
 

 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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 ARPC “Zeimuļs” 
novembra svētku nedēļā, kā 
tas jau ir tradicionāli, arī 
šogad ieplānoja sportiskas 
savcensības, kurās jaunieši 
varētu atraktīvi sacensties. 
Tomēr atšķirībā no jau 
ierastajiem šo svētku 
pasākumiem, šoreiz 
sacensības aizritēja individuālā režīmā. Katrs pats varēja 
izlemt, kādā tieši sporta veidā izpaust savu spēku un 
meistarību, cik daudz uzdevumu pildīt un kā pilnveidot 
savus personiskos rekordus. Tas varbūt neizdevās tik 
spoži kā gribētos, bet zēni atzina, ka galvenais tomēr ir 
fiziski izkustēties, īpaši vakaros, kad visa diena skolā jau 
aiz muguras un dažiem iestājies nogurums. 

 Mēs painteresējāmies, vai paši bērni labprāt sporto 
un kādas ir viņu galvenās grūtības sporta stundās? Kādas 
bērnudārzniekiem ir problēmas? Daudzi teica, ka viņiem 
trūkst līdzsvara sajūtas. Piemēram,  vingrinājumos, kur ir 
brītiņš jāstāv uz vienas kājas. Dažas meietens to nevar 

izpildīt. Ja liek uz 
vienas kājas palēkt 
pa līniju turpu 
šurpu, daudzi arī 

gāžas un nevar 
tikt ar to galā. 
Pamazām, 
vairākas reizes 
atkārtojot, tomēr 

var iemācās noturēt līdzsvaru. Jaunākajās klasēs 
vēl ir daudz grūtību ar  skriešanas prasmēm. 
Skolēniem ir grūti izturēt slodzi, jo arī ikdienā 
viņi maz iet skaraidīt māju pagalmos, uz 
skolu’tiek atvesti mašīnās. Skolēni sevi saudzē, 
negrib piepūlēties, lai izpildītu treniņu 
uzdevumus, pieliekot maksimālu spēku. Apstājas, 
skatās. Daži zēni atzina, ka viņiem trūkst azarta. 
Ir  bērni, kas nekustas un ienīst sportu, tāpēc 
skolotājiem krietni vien jāpadomā par bērnu 
motivēšanu kustēties un par to, kāds tad ir 
mērķis. Tieši tāpēc ARPC „Zeimuļs” allaž ir 
gatavs īstenot aizvien jaunas sportiskas ieceres! 

 

ARPC „Zeimuļs”Lāčplēša dienai veltītie individuālie sporta uzdevumi  

 2020.gada rudens daudziem paliks atmiņā ne vien 
ar individuālo vai attālināto mācīšanos, bet arī ar 
neparasto pieeju daudzu svarīgu notikumu un svētku 
atzīmēšanā. Tieši šoruden Rēzeknes pilsēta saņēma īpašu 
dāvanu—multimediālas gaismas projekcijas, kas bija 
vērojamas gan pilsētas galvenajā laukumā pie Māras 
pieminekļa, gan uz nozīmīgu ēku fasādēm—viesnīcas, 
skolas, teātra, domes, - vakara tumsai iestājoties. Visu 
paaudžu rēzeknieši izgāja vēlīnajās pastaigās, lai 
priecātos līdz ar mākslas idejas īstenotājiem par mūsu 
pilsētu, kas pārvērtās un izrādījās, tik atraktīva, vietām tik 
romantiska, citviet—izaicinoša un ļoti koša. Pie Latgales 
vēstniecības GORS un pieminekļa „Vienoti Latvijai”, kā 
arī jaunuzbūvētās Krasta ielas garumā izvērtās sportiskas 
aktivitātes individuāli un ģimenēm, kas šogad varbūt 
neatstāja tik grandiozu iespaidu lielās ļaužu skrējiena 
masas trūkuma dēļ, taču tik un tā uzturēja pilsētniekos 
možu ideju par savu līdzdalību valsts svētkos. Jau 
tradicionāli iedzīvotāji arī nolika ziedus un svecītes  pie 

pieminekļa “Vienoti Latvijai”, kur jebkurš varēja atnest 
un iedegt savu gaismiņu, kopīgi veidojot ugunīgus, 
mirdzošus rakstus! Atbrīvošanas alejas garumā skanēja 
dažāda mūzika un pilsēta bija neierasti un svinīgi 
izgaismota. Festivāla parkā daudzi sapulcējās arī uz 
salūtu.  
 Savukārt ARPC „Zeimuļs” novembra svētkiem 
par godu organizēja vairākas radošās darbnīcas. 
 Svinīgi pasākumi aizritēja arī skolās.  

Elīza: Latvijas svētkiem par  godu mēs skolā zīmējām 

mūsu valsts prezidentu portretu puses. Es izvēlējos pašu 

pirmo prezidentu, bet mana draudzene - V.Vīķi-

Freibergu. Vēl mēs paši sacerējām dzejoļus par Latviju. 

No tiem vēlāk tiks izveidots īpašs krājums. Es uzrakstīju 

savā dzejolī par to, kā Latvija ieguva brīvību. Dzejolis 

bija arī jāilustrē. Manā zīmējumā es attēloju mājas ar 

karogiem un dabu.  



 

 Pirms Latvijas valsts svētkiem „Zeimuļs” 
aicināja ģimenes ar bērniem piedalīties radošo 
darbu konkursā “Dāvana Latvijai”, kam atsaucās 
vairāk nekā 30 bērni kopā ar 
savām ģimenēm.   
 Papildus paveiktajam 
radošajam darbam katra 
ģimene arī uzrakstīja savu 
īpašo vēlējumu Latvijai 
dzimšanas dienā: “Sirsnīgi 
sveicieni dzimšanas dienā, 
Latvija!”,“Mēs novēlām Latvijai 
stipras ģimenes. Tādas, kurās 
valda mīlestība, cieņa un 
saticība. Kur viens par otru 
rūpējas, motivē un atbalsta, 
kur kopā svin svētkus, veido 
un turpina tradīcijas.”  “Latvija! 
Lai Tavas darba dienas – 
bagātas un radošas! Lai Tavi 
svētki – iedvesmojoši, svinīgi 

un 

priecīgi! Lai Tavas darba un svētku dienas skaisti 
dzīvo laimīgi cilvēki!”, “Lai Latvijā visi cilvēki ir 
laimīgi!”, “Lai Latvijā ir visi veseli – gan bērni, gan 

pieaugušie!”, “Latvija, daudz laimes! Esi bagāta! ”, 
“Vēlam Latvijai daudz prieka un laimi!”, “Novēlam 
Latvijai augt, attīstīties veikalu un tehnoloģiju 

jomā.” “Novēlam Latvijai 
mīlestību!”,“Drosmi Latvijai!”, 
“Lai Latvija zied!” 
  

ARPC „Zeimuļs” pievienojas 
apsveikumiem un pateicas visiem 

dalībniekiem par piedalīšanos 
konkursā un brīnišķīgajiem darbiem! 

Žūrijai bija ļoti grūti izvēlēties 
uzvarētājus, jo visi darbi ir ļoti skaisti, 
bet balvas – puzli “Rīgas Panorāma” 

saņem Ostrovsku ģimene, stilīgu 
lietussargu – Molodcovu ģimene, 

galda spēli “Cirks” – Aleksānu 
ģimene! Visus konkursa 

dalībniekus gaida pateicības un 
saldas balviņas. 

Olga Strode, ARPC metodiķe darbam ar 
bērniem un ģimenēm  

 

 

 
 

          Metodiķes darbam ar bērniem un ģimenēm—
Olgas Strodes—vadībā Austrumlatvijas radošo 
pakalpojumu centrā „Zeimuļs”, tuvojoties Latvijas 
dzimšanas dienai, tika organizēta radoša darbnīca 
“Latvija manā sirdī”. Tas interešu izglītībā ir jau 
kļuvis par  labu tradīciju, jo, bērniem sadarbojoties, 
šoruden gan vairāk individuāli, katrs pats var ne vien 
izveidot simbolisku, tautisku dekoru par savu valsti, 
bet arī darbā laikā pārdomāt un izprast savas domas 
par to, kādā zemē dzīvo, kādi cilvēki ir 

 

 

 

 apkārt, kādu nākotni vēlētos savai dzimtenei. Bērni un pusaudži 
rūpīgi grieza un veidoja, līmēja ar karsto līmi, mērīja un atzīmēja 
kartē savu dzimto pilsētu, jo, kā saprata, - tieši katra darbs ir tas, 
ko vislabāk var dāvināt savai Latvijai dzimšanas dienā! Tā 
atkārtojas ik gadu, bet katrreiz tiek atzīmēta savādāk, ar vēl 
radošāku izdomu! Šoruden bērnu uzdevums ir izturēt un saprast, 
ka arī drūmā laikā jādomā par līdzcilvēkiem, savu klasi, 
draugiem, ģimeni, ka, neskatoties uz ierobežojumiem, katram 
jāturpina pildīt savu pienākumi, tostarp arī cītīgi mācoties. Liels 
paldies visiem bērniem, kas piedalījās radošajās darbnīcās! 
Daudz laimes, Latvija! 

Novembris  ir Latvijas dzimšanas 
dienas mēnesis! Lai arī šogad nesanāca 
vienoties kopīgā pasākumā,  tomēr 
atradām iespēju labiem darbiem. Šī gada 
20. novembrī neierastā formātā, 
individuāli,  ARPC “Zeimuļs” vadītāja 
Jevgenija Kušča pasniedza Gada balvu 
pedagogiem, audzēkņiem par 
sasniegumiem un ieguldījumu interešu 
izglītībā. Tā jau tradicionāli tiek piešķirta 
katru  gadu ar mērķi novērtēt interešu 
izglītībā iesaistīto bērnu un jauniešu 
sasniegumus, izteikt atzinību audzēkņiem, 
kolektīviem un viņu pedagogiem par 
īstenotajām idejām, sniedzot 
ieguldījumu interešu izglītības 
izaugsmē. ARPC pedagogi 
izvirzīja savus aktīvākos 
audzēkņus, kuri 2019./20. mācību 
gadā ar panākumiem piedalījās 
dažāda mēroga pasākumos. 
Pateicības saņēma: Dāvanu 
darbnīcas pulciņa (sk. N.Kirejeva) 
audzēknes: Luīze Bule, Katrīne 
Poikāne.   Flor istikas pulciņa 
(sk. N.Kirejeva) audzēknes: 
Jelezaveta Stepanova, 
Anastasija Timohina, Rianda 
Kirejeva, Ksenija Kindzule, 
Darja Belova, Arina Mihasenko. 
Lego robotikas pulciņa (sk. 
E.Kadakovskis) audzēkņi: Gaidis 
Zbigņevs, Kristaps Salmanis, 
Krišjānis Laizāns. Vispārējās 
fiziskās sagatavošanas pulciņa (sk. 
V.Rimšs)  audzēkņi: Aksels  Kanuniks, 
Vladislavs Artemjevs, Kristiāns 

Zanders. Māksla mazajiem pulciņa  (sk. 
I.Ontužāne) audzēkņi: Izabella 
Buza ,Roberts Ostrovskis, Riana 
Zizlāne, Viktorija Ameļkova. 
Gleznošanas pulciņa (sk.M.Gailuma )
audzēkņi: Elgars Žikars, Konstantīns 
Bogdanovs, Karels Škesters. 
Dekoratīvie darbi ar smiltīm 
(sk.M.Gailuma) audzēkne: Milana 
Urbanoviča. Fimo plastikas mākslas 
(sk.D.Pavļukeviča) audzēkne: Kintija 
Vēvere. Šogad “Gada balva interešu 
izglītībā” tika piešķirta trijās nominācijās: 
“Par sasniegumiem interešu izglītībā”, 

“Par ieguldījumu interešu izglītībā”, 
“Debija interešu izglītībā”.  Nomināciju 

“Par sasniegumiem interešu izglītībā” 
saņēma Rolands Lesničijs. (pulciņa Lego 
robotika audzēknis). Rolands piedalījās 
vairākos LEGO Robotikas čempionātu 
posmos, kuros guva godalgotās vietas. 
Pārstāvēja  ARPC Lego robotikas pulciņu  
Preiļos,  Siguldā, Jelgavā, Ludzā, Rīgā. 13. 
Lego robotikas čempionāta kopvērtējumā 
ieguva 2. vietu.  Nomināciju “Par 
ieguldījumu interešu izglītībā”  saņēma 
Andris Repelis (ģitārspēles pulciņa 
skolotājs). Skolotājs Andris savu mīlestību 
pret ģitārspēli nodod arī saviem 
audzēkņiem. 2019./20. mācību gada laikā , 
skolotājs ar saviem audzēkņiem sniedza 
vairāk kā 15 koncertus, gan Centra, gan 
pilsētas pasākumos. Nomināciju “Debija 
interešu izglītībā” saņēma Natālija 
Ivanova (pulciņa “Zīmēšana ar zīmuļiem” 
skolotāja) . Skolotāja Natālija savu darbu 
Centrā uzsāka pirms gada. Šī mācību gada 
laikā ir sevi parādījusi kā ļoti radošu, 
atsaucīgu un atbildīgu skolotāju. 
Audzēkņu darbi regulāri tiek izvietoti 
ARPC izstādēs. Viņas darbu novērtē gan 
kolēģi, gan audzēkņi, gan viņu vecāki. 
Mēs sakām lielu paldies visiem vecākiem, 
pedagogiem un audzēkņiem, kuri pieteica 
dalībniekus nominācijām, nominantiem 
un  laureātiem par sasniegumiem un 
ieguldījumu interešu izglītībā!  

 

Interešu izglītības metodiķe Olita Kuksa 



 

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 

 

 

Jautāju vēlreiz—
kurš Anniņai 

uzlika „laiku”? 

Pēterīt, neslēpies! Es jūtu, 
tu esi kaut kur tepat! 

 


