
 

 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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 2018. gada 7. decembrī Valsts prezi-

dents Raimonds Vējonis un Iveta Vējones kun-

dze viesojās Rēzeknē. Reģionālās darba vizītes 

laikā Valsts prezidents tikās ar izglītības iestā-

žu pedagogiem un audzēkņiem, ar Rēzeknes 

pilsētas domes priekšsēdētaju Aleksandru Bar-

taševiču, domes deputātiem un pilsētas uzņē-

mējiem. Iveta Vējones kundze Rēzeknē pieda-

lījās pirmsskolas izglītības iestādes “Laimiņa” 

atklāšanā un iepazinās ar pašvaldības sniegta-

jām iespējām bērniem un jauniešiem attīstīt 

savus talantus un iegūt jaunas iemaņas, ciemo-

joties Austrumlatvijas radošo pakalpojumu 

centrā „Zeimuļs”. „Zeimuļa” vadītāja J.Kušča 

kopā ar viesiem apmeklēja vairāku skolotāju 

vadītos pulciņus. Tajos Vējones kundze tika 

aicināta izmēģināt roku, piemēram, fimo plas-

tikas mākslā, veidojot sniegavīru, vai arī floris-

tikā—darinot savu Ziemassvētku dekoru. Abas 

nodarbības izvērsās spraigas, un ciemiņi devās 

atceļā ar jauniem iespaidiem par rēzekniešu 

bērnu daiļradi.                               sk.I.Brīvere  

 Tieši pirms pašiem Ziemassvētkiem ARPC noslē-
dzies radošo darbu konkurss „Krāsas man apkārt!”, kam 
savus darbus iesniedza 54 pretendenti. Pēc žūrijas izvēr-
tējuma par labākajiem kļuva Liene Valaine, Marija Groza, 
Lāsma Repeļe un Armands Vagalis. Apsveicam! Šo jaunie-
šu iesūtītos foto šobrīd var aplūkot „Zeimuļa” foajē izstā-
dē, savukārt stāstus un dzejoļus varēs lasīt 
„Zeimuļa Ziņu” februāra numurā. 

A.Bogdanovs 
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Šūšanas  
konkursa  

“Džinsu pa-
saule”  

dalībnieku  
apbalvošana 

 Meistaru prasmīgajās rokās 
pat vecu džinsu bikses var pārvērst 
par omulīgu leļļu kaķi, modīgu somu 

un spilvenu vai pat sikspārni, kurš 
tikko kā izlidojis no Drakulas pils.  
Viktorija Kovaļevska no sk. 

E.Skrebinskas pulciņa “Adatiņas”, 
Nellija Stepule-Spole un Laura Teilā-

ne-Batņa no sk. S.Romančukas pulci-
ņa “Šūšanas darbnīca” ir šīs meista-
res, kas ļāvušas vaļu fantāzijai un ne-

bīstas no šūšanas.  Džinsas mājās ir  
gandrīz katram cilvēkam un bieži 
vien no jau nonēsātām biksēm nekas 

jauns netiek radīts. Tikai ne 
„Zeimuļa” meitenēm, kam ir savs re-
dzējums par daudzām lietām. Nelielā-

ko mākslas darbu radīšanas pluss ir 
ne tikai mazāks laika un darba ap-
joms, bet arī iespēja izmantot dažādas 

džinsa apģērbu  detaļas, kas ir lieliski 
dekoratīvie elementi, piemēram, 

jaunu rotaļlietu pašūšanai. 
Pieliekot tām klāt gan sī-

kas, apaļas un garenas pēr-
lītes, gan lielākas pērles un 
akmentiņus, tamborētu zie-

du ar džinsa tonim pieska-
ņotiem puķainiem un svīt-
rainiem viskozes un kok-

vilnas auduma gabaliņiem, 
rodas jauna soma vai spil-
vens, kam īstā 

vieta apskatei 
„Zeimuļī”.  

D.Muravjova 

 Prasmīgām bērnu 
rokām darinātas 
„Zeimuļi” rotā 
peles un peļuki - 
īsti rotaļlietu še-
devri! Bet, kā iz-
rādās, tie ir nepa-
rasti dzīvnieki! 
Žurkas radušās uz 
zemes par 48 mil-
joniem gadu āt-
rāk, nekā cilvēki. 
Tās viegli pār-
grauž cietās vie-
las, kā arī betonu 
un metālu. Tur-
klāt Žurkas var 
peldēt  trīs dienas 
pēc kārtas vairā-

kus kilometrus, un fiksētais re-
kords ir 29 km. Pelēkās žurkas 
mēdz pārvietoties ar ātrumu 
10km/h, bet augstumā  lec 80 cm- 
2m.  

 „Zeimuļa” iemītnieces, 
protams, nav agresīvas un izlie-
kas par pelēm, jo tā šķiet draudzī-
gākas. Kaut gan dažām labam 
runcim te būtu krietns ķēriens! 
Savākušās uz kartupeļu maisiem, 
tās gaida siltāku laiku, lai atkal 
dotos piedzīvojumos pa pasauli. 

A.Bogdanovs 

 Ja kādam 
mājas foto rāmītis 
šķiet neintere-
sants, tad īstais 
laiks atnākt uz 
“Zeimuļi’’, kur 
fimo plastikas 
mākslas pulciņā 
skolotāja Inese 
Sondore parādīs, 
kā to var pārvērst. 
Te parastie koka 
rāmīši ar fimo 
plastilīnu atgūst 
otro dzīvību. Tur-
klāt katram rāmī-
tim dekors atšķi-
ras. Tie rotāti ar 
visādām figūri-
ņām – puķītēm, 
sirsniņām, zaķī-
šiem un pat vara-
vīksni. Tā kā tu-

vojas ziema, uz viena rāmīša izmitinājušies pingvīn, kas mielo-
jas ar svētku ledenēm. Ne tikai bērniem, bet arī lielajiem patīk 
šī ideja izdekorēt rāmīti, kādu nevar nopirkt veikalā. Arī gaidā-
majos svētkos tie šķiet laba dāvana.  

Juliana Žuka 

 Bērnudārza bērni ir pacentušies interesantai izstādei par 
frizūrām. Izrādās, ka tās var uzmeistarot no tik daudzām lietām! 
Veronika ir izveidojusi cilvēka seju, kur mati tapuši no švammes 
gabaliņiem, bet deguns un mute no pupiņām. Tas viss ir akurāti 
pielīmēts, lai nenobirtu. 
 Vilim frizūra ir vēl sarežģītāka. Viņš salīmējis krāsainus 
pudeļu korķīšus kā matus. Vilim bija jāizdzer 10 limonādes pude-
les, lai izveidotu šo frizūru. Tas, protams, bija garšīgs uzdevums! 
Arī Jorens ēdis apelsīnus un kaltējis to miziņas, lai vēlāk tās pielī-
mētu matu vietā kartona portretam. Nevar zināt, cik daudz apelsī-
nu viņam bija jāapēd. 
 Ritvars ilgi nedomāja izgudroja frizūru no vienreizējām 
plastmasas karotītēm. Dažiem tas šķiet dīvaini.  
 Ksenija savukārt visu vasaru audzēja fizāļus, lai rudenī no 
to kaltētajiem ziediem izveidotu frizūru savam kartona portretam. 
 Es nezinu, kuri mati patika vislabāk skatītājiem, bet daži 
no materiāliem bija noteikti garšīgi. 

Ksenija Ivanova 
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 Tetovējumiem ir sena 
vēsture. Mūsdienās tie ir pazīs-
tami katram. Taču mammas ne katrreiz  būs gatavas ļaut saviem bērniem tiešām teto-
vēt kādu zīmi. Tāpēc jāmeklē alternatīva. Kā izrādās, tādu ir daudz! Piemēram, 
„Zeimuļa’ pulciņā apgūstamā māksla dekorēt rokas ar gliteriem vai dekoratīvajām 
krāsām. Kā to izdarīt vislabāk, zina stāstīt paši dalībnieki, piemēram, Marija Miļča no 
Rēzeknes 5.vidusskolas 3.b klases. Pirmkārt, pulciņā uz savām vai biedru rokām ne-
vienam nav jāzīmē. Šim priekam tiek sagādāti speciāli ģipša maketi, uz kuriem tad nu 
var izmēģināt visas idejas! Maketi ir balti, tāpēc arī daudzi toņi uz tiem izskatīsies 
košāk nekā uz cilvēka ķermeņa. Otrkārt, katrs gleznotājs sākumā pārdomā, kādu zī-
mējumu vēlētos, un tad viegliņām to ieskicē. 
 Puķītes, sirsniņas un vijīgas formas rotā ģipša rokas gan zilā, gan sarkanā un 
rozā krāsās. Savukārt, ja runājam par tetovējumiem pa īstam, tad mana attieksme pret 
tiem ir pozitīva. Interesējos par tetovējumiem no 14 gadu vecuma, un mana mamma 
nav pret. Esmu domājusi arī par tetovējumu sev. Tas varētu būt uz delnas locītavas. 
Iespējams, es gribētu tur redzēt kādu ainu, pagaidām nezinu, kādu tieši. Tetovējums 
paliks ja ne uz visu mūžu, tad uz ilgu laiku noteikti. Tāpēc nevar steigties ar tā izvēli. 
Varbūt nākotnē tiks izgudrotas tehnoloģijas, kas ļaus uztetovēt zīmējumu uz gadiem 

5. Ja tas apniks, var izvēlēties citu tek-
stu vai bildi. Tāpēc es pagaidām ne-
steidzos…  

Juliana Žuka 

  
 
 Lai darinātu masku, vajadzīgs māls. To ieveido cilvē-
ka sejas formā un ieloka, lai būtu apjoms. Visām sejām ir 
iekrāsota tikai puse vai vidusdaļa. Savukārt toņus iegūst ar 
keramikas krāsām. Protams, darbs ir arī jāapdedzina. Tā ro-
das maskas. Tas ir kā līdzīgas, tā atšķirīgas. Katrai sejai ir 
savi vaibsti. Daži vispār nav līdzīgi cilvēkam, bet atgādina 

zivis vai spokus. Ja vēro rūpīgi, kāda 
seja līdzinās  seno aborigēnu maskai, 
cita – modeles, dāmas, raganas vai 
karalienes izskatam. Dažas ir nopiet-
nas, bet citas ir jautras, jo grib, lai 
katrs ienācējs tās pamana.  

Ksyusha_ivas 

Piparkūku 
namiņi 

 Kulinārijas pulciņš ir vieta, kur meitenes un zēni var iemācīties garšīgi 
gatavot. Es jau protu cept pankūkas, omleti, arī kūkas. Bet pulciņā to darīt ir 
jautrāk. Skolotāja mūs šogad mācīja cept picu, bet tagad- arī svētku gardumus. 
Ziemassvētkos galdā jābūt piparkūkām. Lai ir skaistāk, cepām mājiņas. Sāku-
mā izveidojām detaļas: jumtu, logus, sienas. Tad tās salīmējām ar kausētu cu-
kuru. Tad es sagatavoju glazūru un kokosa skaidiņas. Ar to es dekorēju savu 
piparkūku namiņu. To veidot ir aizraujoši, gribas izdomāt kaut ko vēl un  vēl. 
Tagad es domāju, kam to uzdāvināt, izlemt nav viegli. 

Fjodors Borovikovs 



 

Jevgenija Kušča 

ARPC “Zeimuļs” vadītāja 

26441917 

Interešu izglītības metodiķe 

27854724 

Eleonora Ivanova 

Jaunatnes lietu speciālists 

26033202 

Olga Strode 

Metodiķe darbam ar bērniem un          
ģimenēm  

28375137  
Inese Brīvere 

In-
terešu 

iz-

 Kā katru gadu decembrī, arī šogad 
ARPC aizritēja tradicionālā Ziemassvētku 
sagaidīšana. Atšķirībā no iepriekšējām 
reizēm,  sanākušos rotaļām un tautiskam 
deju solim pulcēja folkloras kopa „Vīteri.” 
Skolotājas Sandras Stares vadībā izska-
nēja gan  īpašo mūzikas instrumentu me-
lodijas, gan „Tūdaliņ, tāgadiņ’, bet īpašu 
gandarījumu svētkiem sniedza ieradu-
šies ķekatnieki! Lieli un mazi, briesmīgi 
un piemīlīgi tie ietraucās svētku zālē un 
kā viesulī aizrāva līdzi sanākušos dejot 
gribētājus. Ja kādam vajadzīgie soļi arī 

nebija zināmi, meistari tos ierādīja tūdaļ 
uz vietas.  Kāds kautrīgāks, ja arī neizgā-
ja uz deju plača, tik un tā tika ievērots un 
uzcienāts ar sarūpētajām piparkūkām, 
kas Ziemassvētku sagaidīšanā ir tieši 
reizē! Arī eglītes iedegšanai pietika nevis 
ar kopīgu uzsaukšanu, bet ar mīļu 
„Zeimuļa’ namamātes J.Kuščas lūgumu, 

- un zaļie zari uz 
vietas iemirdzē-
jās! 

K.Strods 

    Ziemas zābaciņi 

Arī ziemai vajag siltus  zābaciņus. Parasti rekomen-
dē velteņus. Gleznošanas pulciņā šie velteņi padodas 

izcili! Tie ir  visās krāsās, dekoratīvi, ar pārsliņām 
un sniegavīriem. Tādos kājas nekad nenosals. Tu 

zina arī rūķi un Ziemassvētku vecītis, kas pa mežu 
citos apavos nemaz nestaigā. Būtu labi, ja arī uz 

skolu mēs varētu iet šādos  velteņos. Es  izvēlētos 
sarkanos vai zilos ar sniegpārsliņām. 

Vaļera  Bojarskis 

Ziemassvētku radošās darbnīcas bērniem 
un vecākiem 

 18.decembrī vecāki un bērni skolotāju vadībā  piedalījās  Ziemassvētku 

radošajās darbnīcās. To mērķis bija iemācīt gatavot dāvanas savām ro-
kām, kas rezultātā arī izdevās. Suvenīri un nieciņi padodas katram, ja 
vien pietiek pacietības strādāt pašiem. Atklātnītes, eglīšu rotājumi, rotas 

un piespraudītes veicīgi tika 
uzmeistarotas, lai tiktu nolik-
tas zem egles kā dāvana tu-
viniekiem. Radošās darbnī-
cas norisa tieši laikā, jo katrs 
vēl varēja paspēt sagādāt 
kādu pārsteigumu sev un 
ģimenei. 

D.Muravjova 


