
 

 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 

Šajā numurā lasiet:  
Aprīlis—joku mēnesis! 
Izstādes 
Lego čempionāts Rēzeknē 
Gaidām Lieldienas 
Erasmus+ jaunieši viesojas 
„Zeimuļī”  
Astronomi pēta zvaigznes 
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«Tu manis navaicoj, vai mī-
ļoju tāvu svīdrim laisteitū ze-
mi. 
Vai  mīļoju skaneigu mežu, 
zeļteitus teirumus, pučem 
izrūtōtas pļovas, 
 zemes acs - azarus... 
Es latvīte asu! » 
(Naaizmierstule.)  

 Aglonas vidusskolā 
notika Naaizmērstulei veltī-
tā Latgales novada lauku 
skolu jaunrades darbu un 
ilustrāciju konkursa noslē-
guma pasākums. Šim kon-
kursam savu rakstīto radošo 
darbu bija iesniedzis arī 
ARPC "Zeimuļs" žurnālisti-
kas pulciņa dalībnieks Hu-
berts Zimackis. Viņa darbs 
bija patriotisks un ar dziļu 
domu.  
 Konkurence bija sīva. 

Žūrija piešķīra 
Hubertam Pateicību par da-
lību, kā arī balvas par pie-
dalīšanos konkursā.  
Huberts saņēma kalendāru, 
grāmatas, pildspalvu ar Ag-
lonas novada lo-
go. Jāpiebilst, ka neskatoties 
uz to, ka Huberts mācās 9. 
klasē, gatavojas eksāme-
niem, viņš regulāri piedalās 

dažādos konkursos. Aprīļa 
beigās H. Zimackis vienīgais 
no ARPC žurnālistikas pul-
ciņa  ir aicināts uz Kuldīgu, 
kur notiks K. Skalbem veltī-
tā konkursa laureātu apbal-
vošana.  

D.Kuzņecova 

“Joki,  

joki!”
 Katram zināms, ka 1.aprīlis ir 

Smieklu diena, kas parasti pat mazsvarī-
giem notikumiem piešķir īpašu rotaļīgu-

mu. Katrs, kas ciena humoru, šai dienā 

cenšas kaut kā izjokot savus biedrus un 
ģimenes locekļus. Galvenais, lai būtu 

smieklīgi, bet ne aizvainojuši! 1. 

aprīļa jokam jābūt smalkam  Mūsu klase 
1.aprīlī piedalījās joku konkursā “BOOM”. 

Ar mums kopā sacentās vēl 3 klases. Līdz sā-

kumam mums bija 3 stundas, tāpēc ar visu 
komandu metāmies uz veikalu pēc našķiem. 

Tā bizodami, mēs gandrīz nokavējām šova 

sākumu. Atlika ļoti maz laika, lai nogrimētos. 
Es pati biju ideju autore un komandas   kap-

teine, bet pēc plāna viss nesanāca.  Jau 1. min mēs no-

jukām, jo  viens dalībnieks nepaņēma mikrofonu un 
aizskrēja no skatuves. Tāds bija mūsu realitātes šova 

“Jautrās pOdziņas” sākums. Uzstājāmies ar ainiņu, ka 

meitenītei huligāni gribēja atņemt čupa-čup un telefonu, 
bet pirmklasniece viņiem kārtīgi sadeva. Rezultātā mū-

su komanda saņēma 

vismazāk punktu un 
garšīgu kūku nominā-

cijā “Jautrie un Dros-

mīgie”. Nākamreiz 
mēs apņēmāmies būt 

atbildīgāki un uzstā-

ties, neskatoties ne uz 
ko! 

             Komanda 
“SKVO” 

 

 Dalībnieki no Lu-
dzas, Bulgārijas, Francijas, 
Itālijas, Rumānijas, Turci-
jas, viesojās „Zeimuļī” , lai 
aplūkotu mūsu pulciņu un 
Rēzeknes mediju darb. 2 
gadu garumā jaunieši no šīm 
valstīm Itālijā virtuālajā la-
boratorijā apguva jaunus 
digitālos rīkus caur atklātu 
pieeju internetam. Francijā 
iesaistījās pocketfilmu vei-
došanā, franču skolotāju un 
Monpeljē jauniešu filmu 
studijas filmu veidošanas 
speciālistu vadībā. Rumāni-
jā darba grupā ar policijas 
pārstāvjiem pētīta tēma par 
datu aizsardzību internetā; 
veidotas infografikas, iegū-
tas zināšanas WordPress 

bloga izmantošanā mācību 
procesā, eTWinning un On-
line platformu pielietojumā. 
Bulgārijā filmēts video: 
‘’Kādu es gribētu, lai cilvēki 
mani redz internetā? Mana 
online personība’’, 
‘’Vai  cilvēki vēlas, lai vi-
ņus filmē?”, ‘’Kā var atrisi-
nāt personīgās problēmas 
offline?’’. Projekts “Digitālā 
un mediju kompetence ilgt-
spējīgai mūžizglītībai” no-
slēdzās Ludzas pilsētā, kur 
dalībnieki iepazina vietējo 
mediju darbību, aplūkoja 
vecpilsētu, viesojās ģimnā-
zijā un nedēļu dzīvoja vietē-
jās ģimenēs. 

I.Zavjalovs 

Jaunrades darbu  
konkursā 



 

 Ar Lieldienām saistāmas daudzas tradīcijas un ticējumi, kas ļauj iegūt labāku veselību, labāku ražu, pārticību un mieru mājās. Dažus no 
tiem iesakām izmēģināt!  
Kas gribēja sev veiksmi nodrošināt, tam Lielās dienas rītā pār šūpoļu koku bija jāmet trīs olas tā, lai nesasitas.  
Lieldienās olas vārot nedrīkst pūst uguni, jo tad olas plīst.  
Kas Lieldienās olas zogot, tas paliekot tikpat pliks kā ola.  
Ja bļodiņā griežot divas olas ar pirkstu, tās sasitas, tad nākamā gadā apprecēsies.  
Lietus pirmā Lieldienā norāda, ka līdz vasaras svētkiem katra svētdiena būs lietaina.  
Ja Lieldienu rītā saule uzlēkusi spodra, būs karsta vasara.  
Lieldienu naktī ar pīlādža rungu jāskrien apkārt mājai, lai burvji netiek mājā iekšā.  
Lai būtu sārti vaigi, Lieldienu rītā pirms saullēkta jāapēd vismaz 13 dzērveņu ogu.   
Ja negrib, lai ir lielas kājas, tad vajag Lieldienu rītā ar kailām kājām uzkāpt uz akmens.  
Lieldienas rītā pirms saules lēkta jāuzliek sāls uz staba gala un jāatstāj līdz saules rietam,
- derīgs visām slimībām.  
Kurš Pirmajās Lieldienās pirmais laukā iziet, tam tajā gadā laime gaidāma.  
Lieldienās ēd zirņus, lai bagātību iegūtu.  
Ja Lielās piektdienas rītā istabas gružus uzber uz otra saimnieka zemes, tad to gadu mā-
jās nebūs ne blusas, ne mušas.  
Citiem neredzot, Lieldienas rītā jālasa skaidas, malkas gruži un jānoglabā mājās - vēlāk 

tie nesīs naudu.   
Ja saimes tēvs Lieldienās olu sagriež tik daļās, 
cik cilvēku, tad saime dzīvojot saticīgi. 
 „Zeimuļa” bērni paši pārbauda šos ti-
cējumus, bet, lai svētku gaidīšana sokas raitāk, 
viņi rīkoja gan konkursus, gan izstādes!
17.aprīlī ARPC “Zeimuļī” norisa zīmējumu un 
stāstu konkursa uzvarētāju apbalvošana un 
radošās darbnīcas “Krāsainās Lieldienas”. Da-
lībnieki izgatavoja vienkāršus un skaistus su-
venīrus gan sev, gan saviem  draugiem, ra-
diem. Meitenes ķērās izgatavot mājas rotāju-
mus, apsveikuma atklātnes, izmantojot dziju, 
papīru, filcu un  citus materiālus. Radošās dar-
bnīcas katrreiz aicina eksperimentēt un uzdro-
šināties,  atklāt jaunus talantus sevī un iemācī-
ties vēl neizmēģinātas lietas. 

 Jeļizaveta Tokareva 

LATVIJAS 47. ASTRO-
NOMIJAS ATKLĀTĀ 

OLIMPIĀDE 2019 

 Saules sistēmas planētu raksturlielumi, kura no 
zvaigznēm Rīgā 9. aprīlī pusnaktī atradīsies rietumu pusē 
pie horizonta, kur Zemes-Mēness sistēmā atrodas punkts 
L2, raugoties no Mēness, kāds ir galaktikas A absolūtais 
spožums zvaigžņlielumos un citi jautājumi ir vien neliela 
daļa no tiem, uz ko bija jāatbild šeit sabraukušajiem 
olimpiādes dalībniekiem. Uz atklātās astronomijas olim-
piādes klātienes kārtu tika uzaicināti skolēni, kuri neklā-
tienes kārtā saņēma vismaz 21,0 punktu un vairāk. Re-
zultātā Rēzekni pārstāvēja 11 dalībnieki. Pārbaudījuma 
gaitā mūsu Rēzeknes 5.vidusskolas 12.kl.skolniece Līga 
Pentjuša ieguva 4.vietu (63 punktus) un Atzinību par da-
lību olimpiādē, savukārt Ābeltiņš Mārtiņš ierindojās (31 
punkts) 27.vietā. 
 Ne katrs zina, ka  Mazajam princim uz vienas no 
mazajām planētām bija īpaša aita - viena tās puse bija 
gaiša, bet otra tumša. Aitas gaišā puse atstaroja 96% 
gaismas, bet tumšā puse atstaroja 2% gaismas – tāpat kā 
planētas virsma.  Kādā reizē, kad aita ganījās uz mazās 
planētas ziemeļpola, to vēroja astronoms no Zemes. Kad 
planēta rotējot bija pagriezusi pret astronomu aitu ar 
gaišo pusi, mazā planēta  
izskatījās spožāka nekā, kad  
planēta rotējot bija pagriezusi  
pret astronomu aitu ar tumšo pusi. 
Cik liela ir planētas redzamā  
spožuma izmaiņa, ja aitas vienas  
puses laukums ir 30 reizes  
mazāks nekā mazās planētas  
redzamā diska laukums?  
Planētas virsma gaismu  
atstaro viscaur vienādi.  

28 dalībnieku konkurencē pareizākās atbildes zi-
nāja un pirmo vietu izcīnīja RTU Inženierzinātņu 
vidusskolas 10. klases skolnieks Toms Cerbulis. 
Skolēni no 8. – 12. klasei pārstāvēja Rīgu, Skrīve-
rus, Rēzekni, Cēsis, Daugavpili, Lielvārdi, Jēkab-
pili, Jelgavu, Jūrmalu, Vaiņodi un Valmieru. Lat-
vijas Astronomijas biedrība sadarbībā ar LU IT 
departamentu, LU FMOF Fizikas nodaļu,  kā arī 
LU izdoto populārzinātnisko žurnālu par astrono-
miju “Zvaigžņotā debess” ir pasākuma organizato-
ri. Galveno balvu – teleskopu Tomam Cerbulim 
nodrošināja www.ieskaties.lv – Latvijā lielākais 
teleskopu un optikas internetveikals. 

                                                  A.Viļums  

http://www.ieskaties.lv/


 

 Jaunatnes iniciatīvu projektu 
konkursa ietvaros Rēzeknē  aizvadīts 
pirmais Rēzeknes pilsētas LEGO ro-
botikas kauss 2019, kas organizēts, 
lai sekmētu skolēnu interesi par teh-
niskajām profesijām, pilnveidotu 
konstruēšanas prasmes, kā arī popula-
rizētu LEGO robotiku. Ideja radās 
pirms gada, piedaloties sacensībās 
Strūžānos pie Ivara Igauņa. Pateico-
ties SK“Spāks” atbalstam, notika arī 
disciplīna 2x2, kur ir tie paši sumo 
noteikumi, tikai  komandā un robotus 
jākontrolē attālināti, ar telefonu palī-
dzību. Tā Rēzeknē satikās Latgalē 
spēcīgākās 8 organizācijas un indivi-
duālie cīnītāji - gan meitenes, gan zē-
ni. Kristaps  Salmanis ir pieredzējis 
Siguldas, Maltas un Preiļu robotikas 
čempionātu dalībnieks, kas  jau ierasti 
mājās pārved godalgas par labākajiem 
sasniegumiem, pateicoties tieši savam 
robotam. 
 Kristapa robotam  lāpsta ir 
galvenais ierocis. Tas ir tāds  stūmējs 
un lāpsta ir balta – var apmānīt  sen-
soru.  
 Juris, Krišjānis, Kristaps un 
Rolands ir “Zeimuļa” Lego robotikas 

spēcīgākie meistari, kas savā 
starpā nekonkurē, 

bet ir ga-
tavi 

viens otru atbalstīt. 
Sabraukušie Maltas, Kaunatas, Gai-
galavas, Daugavpils un Ludzas, 

Strūžā- nu un Nautrēnu 
dalīb-

nieki viens otru jau 
labi pazīst un zina, kādu uzvaras stratē-
ģiju pielietot. 
 Rolands Lesničijs no “Zeimuļa’ 
LEGO komandas  saka, ka  jāmāk taisīt 
no Lego, jāmāk programmēt un jāzina, 
ko pretinieks darīs. Savs mērķis te ir 
katram dalībniekam – kā mazāk piere-
dzējušajiem, tā arī jau labi pazīstama-
jiem. 
 Vita Petrova ir dalībniece no 
Daugavpils, 3.vietas ieguvēja Lego Su-

mo 6.-12.kl. Kopumā kopvērtēju-
mā Latvijas čempionātā viņa ir 
2.vietā un krāj punktus. Nekad 
nevar zināt, kurš robots uzvarēs, 
tāpēc ka ļoti daudz ir atkarīgs no 
programmas. Vitai ļoti patīk tas, 
jo viņa grib iestāties RTU. Dalība 
čempionātā ir vērtīgi pavadīts 
laiks, jo te var izprast savus nā-
kotnes plānus un iepazīt daudz 
līdzīgi domājošu jauniešu. 
 Ivars Igaunis, tiesnesis, 
Jaunstrūžānu un Nautrēnu LEGO 
komandu vadītājs  saka, ka  čem-
pionātu ir daudz. Viņš ir patīkami 
pārsteigts, uz šejieni  ērti atbraukt 
novada bērniem. Tas ir ļoti labs 
rādītājs un liecina par to, ka 
mums ir savas komandas, mēs 
paši esam stipri. 

 Robotikas entuziastu  no 
visas Latgales cīņā Lego Sumo 
2x2 “Spāks” 1.-5.kl.grupā uzva-
rēja “Zeimuļa” komanda, aiz se-
vis atstājot Gaigalavas pamatsko-
lu un Kaunatas vidusskolu. Do-
mājams, ka turpmāk Rēzeknē šī  
Lego cīņu kategorija kļūs par tra-
dicionālu disciplīnu. 

 

A.Bogdanovs 
 

28 dalībnieku konkurencē pareizākās atbildes zi-
nāja un pirmo vietu izcīnīja RTU Inženierzinātņu 
vidusskolas 10. klases skolnieks Toms Cerbulis. 

klasei pārstāvēja Rīgu, Skrīve-
rus, Rēzekni, Cēsis, Daugavpili, Lielvārdi, Jēkab-
pili, Jelgavu, Jūrmalu, Vaiņodi un Valmieru. Lat-
vijas Astronomijas biedrība sadarbībā ar LU IT 

kā arī 
LU izdoto populārzinātnisko žurnālu par astrono-

ir pasākuma organizato-
teleskopu Tomam Cerbulim 

Latvijā lielākais 

http://www.ieskaties.lv/


 

Jevgenija Kušča 

ARPC “Zeimuļs” vadītāja 

26441917 

Dana Pavļukeviča 

Interešu izglītības metodiķe 

26318408 

Eleonora Ivanova 

Jaunatnes lietu speciālists 

26033202 

Agita Gailiša 

Interešu izglītības metodiķe 

29507088 

Olga Strode 

Metodiķe darbam ar bērniem un          
ģimenēm  

28375137  
Inese Brīvere 

Interešu izglītības skolotāja 

26727497 

 

KLUSĀ DABA 
 Kas ir klusā daba? Kad aiz loga laukā viss 
ir klusu? Reizēm arī tā… Tomēr gleznotājiem 
klusā daba var atklāties jebkur, arī istabā. Jo, kā 
izrādās, viss ir dzīvs un izstaro savu enerģiju. Arī 
vienkārša vāze ar vai bez ziediem. Skolotāja Ilze 
Ontužāne māca mazajiem gleznotājiem ierau-
dzīt skaisto un dabisko it visam sev apkārt. Tā 

pa salijuša dārza taciņu garām aizrāpo gliemezis. Cik daudz šķēršļu tam jāpār-
var. Gliemeža daba pati par sevi klusa, kaut gan mēs nezinām, par ko viņš domā. Cik labi ir vien-
mēr būt ar savu mājiņu uz muguras! Var ceļot uz jebkuru dārza stūri un neuztraukties, ka nokavēsim 
vakariņas. Gliemezis var nekad nesteig- ties un mierīgi aplūkot savā ceļā katru ziedu, akmentiņu un 
vaboles. Tikpat klusa daba ir arī kaķiem, kas uz māju jumta vēro naksnīgās debesis. Kaķi, protams, 
mēdz celt kņadu, taču tikai tad, ja tos traucē. Citādi arī viņi labprāt paklusē vai kopā ar draudziņu 
seko krītošai zvaigznei un iedomājas sa- vu murraino vēlēšanos. 

I.Zavjalovs 

 un skolotājai piepalīdzot, top kronīši, tulpes un cālēni. 
Katru pavasari, tiem parādoties, izjūtam patiesu prieku un pa-
smaidām par to, ka nu ziemai tiešām iestājies gals. Tūliņ, tūliņ 
parādīsies arī īstie ziedi, uzspīdēs vairāk saules un iestāsies silti, 
bet „Zeimuļī” šis siltums jau ir klāt! 

D.Muravjova 

MANA   MĪĻĀKĀ  MULTFILMA 

 Mūs katru visvairāk uzrunā jautras bērnu 
multfilmas. Ilgu laiku daudziem patika “Lote no 
Izgudrotāju ciema” un “Simsoni”.  Bērniem patīk 
“Trokšņu ciema bērni” un  filma “Annie”. Daudzas 
multfilmas nāk no iepriekšējām desmitgadēm un 

interesanti vērot, kā to pašu stāstu var izstāstīt 
daudzveidīgi. Lai arī bērnībā ne visi lasa grāmatas, 
kāds noteikti ar pasakām iepazīstas kino. Ir daudz 
animācijas šedevru, kas bērnus rosina uz pozitīvām 
pārmaiņām. „Smūfiji” un  „Mikipele” tagad kļuvu-

ši par daudzu mazo meiteņu iecienītākajiem tēliem, 
bet „Trīs sivēntiņi” jau tiek aizmirsti. 
Savukārt fimo meistaru rokās katra figūriņa it kā 
izkāpj no TV ekrāna tieši mums uz plaukstas! 

A.Muhina 

 Dēvēt sevi par pirmajiem pavasara vēstne-
šiem var ne tikai sniegpulkstenītes vai kreimenes. 
Šo titulu var piešķirt arī stārķiem un citiem gājput-
niem. Tieši marts un aprīlis ir tas laiks, kad sa-
plaukst ziedi un atlido taureņi. Kaut arī Latvijā 
nemīt eksotisko zemju taureņi, „Zeimuļa’ bērnu 
zīmējumos tie koši jo koši! Tiem kaimiņos at-
mostas arī gliemeži, kas, izrādās, ir ļoti smaidīgi. 
Košums, saules stari, zaļojoši lauki ir pavasara 
krāsu pamats.  

L.Brīvers 
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