jubilejai Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā
“Zeimuļs’’ notika pasākums “Kopā par drošību”.

sardzes kinologu paraugdemonstrējumi. Bija iespēja
izmēģināt savas spējas šaušanas stendā «SCATT» un
roku spēku pie roku laušanās galda. Apmeklētājiem
bija iespēja iepazīties un paturēt rokās dažāda veida
Pasākumu svinīgi atklāja ARPC “Zeimuļs” speciālo aprīkojumu un mācību ieročus.
vadītāja Jevgenija Kušča, atzīmējot, ka bērnu drošība
Ar enerģiskām dejām apmeklētājus priecēja
ir pats svarīgākais, tāpēc ir nepieciešams izglītot bēr- deju studijas «Stop Time Dance Studio» dejotāji.
nus un jauniešus dažādos drošības jautājumos. Divu
Par atbalstu, veiksmīgu sadarbību un nenovērgadu laikā Centrā profesionālu pedagogu vadībā bērni
tējamu ieguldījumu bērnu izglītošanā drošības jautājuieguva zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem un
mos tika pasniegtas pateicības Valsts Policijas Latgadrošību ikdienas dzīvē. Pa šo laiku Drošības klasi aples reģiona Rēzeknes iecirkņa vadītājam Gunāram
meklēja vairāk nekā 3000 Rēzeknes pilsētas un RēzekPaškevičam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienes novada audzēkņi.
nesta Latgales reģiona Rēzeknes daļas komandierim
Pateicoties aktīvai sadarbībai ar Valsts Polici- Viktoram Savickim, CSDD Rēzeknes reģiona vadītājas Latgales reģiona Rēzeknes iecirkni, Valsts uguns- jam Vitālijam Keišam, Valsts robežsardzes
dzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona Rē- koledžas direktoram Arvīdam Liepiņam un
zeknes daļu, Valsts robežsardzes koledžu, Neatlieka- Drošības klases skolotājam, Valsts ugunsmās medicīniskās palīdzības dienestu un Ceļu satik- dzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona Rēzeknes daļas komandiera vietniekam Maksimam Dimperam.

Egija Bojāre, 2. vietu – Elgars Žikars, 3. vietu –
Ivans Jemeļjanovs. Gr upā no 7 līdz 9 gadiem 1. vieta piešķirta Markam Tučam, 2. vieta – Danielam Skutelim, 3. vieta – Aļonai Mažajevai. Gr upā no 10 līdz
13 gadiem par 1. vietas ieguvēju kļuva Sofija Maslobojeva, 2. vietā – Ruslans Voronovs, 3. vietā – Evita
Kalneja. Gr upā no 14 līdz 18 gadiem 1. vietu
ieguva Laura Gžibovska. Īpašas balvas un diplomus
no Valsts policijas uzvarētājiem pasniedza G. Paškevičs kopā ar policistu palīgiem – Runci Rūdi un Bebru
Bruno.
Speciālbalvu no Rēzeknes pilsētas domes
priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča par kolektīvo
darbu nominācijā “Košākais mākslinieks” saņēma
ARPC “Zeimuļs” “4H” programmas dalībnieki

Notika arī zīmējumu konkursa “
Bērni par drošību” uzvarētāju apbalvošana.
Kopumā konkursā piedalījās vairāk nekā
300 bērnu vecumā no 3 līdz 15 gadiem.
Konkursantu darbus vērtēja žūrija.
Tās sastāvā bija: ARPC “Zeimuļs” vadītāja
Jevgenija Kušča, Bēr nu mākslas skolas
direktore Kristīne Binduka un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes
iecirkņa priekšnieks Gunārs Paškevičs. Bija
grūti izvēlēties labākos no tik liela zīmējumu skaita.
Rezultātā 1. vietu vecuma grupā līdz 6 gadiem ieguva

Dzintras Gribustes vadībā.
Īpašās balvas no Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes tika
pasniegtas
Viktorijai
Martinovai,
Valērijai
Gžibovskai, Karīnai Orlovai un Markusam Tučam.
Balvas no Ceļu satiksmes drošības direkcijas saņēma
Viktorija Timofejeva, Andželina Višņakova un
Amēlija Grebeža.

smes drošības direkciju, 17. martā Centrs pārvērtās par
īstu “Drošības kvartālu”, kur katrs varēja atrast sev
aizraujošu nodarbi un pavadīt laiku ne tikai interesanti, ber arī lietderīgi.
Visiem pasākuma dalībniekiem tika sagatavota
plaša un interesanta programma- kopā ar ugunsdzēsēju
draugiem Ziloni Baltiņu un Suni bērni pētīja glābšanas
aprīkojumu, mērīja ugunsdzēsēju ekipējumu, spēlēja
spēli un apguva ugunsdrošības noteikumus. Savukārt,
policisti ar rotaļas palīdzību mācīja bērniem ceļu satiksmes noteikumus un uzvedības noteikumus uz ielas,
skolā un mājās. Rēzeknes reģiona nodaļas CSDD vadītājs ar virtuālās grāmatas palīdzību stāstīja bērniem
par drošības noteikumiem uz ceļa, kur ir luksofors.
Kopā ar ātrās palīdzības darbiniekiem bērni un pieaugušie varēja iejusties ārsta lomā, sniegt pirmo medicīnisko palīdzību.
Bērnu uzmanību īpaši pievērsa Valsts robež-

Tāpat par košumu un radošu pieeju dažādās
nominācijās tika pasniegts ap 20 uzmundrinājuma
balvām, medaļām un Goda rakstiem no ARPC
“Zeimuļs”. Konkursa darbi apskatāmi uzreiz vairākās
vietās – centrā “Zeimuļs”, Rēzeknes Bērnu bibliotēkā
un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes
Rēzeknes iecirknī. Pateicamies visiem konkursa
dalībniekiem, kā arī to vecākiem un pedagogiem par
palīdzību un atsaucību. Konkursa darbi apskatāmi
uzreiz vairākās vietās – centrā “Zeimuļs”, Rēzeknes
Bērnu bibliotēkā un Valsts policijas Latgales reģiona
pārvaldes Rēzeknes iecirknī.
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs
izsaka lielu pateicību visiem, kuri piedalījās akcijā
“Esi drošs”! Paldies visiem dalībniekiem un pasākuma
vadītājai Karīnai Mašarskai!
Plašāka informācija un attēli pieejami vietnē
www.zeimuls.lv un sirokez.lv.
Olga STRODE,
ARPC “Zeimuļs” metodiķe darbā ar ģimenēm un
bērniem

Skolotājas Maijas Gailumas audzēkņu darbu izstāde

Bērni piedalās akcijā "ESI DROŠS UZ CEĻA!"

“Zeimuļa” pirmajā stāvā var aplūkot
izstādi “Mēs pētījām ūdens valstī-

bu”. Kad pleznas un akvalangi ir nolikti pie malas, mazie pētnieki droši mums
atklāj visu, kas jūras dzelmēs slēpjas.
Izrādās, zemūdens valstība ir
ļoti krāsaina! Raivja Tutāna, Ļusīlijas
Petinenas,
Amēlijas
Grebežas,
Katrīnas Krutikovas astoņkāji, jūr as
zirdziņi, krabji un jūras zvaigznes
9. martā ARPC "Zeimuļs" sadarbībā ar
greznojas viskošākajos toņos, nebūt ne Valsts policijas Latgales reģiona pārvalsliktāki par multfilmā „Sūklis Bobs di drošības akcijas "ESI DROŠS UZ
CEĻA!" ietvaros Rēzeknes 3.vidusskolā
organizēja informatīvu, izglītojošu pasākumu bērniem par ceļu satiksmes noteikumiem un drošību.

Gleznošanas pulciņa tematiskie
darbi “Mēs vērojam un zīmējam”
gaida savus skatītājus “Zeimuļa” otrajā
stāvā, lai atklātu, kas ir licies interesants topošajiem mazajiem māksliniekiem.
Jūlija Grigorjeva paver skatītājam neparastu ainu – kāpņu galā braši
tup košs gailis un ar savu dziesmu
sveicina sauli, kas slēpjas mākoņos.
Ziema negrib atkāpties, kaut gan koki
par to neuztraucas un sāk zaļot. Arī
bērni vēl tver pēdējās pārslas, lai mestu
gaisā un priecātos par tām.
Viktorija Paramonova zīmē
ziemu, kurā daudz rozā krāsas, kāds
zēns traucas no kalna ar slēpēm tieši
pie smaidīgas meitenes, kas viņu aicina Kvadrātbiksis” redzētajiem varoņiem!
Dzelmes iemītnieki turklāt ir draudzīgi,
tie smaida viens otram, sadodas rokās,
lai divatā ienirtu vēl dziļāk, jo tā taču
drošāk. Viscaur mutuļo okeāna viļņi,
un ūdenszāles noliecas to priekšā kā,
zemu klanīdamās. Kur vien raugies, visapkārt zilizils ūdens, un kādam
ziņkārīgākam astoņkājim ienāk prātā
palūkoties, kas darās pludmalē, vai
smiltis saulē tiešām sasilst jeb vai labāk
tomēr laiskoties dzelmes burbuļvannā?
Tā paiet ūdens pasaules viena diena, un
katra radība liekas uz nakts dusu, tomēr
uz rotaļu. Turpat izgājuši pastaigā arī nevar būt drošs, jo tumsā no savām
trīs suņi, kas ir gatavi mesties pakaļ
drosminiekam, jo arī grib spēlēties.
Bet Raivja Tutāna darbā valda siltas nokrāsas: divi bērni cepurēs
un džemperos ir izgājuši laukā, lai
ķertu pirmos taureņus un plūktu zilās
sniegpulkstenītes, kas ir droša zīme,
ka pavasaris ir klāt!
Taču tas vēl nav viss.

tu dienesta suņu paraugdemonstrējumi,
bērniem bija iespēja piedalīties dažādās
spēlēs par ceļu
satiksmes drošību,
radošajās darbnīcās, pielaikot ugunsdzēsēja formas tērpu un daudz kas cits. Tāpat
šajā dienā notika arī vizuālās mākslas
konkursa «Bērni par drošību!» uzvarētāju
Drošības mācību klases pasniedzējs un apbalvošana.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas Akcijas "ESI DROŠS UZ CEĻA!" mērķis
dienesta Rēzeknes daļas vada komandiera – padziļināt skolēnu zināšanas par ceļu
vietnieks Maksims Dimpers skaidroja satiksmes noteikumiem, apgūt galvenos
bērniem ceļu satiksmes noteikumus, ar drošības noteikumus, kas jāievēro ikdievideomateriālu palīdzību mācīja, kā nā.
pasargāt sevi dažādās dzīves situācijās uz
ielas, skolā un mājās, kā arī pastāstīja Liels paldies visiem bērniem un pedagobērniem par to, cik svarīgi ir automašīnā giem par aktīvo dalību akcijā "ESI
piesprādzēties, atgādināja, kā pareizi DROŠS UZ CEĻA!".

šķērsot ielu un pārvietoties ar velosipēdu. Sīkāk mājaslapā: www.zeimuls.lv

Pasākumā piedalījās arī policistu palīgi alām medībās izlien dzelmju plēsoņas Runcis "Rūdis" un Bebrs "Bruno" un
un kurš nav kārtīgi paslēpies, pats kārtības policijas nodaļas
inspektores Ilze Platpīre,
vainīgs!
L.Kluša, L.Brīvers Natālija Podgaiska. Visi
kopā spēlēja spēles par
drošību
un
darbojās
radošajās meistarklasēs.
17.III
plkst. 16.00
ARPC ,,Zeimuļs’’ aktu
zālē notika interaktīvs pasākums «KOPĀ PAR
DROŠĪBU!». Viesus priecēja
grupas
«Stop
Time Dance Studio»
dalībnieku priekšnesumi,
Valsts robežsardzes koledžas kinologu un apmācīJevgenija Kušča
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