
 

 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:  
-Audzēkņu darbu  
  izstādes 
-Modes skate 
-Lieldienas! 
-Lego Robotika 
-Astronomu uzvara! 
-Vecāku viedoklis 

Zeimuļa 
Ziņas 

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs” aicina radošu interešu izglītības programmu īstenotājus! 

2017/3  

 Lai nodrošinātu pilnvērtīgu brīvā laika pavadīša-
nu bērniem un jauniešiem,  Austrumlatvijas radošo   
pakalpojumu centrs “Zeimuļs”  piedāvā daudzveidīgas 
interešu izglītības programmas. Centrs ar ļoti daudzām 
interešu izglītības programmām, piesaista pulciņu     
apmeklētājus,  nodrošina bērniem un jauniešiem iespē-
jas radošai pašizpausmei un savas individualitātes     
izkopšanai. Interešu izglītība  ir iespēja attīstīt savas 
spējas, talantu un darīt to, ko nedara visi. Varbūt tieši tā 
var atrast savu dzīves aicinājumu, nemaz nerunājot par 
jauniem draugiem, kuriem ir līdzīgas intereses. 
 2016./2017. mācību gadā ARPC “Zeimuļs” 
veiksmīgi tiek īstenotas 87 interešu izglītības program-
mas. Lai palielinātu iespējas sevi pilnveidot dažādās 

jomās, aicinām mums pievienoties pedagogus, kuri   
nākamajā mācību gadā vēlas īstenot kādu jaunu,        
interesantu, radošu interešu izglītības programmu! 
ARPC „Zeimuļs” lūdz pedagogus iesniegt interešu    
izglītības programmas (dokumentu, kurā atspoguļota 
plānotā procesa gaita) realizēšanai 2017./2018. mācību 
gadā. Programma jāizstrādā un jāatnes līdz 2017.gada 
08. maijam uz ARPC „Zeimuļs” 1.1 telpu.  
 Interešu izglītības programmas  var iesniegt  
pretendents ar pedagoģisko izglītību. Ja kādam ir 
augstākā izglītība, bet tā nav saistīta ar pedagoģiju, Rē-
zeknes Tehnoloģiju akadēmija piedāvā 72 stundu peda-
goģijas kursus, kur var iegūt nepieciešamās zināšanas 
un sertifikātu, ar ko varēs pievienoties ARPC „Zeimuļs” 

pedagogu kolektīvam, gūt iespēju strādāt rādošā un   
aizraujošā darba vidē. 
 Gaidām gan iepriekš īstenotas, gan jaunas,    
pieprasītas interešu izglītības programmas, kas piesais-
tīs jaunus apmeklētājus! 
 Konsultācijas par programmu veidošanu var  
saņemt pie interešu izglītības metodiķes O. Kuksas 
(ARPC „Zeimuļs” Krasta ielā 31, Rēzeknē 1.1. kab., t: 
27854724, e-pasts: olita.kuksa@rezekne.lv). Ieteikumu 
un metodiskās rekomendācijas var atrast arī interneta 
vietnē: http://visc.gov.lv/intizglitiba/metmat.shtml 

ARPC „Zeimuļs” interešu izglītības metodiķe Olita 
Kuksa 

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu   
centra “Zeimuļs” šūšanas darbnīcā aktīvi piedalās 
meitenes no dažādām Rēzeknes skolām. Visa ga-
da garumā audzēknes čakli strādāja un izpaudās, 
veidojot savu tērps. Kā jau katru gadu, arī šogad  
23. martā, šūšanas pulciņa audzēknes pulcēja  
savus radus un draugu ARPC “Zeimuļs” organi-

zētajā modes skatē, lai demonstrētu mācību gadā     
paveikto. Jaunās dizaineres demonstrēja 33 pašu šūtos 
tērpus un aksesuārus. Pasākuma apmeklētājiem bija 
iespēja apskatīt dažāda veida kleitas, svārkus, bikses, 
tērpus, mugursomas un pielāgotus aksesuārus. 

Modes skates ietvaros, tika demonstrētas tērpu 
kolekcijas, kas izveidotas Vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas kon-
kursa un tērpu skatei “Latvijas toņi 
un   pustoņi”. Konkursam tika pie-
teiktas trīs tērpu kolekcijas: 
Okasnas Kupcovas tērpu kolekcija 
“Uguns un ūdens”, Lauras Laizā-
nes un Lienes Skrebinskas tērpu 
kolekcija “Tagadne un nākotne” 
un Ineses Buravecas tērpu kolekci-
ja “Ziedu pļavā”.  Tērpu kolekci-
jas vērtēja  RMDV Mākslas skolas 
vadītāja Kristīne Binduka.  Kon-
kursa 2. kārtai izvirzīja Lauras 
Laizānes un Lienes Skrebinskas 
tērpu kolekciju “Tagadne un nā-
kotne”. Šī tērpu kolekcija pārstā-
vēs ARPC “Zeimuļs” konkursa 
2 .kārtā,  kas notiks 28.aprīlī Prei-
ļos.  

Modes skatē savus tērpus demonstrēja pulciņa 
audzēknes: Laura Laizāne, Evelīna Pranča, Katrīna 
Grietiņa, Patrīcija Benislavska, Elvīra Vasilevska, 
Evelīna Egle, Paula Dukaļska, Amanda Raudive, 
Oksana Kupcova, Anastasija Karpačova, Liāna 
Meļko, Ariana Kristiņa, Liene Skrebinska, Annija  
Mozga, Amēlija Gritāne, Santa Adijāne. 

 Izsakām pateicību skolotājām Skaidrītei      
Romančukai un Evitai Skrebinskai par  ieguldīto 
darbu un pulciņa dalībniecēm par aktīvu iesaistīšanos 
modes skates organizēšanā!  

 
Interešu izglītības metodiķe Olita Kuksa  

Nāc maijā! Modes skate 2017 

10.05. plkst. 17.00 Kulinārijas meistarklase ar Rēzeknes 

pilsētas domes priekšsēdētāju A. Bartaševiču, 

“Zeimuļs” virtuve, 4.stāvs, 4.20. telpa. 

Kulinārijas meistarklase ar Rēzeknes pilsētas domes 

deputātu J. Krišānu, “Zeimuļs” virtuve, 4.stāvs, 

4.20. telpa. 

18.05. plkst. 14.00 Līdzdalības pasākums “Saldējums ar 

lielajiem”, bērnu tikšanās ar Rēzeknes domes depu-

tātiem,1. stāva zāle. 

18.05. plkst. 15.00 Rēzeknes pilsētas un novada sākum-

skolu audzēkņu apbalvošana par piedalīšanos zīmē-

jumu un stāstu konkursā “Mēs savai Latgalei”, aktu 

zāle. 

26.05. plkst. 16.00 Mācību gada noslēguma pasākums 

“Ievirzi vasaru!” (radošās darbnīcas, izstādes, kon-

certs), aktu zāle. 

mailto:olita.kuksa@rezekne.lv
http://visc.gov.lv/intizglitiba/metmat.shtml


 

Māksla ir ap mums 

Ej pa ceļu, gavenit, 
Ar saviem vīkstekņiem; 
Atnāks man liela diena 

Ar baltàm oliņàm! 
 
Lieldienu priekšvakarā vai visos     

pulciņos noritēja darbs pie svētkiem veltīta 
interjera. Kādas tik olas negreznoja „Zeimuļa” 
foajē un gaiteņus! Bērni netika taupījuši ne 
krāsas, ne papīru, ne dekoratīvos  apdares  
elementus, ne paši savus spēkus! Ienākot 
„Zeimuļī”,   katram pretimnācējam uzsmaidīja 
zaķu saime, kas pilnā pulkā 
tika ieradušies tieši no 
meža, lai katram parādītu 
pavasara pirmos vēstne-
šus—olas! Taču arī tas  
nebija viss… Dziļāk    
gaitenī skolotāja Olga  
Strode jau kārtoja mazāko 

audzēkņu Lieldienu sveicienu gluži kā 
košu, piesātinātu krāsu virpuli. 
Vēl viens solis, un arī tālāk tieši no 
olas čaulas mums pretī raugās     
cālēni, ziedi un pavasara pumpuri. 
 Tā, soli pa solim, ienācējam 
prātā ienāk doma—pavasaris taču 
nav kaut kur aiz kalniem, tas ir jau 
klāt un iekārtojas uz mājvietu 
„Zeimuļa” pulciņos! 

L.Brīvers, K.Zvonkovs 
 

 
 
 
 
 

 

Ai, oditi, miguliti, 
Nekod mani šovakar! 

Es jau gan šūpojos 
Visas trīs lielas dienas: 

Pirmo dienu, vidus dienu, 
Pēdejdienas vakariņu! 

                                        Olas varavīksnes krāsās! 

Marta beigās “Zeimuļī” bija aplūkojama skolo-
tāja Eduarda Medvedeva audzēkņu foto izstāde. 
Attēli rāmi uzrunāja skatītāju: Dianas Auziņas 
uzmanību piesaistījušie četri gardi āboli. 

 Kurš gan nav garšojis rožābolus! Tie nogatavo-
jas vieni no pirmajiem. Vasara vel ir pilnā sparā, ir agrs 
rīts, aiz loga spoži spīd saule, jūs paverat acis un tieši 
uz spilvena redzat sev blakus rožābolu. Kožat tajā un 
jūtat, kā ābola sula piedod žirgtumu.  

Savukārt Vendijai Strodei nāk prātā “Jāņu 

nakts” ar tās mūžīgo noslēpumu. Mēs skatāmies uz   

zaļiem stiebriem, kam virsū dejo rasa, un domājam, vai 
tāds ir papardes zieds? Kur tas zied? Vai izdosies to  
atrast?  

Skatiens pats uzduras Jasmin Duangsuph 

“Kaķim”, kurš laikam apmaldījies ziedu pūkās. Mincis 
pavērsis savas zaļās acis uz sauli un silda strīpaino    
kažoku. Viņam šodien nav līdzi ciltsrakstu, jo, saulē 
gozējoties, ir vajadzīga kompānija, nevis dokumenti! 

Sapņainām meitenēm romantiska šķiet Parīze, 
bet Inga Paškeviča nepaiet garām “Lauku romanti-
kai”. Sārti āboli sniegā mūsu laukos nav retums, sniegs 

var uzsnigt jebkurā brīdī, tas pārsteidz negaidot, uzglūn 
naktī kā lūsis, un no rīta vairs nav ko slēpties – pārslām 
klāts ir viss. Arī pankūku krāsas māja ar jumtu kā     
apsnigušu lietussargu. 

Soli pa solim, vērojot kadrus, saprotam, - esam 
nomodā vai guļam, jo tikai miegā var nepamanīt lietas, 
kas fotopulciņa meistaru skatienam nepaslīd garām ik 
uz soļa, ik dienu, ik stundu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

L.Kluša     
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Līdz ar pavasara pirmajiem saules stariem 
ARPC “Zeimuļs” pelēkajā gaitenī iemājoja 
skarbu jūras vēju apdvestas ainavas – gleznu 
izstāde – “Ķemeri – apslēptais dārgums”. 
Vērojot dažādu paaudžu mākslinieku gleznas, 

skatītājam paveras Ķemeru dabas savdabība, pievilcī-
ba, senums. Krīstīne Belte, Dzintars Adienis, Ieva 
Caruka un Santa Vasiļjeva centušies pievērst cilvēku 
uzmanību Ķemeru sēravotam, kas kļuvis par galveno 
iemeslu, kāpēc šai vietā trīsdesmitajos gados reiz ticis 
atvērts kūrots. Avota dziedējošais ūdens ļāvis atlabt 
daudziem sirdzējiem, tālab mākslinieki to atspoguļoju-
ši kā dzidru, tumšu un rāmu. Avota krastos gremdējas 
sen stādītu koku saknes, abas malas savieno balts    
tiltiņš. Vieni mākslinieki to uzlūkojuši vasarā, citi – 
tvēruši lapkritī. Fotožurnālists Ainars Meiers labprāt 
meklē Ķemeru parka ainavās simbolus un atrod tos 

turpat līdzās sēravotam. Rudenīgi baltā lapene paliku-
si vientuļīgi tukša, tikai kāda draiska ķļavu lapa ievir-
puļo tās stūrītī. Zils un dzeltens, sārts un oranžs     
ķļuvis viss parks, lapām piebiris sēravots un šķiet, ka 
mākslinieka lielie triepieni uz audekla aizslauka prom 
no kokiem birstošo košumu. Parka klusums pārņem 
vai katru ienācēju, kurš tūliņ aizmirst, no kurienes 
šurp ieradies, jo 
visa daba saspa-
rojas un atdod 
savu spēku,  
piepilda un   
atdzīvina.       

Luīze 
Kluša 

                                                                                                               

Gaismēnu rotaļas Ķemeru dabas ainavās 

  
Tikai nezinoši cilvēki domā, ka telefons 

vajadzīgs zvanīšanai. Tā vairs nav. Katrs bērns 
zina, ka telefonā ir vesela virkne jautru spēļu, 
kurām visām pat nepietiek laika! Vecāki saviem 
bērniem katrs ir noteikuši, cik daudz un cik ilgi 
drīkst spēlēt, taču ne vienmēr viņi zina, cik laika 
paiet virtuālajā pasaulē. Savu pirmo telefonu 
bērni parasti saņem, uzsākot skolas gaitas, sāku-
mā tie ir vienkārši- bez spēlēm. Pēc sākumsko-
las jau sāk lietot citus, dažreiz sanāk arī paspē-
lēt. Painteresējoties par šo jautājumu, izrādījās, 
ka ir jaunieši, kas par telefonspēlēm neinteresē-
jas, bet diezgan daudzi izvēlas tikai dažas spē-
les. Kādam laiku pa laikam uznāk kāre uzspēlēt 
šahu , citam - Tap tap dash. Tām abām ir dažādi 
līmeņi, kur katrs izvēlas sev pieņemamāko.  

Daļai spēļu ir līdzīgs princips - kaut kas 
kustas, kaut kas jāķer vai kaut kur jānokļūst. 
Atšķiras vien aplikācija. Izrādās, ka diezgan  

populāra spēle ir Mainkraft, kurā jābūvē māja. Eli-
zabetes mājā tika uzbūvētas divas istabas, mēbe-
les, dārzs un lapene, pat suns. Iestājoties tumsai, 
jāslēpjas no zombijiem, kas iziet medībās. Dažreiz 
pat var sajust bailes, tad labāk bēgt. 
 Meitenēm patīk arī Logo Game, kurā jāuz-
min populāri logotipi un jākrāj punkti. Zēni spēlē 
Halo Wars, Grand Theft Auto, Plague Inc un ci-
tas.  Protams, daļa šo spēļu ir maksas pakalpo-
jums.  
 Tomēr nevajadzētu uztraukties! Vairums 
aptaujāto bērnu nepavada daudz laika spēlējot. 
Turklāt daļa spēļu ir ieteicamas, piemēram, Piano 
tiles, Burger Chef, Pizza Cafe, jo ļauj pusaudzim 
iztēloties sevi, nākotnē strādājam ēdināšanas uzņē-
mumā, frizētavā vai privātā firmā. Rodas iemaņas 
un idejas, tāpēc dažkārt modernā izklaide nekaitē, 
bet veicina fantāziju un ļauj arī pasapņot. 

E.Plotka, E.Vavilova  

Telefons un citas spēles 

Kad mācību semestris sāk tuvoties savam     
noslēgumam un “Zeimuļa” audzēkņi pulciņus apmek-
lējuši teju visa gada garumā, interesanti zināt vecāku 
domas par savu bērnu sekmēm. Nodarbību izvēle ir 
ļoti plaša, bet, iespējams, vecākiem ir kādas idejas, kā 
vēl varētu pilnveidot to klāstu. 

Katjas meita apmeklē dambretes nodarbības un 
sākumā viņai izdevās turnīrā iegūt 3. vietu. Taču,    
nodarbībām turpinoties, meitenei jau iegūta 2. vieta. 

Katja vēlētos 
redzēt 
“Zeimuļī” vai-
rāk        pulciņu 
pirmsskolas 
bērniem.  
 Emīlija 
uz ARPC ved 
savu septiņgadī-
go     mazdēlu, 
kas interesējas 
par dambre-
ti. Sākumā 
esot klājies 
grūtāk, bet 
šobrīd zēns 

jau nāk ar prieku.     Emīlija stāsta, ka mazdēls in-
teresējas par mūzikas   instrumentiem, taču šā-
di pulciņi pieejami tikai   skolā. 

Artjoms       apmeklē lego pulciņu, kur lab-
prāt   veido robotus un sapņo piedalīties šāda veida 
sacensībās. Artjoma  mammu  “Zeimuļa” piedā-
vājums      apmierina    pilnībā un neko mainīt 
viņa nerekomendē. 

Vjačeslava meita Laura apmeklē zīmēšanas  
nodarbības un viņai ir sekmes, zīmējumi kļūst 
arvien skaistāki. Tētis priecājas par meitas panāku-
miem,    pasvītrojot, ka nodarbību grafiks ir ērts, tāpēc 
bērns var paspēt arī uz keramikas pulciņu.  

Natālija savu dēlu Artēmiju arī atvedusi uz   

zīmēšanu un 
šahu.      
Progress jau 
ir redzams, 
zēnam viss 
padodas. 
Citu bērnu 
mammas 
esot gan  
teikušas, ka 
labi būtu, ja 
“Zeimuļī” 

būtu arī vingrošanas nodarbības maziem bērniem. 
Inna savus piecus un septiņus gadus vecos   

bērnus ved uz zīmēšanas pulciņu, apmeklē arī baseinu. 
Zīmēt bērniem ļoti patīk. Ir mēģināts iegriezties arī  
deju nodarbībā, bet visu nevar paspēt. Innu piedāvā-
jums apmierina, taču Zeimuļī” gribētu vingrošanas 
nodarbības dažāda vecuma bērniem. 

Ineses dēls apmeklē ilustratīvo grafiku, un   
sekmes 
viņam ir 
dažādas. 
Mamma 
saka, ka 

“Zeimuļam” pagalmā pietrūkst kārtīga, plaša rotaļu 
laukuma, jo karstās dienās bērniem nebūtu jāpavada 
laiks kabinetos, īpaši vasaras nometnēs. 

 Daina ar Ričardu apmeklē bēbīšu skolu, 
kur Ričardam prieks par daudzajām attīstošajām     

spēlēm. Viņš jau prot komunicēt ar citiem mazuļiem. 

Grupā ir līdz desmit bērniņu, kas satiekas vienu reizi 
nedēļā. Daina vēlētos, lai Ričardam draugu kompānija 
būtu plašāka, jo uz nodarbībām nāk vieni un tie paši 

mazuļi. Iespējams, interesantāk būtu nākt vairākas   

reizes nedēļā. 
E.Plotka, E.Vavilova 

Vārds vecākiem 
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Jevgenija Kušča 

ARPC “Zeimuļs” vadītāja 

26441917 

Olita Kuksa 

Interešu izglītības metodiķe 

27854724 

Eleonora Ivanova 

Jaunatnes lietu speciālists 

26033202 

Interešu izglītības metodiķe 

25661190 

 

Olga Strode 

Metodiķe darbam ar bērniem un          
ģimenēm  

28375137  
Inese Brīvere 

Interešu izglītības skolotāja 

26727497 

 

Nesen vienā raidījumā kādam ļoti apdāvinātam 
bērnam jautāja, kāda bijusi viņa mīļākā bērnu grāmata, 
un zēna mamma atbildēja: “Veļas mašīnas lietošanas 
instrukcija”. Pirmajā mirklī izrāvās smaids un šķita  
dīvaini, ka par kaut ko tādu mazajam var būt interese, 
taču, nedaudz iztēlojoties, tas vairs neizskatījās ne    
pārmērīgi, ne dīvaini. Jāatzīst, ir diezgan daudz bērnu, 
kam interesē konstrukcijas un shēmas, plāni un tabulas, 
un te nu pieaugušo rokās būs šo interešu tālākā virzība, 

piemēram, atvedot savu bērnu uz LEGO Roboti-
kas pulciņu! 

Ienākot Jura Baltalkšņa  nodarbību telpā, top 
skaidrs, ka tā neatšķiras ne ar ko īpašu, ja vien 
neskaita daudzās kārbas ar visdažādāko Lego un 
konstruktoriem, kā te pa pilnam. Skolotājs 
“Zeimuļi” strādā nesen un labprāt pastāsta par 
Lego pasauli. Pulciņā bērni apgūst veidošanas  
pamatus, lai turpmāk patstāvīgi varētu tikt galā ar 
jebkuru konstruktoru, lai cik sarežģīts tas būtu. 
Centīgākie izveido arī robotus, kam ir dažādas 
funkcijas. Nodarbības ap-
meklē gan zēni, gan meite-
nes, kaut gan skaidrs, ka 
šo pulciņu pārsvarā izvēlas 
zēni. Skolotājs stāsta, ka 
viņi ar prieku piedalās arī 
robotikas sacensībās. 

Runājot par nākotni, 
J.Baltalksnis atzīst, ka ro-

botika vairāk adresēta bērniem 
no 12 gadu vecuma, taču 
“Zeimuļī” vieta atradīsies arī 
jaunākiem. Konstruēšana prasa 
rūpību un precizitāti, kas       
veidojas mums visiem pakāpe-
niski, lasīt prasmi un rēķināša-
nu, lai var patstāvīgi tikt galā ar 
uzdevumu. Vaicāts par nākošo 

gadu, skolotājs piemetina, ka būtu labi, ja Lego      
komplektu būtu vairāk, jo citādi vienreiz salikts sarež-
ģīts darbs pēc nedēļas jāizjauc, lai veidotu ko jaunu.  

Rēzekne, protams, nav lielpilsēta, taču tas     
nenozīmē, ka te nevar rasties kāds izgudrojums. Mums 
ir pietiekoši daudz resursu – skolas un akadēmija,    
skolotāji un bērni, kas savu nākotni redz tikai kopsolī ar 
tehnoloģijām!  

L.Kluša 

Lego zeme “Zeimuļī” 

Astronomu zvaigžņu stunda!  

Latvijas 45. atklātā astronomijas olimpiāde 
vidusskolēniem 

 Kopš 1973. gada katru  aprīli gan vietējie      
skolēni, gan arī no citām valstīm, iepriekš  piesakoties,    
piedalās Latvijas atklātajā astronomijas olimpiādē. Tā      
atšķiras no citām skolēnu olimpiādēm ar to, ka var    
piedalīties jebkurš 8.-12. klases skolēns, neatkarīgi no  
sekmēm. Ir arī vēl viena īpatnība - uzdevumu risināša-
nas laikā var izmantot mācību līdzekļus vai literatūru. 
Olimpiāde  notiek divās kārtās, jau tradicionāli šīs    
dienas ir piektdiena un sestdiena. Šogad olimpiādes 
abas kārtas notika Latvijas Universitātes Fizikas un  
matemātikas fakultātes telpās Rīgā, Zeļļu ielā, un te  
savus spēkus izmēģināja arī skolotājas Lienas Poišas 
vadītā „Zeimuļa” astronomijas pulciņa dalībnieki:  
Līga Pentjuša (Rēzeknes 5.vidusskola, 10.kl.),       
Jūlija Vaņkova  (Austrumlatvijas Tehnoloģiju      
vidusskola, 10.kl.),  Kristīne Rogozova (Rēzeknes 
Valsts 1.ģimnāzija, 10.kl.),  Viktorija Balabkina
(Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija, 10.kl.),  Liene    
Strankale (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, 9.kl.),  Jānis 
Platacis (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, 8.kl.) un     
Ingus Poišs  (Rēzeknes 4.vidusskola, 12.kl.). Šie 
jaunieši nesēž   mierā, viņiem ir daļa par visu un kopā 
tiem izdodas   izprast arī neaptveramā Visuma likumus 
un noslēpumus, jo apgūt astronomiju var vienīgi sanā-
kot „Zeimuļī”, tā kā skolā šī mācību priekšmeta sen jau 
kā nav.  
 Pirmajā kārtā – neklātienē 19. aprīlī no plkst. 
15:00 – 18:00 datorklasē tiešsaistē jauniešiem no visas 
valsts bija jārisina astronomijas uzdevumi un    jāatbild 
uz jautājumiem.  
 Otrajā kārtā – klātienē 22. aprīlī Latvijas      

Universitātes Astronomiskajā observatorijā, Raiņa    
bulvārī  ieradās  dalībnieki, kam bija labākie pirmās 
kārtas rezultāti. Tālāk jau sekoja īstas milžu cīņas – bija 
jāsniedz mutiskas atbildes uz konkursa   jautājumiem, 
kas no mums ierastā mācību ritma atšķīrās tieši ar to, ka 
tika orientēti uz zibenīgu, pārliecinošu  atbildi, nevis kā 
bieži skolās ir ierasts, ka jauniešiem   pietiek laika gan 
palūkoties laukā pa logu, lai redzētu—līst vai nelīst, gan 
nosūtīt īsziņu draugam,  lai drīz jau gaida kādā          
virtuālajā vietnē.  Godīgi sakot, katram skolēnam ir  
grūti reaģēt momentā, un to spēj tikai rūdītākie,         
apķērīgākie un, nenoliedzami, talantīgākie. No vienas 
puses varētu šķist, ka prasības ir pārāk stingras, taču no 
otras,—tikai pārvarot grūtības, iespējams noskaidrot 
centīgākos un zinošākos, un kāds prieks, ka starp tiem 
izrādījās tik daudz rēzekniešu! Pirmās vietas ieguvējs ir 
jaunietis no Valmieras, kam kopvērtējumā nopelnīti 
67,8 punkti, otrajā vietā ir puisis no Rīgas ar 67,5  
punktiem,         savukārt trešo vietu izcīnīja mūsu Līga 
Pentjuša ar  66,5 punktiem! Malacis, Līga! Un te nu 
uzmanīgi lai paraugās katrs skolēns—tikai  pusotra 
punkta jūs var šķirt no galīgās uzvaras, tas ir tikai viens 
solītis, taču tik būtisks, gandrīz kā, kad Nīls Armstrongs 

1969.gadā, izkāpjot uz Mēness, teicis: „Cik mazs solis 
vienam cilvēkam, cik liels lēciens visai  cilvēcei!” Tieši 
kā mūsu astronomijas pulciņa dalībniekiem! 
  Tikai nedaudz no uzvaras atlika arī Jūlijai    
Vaņkovai ar 51,3 punktiem un Kristīnei Rogozovai ar 
50 punktiem. Pārējie rēzeknieši ierindojās 10.,17., 21. 
un 27.vietā. 
 Kā jau visās tādās reizēs, arī šoreiz noslēgumā 
sekoja rezultātu paziņošana, apbalvošana, jaunieši veda 
mājās gan enciklopēdijas, gan astronomijas izdevumus, 
bet pirmās vietas godalga—teleskops aizceļoja uz    
Valmieru, kur tā jaunais īpašnieks, kas to lai zina,     
iespējams, nākotnē kādas jaunas galaktikas atklājējs, 
tagad varēs vērot zvaigžņoto debess jumu un sekot    
nenotveramajām komētām! 
 Bet, ja starp rēzekniešiem gadās vēl kāds       
astronomijas cienītājs, tad iepriekšējo gadu uzdevumus 
ar atrisinājumiem var aplūkot žurnā-
lā   "Zvaigžņotā Debess".  

Inese Brīvere 


