
 

 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 :  
-Radošais šūšanas konkurss „Mana 
sapņu soma”, 
- Lāčplēša diena, 
- Popiela 11 –”Lēciens nākotnē” 
- Rēzeknes pilsētas  ERUDĪTS-
2017, 
-Pieaugušo atmiņas par pulciņiem 

viņu bērnībā. 
 

Zeimuļa 
ziņas 

 2016/3 

Konkursa “Gada balva interešu izglītības jomā”    

apbalvošanas ceremonija  

  
 ARPC “Zeimuļs” audzēkņi visa gada   
garumā ir piedalījušies dažāda mēroga             
pasākumos. Viņu darbi tika ievēroti un novērtēti. 
Pedagogi  izvirzīja aktīvākos audzēkņus, kuri  
saņēma pateicības rakstu par sasniegumiem inte-
rešu izglītībā. Svinīgā pasākuma laikā tika apbal-
voti: Jūlija Vaņkova, Eduards Mikučs,  Jana  Pav-
kšto, Mila Pavkšto, Ņikita Bogdanovs,   Megija 
Kūkoja, Aleksejs Tretjaks, Samanta Viļuma, 
Annija  Erte,  Beatrise Taukule, Luīze Bule, 
Amanda Trokša, Elīna Šarigina,         Elizabete 
Daugule, Jana Smane, Arīna         Mihasenko, 
Semjons Fillipovs, Milana Matvejeva, Marika 
Lankovska, Beatrise            Lavrinoviča. 
       Apbalvošanas satraucošākajā daļā tika        

noskaidroti laureāti, kuri ieguva nominācijas.     
Atzinības rakstu un  nomināciju „ Par mūža      
ieguldījums interešu     izglītībā” ieguva Nandita 
Kirejeva . Atzinības rakstu un nomināciju „Par  
debija interešu        izglītībā” ieguva Maija   Gai-
luma .Atzinības rakstu un nomināciju  „Par ie-
guldījums interešu izglītībā” ieguva Dzintra Gri-
buste . Atzinības rakstu un nomināciju „Par iegul-
dījums interešu                izglītībā” ieguva vides 
programmas “4-H”        audzēkņi (sk. Dz. Gribus-
te) par sasniegumiem     interešu izglītībā Latvijas 
un pilsētas mēroga        pasākumos. 
 Pasākuma laikā, par nozīmīgu              

ieguldījumu un pašaizliedzīgu, ilggadēju darbu  
pašvaldībā un 30 gadu darba jubilejā, Rēzeknes  
pilsētas dome  izteica pateicību ARPC “Zeimuļs” 
interešu izglītības     skolotājai Alīdai Silauniecei.  

 Ar saviem priekšnesumiem Latviju    
dzimšanas dienā sveica ARPC “Zeimuls” vokālais 
ansamblis “Mazie kukainīši” (sk. G. Kuzmina),    
pulciņa „Ģitārspēle” audzēkņi 
(A.Repelis),  folkloras studija “Vīteri” (sk.Ē. Zeps),  
mūsdienu deju pulciņa meitenes (sk. A. Zmeikina) 
un sporta deju audzēkņi (sk. I. Kalniņa). 

Liels paldies  pasākuma  vadītājai Amandai 
Kalnejai un   visiem ARPC pulciņu                 dalīb-
niekiem, kuri uzstājās svētku       koncertā,   vecā-
kiem,      pedagogiem un audzēkņiem,   kuri pietei-
ca    dalībniekus       nominācijām,   nominantiem 
un  laureātiem par   sasniegumiem un  ieguldījumu 
interešu izglītībā. 

 Interešu izglītības metodiķe Olita Kuksa  

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā jau par        
tradīciju kļuvusi Valsts proklamēšanas gadadienas svinīgajā 
sarīkojumā godināt un teikt paldies godprātīgākajiem, aktīvāka-
jiem un čaklākajiem sava darba darītājiem.  15. novembrī    jau 
otro gadu noritēja konkursa “Gada balva interešu izglītības jo-
mā” apbalvošanas ceremonija.  

Svinīgā pasākuma laikā Centra vadītāja Jevgenija Kušča 
teica paldies un godināja pedagogus,  kuri visa gada garumā ir 
ieguldījuši milzīgu darbu audzēkņu izglītošanā. Pasākuma laikā 
pateicības rakstu par ieguldījumu interešu izglītībā, par radošu, 
kvalitatīvu darbu audzēkņu izglītošanā un audzināšanā, 
augstiem darba sasniegumiem, ieguldījumu interešu izglītības 
attīstībā, par augsto novērtējumu no kolēģiem, audzēkņiem un 
viņu vecākiem saņēma: Jevgēnija Dudukalova- pulciņu 
“Vizuālā māksla”, “Keramika”, “Podnieku darbnīca”, “Zīda un 
stikla apgleznošana”,  Ilona Kalniņa- pulciņa „Sporta dejas” 
skolotāja, Jeļena Antonova -pulciņa “Vizuālā māksla” skolotā-
ja, Vitālijs Rimšs -pulciņa „Tuvcīņu pamati” skolotājs,  Evita 
Kovoļonoka-  pulciņu “Leļļu meistarklase”, “Rotājumi no pēr-
lītēm”, “Radošie darbiņi izšūšanā”, “Radošais biznesmenis”, 
“Tamborēju sev un mājas interjeram” skolotāja,  Aleksandrs 
Vasiļkovs -pulciņu “Šahs” un “Dambrete” skolotājs,  Skaidrīte 
Romančuka -pulciņa “Šūšanas darbnīca” skolotāja,  Andris 
Repelis -pulciņa “Ģitārspēle” skolotāja,  Liena Poiša -pulciņa 
“Astronomija” skolotāja, Olga Strode pulciņa “Laimīgā bērnī-
ba” skolotāja, Anna Zmeikina- pulciņa “Mūsdienu dejas”       
skolotāja, Ilze Pundure- pulciņu “Aukstā porcelāna pamati” un 
“Grafikas un ilustrācijas pamati” skolotāja,  Edgars Jukna-    
pulciņa “Breake dance” skolotājs. 

Rēzeknē jau vairākus gadus notiek breakdance     
nodarbības gan iesācējiem, gan jauniešiem ar iemaņām. Tās 
vada pasniedzējs Edgars Jukna. Pasaulē šīs dejas veids ir 
ļoti populārs un pēdējos gadus plašu atzinību gūst arī       
Latvijā. 

Breakdance sākotne Edgara Juknas vadībā          
meklējama jau pirms 10 gadiem, kad jaunieši uzdrīkstējās 
attīstīt savus talantus radošā pašizteiksmē – dejā. Šogad 
darbā ar bērniem Edgars piesaistīja savu bijušo audzēkni 
Ernestu Skruli, kurš tagad vada nodarbības iesācējiem. 

„Breiku dejot ir interesanti un aizraujoši, jo tas ļauj 
ne tikai izcelties un parādīt sevi neordinārā veidā, bet arī 
sniedz iespēju bērniem un jauniešiem veselīgi un interesanti 
pavadīt brīvo laiku. Audzēkņi izrāda lielu interesi par šo 
deju, jo tā sevī ietver akrobātikas un kung-fu elementus,” 
atzīst Edgars. 

Skolotājs jau vairākus gadus organizē breakdance 
pasākumus, piesaistot dalībniekus no citām Latvijas        
pilsētām. Arī šogad – 4.novembrī Zeimulī notika breakdan-
ce koncerts. Konkursi, spraigas cīņas, paraugdemonstrējumi 
iedvesmoja mazos un lielos dejotājus. Jāpiebilst, ka bija   
ieradies arī viesis no Maskavas – Andrejs, kurš uz deju   
grīdas sacentās kopā ar breakdance dejotāju Ņikitu.  

Paldies Jevgenijai Kuščai par iespēju un atbalstu 
jaunajiem dejotājiem! Paldies skatītājiem, vecākiem un   
līdzjutējiem par dzīvesprieku un pozitīvām emocijām! 

Interešu izglītības skolotājs Edgars Jukna 

Break Jam 2016 



 

Kopš rudens pirmajām dienām 
un bērnu soļiem zīmēšanas      no-
darbībās tika sākts liels darbs, lai     
taptu “Latgales ainavai” veltīta      
izstāde.   

Katrs zīmēšanas pulciņa    
dalībnieks savā iztēlē iedomājās, 
kas īsti ir Latgale, kur ir tās sākums 
un beigas, kas jāierauga skatītājam?   

    

 Vairumam Latgale saistās ar        
laukiem, un bērnu zīmējumi to    
tiešām arī    apliecināja. Tajos 
redz pļavas un  siena kaudzes, 
zilas   debesis un mājlopus      
ganībās. Tā ir īstā Latgale. 
Līdzās ir arī lauku  mājas ar   
traktoriem, pēc krējuma poda      
noilgojies runcis un ļaudis. 

 Šie Latgales ļaudis iet savu 
ikdienas gaitu, vāc ražu un priecājas 
par to, sakopj savu sētu, lai ziema 
nepārsteidz negaidīti.  

Dažiem mazajiem            māk-
sliniekiem Latgales ainava  tverta 
impresionistiski, laikam tā paužot 
tās kustīgumu, ritmu,       nestāvēša-
nu      sastingumā, atjaunotni un 
jaunu    darba   cēlienu. 

Leons Brīvers, Kristiāns       
Zvonkovs 

Latgales ainava ienāk “Zeimuļī” 

Lāčplēša dienai veltīta 

sporta pēcpusdiena 
Lāčplēša dienas gaidās 

Jau daudzus gadus Latvijā 
novembra vidū tiek svinēta       
Lāčplēša diena. Bērniem skolās par 
to stāsta, notiek pasākumi pilsētā, 
daudz tiek runāts TV un radio.  
Tāpēc šoreiz mēs nolēmām          
noskaidrot, ko skolēni var pastāstīt 
par Lāčplēša dienu. 

Dmitrijs mācas 7.klasē. Viņš  
saka, ka Lāčplēša diena ir Karavīru 
piemiņas diena. Viņš to nesvin ne 
klasē, ne mājās. Mēs jautājam       
Andrim par Lāčplēša dienu (7.klase). 
Andris  daļēji zinot par šiem        
svētkiem. Viņi ar klasi šai dienā iet uz 
parku skatīties priekšnesumus. 

 

Demija bija nākošā meitene, kas 
mums atbildēja (mācās 4.klasē).    
Demija ar klasi Lāčplēša dienai par 
godu veido saktas un citus dekorus, 
mājās viņas ģimenē mēdz cienāties ar 
kūku. Vatslavs (7. klase) teica, ka 
Lāčplēša diena veltīta kritušajiem  
karavīriem. Viņa ģimene šo dienu 
nesvin.  

Sabīne (7.klase) norādīja, ka 
Lāčplēša diena ir svarīgi svētki     
Latvijai. Viņa ar ģimeni to nesvin, bet 
skolā notiek koncerti un visādas    

spēles. Ervīns mācās 4.klasē un     
saka, ka Lāčplēša dienu svin par    
godu uzvarai karā. Amanda (3.klase) 
pārliecinoši atbild, ka   Lāčplēša    
diena ir Latvijas piemiņas diena, kad  
atceras karavīrus, kad bija liels karš. 
“Mēs  ņemam, liekam karodziņus, 
maziņas formas, piemēram, ja skolā, 
un staigājam.” 

Anastasija (5.klase) Lāčplēša 
dienā klasē apsveic zēnus. Šie svētki 
esot parādījušies 1212.gadā. Evita 
(5.klase): “Lāčplēsis bija stiprinieks, 
kura spēks bija viņa ausīs. Šajā      
dienā sveic zēnus. Šo dienu sāka    
svinēt pagājušajā gadsimtā.”          
Elizabete: “Lāčplēša dienā sveic    
zēnus. To  sāka svinēt 1999.gadā.” 
Amanda mācās 5.klasē un zina, ka 
kaut kas jāsvin, bet neatceras – kas 
tieši. Amandas ģimenē šai dienā    
gatavo svētku mielastu vai kaut kur 
iet. Vēl citi bērni norādīja, ka        
Lāčplēša diena jāsvin, lai būtu jautri, 
lai   atcerētos mūsu vīriešus; to dara     
septembrī. 

Kopumā vērtējot, redzams, ka 
viena daļa bērnu stundās noteikti ir 
dzirdējuši skolotāju stāstīto. Citi    
aizraujas ar daudzām lietām un 
dažreiz aizmirst par valsts svētkiem, 
šai     vecumā tas droši vien ir piedo-
dami. Cerams, ka nākotnē Lāčplēša 
dienas svinības varētu kļūt atpazīsta-
mākas, saprotamākas, un dažkārt būtu 
jūtama attieksmi pret to ne vien     
oficiālajās iestādēs, bet arī ģimenēs. 

Anastasija Savicka,           
Evita Plotka, Ilze Asače,                

Luīze  Kluša, Jekaterina Jurjeva 

 11.novembrī Austrumlatvijas      
radošo pakalpojumu centrā notika       
Lāčplēša dienai veltīta sport pēcpusdiena. 
  Sporta pēcpusdienā piedalījās 8 
komandas, kuru sastāvā bija audzēkņi no 
Rēzeknes 2.viduskolas, Rēzeknes 
6.vidusskolas, Rēzeknes 3. vidusskolas, 
Rēzeknes Katoļu vidusskolas,  Rēzeknes 
internātpamatskolas-attīstības      centra,     
Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skolas 

pulciņa “Šahs”, 
ARPC  “Zeimuļs”            
pulciņu “Astronomija” un 
“Vingrojam                    
trenažieru zālē”            
dalībnieki.  

  

 Sporta pēcpusdienas laikā tika   
pārbaudīta komandu saliedētība, atjautība, 
spēks un izturība.  Komandai noteiktā  
secībā bija jāpiedalās dažādās aktivitātēs 
un jāizpilda uzdevumi. Vienu no aizraujo-
šākajiem uzdevumiem sagatavoja Valsts       
robežsardzes koledžas studējošo             
pašpārvalde. Tā laikā zēniem bija         
nepieciešams uzģērbt   bruņu vesti, ķiveri 
un noskriet noteiktu maršrutu ar aizsarg 
vairogu un salikt magazīnā lodes. 

 Izturību un spēku komandas pār-
baudīja vairāku uzdevumu laikā – kardio      
treniņā, kuru vadīja interešu izglītības sko-
lotājs Vitālijs Rimšs, lēcienos ar              
lecamauklu metodiķes Olitas Kuksas      
vadībā  un vingrinājumā “planka”  jaunieša 
Dimitrija Savčenko vadībā.  Vienam no  
komandas bija iespēja pārbaudīt savu spēku 
trenažieru zālē, izpildot uzdevumus,       
skolotāja Sergeja Ciguļova vadībā. 
 Saliedētības un atjautības            

pārbaudījumus komandām bija sagatavojuši 
programmas “Erasmus+” EBD brīvprātīgie 
Camilla Ghiringhelli, Melyne Raufflet un 
Jurijs Kidanovs. 

 Nomināciju “Jaunākā komanda” 
ieguva komanda “Pipari”, nomināciju 
“Saliedētākā komanda” ieguva “Čupa-
Čups”, nomināciju “Stiprākā komanda” 
ieguva “Spēka puiši”, un nomināciju 
“Izturīgākā komanda” ieguva “Mazie Lāč-
plēši”. 
 Liels prieks bija vērot dalībnieku 
aizrautību uzdevumu pildīšanā un skolotā-
ju, vecāku sirsnīgu atbalstu. Vēlamies teikt 
lielu paldies komandu dalībniekiem, intere-
šu izglītības skolotajiem, Valsts robežsar-
dzes koledžas studējošo pašpārvaldei un 
EBD brīvprātīgajiem par sagatavotiem uz-
devumiem un aktivitātēm! 
 

Interešu izglītības metodiķe Agita Gailiša 

 4.oktobrī Austrumlatvijas        
radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” 
notika konkursa “Mana sapņu soma”     
dalībnieku un uzvarētāju    apbalvošana.  
  Kopumā konkursā tika iesniegtas 
27 somas no Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, 
Audriņu pamatskolas,     Rudzātu speciālās 
internātpamatskolas, Mākoņkalna pagasta 
Brīvā laika  pavadīšanas centra “Strops”, 
ARPC pulciņa “Šūšanas darbnīca”.  Kon-
kursa darbi tika vērtēti divās vecuma      
grupās pēc  kritērijiem: darba atbilstība iz-

virzītai tēmai, radošums un oriģinalitāte, 
darba kvalitāte un somas dizains. 
 Vecuma grupā no 10 līdz 14           
gadiem  3.vietu ieguva Liene Skrebinska,  
2. vietu ieguva Natālija Gavrilova, 1. vietu 
ieguva Dajana Vasiļjeva. Vecuma grupā no 
15 līdz 18 gadiem 3.vietu ieguva   Laura 
Laizāne, 2. vietu ieguva Elvīra   Vasilevska 
un 1.vietu ieguva Patrīcija  Benislavska. 
 

Interešu izglītības metodiķe Agita Gailiša 

Radošais šūšanas konkurss “Mana sapņu soma” 



 

Rēzeknes pilsētas ERUDĪTS – 2017  Otrā spēle tika veltīta Vidzemei, 

kādreiz tautā sauktai Zviedru Livonijai, 

un tās vēsturei. Visas spēles gaitā        

audzēkņos varēja manīt cīņas sparu, kas 

virzīja viņus uz kopīgu mērķu sasniegša-

nu un nozīmīgo faktu atsaukšanu atmiņā. 

Sezonas otrā spēle tika uzsākta ar ātro 

jautājumu, kas tika veltīts Vidzemē    

kādreiz dzīvojošajām personībām. Šo 

personu starpā ir bijis arī H.Felkerzāms, 

kas ir izstrādājis Vidzemes zemnieku  

pagaidu agrārlikumu un Ernsts Gliks, kas 

ir bijis Zviedru Vidzemes izglītības    dar-

binieks un pirmais Bībeles tulkotājs lat-

viešu valodā. Šīs spēles laikā vispārizglī-

tojošo un profesionālo mācību iestāžu 

audzēkņiem tika uzdoti dažādi jautājumi, 

kuru atbildes ir meklējamas gan mūsdie-

nu vēsturē, gan arī senākā pagātnē.   

Jauniešiem bija jānosauc tauta, kas apdzī-

voja Vidzemes teritoriju, tieši Cēsu ap-

kārtni pirms Ziemeļu krusta kariem vai 

arī jānosauc, kas tika attēlots uz          

kādreizējā Vidzemes guberņas ģerboņa. 

 Pasākuma muzikālajā pauzē    uz-

stājās un visus priecēja atraktīvā, kā arī 

radošā Rēzeknes 5. vidusskolas komanda 

“DEUS VUĻT”, kas ar savu  skanīgo 

priekšnesumu izpelnījās         vētrainus 

aplausus.  

 Spēlē šoreiz tika pārstāvētas        

Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošās un 

profesionālās 8 mācību iestādes. Otrās 

spēles uzvarētāji ir Rēzeknes valsts poļu 

ģimnāzijas komanda “Leģendārās repub-

likāņu partijas gumijas pīlītes”, kas     

ieguva šajā spēlē 12 punktus, otrās vietas   

ieguvēji ir Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija , 

kas saņēma 10 punktus, un trešo vietu 

ieguva Rēzeknes 5.vidusskolas komanda, 

iegūstot šajā spēlē 8 punktus.  

 Vēlamies izteikt savu pateicību 

visiem dalībniekiem par aktīvu iesaistīša-

nos, skolotājiem – konsultantiem par sa-

gatavotiem audzēkņiem un konkursa 

“Erudīts -2017” vadītājai     Eleonorai 

Ivanovai. 

 2017.gada 19.janvārī Austrumlat-

vijas radošo pakalpojumu centrs 

“Zeimuļs” gaida Rēzeknes pilsētas vispā-

rizglītojošo un profesionālo mācību iestā-

žu vidusskolēnus uz 3.spēli, kas būs veltī-

ta Kurzemei. 

Uz tikšanos 19.janvārī ARPC “Zeimuļs”! 

Jaunatnes darbiniece Dana Pavļukeviča 

 2016.gada 24.novembrī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā 

“Zeimuļs”  pulcējās Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo      

mācību iestāžu vidusskolēni, lai piedalītos otrajā sezonas spēlē             

„Erudīts – 2017”.  Konkurss tiek rīkots ar mērķi veicināt jauniešu padziļinā-

tās zināšanas par Latvijas vēsturi, rosināt uz aktīvu līdzdalību sabiedriskajos 

un vēstures izzinošajos procesos, kā arī darboties grupā un pieņemt kopīgus 

lēmumus.  

Pop iela 11 – Lēciens nākotnē 
 Trešdien, 16. novembrī  Rēzeknes pilsētas naci-
onālo biedrību kultūras namā notika Jauniešu atvērtā 
centra „Jacis” rīkotais konkurss Popiela – 11. Šī gada 
konkursa tēma „Lēciens nākotnē” pavēra iespēju    
jauniešiem savienot divas jauniešiem interesējošas  
lietas – mūzika, deja tika sasaistīta ar viņu nākotnes 
redzējumu, vīziju. 

 Šogad skatītājus ar saviem aizraujošajiem un 
pārsteigumu pilnajiem  priekšnesumiem priecēja 8   
komandas no Rēzeknes skolām, gan ciemiņi no       
Rēzeknes un Ludzas novadiem.  
 Pasākumu Popiela – 11 vērtēja kompetenta 
žūrija:  
-žūrijas priekšsēdētājs  Rēzeknes pilsētas priekšsēdē-
tājs -Aleksandrs Bartaševičs, 
 -Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra 
„Zeimuļs” vadītāja -Jevgenija Kušča,  
-Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras „Rēzeknes 
kultūras un tūrisma centrs” direktore – Jūlija Danili-
na,  
-Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldes metodiķe –  
Tatjana Tokareva,  
-Teātra studijas JORIKS aktieris - Edvīns Klimanovs,   
-Latvijas radio Latgales studijas producente - Karīna 
Važnaja,  
-Sporta deju kluba „Viva” vadītāja un Austrumlatvijas 
radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” interešu izglītī-
bas skolotāja - Ilona Kalniņa, 
-akciju sabiedrības „Swedbank” Rēzeknes filiāles vadī-
tāja Jeļena Pentjugova.  
 Par Popielas-11 „Lēciens nākotnē” uzvarētā-
jiem un galvenās balvas  - brauciena uz Līvu akvapar-
ku – ieguvējiem šogad kļuva Rēzeknes 2. vidusskolas 
komanda  „Neformāts”. 2. vietu ieguva Rēzeknes 
2.vidusskolas komanda “Горячие штучки”  un 3. 
vietu ieguva  Rēzeknes  6. vidusskolas koman-
da „Palāta Nr.6”. 
 Bet ar to viss nebeidzās, visas komandas ieguva 
nominācijas un aizraujošas balvas no mūsu sponsoriem 
un atbalstītājiem. 

Komandām tika piešķirtas sekojošas nominācijas: 

 Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes komanda 
“Domes KEKSI” – draudzīgākā komanda; 

 
 

 Istras tautas nama komanda “Flying sheep” –
 humoristiskākā komanda; 

 ARPC “Zeimuļs” komanda “Pufil”-
 internacionālākā komanda; 

 
 
 
 
 
 
 

 Rēzeknes 2. vidusskolas komanda “Neformāts” –
 dinamiskākā komanda; 

 Nautrēnu vidusskolas komanda “Keksinji”-
 pārsteidzošākā komanda; 

 Rēzeknes 6. vidusskolas komanda  „Palāta Nr.6”-
 tālredzīgākā komanda; 

 
 
 

 Rēzeknes 3. vidusskolas “Move your body”-
 enerģiskākā komanda; 

 Rēzeknes 2.vidusskolas komanda “Горяче штуч-
ки” – teatrālākā komanda. 

 Ikvienam pasākuma apmeklētājam bija iespēja 
izteikt savu vērtējumu, piedaloties skatītāju simpātijas 
balsošanā, apkopojot rezultātus,  ar ievērojamu balsu 
pārsvaru  (64 balsis) skatītāju simpātiju balvu – fotose-
siju visai komandai fotostudijā „ISO 100”- ieguva Rē-
zeknes 2.vidusskolas komanda “Горячие штучки”  . 
 

 
 
 
 

 Apsveicam visus dalībniekus  ar iegūtajām 
godpilnajām vietām un nominācijām! 

  Pateicamies par atbalstu mūsu ģenerālsponso-
riem    A/S „Swedbanak”, celtniecības firma SIA 
“Latgalija” un A/S „SEB banka”! 

 
 
 

 
 
 
 
Pateicamies par atbalstu: apģērbu veika-
lam “Sjuzanna”, kinoteātrim “Silver screen”, restorā-
nam “Gords”, kafejnīcai – bistro “ZANZIBAR”,   
ātrās ēdināšanas restorā-
nam  „HESBURGERS” Rēzekne,           Kebabnī-
cai „Ausmeņa kebabs”, atkritumu apsaimniekošanas 
firmai SIA “ALLAS”, sporta biedrī-
bai “Sedna”, Rēzeknes gaļas kombinā-
tam, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai, Rēzeknes 
pilsētas Teātra – studijai Joriks, fotostudijai  ISO 
100, fotostudijai  Art Studio “PhotoWorld”, tipogrā-
fijai “Latgales druka”, „Poligrāfserviss”, konditore-
jai “Kraģītis”, ziedu salonam „Crystal rose” ziedu un 
dāvanu salonam  “Latgales ziedi” un ziedu-dāvanu 
salonam «13 In Red» Deco shop. 
Lēciens nākotnē  ir izdevies,  uz tikšanos jau         nā-

kamgad  „Popielā – 12”! 
 

Jaunatnes darbiniece Ilvija Pisarenko   



 

Pieaugušo atmiņas par pulciņiem viņu bērnībā 

Rēzeknes pilsētas un novada bērniem 
šodien tiek piedāvātas ļoti plašas iespējas 
interešu izglītības jomā. Pulciņi ir ARPC 
“Zeimuļs”, jauniešu organizācijās un katrā 
skolā, bet, vai tā ir bijis vienmēr? Situācija 
Latvijā mainās ik gadus, ienāk jaunas 
tehnoloģijas, rodas citas intereses, un mūsu 
mammu un vecmammu nodarbošanās skolas 
gados var šķist vecmodīga vai pat nesaprota-
ma. Tieši šo jautājumu mēs centāmies     
noskaidrot, aptaujājot dažus rēzekniešus par 
viņu interesēm bērnībā. 

Ņinai tagad ir 
astoņdesmit 
gadi. Viņa  
pastāstīja, ar 
ko nodarbojās 
jaunībā. Ņina 
savā bērnībā 
gāja  mūzikas 
skolā, spēlēja 
akordeonu un 
izšuva         
latviešu 

rakstus. Viņai šī interese, patika jo viņas 
mamma strādāja par šuvēju. Toreiz Ņinai 
bērnībā netika visa, ko gribējās. Ņinai liekas, 
ka šodien visa pietiek. Bet vēl viņai liekas, 

ka ir slikti, ja ir pārāk daudz pulciņu un 
šodienas situācijā viņa redz dažkārt pārlieku 
pārspīlētu izvēli. 

Ilona apmeklēja zīmēšanu  skolā 2x 
nedēļā, 2-3 gadus. Arī Jauno Naturālistu 
stacijā kopa trušus, jūras cūciņas, 
bruņurupučus un citus dzīvniekus. Gāja uz 
turieni 3-4 gadus. Ilonai toreiz pietika      
pulciņu, šķita, ka gana  laika tajos pavadīts. 
Arī šodien Dzīvnieku stacija ir, zīmēšana ir. 
Tagad bērniem pietiek visa kā, viņiem ir liela 
izvēle. 

Tatjana mums laipni atbildēja, ka 
bērnībā staigāja uz sporta sekciju, teātra   
pulciņu un zīmēšanas studiju. Valentīna gāja 
uz vingrošanu un tur ieguva ļoti augstus 
vērtējumus, apmeklēja slēpošanu, bija daudz 
pirmo vietu, bija daudz diplomu. Zīmēja un 
izšuva, dejoja un dziedāja. Sievietes teica, ka 
galvenais ir vēlēšanās, mūsdienu bērni vairāk 
spēlē datorspēles, viņiem tomēr vajagot 
vairāk fizisko nodarbību. Mēs savām sarunu 
biedrenēm novēlējām veiksmi, un viņas 
mums arī. 

 
Ilze Asače, Luīze Kluša, Jekaterina 

Jurjeva, Elizabete Vavilova 

Dāvanu darbnīca pirms svētku laikā 

Kad novembris tuvojas noslēgumam, 
laiks aizdomāties par gaidāmajiem svētkiem, 
tāpēc šoreiz  mēs intervējām skolotāju      Nan-
ditu Kirejevu, kas vada dāvanu darbnīcu.  

Tajā skolēni taisa dāvanas, piemēram, - 
rotaslietas, kaklarotas, piekariņus un              
izdekorē  pildspalvas utt. Nākotnē tās kļūs par 
dāvanām sev un citiem. Šo pulciņu var         
apmeklēt jau no pirmās klases. Novembra    
otrajā pusē būs arī izstāde. Dāvanu darbnīcā var 
strādāt ar dažādām tehnikām – polimērmāliem, 
vārīt ziepes (šoreiz tiešā nozīmē), batikot krek-
lus. Tādas dāvanas var dāvināt visos     svētkos 
– gan dzimšanas dienās,  Valentīndienā vai  
Ziemasvētkos.  

Savukārt bērniem ar vēlamām angļu 

valodas zināšanām (kaut gan var iztikt arī bez 
tām) radošā darbnīca ļaus īstenot idejas kopā ar 
Melāniju no Francijas. Arī tur veidotos         
suvenīrus iespējams gan dāvināt, gan izveidot 
par rotājuma elementiem.  

Žurnālistikas pulciņā allaž ir interese 
par šīm nodarbībām, jo gribas zināt, ko un kā 
veido vai taisa bērni citās zemēs (savās skolās 
darināto mēs redzam ik dienas). Tad nu šoreiz 
no dzijas uzmezglojām suvenīru – svētku 
cepurīti/dāvanu maisiņu un ar akrila krāsām 
dekorējām spalvas, kas var tikt pielīmētas pie 
jebkuras dāvanas kā spilgts un jautrs sveiciens 
tumšajā rudens un ziemas sezonā. 

 
Luīze Kluša, Ilze Asače  

Kur paliek Salaveči? 

Kad Ilze bija maza, viņai Ziemassvētki likās skaisti un 
mīļi, dāvanas tika ļoti gaidītas un par tām bija liels prieks. Mazai 
šie svētki likās visforšākie. Ilzei, protams, patika dāvanas sa-
ņemt, bet viņa nekad neticēja, ka Salavecis vispār ir. Un jopro-
jām netic. Mājās dāvanas   stāvēja zem egles, kad visi no rīta mo-
dās,  tās jau gaidīja. Kad  Ilzei palika 10 gadi, mamma pateica, 
ka Salaveča nav, jo Ilze par viņu   vienmēr prasīja un tam neticē-
ja. Un no tā laika Ilze pati palīdz likt zem egles dāvanas, tik 
mamma vēl aizvien viņai nerāda, kas Ilzei sagādāts šogad. 

Luīze atceras: “Senāk es rotāju kāpnes, kur piestiprināju      
saldumiem cepuri. Pēc pirmā Adventa rūķis nesa man uzdevu-
mus, un, ja es tos izpildīju, tad viņš man atnesa saldumus. Dāva-
na gaidīja zem eglītes. To atnesa Ziemassvētku vecītis. Es jau no 
bērnības zinu, ka Ziemassvētku vecītis ir. Reiz mamma skatījās 
televizoru, es ieraudzīju cepurē, ka rūķīši atnesuši saldumus, pa-
teicu mammai, bet viņa izbrīnījās, jo neko neesot dzirdējusi.”  

Kad Katja bija maza, viņa ļoti gaidīja Ziemassvētkus: 
“Visvarīgākais bija saņemt dāvanas, jo Ziemassvētki nevar būt 
bez tām! Vispirms es rakstīju vēstuli ar velēšanos. Pēc tam es to 
atdevu vecākiem tieši rokās un teicu, ja  dāvanu nebūs, tad Sala-
tētis           neeksistē! Katru gadu mēs svētkus svinējām pie drau-
giem vai pie   vecmāmiņas un vectētiņa. Taču pirms es izgāju no 
mājām, es katru reizi atvēru balkonu un teicu: “-Mamma, vai ne-
kas, ka ir auksti, vai Salatētis tiks mājā?” Man katru gadu Salatē-
tis atstāja dāvanu zem   eglītes. Salatētis ir labs vectētiņš, kuru 
nekad neviens nevar ieraudzīt.  Šogad dāvanā gribētos Penny 
Bourd.”  

Leons dāvanas Ziemassvētkos saņēma no rīta, tās jau bija 
zem eglītes. Reiz tur atradās pat tarantuls (attransportēts no Rī-
gas), kuram terārijs nez kāpēc jau bija sagatavots iepriekš. Šī dā-
vana mīt uz       datorgalda vēl aizvien un izlien no savas migas, 
lai atgādinātu, ka ir izsalcis. Ilūzija par Salatēti gan ir izkūpējusi 
gaisā jau pirms kāda        laiciņa. 

Elizabete arī stāsta par sevi: “Kad  biju maza, es katru 
gadu gaidīju Salatēti, ierodamies ar cepumiem un pienu. Es rak-
stīju uz lapas savas vēlmes, bet vēl agrāk – zīmēju iecerēto un 
liku pastkastē.       Dāvana no rīta mani jau gaidīja zem eglītes. 
Mans Salavecis ir mamma vai tētis, es to uzzināju, kad viņi slēpa 
dāvanu. Šajā gadā man    gribētos saņemt piekto aifonu.”  

Evita katru gadu ļoti gaida Jauno gadu, arī lai saņemtu         
dāvanas. “Ik gadu man tās atnes Salatētis, kurš  visu saliek zem 
egles, kamēr mēs ar ģimeni dodamies skatīties salūtu tieši 24:00 
naktī. Es zinu, ka Salatētis ir, jo, kad mēs izbraucam no mājas, 
zem egles nekā nav, bet, kad atbraucam, - zem egles ir daudz dā-
vanu.  

Kad biju maziņa, es vienmēr prasīju lelles, kuru man bija 
ļoti daudz. Vēlāk, kad pieaugu, sapratu, ka man tās vairs nav va-
jadzīgas, un tad gaidīju visādus šampūnus un daudz ko citu. Taču 
šogad man gribētos septīto aifonu.” 

Tā nu tuvojas gada noslēgums, un 
visiem bērniem kā ierasts neapnīk 
ne eglīte, ne       gaidīšana, ne dāva-
nas. To saraksts gan katram savs, 
tikpat svarīgs kā citus gadus un ne-
ļauj atslābt ne          vecākiem, ne 
pašam Salavecītim. 

Žurnālistikas pulciņa  dalībnieki 

 Ziemassvētku priekšvakarā mēs ar bērniem no smiltīm, kaltētām ogām, rīsiem un citiem 
dabas materiāliem  veidojām 2017. gada simbolu - gaili! Sanāca ļoti spilgti un krāsaini              
darbiņi. Novēlām visiem priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2017. gadu!  

Pulciņa „Laimīgā bērnība” jautrās nodarbības! 



 

Jevgenija Kušča 

ARPC “Zeimuļs” vadītāja 

26441917 

Olita Kuksa 

Interešu izglītības metodiķe 

27854724 

 

Eleonora Ivanova 

Jaunatnes lietu speciālists 

26033202 

Agita Gailiša 

Interešu izglītības metodiķe 

25661190 

 

Olga Strode 

Metodiķe darbam ar bērniem un   ģimenēm  

28375137  
Inese Brīvere 

Interešu izglītības skolotāja 

26727497 

 

 Veidosim „Zeimuļa Ziņas” kopā! 
 

 Katrā avīzē būs 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 mēnesi   izvietotas 
avīzē. 
   Fotogrāfijas ir  jānosūta uz e-pastu   
agita.gailisa@rezekne.lv  
 Katra mēneša iesūtītā  labākā bilde saņem pārsteiguma balvu! 
 
 Papildus informācija pieejama ARPC “Zeimuļs” 1.1 telpā. 

 

Skrējiena “Ieelpo Rēzekni!” idejas autori- Rēzeknes pilsētas Jauniešu dome! 

Dambretes sporta spēļu uzvaras un pieredze 

Novembra vidū dambretes 
pulciņa audzēkņi kā jau ierasts pie-
dalījās Latgales reģiona Skolēnu 
Sporta spēlēs dambretē, kur ieradās 
skolēni no vairākām skolām. No re-
ģiona bija komandas no Preiļiem, no 
Maltas, no Daugavpils un no Rēzek-
nes. Spēles notika Ružinā Tiskādu 
vidusskolā Silmalas pagastā, kur sa-
pulcējās ap  70 dalībnieki (vecuma 
grupā līdz 13 gadiem).  

ARPC      „Zeimuļa” audzēkņi 
guva otro vietu jau trešo gadu. Pie-
teikums bija no Poļu Valsts ģimnāzi-
jas, ko pārstāvēja Agnese un Inese 
Buravcevas un Lauris Lazovskis 
(pēc koeficienta 4.vietā), kas tagad 
mācās Rēzeknes sākumskolā. No šīs 
skolas piedalījās arī Rodrigo Jugans, 
kas šogad izcīnīja arī Latvijas čem-
piona titulu grupā līdz 13 gadiem, 
kaut gan viņam ir tikai 11 gadi. Indi-
viduāli sacensībās piedalījās Maksi-
milians Savickis, kuram tā bija 
pirmā pieredze. Viņš mācās Liepu 

pamatskolā un pārstāvēja Maltas vi-
dusskolu.  

Vērtējot pa grupām, pirmo 
vietu ieguva Preiļu Valsts ģimnāzi-
jas, trešo- Daugavpils Logopēdiskās 
internātpamatskolas pārstāvji.  

Dambretistiem cīņas ar to ne-
beidzas, dažiem tas bija tikai sā-
kums, citiem- spraigs atspēriens nā-
kamajām uzvarām! 

 

 

 

 

 

 

Luīze Kluša, Ilze Asače,     

Jekaterina Jurjeva    

ARPC „Zeimuļs” audzēkņu novēlējumi Ziemassvētkos un 
Jaunajā gadā! 

Mēneša labākie 
foto kadri 

Projekta „Iepazīsti Latgali” noslēgums! 

Ziemassvētku eglītes iedegšana! 


