
 

 No 3.oktobra līdz 19. oktobrim         
norisinājās radošo darbu konkurss 
“Rudens stāsts”, kuru organizēja 
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu 
centrs “Zeimuļs”. Konkursa uzvarētāju 
apbalvošana 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 
pērlītēm”, “Tamborējam sev un mājas 
interjeram” un vides programmas “4H”. 
 Nomināciju “Kompozīcija no 
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„4H” pulciņa bērni 

aktīvi gatavojās 

Ziemassvētku 

eglītes rotāšanai. 

Kādā no vakariem viņi sanāca kopā, 

lai veidotu dūraiņus, ko iekārt eglītē. 

Tā norit gatavošanās Ziemassvētkiem. 

Lai rastos svētku noskaņa, cimdiņi 

tika dekorēti ar sniegpārsliņām, jo 

pagaidām īsto sniegu nevar sagaidīt. Katrs bērns sniegpārsliņas skaistumu redz 

savādāk, katram ir savs darba stils. Kāds vēlas sarkanu, dzeltenu, rozā, kāds - 

zilu vai citā krāsā. Bērni atzīst, ka šāds darbs viņiem nav par grūtu. Dalībnieku 

uzdevums ir akurāti salīmēt dekoru uz 

papīra pamatnes. Tas prasa uzmanību 

un rūpību. Viņi sacenšas, kuram 

sanāks ātrāk un skaistāk. Šos 

cimdiņus ''4H'' pulciņa bērni 

5.decembrī iekārs "Zeimuļa" lielajā 

eglē, kas šogad tiks rotāta 

iekšpagalmā nevis aktu zālē. Tā ir 

tikai viena no darbnīcām, kurās decembrī varēs piedalīties jebkurš un rast sev 

svētku noskaņojumu! 

Roberts Zemzars 

 ARPC „Zeimuļs” ik gadus aktīvākie bērni un skolotāji sarosās 
Labdarības tirdziņam. Katrreiz tam ir dažāda tematika un auditorija, 
tomēr vieno kāda sirdsskaidra ideja—palīdzēt. Tiem, kam var, kam pa 
spēkam. Ikdienā nemaz tik izpalīdzīgi nemēdzam būt, tomēr 
Ziemassvētki ir laiks, kad padomājam ne vien par sevi, bet arī par 
citiem. Galvenais labums no šīs rosības būs tas, ka par iegūto naudu 
Rēzeknes pilsētas Jauniešu dome iegādāsies dāvanas mūsu pašu 
slimnīcas mazuļiem, kam šajos svētkos nav paveicies un ir jāatgūst 
veselība. Arī šoreiz palīdzēt var katrs, kas ARPC gaitenī nopirks vai 
nu saldu našķi, vai arī Ziemassvētku atklātnīti vai dekoru. 

 Daudzkur  
pasaulē žurkas tiek 
uzskatītas par ļoti 
saprātīgu dzīvnieku, 
kurš spēj izdzīvot 
sarežģītās situācijās, 
kad citas dzīvās radības 
padodas. Tās ir arī ļoti 
ziņkārīgas pēc dabas, 
tādēļ tām šogad 

veiksies tiem, kas grib apgūt ko jaunu! Tāpēc 
novēlam katram saskatīt savas jaunās iespējas,  
izmantot tās un radoši turpināt pilnveidoties 
gan hobijos, gan mācībās, gan arī darbā!   

 



 

 



 

Jevgenija Kušča 

ARPC “Zeimuļs” vadītāja 

26441917 

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 

 

 Kalendārs rāda, ka  ir 
atnākusi ziema, kaut gan 
gluži pēc tās ārā neizskatās. 
Neskatoties uz decembra 
lietaino laiku, dažas 
sniegainas dienas bija arī 
Rēzeknē. Tas tūdaļ sacēla 
kņadu dažos pagalmos, un 
bērni no mitrā sniega ķērās 
veidot sniegavīrus. 
Mūsdienās sniega figūras 

vairs nav tikai bērnu iemīļota nodarbe. Kā uz burvju mājienu jautrākie no tiem sāka 
parādīties arī ARPC gaitenī. Jautrā pulciņā sastājušies, vismaz viņi veido mums ziemas 
un svētku noskaņojumu, jo laukā atkal līst lietus! Sniegavīri ir draiski, katrs ar 
izteiksmīgu, ornažu burkānu, melnām acīm un pogām uz vēdera, galvā spainis—kā tam 
arī būtu jābūt!  ARPC bērni šo kompāniju veidojuši ļoti rūpīgi. Katram ir kaut kas 
individuāls. Viens zskatās nebēdnīgs, cits atkal ir pārsteigts par kaut ko, vēl cits—
sapņains, laikam gaida kādu saldumu... Figūriņas veidošanas tehnika ir bumbu 
aplipnāšana ar balto papīru, tomēr katrs darbs apliecina mazo meistaru fantāziju: vieniem 
sniegavīriem kaklā šalle, citam rokās svētku rotājums vai līdzās priedes zaru dekors. Lai 
vai kā, pateicoties šai izstādei, nevar gluži teikt, ka ziemas vēl aizvien nav! 

Annija 
R. 

  Latgale  ir keramiķu 
zeme. Keramikas 
tradīcijas te ir senas un 
daudziem 
labi 
pazīstamas. 
Agrāk 
vecmeistari 
jau no 
bērnības 
tika 
radināti 
strādāt ar 
mālu, paši 
to raka un 
sagatvoja, 
paši 
darināja 
cepļus saviem traukiem. Mūsdienās daudz kas ir mainījies, kļuvis moderns. 
Tomēr interese par mālu nav zudusi. Arī bērnu vidū. ARPC keramikas 
pulciņā daudzi  sastopas ar mālu pirmo reizi. Tomēr, meistara vadīti, ļaujas 
tam, uzdrošinās un izveido savus pirmos darbiņus. Pie tiem ir ne vien rūpīgi 
jāpastrādā, bet arī rūpīgi jāpadomā. Kā izveidot figūriņas, lai tās nesabrūk, 
kā sastiprināt namiņa sienas, lai tās turas kopā. Tas viss ir jāiemācās. Tālāk 
seo visinteresantākais. Darbs ir jāapdedzina. To dara skolotāja, jo 
keramikas krāsns ir ļoti karsta. Ja visi noteikumi ievēroti pareizi, veidojums 
apdeg labi un glazūra ir skaista. Ja kaut kas nav ievērots, veidojums var arī 
saplīst vai ieplaisāt. Šoreiz viss ir izdevies! Skolotājas J.Dudukalovas bērnu  
pirmās māla figūriņas ir izturējušas apdedzināšanas pārbaudījumu un nu 
rotā ARPC gaiteni! 

L.Brīvers 

  Decembris ir svētku gaidīšanas laiks. Arī es gaidu 
Ziemassvētkus, kad dzimis Jēzus. Šo gaidīšanu sauc par kluso laiku. Pirms tā 
mūsu skolā 1.-4.klasēm bija diskotēka. Tā sākās pēcpusdienā. Es ļoti gaidīju 
šo pasākumu. Mēs tur katrs dejojām kā mums patīk. Skanēja krievu, angļu 
un latviešu mūzika. Tā skanēja diezgan skaļi. Gribējās arī rotaļas, bet 
diemžēl to nebija. Kad diskotēka beidzās, mēs devāmies mājās. Nu bijām 
gatavi klusajam laikam. 

Milana Markunaite 

 

 Decembris ir laiks, kad ARPC var ieraudzīt 
īstenotas visdažādākās idejas svētku sajūtas 
veicināšanai. Dažkārt šķiet, ka, lai izdekorētu telpu, 
vajag sapirkt kādas rotas par naudu. Tomēr ne 
vienmēr kas jātērē. Tikai pavisam neliela radoša 
piepūle var padarīt jebkuru lielāku vai mazāku telpu 
par īpašu. Turklāt durvju dekors no papīra tūtu 
dzīcniekiem svētku egles fonā padara šo ieeju ne 
vien par ģadskārtai veltītu, bet arī ļauj apliecināt 
„Zeimuļa” bērnu mākslinieisko noskaņojumu. 

Lāsma N. 


