
 

 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 bērnī-
ba”,  “Rotājumi no pērlītēm”, 
“Tamborējam sev un mājas interjeram” 
un vides programmas “4H”. 
 Nomināciju “Kompozīcija no 
dabas materiāliem” ieguva Rēzeknes 

5.vidsusskolas audzēknes  Nikolas Boi-
ko radošais darbs. Nomināciju 
“Māksliniecisks darbs” ieguva Rēzek-
nes 3. vidusskolas    audzēknis         
Artjoma Kločko radošais darbs, un 
nomināciju “Oriģinālākā ideja” ieguva 
Rēzeknes 2. vidusskolas audzēkņa         

Jegora Aitova radošais darbs.  
 Pasākuma laikā interesanta un 
aizraujoša aktivitāte bērniem bija       
lielformāta spēle “Cirks”. Spēles laikā 

kauliņu vietā bija paši dalībnieki. Ne ti-
kai bērnus aizrāva šī spēle, bet arī vecā-
kus, kuri kļuva par aktīviem atbalstītā-
jiem. 
  Katrs dalībnieks arī  varēja    
iejusties burvja lomā un izmēģināt ar     
burvju zīmuļiem uzzīmēt savu īpašo   
zīmējumu. Uz pasākumu “Rudens svēt-
ki” bija ieradusies projekta “Iepazīsti 
Latgali” komanda (kura pasākuma ap-
meklētājiem piedāvāja radošo darbnīcu, 
kur varēja  izgatavot savu putniņu un    
nofotografēties projekta foto rāmī. 
Paldies visiem konkursa dalībniekiem 

par piedalīšanos! 

Interešu izglītības metodiķe Olita Kuksa  

Šajā numurā lasiet :  
-Rudens svētki; 
-Nometne “5 dienas apkārt 
Eiropai”; 
- Sporta Deju ikdiena un 
darbs;  
-Vecāku nedēļa “Zeimuļī”; 
-Labākie mēneša foto kadri. 

Rudens svētki  

Projekta “Iepazīsti Latgali” radošās aktivitātes  

 Nedēļas laikā notika vairākas 
Latgales tradīcijām un simboliem vel-
tītas radošās darbnīcas pulciņu 
„Tamborējam sev un mājas interjeram” 
un „Rotājumi un pērlītēm” au-
dzēkņiem. Audzēkņiem bija iespēja no 
pērlītēm izveidot tautumeitas un tautu-
dēlus Latgales novadam raksturīgajos 
tautu tērpos.  

 Nedēļas noslēgumā notika aušanas 
meistarklase, kuras dalībnieki iepazi-
na dažādus latgaliešu tautu tērpus un 
to ģērbšanas paražas. Te bija iespēja 
pielaikot tautu tērpus un nofotografē-
ties. Viens no populārākajiem kļuva 
Abrenes tautu tērps. Tika apskatī-
ti  aušanas vēsturiskie un mūsdienu 
paņēmieni. „Šūšanas darbnīcas” au-

dzēknes mācīja dalībniekus aust. 
Katrs dalībnieks izauda nelielu apro-
ci. Aušanas meistarklases dalībnieki 
atzina, ka pirms darba sākšanas tas 
izskatījās ļoti vienkārši, bet, uzsākot 
aust, bija jābūt ļoti uzmanīgam, lai 
izveidotu taisnu aproces malu, un 
pacietīgam, lai izveidotu aproci līdz 
galam. Liels paldies skolotājai         
S. Romančukai par veiksmīgi nova-
dīto aušanas meistarklasi!  

 

Interešu izglītības metodiķe  

Agita Gailiša 

Šis projekts tiek realizēts ar Latgales reģiona attīstības 
aģentūras, Valsts Kultūrkapitāla fonda un A/S „Latvijas 

valsts meži” finansiālu atbalstu.  

Zeimuļa 
ziņas 

27.oktobrī notika Latgaliešu dziesmu koncerts. Koncerta laikā izskanēja gan latgalie-
šu tautu dziesmas, gar arī mūsdienīgas dziesmas. Uzstājas pulciņu „Ģitārspēle” , 
„Vokālā studija”, „Solisti –vokālisti”, „Bērnu popgrupa” un folkloras kopas „Vīteri’ 
audzēkņi un Daiga Barkāne. Liels paldies pulciņu skolotājiem A. Repelim, G. Kuz-
minai, T.Klomānei, Ē. Zepam par to, ka viņi jau no mācību gada sākuma kopā ar 
bērniem mācījās dažādas latgaliešu dziesmas. Liels paldies atsaucīgai un jaukai pa-
sākuma vadītājai Ausmai Strupai!  

Interešu izglītības metodiķe Agita Gailiša 

Latgaliešu dziesmu koncerts 

Helovīna meistardarbnīcā  
 
Rudens 

senlatviešiem ir 
veļu laiks, taču 
pēdējos gados 
aizvien biežāk 
bērni gatavojas 
Helovīnam. Arī 
“Zeimuļa”    brīv-
prātīgā Melyne 
no Francijas kādā 
no rudens nova-
karēm organizēja 
interesentiem 
meistarklasi, kurā dalībnieki paši varēja sameistarot Helovīna atri-
būtus. Visiem kopā strādājot pie ķirbju, sikspārņu un spoku darinā-
šanas, prātā nāca aizvien atraktīvākas idejas par tumšo spēku izska-
tu un šausmām, ko tie iedveš bērniem  un pieaugušajiem. Tā ir 
melnā krāsa, briesmīgi izplestās acis un asinīm nosmērētie atņirgtie 
ilkņi. Bailes gan tie neizsauc, drīzāk – smaidu. Kāpēc rudens ir mo-
šķu laiks? Kādi spēki un domas pārņem cilvēka prātu diennakts 
tumšajās stundās? Acīmredzot to izraisa ziemas           tuvošanās un 
gaidāmais sastingums dabā. Un negribas to sagaidīt drūmās noska-
ņās. Tāpēc cilvēki sarosās, paskatās uz dabu ar       humoru un ie-
rauga vasarā dārzā audzētajā ķirbī nevis dārzeni, bet briesmoni ar 
ugunīs gailējošu seju, izgrebj un apbrīno. Arī sikspārņus ikdienā 
mēs nesastopam, bet no visiem veļu laika viesiem tie ir visreālākās 
parādības, pat Latgalē. Kas tad ir Helovīns? Visdrīzāk- katra fantā-
zijas auglis, gatavība sasparoties un nepazust novembra un decem-
bra necaurredzamajā tumsā! 

Leons Brīvers, Ilze Asača, Jekaterina Jurjeva 



 

Vienā no rudens   pēcpusdienām mēs 
iegriezāmies  “Zeimuļa” emociju darbnīcā. 
To vadīja no Francijas atbraukusī            
brīvprātīgā Melyne, ar kuru tad arī mēģinā-
jām saprasties.  

Mūsu uzdevums bija zīmēt uz        
kartona apļiem savas rudens emocijas. Tā 
bija tēma “Kāda ir tava seja rudenī”, jo     
rudens, izrādās, ir tāds īpašs gadalaiks, kad 
daudziem cilvēkiem prātā nāk visdažādākās 
sajūtas un domas. 

 Katram bija sava ideja. Piemēram, es 
uzzīmēju smailu, kurš  nervozē, tāpēc ka,  
mācoties skolā, ir ļoti daudz neveiklu gadīju-
mu.  Piemēram, tu saki, ka tev ir labi ar dabas        
zinībām, matemātiku un citiem priekšmetiem, 
bet kontroldarbā neveicas vai uz jautājumiem  
nevar atbildēt.  

Labi, atgriezīsimies pie tēmas. Man 
ļoti patika, ka emociju darbnīcu vadīja     
franču meitene angļu valodā.  Mūsu pašu 
angļu valodas zināšanas gan vēl ir krietni 
jāuzlabo un šoreiz tā bija laba iespēja       
neformālā gaisotnē izteikt savas domas.  Pēc 
tā, kad katrs savu darbu bija paveicis, vaja-
dzēja arī pastāstīt, kādas emocijas ir mūsu 
sejiņai. Vairumam tās bija pozitīvas: priecī-
gas, pārsteiguma pārņemtas, domīgas vai 
nenopietnas. Šīs emocijas tad arī pārnesām 
mājās, lai turpmāk gatavotos jaunām        
baltām, pārslotām,  vēsām, jo tuvojas taču     
ziema. 

lze Asače, Jekaterina Jurjeva 

Rudens emociju darbnīcā 

Rudens nometne “5 dienas apkārt 

 Austrumlatvijas radošo pakalpojumu 
centrā “Zeimuļs” no 24.-28.oktobrim aktīvi dar-
bojās atvērtā rudens nometne “5 dienas apkārt 
Eiropai”, kurā piedalījās bērni un jaunieši     
vecumā no 7-16 gadiem. Nometnes mērķis bija 
veicināt bērnu un jauniešu savstarpējo sapratni, 
kā saprašanās līdzekli izmantojot galvenokārt 
angļu   valodu.  

 Nometnes laikā bērniem un jauniešiem 
tika piedāvāta ļoti aizraujoša programma, kas 
tika vērsta uz piecu valstu – Polijas, Itālijas, 
Francijas, Ukrainas, Nīderlandes kultūru un   
tradīciju iepazīšanu, izmantojot neformālās    
izglītības metodes, aktivitātes un spēles, kas bija 
orientētas uz valodas apguvi un dažnedažādām 
radošām darbnīcām.  
  Bērni un jaunieši ļoti atraktīvā veidā ir 
pavadījuši savu rudens brīvlaiku, jo nedēļa no-
metnē ir bijusi pārsteigumiem bagāta. Nomet-
nes laikā dalībnieki varēja nogaršot un piedalī-
ties piecu valstu nacionālo ēdienu gatavošanas 
procesā, apmeklēt kinoteātri, iepazīties ar piecu 
valstu EVS brīvprātīgajiem. 

  Mazākie nometnes dalībnieki aktīvi    

darbojās vairākās radošās darbnīcās, viņi ir   
piedalījušies milzīgo ziepju burbuļu pagatavo-
šanas meistarklasē, kulinārijas meistarklasē, 
helovīnu darbnīcā, apmeklēja SIA ALAAS   
poligonu, kur lekcijas laikā guva jaunas        
zināšanas par atkritumu šķirošanas procesu Rē-
zeknes pilsētā, devās uz “bārnu klubu”, kur  
varēja aktīvi pavadīt laiku un izbaudīt sejas  
apgleznošanas meistarklasi, vēlāk iesaistoties 
helovīna foto sesijā. 

 Mēs izsakām lielu paldies visai rudens 

nometnes “5 dienas apkārt Eiropai” komandai 

par ieguldīto darbu, veiksmīgo sadarbību un labi 

pavadīto laiku. Paldies Rēzeknes pilsētas domei 

par atbalstu rudens nometņu organizēšanā.     

Vēlamies pateikties nometnes vadītājai          

Eleonorai Ivanovai par labi organizēto nometni, 

EVS brīvprātīgajiem Karolinai Dobrzyckai, 

Camillai Ghiringhelli, Melyne Raufflet, Jurijam 

Kidanovam, Stephanie Smith par radošām akti-

vitātēm, meistarklasēm un savu valstu prezentā-

cijām. Jauniešiem tā bija lieliska iespēja pilnvei-

dot savas komunikācijas prasmes vairākās sveš-

valodās un lietderīgi pavadīt rudens brīvlaiku. 

 

Lai mums visiem ir ražens un nometņu bagāts 

arī nākamais gads! Tiksimies vasarā! 

 

Jaunatnes darbiniece Dana Pavļukeviča 

Sākoties skolai, 
vai ik nedēļas norit dažā-
di pasākumi, kuros bieži 
viesi ir arī  folkloras kopa 
“Vīteri”, tāpēc devāmies 
uz sarunu ar tās vadītā-
jiem Ē.Zepu un S.Stari. 

 Kā pastāstīja 
S.Stare, pulciņā laipni 
lūgti bērni no 1.klases 
līdz pat vidusskolas ve-
cumam. Šeit  viņus sa-
gaida   iepazīšanās ar latviešu 
un         latgaliešu folkloru, tra-
dicionālo  kultūru, pat kulināri-
ju,           dalībnieki dzied dzies-
mas, iet rotaļās. Tie bērni, kuri 
runā   latgaliski, to darīt var arī       
pulciņā. Mūsdienās, kad vai-
rums skolēnu savu brīvo laiku     
sasaista ar datorspēlēm un   in-
ternetu, maz ir tādu, kas pārlie-
cinoši zina tautas      dziesmas 
un melodijas, prot latviskās de-
jas soļus, droši pārstāv savu  
pilsētu festivālos un Dziesmu 
svētkos.    Kopas vadītāji      
labprāt arī muzicē un, ja kāds no 
pulciņa       dalībniekiem ir      
apguvis jebkuru mūzikas       

instrumentu, šīs prasmes noteik-
ti netiks atstātas novārtā, bet 
sekmēs  paredzēto iestudējumu. 

 Uz jautājumu, vai      
gribētos ko uzlabot kopas      
darbībā, vadītāja piezīmēja, ka 
nāktu par labu vairāk līdzekļu 
tautastērpiem, lai varētu         
piedalīties koncertos, kas saplā-
noti vai visam gadam. 

 
 
Ilze Asače, Leons Brīvers 

Folkloras pulciņš “Vīteri” 

Lai rastu priekšstatu par sporta dejām, devāmies pie 
skolotājas Ilonas Kalniņas. Viņa strādā ar dejot gribētājiem 
kopš “Zeimuļa” atklāšanas, pirms tam - no 1993.gada mācīja 
bērniem deju soli “Rēzeknes SIC”.  

Pašlaik Deju pulciņā dejo vismaz 60 bērnu un ir tādi, 
kas nodarbojas pat papildus. Ilona nav vienīgā skolotāja. Lai 
būtu vieglāk, dejotāji sadalīti vecuma grupās. Skolotājs Arnis 
Vonogs māca iesācējus, kas vēl tikai sper pirmos dejas soļus, 
bet skolotājai Ilonai  ir bērni jau ar priekšzināšanām.  

Kā norādīja skolotāja, sporta dejas spēj iemācīties    jeb-

kurš, bet ir tādi bērni kam sanāk uzreiz, ir tie kam jāmācās  ilgi. 
Dejotāji ar laiku piedalās dažādas sacensībās - gan vietējās, gan 
citviet, organizē tās arī paši “Gorā”  vai tepat “Zeimuļī”.       
Rēzeknes sporta dejotāji ir piedalījušies  starptautiskās          
sacensībās gan ārzemēs – Lietuvā, Spānijā, Vācijā, gan Latvijā. 
Deju skolotāju lepnums ir Marts Molko, kurš pašreiz turpina 
dejot Rīgā, viņam ir 26 gadi; arī Romāns Dobricovs un Marija     
Dolgopolova, kas ir Latvijas čempioni, šobrīd dejo Lietuvā un 
Polijā, viņi pasaulē ir ceturtie. Tas ir ļoti augsts sasniegums.  

Runājot par turpmākajiem plāniem, skolotāja atzīst, ka 
gribētos pulciņā vairāk zēnu, jo ir ļoti talantīgas meitenes, kas 
gaida savu deju partneri. Meitene, protams, var mācīties viena, 
bet, kad ir zēns, ir  daudz interesantāk. Zēniem biežāk gan ir 
citas intereses – futbols, baskatbols. Viņi mēdz atnākt, bet, kad 
sākas kādas grūtības, - aiziet. Taču jāatzīst, ka dejotājiem ir 
svarīga disciplīna,  jo tikai ar nopietnu attieksmi pret deju soli 
var cerēt uz atzinību sacensībās un panākumiem deju karjerā. 

 
IIze Asače, Luīze Kluša. 

 

 

Sporta deju ikdiena un darbs 



 

 

Labo darbu diena un citi      
pasākumi Centrā «Zeimuļs» 

 Nedēļa sākās ar “Labo darbu die-
nu”, kuras laikā vecākiem kopā ar bērniem 
bija iespēja parūpēties par putniem un pa-
šu rokām no dažādiem materiāliem – ko-
ka, plastmasas pudelēm u.c., izgatavot put-
nu barotavas. Sadarbībā ar Dabas izglītī-
bas centru “Rāzna” tika spēlētas aizraujo-
šas spēles, kā arī notika citas radošas akti-
vitātes, veltītas putniem. 
 Otrdien sadarbībā ar Valsts polici-
jas Latgales reģionālās pārvaldes           
Rēzeknes iecirkņa darbiniekiem Drošības       
mācību klasē tika rīkota “Atvērto durvju 
diena”. Bērni kopā ar vecākiem pasniedzē-
ja un policistu palīgu Kaķa Rūda un Bebra 
Bruno vadībā atkārtoja ceļu satiksmes  
noteikumus, spēlēja spēles par drošību uz 
ceļa un ikdienas dzīvē. 
 Trešdien mammas, tēti un bērni   
kopā ar brīvprātīgajiem un Centra           

pedagogiem veidoja, krāsoja un līmēja,  
piedaloties dažādās radošajās darbnīcās. 
Radošās nodarbības nebija veltīgas, un 
katrs sev līdzi aiznesa pašu rokām darinātus 
suvenīrus un citas noderīgas lietas.  
 Ceturtdien tradicionālajā pasākumā 
“Tēja ar vecākiem” vecākus un svētku   
viesus iepriecināja centra “Zeimuļs” deju 
ritmikas pulciņa dalībnieki pedagoga Olgas 
Runčas vadībā, moderno deju pulciņa     
dalībnieki pedagoga Arņa Vonoga vadībā, 
solistu vokālistu pulciņa dalībnieki         
pedagogu Tatjanas Klomanes vadībā, kā arī 
svētku viesi – horeogrāfijas ansambļa 
“Kolorīts” dalībnieki Jolantas Roslovas  
vadībā. Turpinājumā visi kopā spēlēja    
aizraujošas spēles, piedalījās konkursos, 
dzēra tēju, fotografējās fotostūrītī un       
veidoja ģimenes plakātu. 
 Piektdien vecāki tikās radošajā    
lekcijā “Vecākiem par bērniem”, ko vadīja 
psiholoģe Alīna Gailuma. 
 

 Paldies visiem, kas piedalījās   
Centra rīkotajā Vecāku nedēļā!  

 
Metodiķe darbam ar bērniem un ģimenēm 

Olga Strode  Visiem bērniem patīk pavadīt laiku kopā ar saviem vecākiem, un 
tāda iespēja visu nedēļu no 17. līdz 21. oktobrim bija Austrumlatvijas  
radošo pakalpojumu centrā «Zeimuļs», kur jau trešo reizi tika rīkota   
Vecāku nedēļa. Šīs nedēļas ietvaros vecākiem un bērniem tika organizēti 
dažādi izglītojoši pasākumi un izklaides. 

Visa 2016./2017. gada garumā       

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “ 

Zeimuļs” jaunatnes lietu nodaļā darbojas brīv-

prātīgie jaunieši programmas “ Erasmus+” 

ietvaros.  

 ARPC “Zeimuļs” uz doto brīdi darbo-

jas brīvprātīgā no Polijas Karolina Dobrzycka 

projekta “Youth with heart” ietvaros. Viņa 

pasniedz poļu valodas nodarbības, vada angļu 

valodas klubiņu jauniešiem un pasniedz jautru 

angļu valodu bērniem vecumā no 3-6 gadiem, 

kā arī piedāvā sākumskolas klasītēm apmeklēt 

atklātās angļu valodas nodarbības Zeimulī. 

Karolina ir ļoti aktīva jauniete, viņa organizē 

vairākas radošas darbnīcas uz kuru tiek     ai-

cināts ikviens interesents jaunietis.  

 Brīvprātīgā no Itālijas Camilla Ghi-

ringhelli un brīvprātīgā no Francijas Melyne 

Raufflet projekta “Sociable Youth all over the 

world” ietvaros atbrauca šī gada 1. septembrī. 

Uz doto brīdi abas jaunietes piedāvā bērniem 

un jauniešiem apgūt itāļu un franču valodas 

nodarbības bez priekšzināšanām, lai katrs  

interesents varētu attīstīt savas sarunvalodas 

kompetences kādā no izvēlētajām svešva-

lodām. Camilla aicina visus jauniešus un bēr-

nus apmeklēt viņas radošo laboratorijas pulci-

ņu un aktivitāti “Itālija pasaules krāsās”, kur 

top ļoti interesantas lietas, tiek prezentēta Itā-

lijas kultūra un tradīcijas. Šo aktivitāšu laikā     

katram ir iespēja iesaistīties spraigās diskusi-

jās un iepazīties ar mazo daļiņu no Itālijas. 

Melyne Raufflet aicina bērnus un jauniešus uz 

foto ideju stūrīti. Šīs aktivitātes laikā tiek   

izvēlēta kāda noteikta tēma, piedāvātas rado-

šās darbnīcas un rezultātā notiek fotografēša-

nās atbilstoši tematikai.  

 Novembrī ARPC Jaunatnes iniciatīvu 

centrā “ Draugu centrs” sāks darboties divi 

brīvprātīgie no Ukrainas projekta “Friends 

with us” ietvaros.  Jaunatnes iniciatīvu centrs 

“Draugu centrs” ir neformālās izglītības iestā-

de, kuras mērķis ir radīt jauniešiem iespēju 

pulcēties vienkopus, kopīgi plānot brīvā laika 

lietderīgu izmantošanu un realizēt jauniešu 

projektus, gūt viņu vajadzībām un interesēm 

atbilstošu informāciju. 

Esat laipni aicināti piedalīties piedāvā-

tajās  ARPC “Zeimuļs”, gan ARPC JIC 

“Draugu centrs” un  ARPC JAC “ JACis” akti-

vitātēs un pasākumos.  

Jaunatnes darbiniece Dana Pavļukeviča  

Jaunatnes lietu nodaļas aktualitātes 

 

Audzēkņu un vecāku novēlējumi “Zeimuļim” jaunajā mācību gadā 

Lai viss iecerētais izdodas! 
 

Vēlu laimi, daudz bērnu, kuri “Zeimuļam” dāvinās 
prieku, dziesmas, dejas un labu noskaņojumu. 

 
Novēlu, lai nekad nebeidzas radošas idejas un bērniem 

vienmēr būtu prieks apmeklēt pulciņus. 
 

Novēlu, lai “Zeimuļs” kļūst vēl skaistāks un košāks. 
 

Vēlu, lai centrā strādā gudri, radoši un smaidīgi       
skolotāji. 

 
Lai vienmēr pietiek krāsu! 

Lai zināšanu un prasmju plūsma, ko mēs          
saņemam brīnišķīgajā centrā ir nebeidzama. 

 
Lai “Zeimuļs” komandai neaptrūkst ideju      

jauniem darbiem un bērniem, jauniešiem būtu 
vēlme apmeklēt dažādas aktivitātes un             

pasākumus. 
 

Lai “Zeimuļs” vienmēr būtu krāsains un tam   
izdotos izcili zīmējumi.  

 
Lai centrs vienmēr paliek atmiņā bērniem, kuri 

apmeklē pulciņus. 



 

 21.oktobrī, Austrumlatvijas radošo pakal-
pojumu centrā tika aizvadīts III Latgales jauno 
šaha amatieru čempionāts. Pasākums pulcēja   
rekordlielu dalībnieku skaitu no Rēzeknes, Jēkab-
pils, Tilžas un Maltas. Dažādu iemeslu dēļ nevarē-
ja ierasties Daugavpils un Viļānu jaunie sportisti. 
 Grupā līdz 19 gadu vecumam drīkstēja 
piedalīties arī jaunāki spēlētāji ar 1.sporta klasi. 
Par Latgales čempionu, izcīnot 6 punktus            
no 7, kļuva Daniels Bogorods no Jēkabpils sporta 
skolas (treneris – G.Pušmucāns). Vicečempions – 
rēzeknietis Aleksandrs Pikurs, 5 punkti, mācās 
pilsētas 6.vidusskolā (treneris – A.Starostīts). Uz 
trešā pjedestāla pakāpiena 11- gadīgs jēkabpilie-
tis  Arturs Krastiņš ar 5 punktiem. Visiem 1.sporta 
klase. Vienīga meitene šajā deviņu       cilvēku 
grupā bija Rebeka Ločmele no Tilžas (tr enere 
M.Strupka). Jauniete stiprajā zēnu konkurencē 
nepalika pēdēja, izcīnīja 2 punktus un arī saņēma 
piemiņas medaļu, balvu un diplomu. 
  Vidējā grupā, šahistiem līdz 15 gadu vecu-

mam ar 2.sporta klasi un zemāk, piedalījās 22     
spēlētāji. No tiem tikai 5 pusaudži ar 3.sporta klasi 
un 4 ar ceturto. Ar absolūto rezultātu par Latgales 
čempioni starp amatieriem kļuva Anna Kazmerika 
no Rēzeknes BJSS (treneris – raksta autors).       
Vicečempione – Liāna Stulpiņa (5,5 p.), trešajā 
vietā Katrīna Jukšinska (5 p.), abas no Jēkabpils. 

Minētās meitenes apsteidza visus puišus kopvērtē-
jumā! Labākais starp zēniem – jēkabpilietis Andris 
Tutins ar  5 punktiem. Otrais – Laimonis Taran-
da no Rēzeknes BJSS, „bronza”                              
Raineram Grandānam no Jēkabpils, (abiem 4 
p.). 

  Jaunākajā grupā, šahistiem līdz 10 gadu   
vecumam, spēlēja 33 skolēni. No tiem trešā daļa ar 
2. un 3.sporta klasi. Galvenie favorīti sadalīja    go-
dalgas sekojoši. Par čempionu kļuva rēzeknietis    
Martins Beļavskis ar  100%  rezultātu. Tālāk se-
ko  7 cilvēku grupa ar 5 punktiem, kuru vietas no-
teica papildus rādītājs. Otrais labākais starp zēniem 
– Jānis Gudriks no Rēzeknes novada BJSS 
(treneris A.Jasinskis), trešais – Kristers Policāns 
no Jēkabpils. Čempione starp meitenēm – Jekateri-
na   Smirnova no Rēzeknes BJSS (kopvēr tējumā 
augsta 2.vieta). Vicečempione – maltiete Kristīne  
Gruznova. Trešā labākā meitene – jēkabpiliete  
Elizabete Kaļiņina, abām – 4 punkti. 
 

 
Interešu izglītības        

skolotājs                   
Aleksandrs Vasiļkovs 

64 rūtiņas 64 šahistiem 

Nākamajā numurā       
lasiet par :  

 
 radošā šūšanas konkursa “Mana  

sapņu soma”  norisi un rezultātiem; 

 pasākumu “Break Jam 2016”; 

 aktīvo Lāčplēša dienai veltīto sporta 
pēcpusdienu; 

 Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadienai veltīto svētku pasākumu; 

 konkursa “Gada balva interešu     
izglītības jomā” nominantiem un        
laureātiem; 

 jaunas un interesantas intervijas ar 
ARPC pulciņu skolotājiem un au-
dzēkņiem; 

 projekta “Iepazīsti Latgali”           
aktivitātēm un izstādē. 

 

Jevgenija Kušča 

ARPC “Zeimuļs” vadītāja 

26441917 

Olita Kuksa 

Interešu izglītības metodiķe 

27854724 

Eleonora Ivanova 

Jaunatnes lietu speciālists 

26033202 

Agita Gailiša 

Interešu izglītības metodiķe 

25661190 

Inese Brīvere 

Interešu izglītības skolotāja 

26727497 

 

Veidosim avīzi 
 “Zeimuļa 

ziņas” kopā! 

 Katrā no avīzēm tiks  
izdota rubrika “Mēneša        
labākie foto kadri”. Ikviens   
interesents var atsūtīt     
fotogrāfiju,  kurā ir         
redzama kāda no 
“Zeimuļs” aktivitātēm, 
pulciņa ikdiena vai arī    
pasākums.  
 Labākās fotogrāfijas 
tiks  atlasītas un katru mē-
nesi   izvietotas avīzē. 
   Fotogrāfijas ir     
jānosūta uz e-pastu                               
agita.gailisa@rezekne.lv  
 Katra mēneša iesūtī-
tā labākā bilde saņems             
pārsteiguma balvu! 
 Papildus informācija 
pieejama ARPC “Zeimuļs” 
1.1 telpā. 
 
 


