
Šajā numurā lasiet: 
Skola klāt!
Tēva diena

skolotājiem, protams, gribējās redzēt arī klases bied-
rus. "Zeimuļī" es iešu uz keramikas pulciņu. 

nākt uz zīda un stikla apgleznošanu un aerobikas pul-
ciņu.

1.septembri! Ar prieku satiku klases biedrus un skolo-
tājus, arī viņi bija sailgojušies. Šogad 
tikšanās izvērsās jo īpaša, tā kā pašizo-

priekšmeti, kuru nebija iepriekš. Ilvai šķiet, ka 
pēc garās karantīnas un vasaras brīvlaika sko-

Šoruden skolās un arī „Zeimuļī” ir ne-

Plašāka informācija par visām program-

Roberts un Elīza



Veselas nedēļas garumā 
Austrumlatvijas radošo pakalpo-
jumu centrā “Zeimuļs” aizritēja Tē-
va dienai veltītas darbnīcas un 
konkursi. Tostarp arī  orientēša-
nās spēle visai ģimenei—“Kopā 
mēs esam spēks”. Komandā varē-
ja būt no 3 līdz 6 personām. Vecu-
mam un fiziskajai sagatavotībai 
nebija nozīmes. Lai piedalītos 
spēlē, telefonā bija jāielādē apli-
kācija „Roadgames”, lai atzīmētos 
kontrolpunktos un uzdevumu iz-
pildē. Ceturtdien, 17.septembrī 
no plkst. 16.30 komandām tiks dots 
starts doties distancē. Tajā nācās 
nodemonstrēt gan savu asprātību 
un atjautību, gan komandas salie-
dētību un veiklību. Neskatoties uz 
apmākušos laiku, cīņas spars ne-
izdzisa. Tā rezultātā par  labāka-
jām tika atzītas 3 komandas—
Volkovu ģimene, Oļševsku ģimene 
un Baltalkšņu ģimene, kas saņē-
ma arī īpašas balvas no spor-
ta preču veikala “Planēta”. Savukā
kt Iļjinu ģimene par sasniegtajiem 
rezultātiem dosies uz Līgatnes 
Dabas parku.

Paralēli orientēšanās spē-
lei apmeklētāji kā jau ierasts ie-
saistījās arī radošajās darbnīcās 
un izglītojošās spēlēs par dabu, 
noslēgumā draudzīgi nobaudot arī 
cienastu - siltu putru un kar-
stu tēju.

Annija

Kādi tēti ir ARPC „Zeimuļs” 
bērniem, stāsta paši audzēkņi.

Roberts:
Mans tētis ir diezgan nopietns un 
pat stingrs, grib, lai viss būtu pēc 
viņa prāta. Viņš ir muzikants. Bieži 
vien brīvajā laikā viņš skatās fil-
mas. Pārāk daudz ko viņš man nav 
iemācījis, bet dažas lietas gan. 
Mans tētis labi spēlē šahu un ierā-
dīja arī man dažus gājienus. Cit-
reiz viņš mēdz šo to pagatavot va-
kariņām, bet tas nav pārāk bieži. 
Kad izaugšu, es gribētu būt savā-
dāks nekā mans tētis. 

Diāna:
Tētis strādā apsardzē. Viņš ir pie-
tiekami stingrs, bet vienlaicīgi arī 
ļoti mīļš. Kopā ar manu mazo mā-
su tētis mūs ved uz atrakcijām, bet 
dažreiz, lai neredz  mamma, viņš 
mums pērk saldumus.  Tētis ir 
jautrs un "Ezerkrastos" kopā ar 
mums izgāja visas šķēršļu joslas. 
Uz manu tēti vienmēr var paļau-
ties, viņš tur doto vārdu, ja ko ir 
apsolījis. Mans tētis ļoti labi gata-
vo, parasti tās ir vakariņas, kād-
reiz viņš gribēja kļūt par pavāru. 
Ja vajag, viņš var izmazgāt arī grī-
du. Tētis var palīdzēt arī ar mājas-
darbu pildīšanu. Kabatas naudu 
mums ar māsu dod gan mamma, 
gan tētis. Es gribētu no sava tēta 
vairāk mācīties nopietnību, jo paš-
reiz esmu diezgan nebēdnīga. Es 
gribētu lai nākotnē man vīrs būtu 
tāds, kāds ir mans tētis.

Rihards: 
Mans tētis ir ļoti 
labs, mīļš un hmmm... ļoti, ļoti labs. 
Man tētis nozīmē ļoti daudz ko, jo 
viņš man nopirka  divriteni un vēl tā-
pēc, ka viņš ir labs tētis. Man patīk ar 
viņu kopā braukāties ar divriteņiem 
un vēl man ar viņu patīk spēlēties ar 
mašīnītēm un kopā makšķerēt.  Mēs 
visos svētkos parasti  sanākam ko-
pā un priecājamies, cik liela ģimene 
esam .

Juris:
No tēta  esmu iemācījies makšķe-
rēšanu, jo no piecu gadu vecuma 
tētis mani sāka ņemt līdzi makšķe-
rēt un man tas ļoti iepatikās.  Daudz  
laika pavadām svaigā gaisā. Es  no-
rūdījos un sestajā klasē biju viens 
no stiprākajiem. 
Madara:
Ģimenē  Tēva dienu atzīmējam. Tā 

kā tētis tieši tagad atgriežas no ār-
zemēm, tad mums būs dubulti 
svētki. Svinēsim gan viņa atbrauk-
šanu, gan arī Tēva dienu! 

Alens: 
Tētis palīdz atrisināt lietas, ja 

es netieku galā. Tētis par 
mums vienmēr rūpējas un, ja 
kaut kas notiek, tad vienmēr 
brauc no darba un aizved tur, 
kur man vajag. Tētis man no-
zīmē visu. Viņš nekad nav aiz-
ņemts, ja es prasu padomu 
vai palīdzību. Man patīk doties 
ar tēti uz garāžu, tad es varu 
uzzināt daudz par mašīnu 
motoriem, kas būs vajadzīgas 
dzīvē. Man patīk, ka viņš ļauj 
man aiztikt mašīnas motoru. 
Tētis ļauj man arī pasēdēt pie 
stūres un pārslēgt ātrumkār-
bu, kaut arī tas ir tikai pa jo-
kam. Tētis saka, ka tiklīdz es 
paaugšos lielāks, tā viņš man 
iemācīs stūrēt un citas lietas. 
Es gribu tētim novēlēt, lai vei-
cas darbā un lai viņš nekad 
neslimo!
Justīne: 
Mans tētis ir elektriķis. Viņam 
ir arī dažādi hobiji. Piemēram, 
mūzika. Tētis kopš jaunības 
klausās roku un jo seviš-
ķi Bon Jovi. Arī latviešu rok-
grupas. Tētim patīk arī iet pirtī 
un braukt uz mežu, lai salasī-
tu pirts slotām zarus. Mans 
tētis man vienmēr ir  padom-
devējs, ar kuru varu aprunā-
ties par jebkuriem jautāju-
miem. Viņš ar savu atbildi 
mani nekad nav sāpinājis. Ar 
viņu es katrreiz varu kopā 
smieties līdz asarām. Pats 
galvenais – nevienu labāku es 
nevarētu vēlēties! 

Mūsu sarunu biedri 
atzina, ka nav jau vienmēr jā-
gaida kāda īpaša diena, lai pa-
teiktos savam tētim par to, ko 
viņš darījis, lai piezvanītu vi-
ņam vai nosūtītu sms vai drī-
zāk kādu smailiņu.  Turklāt šai 
reizē nevajadzētu aizmirst arī 
par vectētiņiem, arī onkuļiem 
un citiem radiem, lai viņiem 
tāpat būtu patīkami, ka tos at-
ceramies un mīlam. Skaidrs, 
ka daudziem bērniem tēti bie-
ži ir arī aizņemti, tāpēc talkā 
nāk kāds cits ģimenes locek-
lis un izpalīdz, kad to vajag.

Savukārt Tēva diena 
Latvijā apliecina, ka paši tēti 
kļūst aizvien aktīvāki līdzda-
lībnieki bērnu audzināšanā un 
daudzos pasākumos pilsētā, 
ir ieinteresēti pavadīt savus 
vaļas brīžus ar ģimeni un bēr-
niem! 



Klimata pārmaiņas ir laikapstākļu maiņa vis-
maz 20–30 gadu posmā, un mūsdienās tās izraisa glo-

mosfērā ir lielāks vairāk nekā 400
angļu val. — parts per million, latviski

skaitlis bija 275
cija palielinās par 2
bas uzmanību šai problēmai, 

brim “Zeimuļī” aplūkojama Latvijas un Zviedri-
jas mākslinieku karikatūru izstāde “Aci pret aci ar 

kars plūdiem omes mājā ar globālās sasilšanu? Kādas 
ir bērnu domas par globālo krīzi? Atbildes var rast ka-

„Mums ir laiks glābt planētu! Šķi-
”. Šo darbu izraudzījāmies 

—pat nepilnu stundu. Anastasija 

Lāsma

Pirmo reizi šāda diena tika 
atzīmēta pirms 1980. gadā, 
kad 27. septembri par Tūris-
ma dienu 
pasludinā-
ja Apvie-
noto Nāci-
ju Pasaules 
Tūrisma 
organizāci-

ja (jeb vienkārši Pasaules Tūrisma organizācija -
UNTWO). Katru gadu, svinot Tūrisma dienu, pasaulei 
tiek atgādināts par tūrisma nozares nozīmi - gan eko-
nomisko, gan arī garīgo, cilvēkiem ceļojot un iepazīstot 
citas kultūras, tradīcijas. Tūrisms spēj uzlabot cilvēku 

dzīves apstākļus, veicināt vides saglabāšanu un uzturēt interesi par dau-
dzām kultūrām, reizē arī stiprinot miera stāvokli pasaulē. 

“Zeimuļs”, 

programma 
“Skola2030”, 

27. septembris: Pasaules Tūrisma     
diena
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Mana vecmamma un on-

kulis man mācīja, kā pazīt sēnes. 

Lasīt var gailenes, cūcenes, baravikas un bekas, bērzlapes 

un sviesta bekas. Man gan vislabāk garšo ceptas dižsar-

dzenes un sēņu mērce. Tieši pagājšsestdien es biju mežā 

sēņot. Man mežs patīk. Lai neapmaldītos, vajag iet gar 

ceļa malu vai klausīties, kur skan mašīnas.  Man mežā 

nav bail ne no čūskām, ne no vilkiem vai citiem dzīvnie-

kiem. Es mežā jūtos droši. Šoreiz es pielasīju pilnu spaini 

sēņu. Es pat atradu īpašu baraviku, kas bija saaugušas di-

vas sēnes kopā. Mājās tante sēnes iztīra un liek katlā. Izņe-

mot ēdamās, mežā redzēju arī ļoti daudz mušmiru. Tās 

labāk lai paliek turpat!

Divas draudzenes Katrīnas, ko satikām „Zeimuļī”, 

uz mežu pēdējā laikā nav gājušas. Vienai meitenei sēnes 

neinteresē un negaršo, bet otra labprāt 

ēd gailenes un bekas. Tās gan var no-

pirkt tirgū, ja nesanāk aizbraukt uz mežu. Toties Edijs ar 

ģimeni lasa sēnes katru gadu. Edija tētis ir iemācījis, ka 

mežā jābūt ļoti vērīgam. Viņš zina, ka sēnes var atrast pat 

zem koku zariem! Reiz Edijs ar tēti mežā pacēluši zarus un 

zālē atraduši daudz gaileņu. Edijam sēnes ļoti garšo. Mā-

jās tās gatavo gan mamma, gan tētis. Vislabāk Edijam gar-

šo sēņu mērce no saulsardzenēm.

Elīza

Ne 

—grafīts un koks—

… 

—arī  Rēzeknes ARPC.

”  

zīmuļa dizainu.

tiem varētu turpmāk kļūt arī par konkrētu pulciņu 
atpazīstamības simbolu un reklāmu! Topošie astro-
nomi, folkloras dziesmu pūra glabātāji un deju rit-
mu soļu pārzinātāji, vides sargi un sportisti, visi, 
itin visi ķērās izrotāt savu zīmuli!
Jautājot bērniem, kurš tieši zīmulis šķitis visinte-
resantākais viņiem, vienotas atbildes nesaņēmām, 
jo katrs pulciņš norādīja uz savu zīmuli! Tad lai 

Paldies Dievu Dieviņam,
Šogad bekas devušās:
Es iegāju siliņâ,
Pielauz' pilnu vācelīti. 

T i c ē j u m i p a r s ē n ē m 
a zibe o  bet p rkons nerūc  tad daudz s u au
ekas neaug, kamēr vēl rudzi nav noziedējuši. 

Sēnes un bekas izaug vienā pašā naktī, bet kad cilvēks ir tās redzējis, tad tās vairs 
lielākas neaug. 
Sēņot ejot, nazis jāliek aiz muguras, tad sēnes visas varot ieraudzīt.
a sēņojot pirmo grozā ieliek baraviku, tad grozs tiek pilns  ja ieliek bērzlapi, tad 

tikai pusē.
Kopā sēņojot, nevajaga otram sēnes atdot, jo tad līdz ar tām atdod savu laimi.
Sēniniecēm ir paradums, no me a laukā ejot, pie pašas izejas nosviest skaistāko 
sēni, lai nākošo reizi būtu laimīga lasīšana.

a vasarā daudz sēņu, tad ziemā būs liels ēdamā trūkums.
a rudenī daudz sēņu, tad nākamā gadā sagaidāma slikta labības ra a.


