
 

 No 3.oktobra līdz 19. oktobrim         
norisinājās radošo darbu konkurss 
“Rudens stāsts”, kuru organizēja Aus-
trumlatvijas radošo pakalpojumu centrs 
“Zeimuļs”. Konkursa uzvarētāju apbal-
vošana notika 25.10.2016. pasākuma 
“Rudens svētki” ietvaros. 

 Konkursā tika iesniegti vairāk 
nekā 50 darbi no Rēzeknes pilsētas 
2.vidusskolas, Rēzeknes pilsētas         5. 
vidusskolas, Rēzeknes sākumskolas, 
ARPC “Zeimuļs” pulciņiem “Floristika”, 
“Laimīgā bērnība”,  “Rotājumi no pērlī-
tēm”, “Tamborējam sev un mājas inter-
jeram” un vides programmas “4H”. 
 Nomināciju “Kompozīcija no 
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ARPC “Zeimuļs” aizritēja sporta pēcpusdiena, veltītu Lāčplēša dienai.  Skolas tai pieteica komandas sastāvā no 5 zēniem vecumā no 13 līdz 

19 gadiem. Komandām  bija jāizpilda dažādi sporta uzdevumi, lai demonstrētu savu veiklību, izturību, saliedētību un atraktivitāti. 

Latvija ir 
mūsu mā-

miņa, bet mēs 
tās bērni. Man 

patīk mūsu Lat-
vija.  

bumbiņas mešana atspiešanās bumbiņas mešana 
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līdzjutējas 
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tobrī saņemto Latvijas valsts aizsardzības fonda 
“Lāčplēsis
mu bērnu un jauniešu radošās izpausmes pilnveidē, 
spodrinot Latgales tēlu Latvijā. 

 Viens mazs, mazliet ļauns  
rūķītis gribēja izjaukt citu rūķu prieku 
un noslēpa cepures, kuras bija jāno-
gādā Ziemassvētku vecītim, bet, kā 
jau pasakā, viss beidzās laimīgi un uz 
nejauko rūķi neviens neturēja ļaunu 
prātu…  
 Visi saprata, ka rūķītis, kas 
cenšas kādam sagādāt raizes, pats ir 
vientuļš un tāpēc reizēm ir grūtsir-
dīgs. Tad nu pārējie rūķi devās pie 
īgņas ciemos un sanesa pilnu namiņu 
cienasta no priežu sveķiem. Jauka 
pasaciņa pārdomām – uz ļaunu nav 
jāatbild ar ļaunu!        
 Protams, dzīvē ne katrreiz tā 
izdodas! Bet visiem gan ir skaidrs, - 
jo vairāk draugu, jo labāk! „Zeimuļa” 
bērni turklāt paši izveidoja savus   
labos, laipnos un smaidīgos rūķīšus, 

lai skatītājiem 
būtu skaidrs, 
ka ir pienācis 
laiks meklēt siltās cepures un kailu 
galvu staigāt vairs nevar.  
 Radošais darbiņš bērniem  
patika, it īpaši dekors un dzijas bizī-
tes, kas bija jāpielīmē pie cepurītēm. 
Te galvenais bija labi klausīties, ko 
un kā māca skolotāja M.Gailuma, tad 
viss sanāk no pirmās reizes. Rezultātā 
tapa ūsaini, bārdaini, sārtiem vaigiem 
un izspūrušiem matu ērkuļiem, biezās 
rakstainās un plānākās cepurēs, kas 
rotātas ķiršiem un āboliem, bet to-
mēr—laimīgi rūķīši! 

 L.Brīvers 

 Gan 
meite-
nes, gan 
zēni 
visu 
vasaru 
gaida 
ābolu 
ražu, 
taču vēl 
vairāk 
to gaida 
eži! 
Dažkārt 
āboli 
izaug 
tādi ne-
lieli un 
paskābi, bet 
tikai ne šo-
gad! Meite-

nes un zēni varēja tos lasīt pilnām saujām un pat ežiem 
vēl palika.  Tad nu eži sarosījās uz nebēdu un krāva uz 
adatām pašus skaistākos un raženākos. Uz to visu nos-
katījās “Zeimuļa” jaunie gleznotāji. 

Viktorija Rumjanceva, kam 11 gadi, uzzīmējusi 

ezi, kurš bēdīgs devās mājup, jo neatrada nevienu sēni. 
Taču kāda labsirdīga meitene viņu pacienāja gan ar 
sēnēm, gan ar āboliem. 

Anna Oļševska no 4. klases noskatījās, kā viens 
ezis visiem spēkiem nopūlas uzvelt mugurā varenu, 
košu ābolu, taču nav viegli. Ābols ir tikpat liels, cik 
ezis! 

Bet Anna Ščupaka, arī no 4.klases, uzgleznoju-

si ežu-
ku, 
kurš 
atradis 
zem 
koka 
tik 
daudz 
ābolu, 
ka ap-
jucis, 
kā  lai 
tos ta-
gad 
aiz-
stiepj 
līdz 
savai 

migai? 
Ežuks 
grib sa-
vākt vi-
sus, jo ziema gara un neies tak pēc 
vitamīniem uz aptieku! 

             Ksysha_ivas  
 

  „Zeimuļa” bērni ar lielu rūpību un 
degsmi ķērās paust savu attieksmi pret 
dzimto pilsētu, ko, protams, mīl jau kopš 
mazotnes! Košas mājas ar gaismām logos, 
silti sakurinātas 
krāsnis ar gar-
šīgām vakari-
ņām, sakopti 
pagalmi ir tas, 
ko skolēni at-
klāj savā redzē-
jumā par Rē-
zekni. Ja tāda 
tā vēl pagaidām 
nav šodiena, 
tad noteikti—
izrādīsies nā-
kotnē. Tieši par to arī devāmies pajautāt 
pulciņu apmeklētājiem. Latviju pēc vairā-
kām desmitgadēm vieni redz nopietni au-
gušu, bet citi ķērās jokoties no visas sirds.  
 Ksenija domā, ka Rēzekne izpletī-
sies krietni lielāka, modernāka un būs vai-
rāk izklaižu bērniem. Endija prāto, ka Rē-
zekne kļūs  kā pasaku zeme sendienās.  Te 

gan viņa nepaskaidro, par kuru tieši pasaku 
ir runa. Aigars saka, ka Rēzeknē noteikti 
būs jaunas un modernas celtnes. Citi bērni 
arī pajokojas, fantazējot, ka Rēzekne ieka-

ros Poliju un 
Baltkrieviju un 
kļūs par galvas-
pilsētu. Bet Liza 
vēl piebilst, ka 
Rēzeknē kļūs 
vairāk fast food 
ēstuvju, jo vis-
iem garšos frī 
kartupeļi. 
 Mēs, 
protams, šodien 

nevaram zināt, 
kāda kļūs šī pilsēta pēc daudziem gadu 
desmitiem, taču, ja izturēsimies pret to ar 
mīlestību, tā noteikti mums atbildēs ar to 

pašu! 

Ksyusha_ivas 

 
6.klasē, jau 5 gadus es pie-
dalos Rēzeknes pusmarato-
nos. Šobrīd esmu skrējusi 
jau 11 reizes! Man patīk būt 
klāt pēc iespējas vairāk vis-
os skolas un 
sākumos, bet piedalīties ša-
jos skrējienos man ieteica 
tieši skolotāja. Tas laikam 
tāpēc, ka arī sporta stundās 
man patīk būt aktīvai un 
vienmēr sacensties. Ja runā-
jam par lielajiem pilsētas 
skrējieniem, man šķiet, ka 
pavasarī skriet ir vieglāk, jo 
tomēr laiks ir siltāks. Reiz 
kādā rudens maratonā vis-
iem tā dalībniekiem nācās 
skriet arī pa sniegu, bet tas 
mūs neuztrauca. Kad es 
skrienu, es domāju arī par 
savu rezultātu.  No vienas 
puses, skrienot nāk prātā arī 
nogurums un atlikušais ceļa 
daudzums, bet nekad ne-
esmu vēlējusies noiet no 
trases. Pirmo vietu neesmu 
ieguvusi, taču nākotnē no-
teikti pacentīšos! Mūsu kla-



                                         
 
 

 
 
 

 
`Valsts simt-
gades priekšva-
karā ARPC 
“Zeimuļs” svi-
nīgi izskanēja 
LR dibināšanas         
gadadienai vel-
tītais svētku 
koncerts 
“Latvijai 100” 
un saņemta 
“Gada balva 
interešu izglītī-
bas jomā”. 
Svētku koncer-
ta sākumā 
ARPC 
“Zeimuļs” va-
dītāja J.Kušča 
tika godināta 
par šī gada ok-

tobrī saņemto Latvijas valsts aizsardzības fonda 
“Lāčplēsis” bronzas Goda zīmi  par nozīmīgu ieguldīju-
mu bērnu un jauniešu radošās izpausmes pilnveidē, 
spodrinot Latgales tēlu Latvijā.   

 Rēzeknes pilsētas domes pateicības rakstus par 
nozīmīgu ieguldījumu un pašaizliedzīgu, ilggadēju dar-
bu pašvaldībā saņēma Austrumlatvijas radošo pakalpo-
jumu centra pedagogi un darbinieki: Mārīte Sulojeva, 
Nandita Kirejeva un Antoņina Golovinska. 
  “Gada balva interešu izglītības jomā” tiek rīkota 
jau ceturto reizi ar mērķi apzināt un novērtēt interešu 
izglītībā iesaistīto bērnu un jauniešu sasniegumus, moti-
vēt pedagogus un izteikt atzinību audzēkņiem  par sa-
sniegumiem interešu izglītībā. Centra audzēkņi un viņu 
vecāki, pedagogi un darbinieki pieteica 46 pretendentus. 
  Nominācijā “Par ieguldījumu interešu izglītī-
bā” tika izvirzīta Astronomijas pulciņa skolotāja Liena 
Poiša, Mūsdienu deju pulciņa skolotāja Anna Zmeikina, 
Kulinārijas pulciņa skolotāja Inese Sondore un Šūšanas 
darbnīcas skolotāja Skaidrīte Romančuka. Galvenā bal-
va par ieguldījumu interešu izglītības attīstībā, par rado-
šu, kvalitatīvu darbu audzēkņu izglītošanā un audzinā-
šanā, par augsto novērtējumu no kolēģiem, audzēkņiem 
un viņu vecākiem pēdējā mācību gada laikā, tika pie-
šķirta skolotājai Inesei Sondorei.  
  Nominācijā “Par mūža ieguldījumu interešu 
izglītībā” tika izvirzīta Sporta deju pulciņa skolotāja 
Ilona Kalniņa un Ģitārspēles pulciņa skolotājs Andris 
Repelis. Galvenā balva par ilglaicīgu un nozīmīgu pro-
fesionālo ieguldījumu saņēma Ilona Kalniņa.   
 Nominācijā “Debija interešu izglītībā” balvu 
par kvalitatīvu un aktīvu līdzdalību pasākumos, par ra-
došu darbu ar audzēkņiem saņēma Lego robotikas pul-

ciņa skolotājs Ed-
munds Kada-
kovskis. 
 Nomināci-
jā “Par sasniegu-
miem interešu 
izglītībā”, virzot 
audzēkņus dalībai 
ne vien pilsētas 
vai Latgales mē-
roga turnīros un 
čempionātos, bet 
arī starptautiska-
jos konkursos, 
Gada balva pa-
sniegta Šaha pul-
ciņa skolotājam 
Aleksandram 
Vasiļjevam. 
 Par svētku 
noskaņu rūpējās 
pulciņa “Vokālā 
studija”, ģitārspē-
les, sporta deju, 
folkloras studija 
“Vīteri”,  kā arī 
“Moderno deju pulciņa” audzēkņi.         

I.Zavjalovs  
 

 Kaut arī mācos tikai 
6.klasē, jau 5 gadus es pie-
dalos Rēzeknes pusmarato-
nos. Šobrīd esmu skrējusi 
jau 11 reizes! Man patīk būt 
klāt pēc iespējas vairāk vis-
os skolas un „Zeimuļa” pa-
sākumos, bet piedalīties ša-
jos skrējienos man ieteica 
tieši skolotāja. Tas laikam 
tāpēc, ka arī sporta stundās 
man patīk būt aktīvai un 
vienmēr sacensties. Ja runā-
jam par lielajiem pilsētas 
skrējieniem, man šķiet, ka 
pavasarī skriet ir vieglāk, jo 
tomēr laiks ir siltāks. Reiz 
kādā rudens maratonā vis-
iem tā dalībniekiem nācās 
skriet arī pa sniegu, bet tas 
mūs neuztrauca. Kad es 
skrienu, es domāju arī par 
savu rezultātu.  No vienas 
puses, skrienot nāk prātā arī 
nogurums un atlikušais ceļa 
daudzums, bet nekad ne-
esmu vēlējusies noiet no 
trases. Pirmo vietu neesmu 
ieguvusi, taču nākotnē no-
teikti pacentīšos! Mūsu kla-

sē sacensībās parasti pie-
dalās lielākā daļa bērnu.  
 Šogad maratons 
bija īpašs, jo veltīts Lat-
vijas jubilejai un tāds 
vispār var notikt tikai 
reizi 100 gados! Skriet 
nebija viegli, bet svētku 
noskaņa un arī ļoti lielais 
skatītāju pulks ar saviem 
aplausiem palīdzēja. Tas 
ir diezgan patīkami, ka 
ceļā kāds uzsauc laba 
vēlējumus un pasaka, 
kādi malači mēs esam. 
 Gribu ieteikt pie-
dalīties pilsētas skrējie-
nos arī citiem, jo tas 
sniedz gandarījumu. 
Dažreiz mēs nepadomā-
jam, kāda tieši ir Rēzek-
ne, savukārt skrienot—to 
ieraugām it kā no jauna 
un, teikšu, te ir ar ko le-
poties! Tādu cilvēku kā 
Rēzeknē nav nekur citur 
pasaulē! 
 

Jelizaveta Parfenova 



 

Jevgenija Kušča 

ARPC “Zeimuļs” vadītāja 

26441917 

Interešu izglītības metodiķe 

27854724 

Eleonora Ivanova 

Jaunatnes lietu speciālists 

26033202 

Olga Strode 

Metodiķe darbam ar bērniem un          
ģimenēm  

28375137  

Inese Brīvere 

Interešu izglītības skolotāja 

26727497 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Skolotājas Ineses Nartišas vadīta-
jā Dekoratīvās mākslas pulciņā top svinī-
bām vispiemērotākie svētku dekori. Ja 
pietiek pacietības un prasmes strādāt ne-
steidzīgi, tad veiklas rokas pagatavo gan 
atsevišķus dekora elementus, gan atklāt-
nes un dažus citus sīkumus, ko var dāvi-
nāt jubilejās. Skolotāja iemāca au-
dzēkņiem arī izpratni par kompozīciju, 
lai rezultātā dāvinājums izskatītos gau-
mīgs un piemērots. 

D.Muravjova 

Svētki visai ģimenei! 
 Visa novembra mēneša garumā „Zeimuļī” skanēja bērnu 
gaviles, jo tika organizēts ļoti daudz pasākumu. Vienā no tiem—
svētkos visai ģimenei—bērniem ar vecākiem bija jāveic 10 pār-

baudījumi ar uzdevumiem, kuru pieraksti piedalījās arī loterijā. 
Atjautība, skolā gūtās zināšanas un fantāzija ļāva ātris rast vaja-
dzīgās atbildes. Vinnētāji tika arī pie veselīgām un tieši ziemas 

mēnešiem noderīgām balvām – našķiem un vitamīniem bērniem. 
Par dalību svētkos kā lieliem, tā 
maziem ARPC organizatori bija 

sarūpējuši gardu mielastu – ļoti gar-
šīgu zupu ar dažādiem cepumiem. 
Sacensties visai ģimenei ir ļoti sva-

rīgi, jo tā mēs vēl vairāk rūpējamies 
viens par otru. 

 

K.Ivanova 

 Attieksme pret mājdzīvniekiem 
dažādās pasaules valstīs atšķiras. Ja 
Ēģiptes pilsētā Imailijā norisinās ikgadē-
jās kamieļu festivāls, kura ietvaros no-
tiek kamieļu skriešanās sacīkstes, tad 
Rēzeknē uzmanība četrkājainajiem drau-
giem tiek pievērsta ne mazāk. Tik ilgi 
gaidītajā Latvijas simtgades skrējienā 
šoreiz varēja ņemt līdzi savus mājdzīv-
niekus, kas daudziem sagādāja neredzētu 
prieku un azartu. Izrādās, ka sportiskākie 
no astaiņiem ir suņi, kas, starp citu, arī 
finišēja pirmie. Šai reizē gan bija ieradu-
šies vien sugas pārstāvji, bet tiem, kam 
nav ciltsrakstu, atlika vien skatīties ma-
ratonu TV ziņās. Tomēr, izņemto suņus, 
skrējienu papildināja arī kāds ļoti no-

pietns melns runcis, kura saimniece, to 
reiz atradusi uz ielas, tagad saudzīgi ne-
sa klēpī. Tāpat sacensības gars piemita 
arī diviem trusēniem, kas savu saimnie-
ku rokās jutās ne vien pārliecināti par 
uzvaru, bet arī droši, ka nekļūs šai skrē-
jienā par medījumu! 

K.Strods 
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