
 

 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 
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 “Adventus”  latīniski nozīmē 
“(Kristus) atnākšana”, kas ir laiks no    
ceturtās svētdienas pirms Ziemsvētkiem 
līdz 24.    decembrim. Advents ir miers, 
klusums un pārdomas. Tad no vainagā 
tiek dedzinātas četras sveces, pa vienai 
katras gaidīšanas nedēļas svētdienā. Kris-
tiešiem pirmā svece  skaitās pravieša    
svece, simbolizē cerību – Kristu, otrā ir 
Betlēmes svece, apzīmē aicinājumu uz pestīšanu, 
trešā ir ganiņu svece – prieks, bet  ceturtā – eņģeļu 
svece jeb mīlestība.  Adventa laika  simbols -
vainags jeb aplis apzīmē mūžību un vienotību, 
tostarp arī gaismas uzvaru pār tumsu. Tāpēc vaina-
gā jābūt mūžzaļu priežu vai egļu zariem.  

 Arī daudzās skolās         
Adventu cenšas ievērot ar kādu sevišķu darbību vai 
pasākumu, kam gan nav ciešas saiknes ar kristietī-
bu, piemēram, visu iespējamo labo darbu skolā ka-
lendāra izveide; kādā dienā - ierašanās baltas    
krāsas apģērbā un aksesuāros (skolēniem un skolo-
tājiem, Ziemassvētku noskaņas radīša-

nai);         Ziemassvētku simbolu uz sejas uzkrāso-
šana; ierašanās skolā rūķu cepurēs, citur tas tiek 
organizēts kā Rūķu gājiens vai arī Rūķu pasts; Zie-
massvētku uzveduma iestudēšana, svētku tirdziņš, 
kurā katrs atnes paša ceptās piparkūkas (var orga-
nizēt arī piparkūku izstādi kā tas     šogad ir 
„Zeimuļī”), vai radošās darbnīcas (piemēram, sve-
ču    vai laimes pakava liešanas);  Ziemassvētku 
koncerts  “Kamēr svecītes deg”  vai  Svētbrīdis. 
 Svētīgs šajā rosībā ir tas, ka skolēni sarosās 
kopā būšanai, lai darītu citam prieku! 

S.Zunda 

          
Vēstule salavecim! 

 
Vēstule salavecim ir jau    ierasta lieta daudzās ģimenēs. Rakstīt tādu 

katrs sāk savā laikā un lūdz   gādīgajam vecītim visdažādākās lietas. Lūk, 
viena no  vēstulēm, ko izdevās pārtvert no ziemeļbriežu ragavu pasta: 

Es šogad labi uzvedos! Atved man, lūdzu, mašīnas,  furu, dakteru ins-
trumentu komplektu, pistoles. Atved mammai skoču. Vecākiem– daudz man-
tu. Man atved mazu Ziemassvētku eglīti un bumbuļus, un zvaigzni, un lukturi 
kā tētim! Jaunu datoru, robotu; policijas Lego sity, banku un     cietumu, vēl 
iecirkni ūdenī un uz zemes. Visādas mantas darbam manam; ar viņām taisīšu 
rotājumus. Atved mums visiem šķēres, lai katram pietiek. Lego māju un ceļu. 
Mašīnu, kura pati brauc; 100 bultu; bērnu spēli, tādu kā lielajiem; papīrus,   
kurus labi līmēt, visādas krāsas. Ziemassvētku pili, puišu; lielu oranžu un 
playdoh plastilīnu un kaut ko lielu manam mīļajam tētim!  

Jorens 

 
 
ARPC “Zeimuļs”  jau ir   ienācis Ziemassvētku brīnumu 

gaidīšanas laiks. 05.12.2017.  šurp ieradās Rūķis ar saviem palī-
giem sniegavīriem, lai kopā ar bērniem un Centra vadītāju Jevgeni-
ju Kušču  iedegtu Ziemassvētku eglīti. Pēc vairākkārtējiem saucie-
niem „Eglīte, iededzies!” brīnums  notika – egle iemirdzējās, lai 
priecētu mūs līdz pašam Jaunajam gadam. Pasaku tēli iesaistīja klā-
tesošos jautrās rotaļās un dejās. 

Šis solis ceļā uz Ziemsvētkiem aicināja būt kopā, būt vērī-
gākiem vienam pret otru un atcerēties, kas ir bērnu prieks. 

ARPC „Zeimuļs” kolektīvs novēl Ziemassvētkos   ikvienam  
noticēt gan brīnumam, gan pašam sev! Lai Jūsu piepildās sapņi! 

 
Interešu izglītības metodiķe  

Olita Kuksa  

 2017.gada nogalē, 28. XII, 
ARPC pulcējās gan lieli, gan mazi 
Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji un 
viesi, lai tiktu ieburti jaungada   
pasākumā “Jaungada brīnums” un 
uz mirkli aizmirst ikdienas steigu, 
atpūsties, satikt vecos un iegūt 
jaunus draugus.  
 Klātesošajiem  laba vēlēju-
mus teica Centra vadītāja Jevgenija 
Kušča, ar  priekšnesumiem skatītā-
jus priecēja Ģitārspēles pulciņa  

dalībnieki (sk. A.Repelis), Vokālais 
ansamblis (sk. G. Kuzmina-

Jukna),  Mūsdienu deju kolektīva mei-
tenes (sk. A. Zmeikina) un Centra   
ziemas nometnes bērni. 
 Pēc svētku koncerta notika  
brīnums - Centrā ieradās Sniega sieva 
ar  palīgiem, rūķiem, kas ar bērniem 
spēlēja spēles, dziedāja dziesmas un 
dejoja. Noslēgumā ieradās pavisam 
īsts Ziemassvētku vecītis.  Viņš atrak-
tīvi piedalījās rotaļās un apdāvināja 
skolēnus ar konfektēm. Kopā ar pasā-
kuma apmeklētājiem un Ziemassvētku 
vecīti svētki patiešām bija izdevušies!  
 Paldies visiem, kas iesaistījās 

pasākuma tapšanā! No visas sirds 
pateicamies pasākuma vadītājai 
Ilgai Kaupužai, Centra pedago-
giem un Rēzeknes pilsētas jaun-
iešu domes dalībniekiem!  
 Jaunais gads ir pavisam 
tuvu… Atliek tikai mazliet at-
vilkt elpu, lai ar jaunu sparu uz-
sāktu ikdienas mācību darbu! 
Laimīgu Jauno gadu!   

Interešu izglītības metodiķe O.Kuksa  
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Čaklākās meitenes šoziem mā-
jās nesēž, jo jāsteidzas uz pulci-
ņu “Fantāzija no zeķubiksēm.” 
To vada skolotāja I.Sondore. 
Viņa pastāstīja par savām ide-

jām. Izrādās, ka pat no zeķbiksēm var tapt inte-
resants mākslas darbs. Meitenes te iemācās vei-
dot figūriņas – puķītes, taurentiņus, putniņus un 
vabolītes. Darbam der visādas zeķubikses- gan 
tumšas, gan gaišas, gan biezas, gan plānas. 
Meitenes materiālu atnes pašas. Šai pulciņā 
katrs var iemācīties koncentrēties, fantazēt, jo 
tagad ir īstais laiks darināt savējiem tādas dāva-
nas, ko nekur nenopirkt. 

                                    

Jelizaveta 
Parfenova. 

  

 Decembra nogalē, glu-
ži kā sarunājuši, viens pēc otra 
„Zeimuļa” gaiteņos iesoļoja 
sniegavīri un, kā nu kurais, 
grūstīdamies ieņēma labākās 
vietas! Pašpārliecināti un lepni 
par burkāniem savos degunga-
los viņi smīnēja, jo, kā gan 
citādi, ir iestājies sniegavīru 
laiks: šūšanas darbnīcās, glez-
nošanas un dekorēšanas pulci-
ņos, kulinārijā… Kur vien acis 
rāda, - visur sniegavīri! Gan 
tradicionāli, gan fantastiskāki 
tie ir pārņēmuši „Zeimuļa” 
audzēkņu rosīgos prātus un 
tagad ķers aiz jakas malas glu-
ži vai katru garāmgājēju. Snie-
gavīrs ienāk katra bērnībā kā 
neatņemama ziemas ikdiena 
un vaļasprieks! Pat vēsturnie-
ku hronikās rodamas ziņas par 
tiem. 

 Sniegavīru celša-
nu, kas to būtu domājis, 
zināma no 16. gadsimta! 
Pēc  kādas kristiešu    
leģendas sniegavīri skai-
tījās pat eņģeļi, Dāvana 
no Dieva, kas viņam   
izstāsta cilvēku vēlēša-
nās! Ticēja, ka tad, kad 
sniegavīrs izkūst, šī vēlēšanās  
piepildīsies. Bija arī cits ticē-

jums:  
pilnmē-
ness   
naktīs 
sniegavīri 
atdzīvojas 
un baida 

ļaudis, kurš ies 
garām, to sagai-
da murgi un  
neveiksmes. 
 Norvē-
ģijā uz sniega-
vīriem nedrīk-

stēja 
skatīties 

caur aizkariem. 
Ja ziemas naktī, 
nākot mājās, 
manīja uzceltu 
sniegavīru,  tas 
bija jāapiet ar 
līkumu.  

 

Un tikai 
19. gadsimtā no sniegavīriem 
pārstāja baidīties. Eiropā tos 
cēla pie savām mājām un rotā-
ja, tina šallēs, rokās liekot   
slotu. Zaru slota rokās tika  
dota ar domu, lai snie4gavīrs 
spēj aizlidot uz  
debesīm.      Bur-
kāns deguna   
vietā gan  bija 
palicis vēl no pagānu    ti-
cējumiem par labu ražu.   

 Rumānijā sniegavīriem 
kāra kaklā ķiploku krelles, lai  
mājiniekiem būtu laba veselī-
ba un nedraudētu ļaunie gari.  
 Viens no lielākajiem 
sniegavīriem Eiro-
pā   
ti-

ka uzcelts Austrijā kalnu slē-
pošanas kūrortā - 16,70 m! 
Bet augstākais sniegavīrs 
tika uzcelts ASV 1999. g., 
augstums bija 35 m, svars 
4000 t.  

  2008. gadā šis re-
kords jau bija 37,2 m un 
6000 t! Bet pats mazākais 
sniegavīrs tika izveidots 
2010. g. Londonas nacio-
nālās fizikas laboratorijas 
kvantu nodaļas zinātnieks 
Deivids Kokss ar kolēģiem 
izgatavoja sniegavīru no 
alvas,  lielums 0,01 mm, 
jeb 5 reizes mazāks par 
cilvēka matu. Sniegavīra 
deguns bija izgatavots no 
platīna un bija 0,001 
mm .Dati no epadomi.lv 

 Par sniegavīriem sa-
cerētas arī pasakas—Hansa 
Kristiana Andersena  
"Sniegavīrs". Uzņemtas 
multiplikācijas filmas 
„Ledus sirds”… Tagad katrs 
bērns zina stāstu par Olafu. 
Arī ARPC bērni neatpaliek 
un  iegulda savā meistardar-
bā visas sirsnīgākās ieceres, 
lai viņa sniegavīrs ir visne-
atvairāmākis!  

 Lai veicas sniegavīru 
celšanā! 

Skolotāja I.Brīvere 

 

 

 

Kas jauns par zeķbiksēm 

Par stilu “Zeimuļī” jau 5 
gadus atbild Lāsma Leiņa, un 
viņai palīdz vēl 20 meitenes, kas 
divas reizes nedēļā te sanāk, lai 
sapucētos ļoti patīkamām nodar-
bēm. Jaunākajai dalībniecei ir 
tikai astoņi gadi… Stila un make 
up pulciņš ir ļoti komunikabls un 
draudzējas ar citiem pulciņiem. 
Īpaši sadarbība notiek ar foto 
pulciņu, kura audzēknes bieži 
vien ir jāsagatavo foto sesijai, 
jāizveido interesantas frizūras un 
tēli. Skaistum kopšanas līdzekļi 
tiek iegādāti veikalā 
“Mājturība’’. Stila dāmas bieži 
tiek aicinātas    
ciemos, kā jau tas 
visur pasaulē ir    
pieņemts. Iepriek-
šējā  gadā meite-
nēm bija ļoti 
daudz viesošanās  
pilsētas pasāku-
mos. Šogad viņas 
jau     paspējušas 
piedalīties Vecāku 
nedēļā, daudz   
sadarbojas ar   
Māmiņu klubu. Tā 
nav tikai sejas  

apgleznošana bērniem, bet arī 
make up mazām meitenēm. 
Interesanti ir tas, ka dažreiz 
šurp  ceļu atrod arī zēni, 
piemēram, Helovīnā, kad 
katram gribas  oriģinālu gri-
mu.   

Nedomājiet, ka uz-
klāt kosmētiku ir vienkārši. 
Skolotāja sākumā pastāsta 
visu teoriju,  nodemonstrē, 
kam kāds līdzeklis domāts, 
un tikai tad sākas prakse un 
pārvērtības!  

Juliana Žuka 

Stils un make ap 

Galvā spainis,  ogļu acis,  

Burkāns degungalā 

sārts,  

Visiem patīk šitāds 

tracis  

Sniegavīrs jau sēdus 

- bāc! 

Ziemas  

brīvlaika  

ieceres 
 Kad tik ilgi gaidītais mācību semestris ir beidzies 
un brīvlaiks beidzot ir sācies, laiks sapņot vai arī mēģināt 
izkustināt vecākus kādam ziemas ceļojumam. „Zeimuļa” 
bērni, skaidra lieta, ir aktīvākie bērni pilsētā, kas nav gata-
vi divas nedēļas pavadīt vien pie televizoru ekrāniem. Tad 
nu devāmies noskaidrot, kādi ir viņu plāni:. 
Aivars: ar mammu un tēti sen jau norunājām braukt uz Rī-
gu ciemos pie radiem. Nezinu, cik dienas paliksim Rīgā, 
bet gribas ilgāk. 
Samanta: mēs Jauno gadu brauksim sagaidīt pie tēta uz 
Londonu! Es tur jau esmu bijusi vairākas reizes. Man patīk 
pilētas rotājums un atrakcijas bērniem. Turklāt Londonā ir 
siltāks nekā te. 
Viktorija: mēs ar ģimeni būsim mājās, bet pie mums at-
brauks viesi no Cēsīm.. Es vēl nezinu, ko darīšu brīvlaikā. 
Skatoties, kāds būs laiks. 
Jeļizaveta: brīvlaikā iekrīt vecticībnieku Ziemassvētki. Es 
iešu uz lūgšanām, ievērošu visas tradīcijas. 
Edgars: ja būs sniegs, brauksim uz Ančupānu kalsnu. Ja 
sniega nebūs, vizināšos ar riteni. Vēl gribētos, lai būtu at-
vērta slidotava… 
Artjoms: braukšu uz laukiem. Tur ir daudz darba, jāpalīdz 
vectēvam. Palīdzēšu barot zirgu un suni. Iesim uz mežu, 
tur skatīsimies, kādi koki jācērt. 
 Lai izdodas brīvlaiks un krājas spēks otrajam se-
mestrim! 

N.Dzene 
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KĀ  PĀRVĒRŠAS  KOKS 
 Kokgriešana ir ļoti sens amats. Mūsdienās gan  
kokgriezumus vairs neizmanto kā agrāk. Nav daudz arī 
lietpratēju, kas zina koka pielietojumu – kā lieta tiks 
izmantota, kam kalpos. Daudzajām koka šķirnēm kat-
rai piemīt savas īpašības. Dažas ir viegli grebt, citas—
nepadodas. Koka apstrādei var izmantot dabīgos mate-

riālus, piemēram, linsēklu eļļas krāsu 

vai vasku. Kokgriezējiem ir savi instrumenti, pat simti 
dažādu kaltu u.tml. Tagad īpašu griezumu, vecus orna-
mentus iespējams atrast tik uz vecām mēbelēm vai 
priekšmetiem, taču daudz ko var novērot arī dabā vai 
un tad šo ieceri realizēt. Palīdzēs ar 
padomu skolotājs N.Srtefanovičs, 
kas par kokiem zina gluži visu. Ja 

būs jāizveido kokgriezums ar reljefu, 
vispirms tas noteikti būs jāuzzīmē uz  kokmateriāla un 
tad pakāpeniski jānoņem liekā materiāla daļa. Neder 
arī steiga un vāji nervi. Tikai rūpīgi un mērķtiecīgi 
strādājot, var izdoties iecerētais kā tas ir Katoļu vidus-
skolas skolēniem, kas rasē un griež līdz kamēr top ļoti 
interesantas lietas.                                  L.Brīvers 
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Dienas nometne ziemas 
brīvlaikā 

 
 Ziemas brīvlaikā „Zeimuļs” organizē vispā-

rizglītojošu nometni bērniem, t.sk. trūcīgiem un 
maznodrošinātiem, bērniem ar invaliditāti vecumā 

no 7 līdz 12 gadiem. Paredzētas nodarbības par    
uztura, fizisko aktivitāšu, garīgās veselības un rep-
roduktīvās veselības tēmām. Nometnes mērķis ir     
lietderīga brīvā laika pavadīšana, jauno prasmju, 

zināšanu un iemaņu 
ieguve, veselīga dzīvesveida popularizēšana.  Nometnes sā-

kums: 16. 12. 2017. Nometne ir bezmaksas.  

Inese Muhamberga  

Radošo darbu konkursa  
„Ieraugi manu pasauli” 

 
Godalgotais stāsts 

 
Es tiešām ļoti šaubos, vai mana 

pasaule ir īpaša, krāsaina un burvestības 
aurām apvīta. Tas, ka tā ir puķe, es zinu. 
Bet kāda? 

Manā pasaulē smaida saulīte 
(katrā pāra dienā) un dažreiz ūjina negaiss 
(parasti mēneša 13. datumā). Un, kad tajā 
dejo zibsnis, es tikai noplātu rokas un   
nodomāju – par ko man tas viss? Gribu 
teikt, ka mana pasaule ir mainīga kā jautro 
kukainīšu rosīšanās dabā. 

Reiz manā pasaulē notika kas 
savāds. Tajā ieradās svešas būtnes - kaut 
kas nedzirdēts un neredzēts! Šīs neriktīgās 
parādības jauca manu visnotaļ saprotamo 
pasauli kājām gaisā, grūstīja, dunkāja un 

klinkāja to. Būtnes bija parasti 
melni pleķi, kuri ātri pārvietojās. 
Pasaulē pazuda visas labās un 

skaistās lietas, kā arī elektrība. Visi 
tās iedzīvotāji smagi saslima. Būt-
nes, nešķīstenes tādas, rija visu 
gaišo, kā arī izsūca zaļo krāsu no 
zāles un koku lapām. Atnāca nāve, 

bet bez izkapts, un tā šajā bēdu ielejā bija 
vēl puslīdz cerīga zīme, jo kaut kur vēl 
noteikti jāpaliek dzīvam kādam cerību 
asniņam. Bet arī ar mani pašu notika    
tumšas lietas – es sāku ēst mazāk, spēks 
bija kaut kur aizmucis, un es novārgu kā 
staltie koki mežā... 

Paga, paga! Tad kā mazu saulsta-
riņu es pamanīju vienu cerību asniņu,   
paslēpušos zem nokaltušas sūnu micītes 
meža noriņā. Un tad es nolēmu cīnīties! 
Es centos neskatīties uz to, ka lapas no-
krīt nenodzeltējušas, ka kukaiņiem nav 
nektāra krājumu, ka asfalts ir rētains un 
sadrupis, ka skudriņa raud... 

Es sāku sarunāties ar sauli, 
kurai pleķainie nejaucēni nevarēja uz-
brukt, jo tā atrodas pārāk augstu un visu 
laiku smaida. Mīļā saule stāstīja man 

jaukas pasakas, un es tās savukārt brīnum-
stariņu veidā nodevu savai pasaulei. Pa-
mazām es sāku smaidīt kā sārta jūnija ze-
menīte, mani draugi bija draiskulis vējš, 
stārķēns no vecmāmuļas koka ligzdas, 
čaklā kamene no tuvējās pļavas un sienāzī-
ši, un puķes, un zīlītes, un ... 

Es atdzīvojos un smaidīju, mana 
pasaule atvērās kā brīnumzieds, apkārt 
valdīja miers un harmonija. 

Es biju vienkārši laimīga. Varbūt 
mana pasaule ir saulespuķe? 

 
 
 

 Kerija Keita Kampāne 
Aglonas 

internātvi-
dusskolas  

7. klase 
 

Tieši Saulgriežu vakara 
pēcpusdienā, kad diena ir visīsākā 
un nakts visgarākā, “Zeimuļī”    
ritmiski ieskanējās sk.A.Repeļa 
ģitāristu grupas melodijas, lai ieva-
dītu noslēgumu konkursam  
“Ieraugi manu pasauli”. Ziemas-
svētkiem par godu latviešu sētās 
dedzināto sveču vietā konkursa  
viesus un dalībniekus sagaidīja  
tādu pat mirdzumu izstarojošā 
svētku egles rotu gaisma. 

Šogad “ieraudzīt savu     
pasauli” citiem atļāva 39 konkursa 
dalībnieki, atsūtot vērtējumam 48 
darbus. Turklāt katrs tos var atnākt 
aplūkot pirmā stāvā vestibilā, dau-
dzas idejas var noderēt nākotnē! 

Pirmie tika apbalvoti divi 
video klipu autori, no kuriem par 
veiksmīgāko atzīts 10.b kl. skolnie-
ka Raivja Korņejeva klips. Raivis 
pārliecinošā, draiskā un azartiskā 
īsfilmā tika iekļāvis gan rite-
ņbraukšanas un bumbas spēles mir-
kļus, gan saules staru varavīksni 
ziepju burbuļos, gan meiteņu smai-
da un skropstu neatgriezenisko ma-
ģiju. 

Pēc sk.Annas 
Zmeikinas 
“Mūsdienu deju” 
rūķu kompānijas 

soļiem balvas saņēma otrās – foto 
nominācijas dalībnieki. Patiesākais 
mirklis fotogrāfijās “Sākums”, 
“Trauslā pasaule”, “Brīnumu     
gaidot” atklājās Aļonas Andrejevas 
acīm.

19 dzejoļu un stāstu klāstā 
par aizkustinošāko darbu atzīts  
Aglonas internātskolas 
7.kl.audzēknes Kerijas Keitas 
Kampānes stāsts “Izglābtā pasau-
le”, kas teic: “Un tad es nolēmu 
cīnīties! Es centos neskatīties uz to, 
ka lapas nokrīt nenodzeltējušas, ka 
kukaiņiem nav nektāra krājumu, ka 
asfalts ir rētains un sadrupis, ka 
skudriņa raud...”. Gluži vai netica-
mi vārdi ikdienai, kurā allaž     
dzirdam vien gaušanos un nopūtas. 

Tēlotājmākslas uzvarētājs – 
desmitgadīgais Nautrēnu vidussko-
las skolēns Andris Martinovs    
konkursam pieteicis zīmējumu,  
kurā tverta mūsu pašu ikdiena: 
daudzstāvu mājas un mašīnas,   
saules, lietus un varavīksne,       
nobraukts asfalts un 
izliecies tilts, kas aici-
na nekavēties un šķēr-
sot cilvēkiem katru 
nedienu, lai nekas no 
tās ne pāri nepaliek!   

Noslēgumā 

ģitāristu melodijās vēl  apstiprinā-
ja:  

“Kas tur kliedza, kas tur sauca 
Aiz Daugavas siliņa? 
Zaķīts pūta ledus tauri                                                     

Ziemassvētkus vēstīdams…”, un 
lielais darbs bija padarīts! 

Seno latviešu ziemas     
saulgriežu svinībās bagātīgi klāts 
galds apliecināja saimes rosību un 
garantēja veselību nākamajam   
cēlienam, tāpēc “Zeimuļī”, konkur-
sam noslēdzoties, nedaudz šo tradī-
ciju transformējot, viesi tika aici-
nāti pie radošo darbnīcu galdiem, 
lai savām rokām veidotu svētku 
dekorus. 

Bluķa vilkšana šogad izpa-
lika, bet ARPC ir atlicis vēl daudz 
citu rituālu darbību neveiksmju un 
tumsas padzīšanai, un, ja kādam 
gribas svētīgu un turīgu nākamo 
gadu, tad tieši šonakt ir īstais laiks 
ēst zirņus, tad nākamajā gadā būs 
krietni daudz naudas! 

Skolotāja Inese Brīvere 

IERAUGI MANU PASAULI 

Dagdas 8.b 

 Kaut kur pie mūsu valsts austrumu robežas, pie 
Dagdas ezera un Narūtas upītes Dagdas pilsētas skolā ir 
tāda klase, kas kopā raksta dzeju! Šai klasē mācās Linda 
Slapiņa, Ervīns Žavoronkovs, Loreta Pisarenoka, Oskars 
Batņa, Elvis Stepiņš, Karīna Zariņa, Viktorija             
Vojevodska, Vladislavs Podoba, Anita Kekere, Edgars 
Krjuks, Sanita Kekere, Aigars Andžāns, Vineta Bitte un 
Milāna Gorbunova. Šie jaunieši ir atraduši kopīgu      
valodu! To viņi atklāj arī citiem, sakot: „Tā nav ne labā-
ka, ne sliktāka, tā ir mana pasaule, kurā ir jādzīvo ar 
prieku un bēdām...”, „Katram no mums ir tāda pasaule, 
kādu to veidojam...”, „Mana pasaule—Latvija”, „Mana 
Dagda ir manas mājas”, „Viens otram šķietam antonīmi, 
Kaut patiesībā—sinonīmi”, „Manas pasaules ceļš ir   
piedzīvojums”, „Ieraugi un būsi tuvāk manai citādībai.”  
 Klasesbiedri nekautrējas stāstīt viens par otru, 
par kopīgiem konkursiem un mājas darbiem. Kāds     
piemin tikko piedzīvoto, kad cits jau tūliņ nāk talkā un 
skaidro papildus. Un visi smaida… Klasei, protams, ir 
savs sargeņģelis, skolotāja, kas nepaiet garām, kas zina, 
ka vajag tikai padot roku, un skolēns labprāt nāks pretī 
un mācību priekšmets vairs nešķitīs vien sausa teorija, 
bet mirklis, kurā var pārdzīvot ko skaistu! 

N.Dzene 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Dagdas_ezers
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Nar%C5%ABta&action=edit&redlink=1

