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Smūrfiji nāk rūķu vietā

Piparkūku darbnīcā rosība cauru nedēļu

Eglītes iedegšana “Zeimuļī” pamazām jau pasākums visiem patika, pat pirātam, kas vientuļš
kļuvusi par ierastu lietu, arī šogad. Bērni no un skaļajā troksnī citu nepamanīts stāvēja pie
visiem pulciņiem naski vien ieradās aktu zālē, kur eglītes…
viņiem par prieku bija ieradušies smūrfiji ar zaķu
saimi.
Žurnālistikas pulciņa meitenēm pat

izdevās ar tiem sadraudzēties, jo kopā nācās
nospēlēt ne vienu vien spēli un nodejot ne vienu
vien deju. Ar drosmi un atjautību klātesošie mācījās smūrfiju skaitļus:
1- plaukšķināšanu,
2- dipināšanu, 3-noģībšanu utt. Smūrfogu spēlē
bija jājautā: “Smūrfij, smūrfij, ko Tu ēd?”
Smūrfijs sauca dažādus ēdienus, bet, ja pieminēja
smūrfogas, bija jābēg, lai neviens nenoķer.

Saldēšanas spēlē smūrfijs sauca ķermeņa
daļas, kas ātri un precīzi bija jāpaslēpj, neko
nesaputrojot un neierunājoties. Ierasta un
draiskulīga izvērsās arī slazdu spēle, kas pa
spēkam katram
bērnam. Savukārt pēc diskotēkas, zaķi labprāt uzklausīja arī pa kādam dzejolim
un mieloja bērnus ar
saldumiem. Šķiet, šis

Pēc“Zeimuļa” eglītes iedegšanas, kad
lielākā daļa dalībnieku jau aizskrēja uz savām
nodarbībām, žurnālistikas pulciņa meitenēm
izdevās pagūt tikt
līdzi un intervēt galveno
Smūrfiju. Viņš atzinās,
ka: “Smūrfijiem ļoti patīk Ziemassvētki, viņi
katrreiz tos svin. Pagājušogad smūrfiji ciemojās pie Rēzeknes pilsētas bērniem, šogad viesojas “Zeimuļī”, lai vēlāk dotos uz citām valstīm, jo tagad ir svētku
sezona. Smūrfiji ir kļuvuši par
Ziemassvētku
priekšvēstnešiem.
Viņiem daudz
darāmā. Par konkurenci
nav jāraizējas, jo smūrfiji ir draudzīgi un sadarbojas ar rūķiem, jo, lūk, bērnu ar katru gadu
paliek vairāk. Tos izklaidēt nav viegli, un rūķīši
un smūrfiji nogurst. Redzams, ka bērni gaida
eglītes svētkus un labprāt iesaistās rotaļās, tāpēc
Smūrfiji sevi nežēlo un cenšas gan bērniem, gan
vecāku dēļ!”
Ilze Asače, Luīze Kluša

Lai gan aiz loga ārā tumsa iestājas ātrāk un ātrāk, ir
vietas, kur deg gaismiņa, smaržo kanēlis un pipari, un rosīgi
darbojas ļaudis, kas vēlas sagādāt prieku pārējiem. Tā norit
gatavošanās Ziemassvētku labdarības tirdziņam tepat
“Zeimuļa” priekšnamā, un pircēju ik vakaru netrūkst!
Žurnālistikas pulciņa meitenes labprāt piedalījās vienā
no cepšanas reizēm kopā ar
Jaunatnes lietu nodaļas speciālisti
Eleonoru un
darbiniecēm Danu un Ilviju.
Citreiz cepšanā iesaistās arī
Jauniešu dome, kuru pārstāvis ierodas pievakarē, lai
gardumus katru dienu līdz
21.00 tirgotu (piparkūciņa 5 centi, kēkss - 20 centi). Turklāt tirdziņā var iegādāties arī
citas pašdarinātas lietas, kas iepriecinās gan pašus, gan mājiniekus.
Izrādās, ka cept
piparkūkas
ir
gana
vienkārši un ātri, tad arī
uzreiz redzams, kura meitene mājās bieži apgrozās virtuvē pie plīts, kurai
nemaz
tik
veikli
nesokas… Tomēr mīklas
veltnis
naski pāriet no
rokas rokā, un darbs
izdodas, prātā tūliņ ienākot arī
jaunām iecerēm, kā un kādas
piparkūkas
varētu
uzcept mājās kopā ar
ģimeni, kā jau tas
pienākas īstos Ziemassvētkos! Cepot
rokas un
drēbes
apsmērējas ar miltiem, un prātā nāk
visādas domas: vai
piparkūkas izdosies
gardas, vai pircējs priecāsies, kādi tad īsti ir tie Ziemassvētku
brīnumi,- vai labie darbi? Un tad domas sarosās un katram
gribas būt klāt pie laba darba, ielikt
padarītajā, pat, ja tas
ir nekas grandiozs, daļiņu no sevis un saviem laba vēlējumiem, lai citiem arī tiek un prieka pasaulē kļūs vairāk...
Jauniešu domes enerģiskākie rūķi 20.decembrī
apmeklēja arī bērnus pilsētas slimnīcā, lai nedaudz iepriecinātu slimotājus ne vien ar našķiem, bet ienestu līdz ar sevi arī
kādu kripatiņu svētku, veselības un laimīgas izdošanās!
Evita Plotka, Jekaterina Vavilova

Vai mūsdienās meitenes prot tamborēt?
Rokdarbi ir sena
amatu
prasme,
ko
kādreiz
meitenēm
mācīja
māte
vai
vecmamma,
rādot
priekšā
savus
darinājumus, un dižākā
meita starp vienaudzēm
skaitījās tieši prasmīgākā
rokdarbniece.
Ar laiku rokdarbi ienāca arī
skolu mācību programmā, skolotāju
uzraudzībā meitenes apguva valdziņu
pa valdziņam. Šodien situācija mainās.
Daudz skaistu lietu var nopirkt
gatavas, un ne katra mamma uzskata,
ka viņas meitai jāprot tamborēt vai
adīt. Tomēr APRC “Zeimuļī” tiek
cienītas senās prasmes un tradīcijas,
kas var tikt apgūtas, piemēram,
tamborēšanas pulciņā. Par to rūpējas
tamborēšanas skolotāja Evita Kovoļonoka, kas izstāstīja, ka pulciņa meitenēm klājoties labi, audzēknes tieši
tobrīd savas iztamborētās rotaļlietas
kārtoja izstādei.

Pulciņš darbojas jau 7 gadus
un apliecina, ka tamborēšana ir modē.
Te nākt var arī, ja māk tamborēt, var
arī, - ja nemāk. Daudzām meitenēm vēl
aizvien patīk tamborēt.
Savukārt Sabīne izstāstīja, ka
tamborē brošas, kuras var spraust pie
apģērba, piemēram, pie cepures.

Sabīnei brošu jau ir daudz, tamborēt
patīk, arī klasē dažas meitenes tamborē.
Laurai tāpat patīk tamborēt,
viņa to dara jau 3 gadus. Laura
tamborē rotaļlietas, kas noder radiem,
kuri dažreiz pat prasa, lai Laura iztamborē ko tieši viņiem.

Laimai arī neatpaliek, tamborē
mīkstās rotaļlietas. Turklāt meitenes
aizraujas ar rokdarbiem ne vien pulciņa ietvaros, bet arī vasarā, kad ir
brīvāks laiks.
Pagaidām mazās tamborētājas
vēl ir pusaudzes, bet kādreiz, kad kļūs
pieaugušas, viņu ģimenēm ļoti
paveiksies, jo īsta rokdarbniece allaž
pratīs uzmeistarot ko īpašu gan vīram,
gan saviem
bērniem un citiem
mājiniekiem, un tās būs lietas, ko nevar nopirkt nevienā veikalā.
Ilze Asače, Luīze Kluša

Labdarības akcija "Cilvēks cilvēkam " vairo mirdzumu
bērnu acīs
Divu nedēļu garumā, sākot no 12.
līdz 22. decembrim Austrumlatvijas
radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”
Rēzeknes pilsētas Jauniešu dome
organizēja Ziemassvētku labdarības
tirdziņu „Cilvēks cilvēkam”. Pasākuma
mērķis bija bērnu un jauniešu izstrādājumu tirdzniecība, lai sarūpētu Ziemassvētku pārsteiguma dāvanas Rēzeknes
slimnīcas bērnu nodaļas pacientiem.
Kopumā tika sarūpētas 62 dāvanas, lai
bērniem būtu iespēja interesanti pavadīt
laiku, apmeklējot procedūras.
Ziemassvētki
ir brīnumu
gaidīšanas laiks, tieši Otrajos Ziemassvētkos 26. decembrī Rēzeknes pilsētas
jauniešu domes pārstāvji kopā ar
Ziemassvētku vecīti iepriecināja mazās
sirsniņas Rēzeknes slimnīcā. Jauniešu
dome uzmundrināja ne tikai bērnus, bet
arī vecākus, novēlot būt stipriem un
veseliem Jaunajā gadā.
Vēlamies pateikties visiem par

Eiropas Brīvprātīgais darbs = izaicinājums + personiskā izaugsme +
dzīves pieredze
+ citas valsts kultūras iepazīšana + devums sabiedrībai!
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs Jaunatnes iniciatīvu
centrs “Draugu centrs” no 1.11.2016.
līdz 30.11.2017. realizē Eiropas brīvprātīgā darba projektu “Friends with
us”, līguma nr.
2016-2-LV02KA105-001284. Tā mērķis ir popularizēt Eiropas brīvprātīgo darbu, veicinot aktīvu līdzdalību jauniešu vidū.
Šī projekta ietvaros darbojas divi
brīvprātīgie no Ukrainas - Jurijs un
Andrejs Kidanovi. Ir pagājuši gandrīz

ģimnāzijas sporta zālē Latvijas Olimpiskās komitejas projekta “Sporto
visa klase” ietvaros palīdzēja vadīt
sporta aktivitātes, ka arī piedalījās
labestības koncertā “Atver savu sirdi”
sadarbībā ar biedrību “Eņģeli ar
mums” un labdarības akcijā “Cilvēks
cilvēkam”, sadarbībā ar ARPC
“Zeimuļs” Rēzeknes pilsētas jauniešu
domi.
Bet tas vēl nav viss, tas ir tikai sākums, jo puiši ir aktīvi un atvēr-

+371 26455077) un trīs reizes nedēļā
Jaunatnes iniciatīvu centrā “Draugu
centrs” (Atbrīvošanas aleja 166, +371
27878606), ka arī piedalīsies lielākajos
pasākumos
ARPC
“Zeimuļs” ( Krasta iela 31).

Šīs projekts tiek finansēts ar Eiropas
Komisijas atbalstu, ERASMUS + programmas ietvaros.

trīs mēneši pēc projekta sākuma, un
pa šo laiku daudz kas tika paveikts.
Puiši ir paspējuši piedalīties Rēzeknes pilsētas jauniešu iniciatīvas konkursā “Pop iela 11” – “Lēciens nākotnē!”, Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā skrējienā
“Ieelpo Rēzekni” vadījuši iesildīšanas
aktivitātes skrējiena dalībniekiem,
apciemojuši ar informatīvo pasākumu
par EBD iespējām Ludzas jauniešu
un bērnu centru, Rēzeknes valsts poļu

ti jaunam. Viņu plānos vēl ir daudz
ideju, ko realizēt. Brīvprātīgie aicina
visus ieinteresētus apmeklēt ukraiņu
valodas bezmaksas nodarbības, iepazīt Ukrainas vēsturi, kultūru un tradīcijas, ka arī piedalīties turnīros, ārā
aktivitātēs un informatīvajos pasākumos “Veselīga dzīves veida popularizēšana”, ka arī “Esi vesels sportojot”.
Andrejs un Jurijs ir sastopami
divas reizes nedēļā ARPC Jauniešu
atvērtajā
centrā
“JACis” (Kr.Valdemāra iela 21, tālr.

Interešu izglītības skolotāja jauniešu
jomā Jekaterina Silova

aktīvu piedalīšanos labdarības pasākuma
īstenošanā: Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs’’ vadītājai
Jevgenijai Kuščai, ARPC kolektīvam,
bērniem un vecākiem par atsaucību,
ARPC keramikas pulciņa skolotājai
Jevgeņijai Dudukalovai par skaistajiem
suvenīriem, Rēzeknes Mākslas un
dizaina vidusskolas koka izstrādājumu
dizaina un restaurācijas izglītības
programmu audzēkņiem un pedagogiem
par koka rotaļlietām, SIA Rēzeknes
slimnīcas administrācijai, personālam un
īpašs paldies Elitai Cīrulei! Lai izdodas
Jaunajā gadā būt
iejūtīgiem, mīlošiem un veseliem!
ARPC jaunatnes lietu
speciāliste
Eleonora Ivanova

Jauniešu forums “ Iedvesmo Rēzekni”
Goda nomināciju “Rēzeknes pilsēta gada
iedvesma” tika piešķirta Rēzeknes pilsētas Jauniešu
domes priekšsēdētajai Līgai Ivanovai. Kopumā šai
nominācijai tika pieteikti 9 nominanti: Arina Semejkina, Līga Ivanova, Džonatans Naļimovs, Patrīcija Naglinska, Everita Lempa, Dainis Sondors, Patrīcija Benislavska, Liena Lapinska, Maksims Bogdanovs. Visi
nominanti saņēma pateicības par aktīvu brīvprātīgo
darbu jaunatnes neformālajā izglītībā.

2017.gada 26. un 27. janvārī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs” jau
ceturto gadu pēc kārtas notika Rēzeknes pilsētas
jauniešu forums „Iedvesmo Rēzekni”, kas pulcēja
jauniešus, jauniešu iedvesmotājus un jauniešu
virzītājspēkus, kā arī citas ieinteresētās puses, lai
kopīgi
atskatītos uz padarītajiem darbiem
jaunatnes
politikas jomā Rēzeknē 2016.gadā,
piešķirtu goda nominācijas jaunietim, jaunatnes
darbiniekam, jaunatnes organizācijai, kā arī labākajai nometnei un labākajam iniciatīvu projektam Rēzeknes pilsētā.
Rēzeknes pilsētas jauniešu foruma pirmo
dienu atklāja Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs
Aleksandrs Bartaševičs. Foruma pirmās dienas
programmu bagātināja ARPC Jauniešu domes dalībnieki Elizabete Gaile un Reinis Aņiskovičs ar muzikālo priekšnesumu.
Foruma gaitā jaunatnes projektu īstenotāji
visus klātesošos iepazīstināja ar savu iniciatīvas
projektu norisi un rezultātiem. 2016.gadā visiem
projektiem tika piešķirts pašvaldības līdzfinansējums
– EUR 50 020. Rēzeknes pilsētas Jaunatnes iniciatīvu
konkursa ietvaros tika īstenoti 27 projekti, savukārt
bērnu un jauniešu nometņu konkursa ietvaros tika atbalstītas 20 nometnes un iesaistīti 510 dalībnieki.
Jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības projektu
konkursa ietvaros tika iesaistīti 76 jaunieši
(pašvaldības līdzfinansējums – EUR 28 500).
Pirmajā pasākuma dienā mēs iepazināmies ar
realizētajiem iniciatīvu projektiem, piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums – EUR 4270. Atskatu uz paveikto ES programmas „Erasmus+” ietvaros īstenotajiem projektiem sākām ar ARPC JIC “Draugu centrs”
projektu „Friends with us” un ARPC „Zeimuļs” projektiem „Youth with heart” un „Sociable Youth all
over the worls” brīvprātīgo stāstījumiem par saviem
projektiem un turpinājām ar Rēzeknes tehnikuma mobilitātes projektu un European Association “ World in
our home” realizētājiem projektiem.

Rēzeknes pilsētas jauniešu foruma otro dienu
atklāja Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs
vadītāja Jevgenija Kušča. Pasākuma otro dienu turpinājām ar atskatu uz realizētajām nometnēm Rēzeknes
pilsētā, piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums – EUR
17 250.
Nominantu apbalvošanu bagātināja Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra pulciņu bērni un
jaunieši, mazie dejotāji Linards un Evelīna (skolotājs
Arnis Vonogs), Hip – hop grupa “Shadow
queens” (skolotāja Anna Zmeikina), radošie Break
dancers “Start the panic” (skolotājs Edgars Jukna).
Foruma noslēgumā domes priekšsēdētājs
Aleksandrs Bartaševičs
un “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra”
vadītāja Jevgenija Kušča
pasniedza piecu nomināciju balvas, kurām pretendentus bija pieteikušas
gan mācību iestādes, gan
arī organizācijas un vecāki. Kandidāti tika vērtēti
atbilstoši iepriekš nolikumā noteiktajiem kritērijiem.

Goda nomināciju „Rēzeknes pilsētas jauniešu iedvesmotājs” ieguva Rēzeknes valsts poļu
ģimnāzijas direktores vietniece Bernadeta Geikina
– Tolstova.
Šai nominācijai tika pieteikti 9 pretendenti:
Kristīne Kokoreviča, Deniss Smirnovs, Vitālijs
Voskāns, Gunta Tjaginska, Svetlana Meiere, Dana
Pavļukeviča, Liāna Merņaka, Ilvija Pisarenko, kuri
saņēma īpašu pateicību par veiksmīgu sadarbību.
Goda nomināciju „Rēzeknes pilsētas jauniešu virzītājspēks” saņēma Rēzeknes Mākslas un
dizaina vidusskolas audzēkņu padome.
Nominācijā „Rēzeknes pilsētas jauniešu virzītājspēks” tika izvirzītas 6 organizācijas “Stop time
dance studio”, biedrība “ SEDNA”, Rēzeknes 2. vidusskolas Skolēnu Pašpārvalde, Rēzeknes Mākslas un
dizaina vidusskolas audzēkņu padome, “Dynamic Hit
Dance Studio”, Teātris-studija “Joriks”. Šogad balvu
piešķīra organizācijai, kas veic darbu ar jaunatni, atbalsta un veicina jauniešu iniciatīvas, kurā aktīvi līdzdarbojas dažāda vecuma jaunieši, sniedz iespēju gūt
zināšanas neformālās izglītības jomā, gūt pieredzi pasākumu vadīšanā, nodrošina jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku.
Goda nomināciju “Labākā nometne Rēzeknes pilsētas bērniem 2016” saņēma Biedrības TFK
Rēzekne organizētās vasaras nometnes “Bērni un
jaunieši TFK Rēzekne-Virogna 2016”, nometnes
vadītāja Kristīne Ustinova. Tika nominēta arī Rēzeknes bērnu un jauniešu sporta skolas organizētā nometne “Basketbola nometne meitenēm 2016”, vadītāja
Edīte Korkliša, un “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” organizētā bezmaksas nometne “ Profesiju pasaule”.
Nomināciju “Labākais iniciatīvu projekts
Rēzeknē 2016” piešķīra Rēzeknes pilsētas 2. vidusskolas skolēnu pašpārvaldes projektam “With an
open heart”. Nominēti tika arī Rēzeknes valsts poļu
ģimnāzijas projekti: “Tūdaļin, tāgadiņ”, “Ielu vingrošana - sporto stilīgi”, “ Es zinu, tu to vari”, Rēzeknes
2. vidusskolas projekts “Līdera ceļš”, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas projekts “Masterclass of
body art and henna tattoo” un Rēzeknes tehnikuma
projekts “Ejam mežā”.
Paldies vēlamies pateikt foruma vadītājiem!
Šogad Rēzeknes pilsētas jauniešu forumu vadīja Rēzeknes Jauniešu domes priekšsēdētaja Līga Ivanova
un bijušais Jauniešu domes priekšsēdētājs Edžus Romāns. Paldies sakām visiem foruma dalībniekiem,
šogad to skaits pārsniedza 175! Paldies nometņu un
iniciatīvas projektu vadītājiem, konsultantiem, skolotājiem, direktoru vietniekiem un organizētājiem par
realizētajām projektu idejām, Rēzeknes pilsētas domei par atbalstu projektu realizēšanā! Jūs esat Rēzeknes pilsētas virzītājspēki un iedvesmotāji! Vēlamies
jums novēlēt arī turpmāk darīt un radīt brīnumus, kā
arī smelties jaunas idejas nākošiem projektiem!

ARPC jaunatnes lietu speciāliste Eleonora Ivanova

„4H” darba rūķi

”4H” saīsinājums angļu valodā
nozīmē rokas, sirds, prāts, veselība.
Ideja ir radusies ASV, bet tagad aktīvisti
darbojas 88 valstīs. Viņu darbības mērķis
mūsdienās ir katram skaidrs, kaut arī vēl
maz realizēts – domāt par sakoptu
Latviju! Pie mums šo organizāciju
kādreiz sauca par “Latvijas
Mazpulkiem”, nosaukums ”4H” ir tikai 3
gadus. Rēzeknē maz kurš zina, kas ir
mazpulki. Ja īsi – tā ir vides izglītība,
vislielākā bērnu un jauniešu organizācija
Latvijā, kurā darbojas 3000 cilvēku.
Dalībniekam jābūt vismaz 7 gadus vecam. ”4H” birojs ir Rīgā Saules dārzā.
Šogad 9. oktobrī organizācijai būs jau 15
gadu jubileja.
Rēzeknē ”4H” pulciņa skolotāja
Dzintra Gribuste strādā pat ar 4 gadus
veciem bērniem, un nodarbības norit atbilstoši mēneša pasākumu plānam. ”4H”
piedalās konkursos, sadarbībā ar SIA
Alaas vāc pet pudeles – saplacina tās, lai
nodotu. Pagājšgad skolotājas Dzintras
Gribustes pulciņš Latvijā ieguva 3. vietu
un 50 eiro godalgu. Par šo naudu dalībnieki iegādājās kancelejas preces u.c.

”4H” komanda piedalījās arī
zīmējumu konkursā “Kā es protu šķirot”
un ieguva pirmo, divas otrās un divas
trešās vietas. Bērni zīmēja Rēzekni ar
baznīcu un cilvēkus, kas savāc konteineros atkritumus, šādi paužot savu ieceri un
aicinot nepiesārņot vidi, kurā mēs ik
dienas dzīvojam. 27.janvārī notika uzvarētāju apbalvošana.
Visu gadu ”4H” dalībnieki raksta
arī projektus, piemēram, “Dārznīca”, kas
bija augu kopšanas un audzēšanas
konkurss, kurā rezultātā uzauga hosta,
lupīna un ogābele. Savus stādus bērni

aizveda uz vasarnīcām un tur audzēja.
Par šo darbu dalībnieki ieguva 3 godalgas un balvu – žurnālu “Ilustrētais Juniors ”. Te arī jāakcentē, ka no 2000
dalībniekiem uzvarēja rēzeknieši! Viņiem tika organizēts brauciens uz LU
Botānisko dārzu, bet šogad gan šī
konkursa vairs nav!
Atmiņā ir arī citi projekti, piemēram, “Kartupeļu pētījums”, kurā kā parasti sacentās jaunieši no visas Latvijas.
Katrs saņēma trīs šķirņu kartupeļu trīs

Maksima Bogdanova gleznas un viņa iekšējā
pasaule
Maksims
Bogdanovs ir
piecpadsmitgadīgs
jaunietis
no
6.vidusskolas,
kas
pirms
diviem
gadiem pabeidzis Rēzeknes
Mākslas
skolu. Tagad Maksims mācās
pie Jeļenas Antonovas
un
labprāt glezno ar eļļas krāsām,
sapņo kļūt par arhitektu. Šā
gada janvāra sākumā “Zeimuļī”
viņš aicināja skatītājus uz
izstādi “Atspulgs”. Nosaukums
atklāj paša autora jūtas, domas
un iekšējo pasauli, mākslinieka
dvēseli.
Maksima
gleznas
liecina par to, kā viņš redz
lietas, un tajās nav tikai Rēzekne.
Autors pastāstīja, ka liela daļa darbu ir sirreāli. Jautājot
par Salvadoru Dalī, Maksims
gan noliedz, ka jūsmotu par
viņa daiļradi, bet daži darbi esot
iespaidīgi. Maksima mīļākais
mākslinieks ir Leonardo da
Vinči, kura paletē jaunietis
saskata arī sirreālismu. Tuvs ir
arī reālisms, bet tas nav klasiskā
nozīmē.
Savā izstādē autors pie-

bumbuļus, kas bija jāiestāda dārzā, un
jāpēta visi augšanas procesi. Rēzeknietim
Danielam izdevās iegūt 2. vietu, bet
Baibai 3. vietu, viņa gatavoja arī kartupeļu ēdienus.
Tuvākais pasākums ir gaidāmā
konference, uz kuru brauks tie bērni,
kam ir sasniegumi. Tā norisināsies Rīgā
“Gaismas pils ” bibliotēkā. Ieradīsies
pāri 100 dalībniekiem. Katram jāiemācās
par sevi pastāstīt, jāuztaisa savam
darbam oriģināla instalācija, kas nav
viegls uzdevums, tāpēc talkā jāņem katrs,
lai ieceres izdotos.
Savukārt vasarā, lai atpūta izvērstos lietderīga, uz nedēļu tiek organizētas
nometnes, šogad - Zemgalē pie Bauskas.
Noslēgumā pajautājot, par ko gan “4H”
meitenes grib kļūt, izrādījās, ka tās ir
nākamās sporta skolotājas, veterināre,
friziere, arhitekte, kas apliecina, ka nav
jātop vienīgi par vides speciālistu, ka
katrs no mums spēj parūpēties par savu
apkārtni, esot jebkurā darbā.
Jekaterina Jurjeva

min gleznu “Tu esi aizmirsis
viņus”, kas esot viena no
mīļākajām. Te mēs redzam brūnos toņos atspoguļotas salauztas
rotaļlietas – lācīti bez
acs
un
ķepām.
Ar to
mākslinieks vēlas pasvītrot cilvēku vienaldzību vai paviršību
pret kādreiz sev tuvām mantām.
Glezna
“Skats”
ir
pašportrets, kurā mēs redzam
lielas acis. Tās nav parastas
acis, bet kaķa acis, jo cilvēki
bieži vien ir ļoti viltīgi, kā šķiet
autoram. Mīļākā žanra viņam
nav, glezno pēc sirds aicinājuma. Savukārt glezna “Pilskalns”
lillīgos toņos ir plenēra darbs.
Neparasti te tverts rudens –
nevis ierasti brūns, ruds vai
oranžs, bet violeti ceriņkrāsas.
Tas ir savdabīgs un oriģināls
mūsu pasaules un konkrēti
senās Rēzeknes redzējums.
Gleznošana Maksimam
aizņem daudz laika, taču viņš
vēl aizraujas arī ar tenisu,
apmeklē Jauniešu domi un foto
pulciņu.
Tā
nu
skatītāji
nesteidzīgi vēro izkārtās gleznas, smaida un katrs cenšas saskatīt sev saprotamo, bet mākslinieks priecīgi tērzē ar viesiem
un ir gandarīts – šodien viņš ir
sveikts, apjūsmots un pieņemts!
Evita Plotka, Luīze

Esi aktīvs
un
piesakies
jaunajam
pulciņam!

Lieto vēlreiz!
Viens no
pulciņiem,
kas
“Zeimuļī” piesaista
jaunākā
vecumposma bērnus, ir Aļonas
Pavlovas vadītā
darbnīca
“Lieto
vēlreiz!”. Ienākot
tanī,
pirmajam
skatienam paveras
daudz galdu, kas nokrauti ar visdažādākajiem
materiāliem, daudz plauktu un atvilktņu, kur jau

sakārtoti bērnu darinājumi, iekārtas un materiāli, kas
vēl kalpos nākamo ideju realizācijai. Tomēr visinteresantākais, šķiet, pati doma – neizmest reiz lietotu, jau
nokalpojušu mantu, bet gan pārvērst to oriģinālā
suvenīrā, darba piederumu atribūtā vai pat mākslas
darbā!Mēs esam pieraduši tikko ieplīsušu mantiņu
izmest atkritumos, taču, kā izrādās, pat tukša
plastmasas pudele vai burciņa prasmīgās rokās atgūst
otro elpu!
Skolotāja Aļona un audzēknes Karīna ar
Amandu pastāstīja, kā viņas iemācījušās izmantotas
lietas atkārtoti. Šobrīd meitenes strādā ar burciņām,
no kurām taisa svečturus. Sākumā jāņem sāls, tad ar

to jāaplīmē trauks, un vēlāk viss jānodekorē. Šīs
burciņas tiek aplīmētas ar mežģīnēm, nopūstas ar
aerosolu un iegūst pilnīgi jaunu un romantisku izskatu. Tad tās var izmantot kā vāzi vai svečturi. Intervējot Amandu, kurai ir 9 gadi, uzzinājām, ka viņa uz šo
pulciņu sāka iet tikai šogad, bet jau ir izgatavojusi
mīksto spēļmantiņu un somu no džinsiem. Kurš gan
zina, ka no veciem džinsiem sanāk tik moderns
matracis suņukam! Amanda saka, ka no visām mantām var izgatavot jeb ko. Priecē šo meiteņu pārliecība
par savām prasmēm un lietu redzējums, jo radošās
rokās nekas nepaslīd garām un neiet zudumā!
Leons Brīvers, Luīze Kluša

un nepastarpināti uzrunāt lēmumu pieņēmējus,
izstāstīt par sev svarīgo un uzdot jautājumus,
savukārt politiķiem tā ir iespēja dzirdēt par
aktuālo no „pirmavota” – paša jaunieša.
Lai
tikšanās
noritētu
brīvākā,
nepiespiestākā un radošākā atmosfērā, tā sākās
ar aktivitāti, kuras laikā katrs jaunietis dalījās
savās pārdomās, ko domā par
deputātiem
un lēmumu pieņēmējiem, deputāti dalījās
savos novērojumos par Rēzeknes jauniešiem.
Visbiežāk izskanējušais uzskats bija, ka deputāti un lēmumu pieņēmēji ir zinoši, nopietni,
draudzīgi, un jaunieši saredz Rēzeknes attīstību viņu darbos. Bet deputātu acīs jaunieši ir
aktīvi, gudri un vērsti uz sadarbību.
Ar šo pozitīvo noti sākās aktīva
diskusija, kuras laikā politiķi un kopā ar
jauniešiem runāja par Rēzeknes pilsētai aktuālām problēmām, meklēja kopīgus risinājumus, kā arī izstrādāja daudzas aktivitāšu
Brunch ar lēmumu pieņēmējiem idejas, kuras vienotu ne tikai jauniešus, politiķus, bet
būtu aktuālas sabiedrībai kopumā.
30. janvārī Rēzeknes pilsētas
domes lielajā
Jaunieši kopā ar lēmumu pieņēmējiem izstrāzālē jau otro gadu pēc kārtas norisinājās Rēzeknes dāja dažādus kopīgu aktivitāšu priekšlikumus.
pilsētas Jauniešu domes rīkotā neformāla jauniešu,
politiķu un lēmumu pieņēmēju tikšanās “Brunch ar
lēmumu pieņēmējiem”, kuras ietvaros jaunieši, lēmumu pieņēmēji un deputāti neformālos apstākļos diskutēja par abām pusēm aktuāliem
jautājumiem un
problēmām un meklēja risinājumus, kā kopīgiem
spēkiem tiekties uz Rēzeknes iedzīvotāju dzīves
kvalitātes un iespēju uzlabošanu.
Šogad akcents tika likts uz to, ko katrs,
neatkarīgi no vecuma, izglītības, nodarbošanās,
apzinot sevi, vidi, līdzcilvēkus, var izdarīt savas
pilsētas attīstībā. Kopīgi diskutējot par sev aktuālo,
vēlamo un problemātisko iespējam, neieguldot
milzīgus finansiālos līdzekļus, rast risinājumus un vir- Grupas prezentēja sekojošus priekšlikumus:
zīt savas idejas negaidot, kad kāds to izdarīs tavā vietā  izveidot “Jauniešu kārtības patruļu” – palīgs
– mums pieder šodiena!
iestādēm, pārvaldēm, kārtības nodrošināšanai
“Brunch ar lēmumu pieņēmējiem” dod iespēju
sabiedriskās vietās, tūlītējai informācijas
satikties, iepazīties un pārrunāt jauniešiem aktuālus
nodošanai attiecīgajām iestādēm;
jautājumus. Jauniešiem tā nereti ir pirmā iespēja tieši  regulāra nozīmīgu vietu, ēku kopīga restaurēšana/

sakopšana;
video novērošanas uzstādīšana autobusu pieturās,
vandālisma draudiem pakļautās vietās;
 jauniešu labo darbu atbalsta sistēmas izstrāde;
 jauniešu brīvprātīgā darba pašvaldības iestādēs
veicināšana;
Kopīgi sadarbojoties, īstenot pasākumus Latvijas simtgades svinībām:
 rēzekniešu veiksmes stāstu sērijas izveide;
 Latgales kongresa simtgades “ceļa” izveide;
 zibakcija Latvijas kongresa simtgadei
“Apskausim Māru”;
 vienotas pilsētas “mirkļbirkas” izveide.


Pasākumā piedalījās Rēzeknes pilsētas domes
priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes
pilsētas domes deputāti Jānis Krišāns, Lidija Ostapceva un Vjačeslavs Dubovskis, Rēzeknes pilsētas
pašvaldības
iestādes
“Austrumlatvijas
radošo
pakalpojumu centrs” vadītāja Jevgenija Kušča un
Rēzeknes domes Sporta pārvaldes vadītājs Nikolajs
Krilovs un 50 jaunieši no Rēzeknes pilsētas skolām.
Pasākums “Brunch ar politiķiem” ir
iedrošinājis jauniešus runāt ar politiķiem, paust savu
viedokli, attīstīt savas idejas, un tas ir milzīgs solis
ceļā uz individuālo un pilsētas attīstību. Šis pasākums
ir ļāvis arī politiķiem paskatīties uz daudzām aktuālām
lietām no jaunieša skatupunkta. Galvenais mērķis –
veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju (deputātu,
pašvaldības darbinieku, iestāžu vadītāju) savstarpējo
dialogu – ir sasniegts. Paldies sakām domes
deputātiem, darbiniekiem un pašvaldības iestāžu
pārstāvjiem par ieinteresētību un atsaucību,
jauniešiem – par
jaunām idejām, aktīvu iesaistīšanos un drosmi virzīt un aizstāvēt savas idejas!

Jaunatnes darbiniece Ilvija Pisarenko

14 ģimenes šaha pasaulē

Ziema, ziema, sūti sniegu!
Kad gadu mija ir cauri, un janvāris rit pilnā sparā,
tvert ziemas priekus steidzas vai katrs bērns. Tad nav baiļu
par paslīdēšanu vai uztraukuma par gaidāmo salu, jo, kā
izrādās, ziema arī ir ilgi gaidīta. Tā jāpaspēj izbaudīt pilnā
mērā, jo tikai ziemā var pabradāt pa kupenām un izvārtīties
tajās, priecājoties par mīkstajiem sniega spilveniem sev
apkārt un iegrimstot viņos ar visu augumu.
Mēs satikām meitenes no Lendžiem. Sabīne ar Kintiju
labprāt pastāstīja, kā pavada ziemu. Sabīnei patīk slēpot, ar
draugiem vizināties ar ragavām no liela kalna ik katras
brīvdienas. Meitenēm patīk arī slidot. Sabīne gan domā, ka
sniega šogad ir maz. Viņai gribas celt sniegavīrus, bet šogad
izdevies savelt tikai vienu. Kintija ziemā pikojas un arī
vizinās.
Linda un Anna no Aglonas stāsta, ka viņām ziema ir
mīļākai gadalaiks. Arī Aglonā bērni brauc ar ragavām, slido
un taisa sniegavīrus, bet skolas laikā starpbrīžos cenšas
izsprukt laukā, lai papikotos un notrauktu pa kādai lāstekai.
Pilsētas bērniem ziemas prieki arī nav sveši. Darbojas
slidotava, kur gan jāprot noturēties kājās, var aizbraukt uz
Ančupānu kalniem un pat uzkāpt apledojušajā skatu tornī.
Pats mežs ir sniegains un mānīgi kluss – šķiet, neviena nav.
Taču nepaiet ne mirklis, kad aiz priedēm parādās kāds gājējs
ar suni vai bērnu pulciņš ar plēvēm šļūkšanai. Arī vecais
pilskalns lepojas ar uz tā ieslidinātajiem celiņiem kā ar
vasarraibumiem. Ja mājās ir palikusi sakaltusi maize, var doties pamielot uz upi pīles, kas jau sen ir kļuvušas par rēzekniešu luteklēm, un tikai dažiem kovārņiem te šķiet, ka pasaulē nav taisnības.
Ziema uzpūš aukstu dvašu logam un nekur negrasās
aiziet. Pavasarim vēl būs jāpacenšas to pastumt maliņā no
sava ceļa.
Luīze Kluša

(Aleksandrs un Vjačeslavs), vēl „sešiniekā”
Pavlānu ģimene no
Rēzeknes (tēvs Vitālijs
ar absolūtu individuālo
rezultātu – visas uzvaras
(!) un dēls Dmitrijs).
Paldies Rēzeknes
BJSS par atbalstu ar
sporta inventāru un,
protams, organizatoriem
– ARPC „Zeimuļs” un
centra metodistei Olgai
Strodei (viņa ir arī fotogrāfiju autore).
Dalībnieki tika
nodrošināti ar minerālo ūdeni,
saldo galdu un karstiem
Sestdien, 21.janvārī, Austrumlatvijas dzērieniem. Katrai ģimenei tika
pasniegta
radošo pakalpojumu centrā notika Reģionālais piemiņas velte. Cerēsim, ka labā
tradīcija
ģimeņu šaha turnīrs „Šaha Pasaule-2”. Šogad turpināsies arī nākamgad!
lietderīgi pavadīt savu brīvdienu ieradās 14
ģimenes no Rēzeknes, Viļāniem un Maltas
(Rēzeknes novads). Dažus šahistus atbalstīja
klāt ieradušies ģimenes locekļi.
Dalībnieki izspēlēja 6 kārtas
pēc FIDE noteikumiem ar laika kontroli 12
minūtes katram līdz partijas beigām. Kopvērtējumā
uzvarēja Nazarovu
ģimene (dēls
Romans un tēvs Jurijs), 10 „maču” punkti. Pēc
pēdējās spēles uzreiz 5 ģimenēm bija vienāds
rezultāts – 7 punkti. Pēc papildus rādītāja
(lielāks uzvaru skaits ar melno krāsu) otrajā
vietā iekārtojās Markunaiša/Rancāna ģimene (mazdēls Sandis un vectēvs Staņislavs).
Trešajā pozīcijā pēc otrā papildus rādītāja
(vairāk „spēļu” punktu) – Smirnovas/
Sorokinas ģimene (meita Katja un mamma
Interešu izglītības skolotājs
Nataļja). 4.vietā – rēzeknieši Vasiļkovi (Iļja un
Aleksandrs Vasiļkovs
Vjačeslavs). 5.vietā – viļānieši Sondori

ARPC Tehniskās modelēšanas un kokapstrādes
pulciņa aktivitātes
pildīja 5. – 7. klašu grupā, 8. –
9. klašu grupā. Katram dalībniekam bija jāizveido putnu
barotava atbilstoši dotajam rasējumam, noteiktai konstrukcijai. Dalībnieki patstāvīgi strādāja vairāk nekā piecas stundas.

Jau piekto gadu Austrumlatvijas
radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”
radoši darbojas pulciņš “Tehniskā
modelēšana un kokapstrāde”, kuru vada
skolotājs Nikolajs Stefanovičs. Pulciņu
apmeklē bērni un jaunieši no Rēzeknes
pilsētas un Rēzeknes novada izglītības
iestādēm. Nodarbību laikā viņi apgūst
zināšanas un prasmes dažādās tehniskās
jomās, attīsta spējas modelēšanā, gūst
radošu pieredzi un strādā ar dažādiem
materiāliem un instrumentiem. Pulciņa
audzēkņi ar lielu atbildību izturas pret
savu darbu.
2017.gada 24. janvārī norisinājās Rēzeknes vispārizglītojošo skolu
skolēnu
kokapstrādes
tehnoloģiju
konkurss “Topi par meistaru 2017”, ko
organizēja Rēzeknes Tehnikums sadarbībā ar Rēzeknes pilsēta Izglītības
pārvaldi. Konkursā piedalījās dalībnieki
no ARPC “Zeimuļs”, Rēzeknes Valsts
1. ģimnāzijas, Rēzeknes 3. vidusskolas,
Rēzeknes 5.vidusskolas, Rēzeknes
internātpamatskolas – attīstības centra
un
Rēzeknes
Katoļu
vidusskolas.
Konkursa uzdevumus dalībnieki

1.vecumu grupā 1. vietu ieguva
Pāvels
Narica,
Rēzeknes
3.vidusskolas
audzēknis, 2.vietu ieguva Iļja Ivanovs,
Rēzeknes 3. vidusskolas audzēknis,
un 3. vietu ieguva Andris Jefimovs –
ARPC “Zeimuļs” audzēknis.
2.vecuma grupā 1.vietu ieguva
Domeniks Svikša, Rēzeknes Valsts 1.
ģimnāzijas audzēknis, 2.vietu - Dāvids
Mikučs-Vilcāns,
Rēzeknes
Katoļu
vidusskolas audzēknis, 3.vietu ieguva
Ralfs Karpovs, Rēzeknes Katoļu vidusskolas audzēknis.
ARPC
interešu
izglītības
skolotājs N. Stefanovičs atzīst, ka ļoti
veiksmīgi tika organizēts un lietderīgi
izmantots konkursa laiks. Kamēr bērni
veidoja darbus, skolotājiem bija iespēja
piedalīties apmācībās par drošības
tehnikas noteikumiem. Liels gandarījums, ka daudzi no audzēkņiem, kas
ieguva godalgotās vietās, apmeklē
APRC “Zeimuļs” pulciņus. Liels
paldies konkursa organizatoru komandai Irēnai Kroičei un Jurijam Joninam
par viesmīlīgo uzņemšanu un mājīgo
atmosfēru visa konkursa laikā!
Interešu izglītības metodiķe
Agita Gailiša

Uzdevums bērniem! Atrodi atšķirības!

“Erasmus nedēļa Zeimulī jeb Creativitea with EVS
volunteers”
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā 13.janvārī norisinājās
Eiropas
brīvprātīgā
darba
veicējas Karolinas
Dobrzyckas projekta
“Youth
with
heart” (līg. nr. 2015-3-LV02-KA105000904) aktivitāte “CreativiTea with
EVS volunteers” ar mērķi iepazīstināt
pilsētas jauniešus ar Eiropas brīvprātīgo darbu, Erasmus+ programmu un tās
piedāvātajām iespējām.
Karolina Dobrzycka jau desmito mēnesi aktīvi darbojas Austrumlatvijas
radošo
pakalpojumu
centrā
“Zeimuļs”, kur aktīvi vada angļu
valodu bērniem un angļu sarunvalodas
klubiņu jauniešiem, kulinārijas meistarklases, filmu vakarus ,veltītus poļu
kultūrai
un
tradīcijām,
radošās
darbnīcas, veltītas animācijas un sejas
apgleznošanas tehnikām, poļu valodas
klubiņu,
realizējusi
starptautisko
Jaunatnes dienu pie Kovšu ezera,
vadījusi vairākas meistarklases Pasaules smaida dienai, kā arī piedalījusies
vairākos sadraudzības pasākumos.
Visas Karolinas īstenotās aktivitātes ir
vērstas uz neformālo izglītību, un šī
nebija izņēmums.

Aktivitātes “CreativiTea with
EVS volunteers” laikā Rēzeknes pilsētas jaunieši iepazinās ar vairākiem
Eiropas brīvprātīgā darba veicējiem,
kuri uz doto brīdi atrodas Latvijā un
darbojas vairākos Latvijas pilsētu
jauniešu centros, kā piemēram, Preiļu
brīvā skolā, Talsu novada fondā, Bauskas bērnu un jauniešu centrā un Liepājas jauniešu mājā. Aktivitātē iesaistītie
brīvprātīgā darba veicēji, kas ir
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pārvarējuši vairākus simtus kilometru
un ieradušies 13.janvārī Rēzeknē, ir
dalījušies savā bagātajā pieredzē ar
mūsu pilsētas jauniešiem, stāstījuši par
savām īstenotājām aktivitātēm centros
un dalījušies iespaidiem par dzīvi
Latvijā.
Jaunieši, kas apmeklēja šo
aktivitāti, arī
atzinuši,
ka
dotais
pasākums ir
ļāvis
labāk
novērtēt
Eiropas
brīvprātīgo
darbu, iepazīt
pašus
brīvprātīgā darba
veicējus
un
kultūru, kuru
viņi pārstāv, deva iespēju izmēģināt
savas angļu valodas komunikācijas
prasmes un lietderīgi pavadīt savu
brīvo laiku.

Eiropas
brīvprātīgā
darba
projekts “Youth with heart” tuvojas
savam noslēgumam, pēdējās aktivitātes
Karolina īstenos 10.februārī, bet bērni
un jaunieši vēl var pagūt apmeklēt
angļu valodas nodarbības (3-6 gadi),
sarunvalodas klubiņu un angļu filmu
vakaru.
Par brīvprātīgo darba aktivitātēm sekojiet www.zeimuls.lv un www.facebook.
com interneta vietnes grupā Brīvprātīgo darbs zeimulī.
ARPC jaunatnes darbiniece
Dana Pavļukeviča

