
 

 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”. 
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 Adventa vainagu var uztaisīt visi, 

bet, lai tas būtu pat vēl skaitāks, ir vajadzī-

gi ne tikai krāsaini bumbuļi, bet arī čiekuri 

un citi dabas materiāli. Tehniski salīmēt 

vainagu var katra vecuma bērns, bet daudzi 

nesaprot, ka vainagam jāizskatās dabiski, 

nevis jāzaigo no spīdumiem. Šos dabas mate-

riālus jāsāk vākt savlaicīgi vēl vasarā. Sū-

nas, zīles, kastaņi, magones un pat čiekuri 

un dadži izkaltēti lieti noderēs. Vainaga 

veidošanas ilgums atkarīgs no tā lieluma. 

Mēs ar mammu savu vainadziņu darinājām 

kādu stundu. Tālāk ir jāizvēlas sveces. Te 

galvenais ir saprast, lai tās uz vainaga iz-

skatās harmoniski. Nav svarīgs ne to lie-

lums, ne krāsa. Visam jābūt proporcionālam 

un ar mēru.  

Elīza Opincāne  

 „Vienu nakti Ziemassvētku vecītis bija 

atnācis. Mēs ar mammu gulējām, bet tad es 

nogāju lejā un viņu sabaidīju. Viņš pēc tam 

arī gulēja pie mums, un tad mēs no rīta 

visi paēdām. Un tad viņš tālāk ceļojumā gā-

ja.” 

G R I B A S  A R Ī  R E D Z Ē T 

Annija atceras: „Man svētkos būs tā, 

ka mēs ar māsu paslēpsimies un skatīsi-

mies, kā viņš brauc. Visu vakaru.” Bet Rū-

dolfs  ir drūmāks: „Bērnudārzā pie mums 

nāca vecītis, bet tas bija viena puikas tē-

tis!” Anatolijs saka: „Es vienmēr skatos uz 

ielu, kas nāk gar mūsu piecstāveni. Tur 

gan vairāk mašīnu piebrauc, un man 

pagaidām neizdodas neko ieraudzīt. Bet 

es gribu to Ziemassvētku vecīti redzēt.”  

Alens 

 Kas bērniem ir  

Ziemassvētku brīnumi? 

 

Nikolass: "Tautasdziesmas, prieks un 

apsnigušas eglītes." Daniela: "Kad krīt 

sniegs." Andrejs: "Rūķis nāk pa snie-

gu." Toms: "Smaržīgas piparkūkas." 

Daniela: "Kad Ziemassvētku vecītim 

prieks par visiem bērniem." Deivids: 

"Vēstule Ziemassvētku vecītim." Daņiils: 

"Sagaidīt Ziemassvētku vecīti." Karīna: 

"Krīt sniegpārsliņas un rūķis nāk pie 

bērniem ciemos." Paula: "Pārsteigt Zie-

massvētku vecīti." Rihards: "Kad var 

taisīt sniegavīru un braukt ar ragavām." 

Henrijs: "Dāvanas, Ziemassvētku vecītis 

un eglīte." Artūrs: "Piparkūkas smarža 

un garša." Andrejs: "Ziemassvētki ir 

brīnums." Līva: "Ziemassvētku brīnums 

ir – kad smaržo piparkūkas un iedegas 

eglīte." Valters: "Brīnums būs, ja zem 

eglītes būs Lego city." Alise: 

"Ziemassvētki jau ir brīnums." Ricards: 

"Ziemassvētku vecītis, kas atnes dāva-

nas." Matīss: "Dāvanas un eglīte."  

 Kam gan citam 

jautāt par Ziemassvētku 

vecīti, ja ne tiem, kuri 

viņu visvairāk gai-

da?  Sākumskolas bērni 

atceras, kā tas bija: „Es 

dzirdēju, kā durvis attai-

sījās vaļā, jo man nav skursteņa un kāds 

gaitenī atstāja dāvanu maisu,” stāsta 

Roberts. „Ziemassvētkos es vispār neguļu, 

jo gribu dzirdēt, kā viņš atnāks Ziemas-

svētku vecītis un kaut ko atstās zem eglī-

tes. Bet viņš staigā ļoti klusi uz pirkstga-

liem – tikai durvis varēja dzirdēt. Es ne 

reizes neesmu viņu pieķēris.” Tur-

pretī Elzai istabā esot liels skurstenis: 

„Vecītis pa to skursteni ielien iekšā, un es 

visu dzirdu – viņš nokrīt, iznāk ārā, 

noliek dāvanas, iet projām... Bet es piece-

ļos un dāvanas attaisu. Tad es aizeju uz 

mammas un tēta istabu un lēkāju viņiem 

pa vēderu.” Daži bērni gan piekodināja, ka 

itin labi zina, kurš ir tas 

vecītis, bet svētku prieku šis 

sīkums nemazina! 

Linards 

http://ritenitis.lv/mans-ziemassvetku-brinums/ 



 

ARPC „Zeimuļs”Lāčplēša dienai veltītie individuālie sporta uzdevui  

 Par ko sapņo „Zeimuļa” bērni, kad gadu mija 
jau klauvē pie durvīm? Tik daudziem ne mazums rūpju 
sagādā dāvanas izvēle kā bērnam, ltā pieaugušajiem.  
Mūsdienās daudziem zēniem vēl aizvien interesē ir ma-
šīnītes, pistoles, automāti, lidaparāti un ieroči. Dāvanu 
skaitā, protams, ir arī pleijeri, spēļu diski ar “šaušanu” 
un “autosacīkstēm”. Meitenes kā parasti sapņo par plīša 
lācīšiem, lauvām, zaķīšiem... Arī lelles ir dažu mazo 
meiteņu sapņu mantiņa lai. Bārbijas dažreiz jau sākušas 
apnikt, tāpēc to vietā nāk jaunas animācijas filmu varo-
nes. Tam gan mūsdienās vairs nemēdz šūt vai adīt drē-
bītes pašu rokām, jo viss ir nopērkams veikalā. Savu-
kārt daudzas mammas līdz pat šim laikam atceras   sa-
vas bērnības rotaļlietas. Tās uz visiem laikiem vislabā-
kās un vismīļākās. Tēti piemin koka konstruktorus, 

pistoles un tankus. Ar tiem cīņas notika pa īstam, kau-
jas saplānojot visās detaļās. Saskarsme ar lellēm un plī-
ša zvēriņiem audzināja vecākajā paaudzē labestību un 
cilvēciskumu. Šīm rotaļlietām bija īpaša dzīve, un īsti 
svētki bija gājiens  uz “Bērnu pasauli” iepirkties. To-
reiz veikalos tika pārdotas lelles no Vācijas. Lelle mak-
sāja veselus 10 rubļus! 
  No tiem laikiem pagājis tik daudz notikumu, 
vecāki bieži vien ir jau pārbraukuši uz citu dzīves vietu, 
tomēr nav aizmirsuši savas bērnības rotaļlietas. Tie, 
kam kāda ir nozudusi,  nožēlo, ka savlaicīgi mantiņas 
nav nosargātas.  
 Protams, arī mūsdienu bērni ar interesi norau-
gās uz vecāku rotaļlietām, bet aizraujas ar pavisam ci-
tām—daudz mūsdienīgākām, modernākām. 

Gan bērnudārza, gan skolu bērni visi kā viens vēlas 
portatīvos datorus un skārienjūtīgos mobilos telefonus. 
Cita daļa lūdz salavecim arī mājdzīvniekus: suņus, ka-
ķus, kāmīti, vāveri, šinšillu, papagaiļus un pat ķirzakas. 
Tīņi sapņo par kvadricikliem, skrituļslidām, skuteriem, 
velosipēdiem, mašīnām un motocikliem. Bērni neatsa-
kās saņemt dāvanā personīgo māju, maisu ar lielu nau-
das summu un ārzemju braucienu. Ko lai dara, katrai 
paaudzei ir sava izvēle.   Dāvināt jau var daudz ko, gal-
venais, aizdomāties un neaizmirst, ka ne visu var no-
pirkt un ir ļoti daudz lietu, ko mēs nespējam uzdāvi-
nāt—veselība, sirdsmiers, gods, talants vai cilvēkmīles-
tība… Svētku noskaņu veido arī tās, pat, ja šķiet nepa-
manāmas... 

 Ik gadus, kad ru-
denī zeme sasala un 
sniegs sasniga, bez 
vārda runas bija skaidrs – 
ziema klāt! Iepriekš gan 
neko daudz šī sniega nebi-
ja, tāpēc jau paspējām 
pierast pie lietaina decem-
bra. Taču šogad kā reize 
pašos Ziemassvētkos daba 
mums dāvāja pašu baltā-
ko un tik ilgi gaidīto vēs-
mu! Pārslas pārklāja visu 
zemi, namus, kokus, mašī-
nas, ielu laternas un arī pa 
kādam gājējam...Tie pie 
sevis klusi nodomāja—
”Pašreiz snieg sniegs, ce-
rams, ka tā turpināsies un 
tiešām būs balts vismaz 
pāris dienas!” 
 Tādēļ Austrumlatvi-
jas radošo pakalpojumu 
centrs “Zeimuļs” ar cerī-
bām aicina piedalīties ak-
cijā “Parādi savu sniegavī-
ru!” 
  
Kamēr  ziema nekur nav 
aizgājusi, un sniega sega 
ir tik bieza, laiks ir gluži 
kā radīts sniegavīru tap-
šanai. Rēzeknes pilsētas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un novada bērni aicināti 
naski rīkoties un radoši 
ļaut vaļu savai fantāzijai. 
Kuram sniega šķiet par 
maz, var pārspēt citus un 
“uzvelt” savu sniegavīru 
arī no citiem materiāliem! 
Svētki  un svētku sajūta 
rodas darot! 
  
Kad sniegavīrs ir gatavs, 
tas jānofotografē  kopā ar 
pašu cēlēju un jāiesūta uz 
e-
pastu: eleonora.ivanova@r
ezekne.lv līdz šī gada 
22.decembrim ieskaitot, 
pievienojot savu vārdu, 
uzvārdu un telefona nu-
muru saziņai. 

 

   Mājiņu 
var pagatavot no jebkuras pipar-
kūku mīklas – veikalā pirktas vai 
gatavotas pēc savas receptes. Gal-
venais, lai labi garšo! Šogad mēs 
veidojām tikaivienu mājiņu ar 
pamatni un dažas papildu detaļas 
– lodziņu, skursteni u.c. 

 Sīrupu, cukuru un sviestu 
jāuzvāra un masā jāiemaisa pipar-
kūku garšvielas un 2/3 miltu. Visu 
samaisījām līdz viendabīgai kon-
sistencei. Kad mīkla pastāv kādu 
brītiņu, tai jāpievieno ola un  
pārējie milti, kopā ar cepamo pul-
veri. Šī mīkla atkal jāpatur ledus-
skapī (vēlams 24 stundas). 
 Tālāk seko interesantā-
kais, jo sākam veidot vajadzīgās 
detaļas! Apmēram  puscentimetra 
biezumā izveltnējam mājiņas sie-
nas, šoreiz 4. Tam seko arī diez-
gan sarežģītā jumta konstrukcija. 
Izgriezt to ir viegli, bet toties sa-
stiprināt jau saceptu—gan bija 
jāpamokās! 
 Piparkūku cepumi karstu-
mā izplešas, tādēļ tie uz plāts jā-
liek, ievērojot atstarpi. Uz plāts 
vēlams uzklāt pergamentu vai 
cepamo papīru, lai piparkūkas 
nepieliptu . Mājas celšanai pare-
dzētās sīkās detaļas (slēģus, dur-
vis, skursteni)  cepam atsevišķi, jo 
tās izcepsies ātrāk nekā lielās de-
taļas. Lai mājiņa iegūtu spīdumu, 
pirms cepšanas detaļas var pār-
smērēt ar olu.  Piparkūku mīkla 
cepas diezgan ātri, minūtes 10. 
Tad ļaujam tai atdzist un sākas 
arhitektoniskais šedevrs. Pirmajā 
reizē kas var arī nesanākt, bet jo 
biežāk šādas mājiņas veidosiet, jo 
labāk tas izdosies, un radīsies arī 
visdažādākās idejas. 

Rianda 
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 Pirms trim gadiem Latgales mākslas un amatniecības 
centrs aicināja apmeklēt netradicionāli rotātās Lielās Ziemassvēt-
ku egles, kam toreiz par piemērotāko rotu tika izraudzītas  papīra 
maskas, ko darinājuši radošo darbnīcu dalībnieki skolotājas San-
dras Vigules vadībā. Līdzās bērnu darinātajām vērojamas bija arī 
Jevgeņijas Kiļupes papjēmašē maskas, un Agneses Aizpurietes 
darbu izstāde “Budēļi”.  
 Savukārt šogad šī budēļu masku kolekcija bija kā radīta arī 
„Zeimuļa” mazajiem ķekatniekiem, kas dzina prom tumsu indivi-
duālā kārtā. 

 Jevgeņija Kiļupe nav pro-
fesionāla māksliniece, ar masku 
veidošanu sāka nodarboties, lai 
pelnītu papildus pensijai. Krāšņās 
maskas gadsimtiem senajā papjē-
mašē tehnikā pārliecina ar dabis-
ko formu un krāsu, gatavajā dar-
bā atstājot vien dažas simpātiskas 
norādes, kas pasaka – katra mas-
ka ir vienreizējs un unikāls ek-
semplārs, absolūts roku darbs, 
darināts no sirds un dvēseles ar 
lielu mīlestību pret dabu, dzīvi, 
Dievu. 
 Agnese Aizpuriete ir ilus-
tratore un grāmatu autore Zvaig-
znes grāmatām par Trako Lapsu. 
Agneses  darbi ar nosaukumu 
“Budēļi” ir radušies, iedvesmojo-
ties no Latviešu tautas tradīcijām 
– maskotajiem gājieniem. Latvie-
šiem maskošanās tradīcijas ir ba-
gātas un senas. Katros svētkos ir 
savas ieražas, lai dzītu prom tum-

su un sagaidītu gaismu, nestu 
svētību un auglību sētai un tās 
iemītniekiem. 
 Savukārt „Zeimuļī” ķe-
katnieku pulciņš „Vīteru” folklo-
ras kopas un skolotājas Sandras 
Stares ideju iedvesmots šogad 
prom dzina ne vien tumsu, bet arī 
visiem jau krietni vien apnikušo, 
lipīgo vīrusu! Ragana, velns, nā-
ve, princese, vijolnieks, līgava, 
kaza, pūce, zirgs un visi citi meža 
zvēri iedziedāja ne vien budēļu 
dziesmu, izveidojot par to skaistu 
video klipu, bet arī iedvesmoja ar 
savu draiskulību, uzdrošināšanos, 
izturību un dzīvesprieku! Tikai 
tādā veidā var atbrīvoties no vi-
sām iepriekšējā gada likstām un 
saturīgi, balstoties uz senču krāto 
gudrību iesoļot nākamajā gadā! 



 

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 

 

 Melnas, baltas, zilas, zaļas un pelēkas 13 

tarbas, ko kāds sauks arī par somām, rotā pelēko 

„Zeimuļa” foajē. Tās ir uzšuvušas skolotājas Skaid-

rītes pulciņa čaklās rokdarbnieces. Ja kādam veika-

lā negribas pirkt maisiņu, turklāt zinot, ka tie pie-

sārņo dabu, tad tieši šādas iepirkšanās tarbas var 

lieti noderēt. Es ar mammu parasti maisiņus ņe-

mam veikalā, bet arī vēlētos sev paššūtu iepirkumu 

somu. Tā ir viegli salokāma, ilgi glabājama, diez-

gan izturīga un arī moderna. Pulciņa meitenes kat-

ra savu tarbu ir dekorējušas gan ar multeņu varo-

ņiem, gan ar populāriem smailiņiem, kāda pat ar 

iniciāli A, bet vēl vienu tarbu rotā hieroglifi. Savu 

kārt uz baltās tarbas, ko šuvusi Viktorija, skaidri 

redzamas ne vien zilās puķes, bet arī uzraksts 

„Neizmanto plastiku, esi radošs”, kas vistiešāk 

pauž šīs izstādes galveno domu - būt saudzīgiem 

pret apkārtējo vidi, biežāk aizdomāties par to, kas 

būtu, ja mēs katrs censtos atstāt pēc sevis  mazāk 

iesaiņojumu, kas nonāks izgāztuvē.  
 Mājturības un 
tehnoloģiju skolotāja 
uzdeva mūsu klases 
zēniem un meitenēm 
uztamborēt kādu 
priekšmetu. Lielākā 
daļa bērnu uztamborē-
ja dažādus spilvenus, 
citiem bija telefona 

nolēmu notamborēt kvadrātu. Tas ir no vienas ani-
mācijas filmas, ko reiz skatījos. Man vajadzēja ka-
molu sarkanās un kamolu melnās dzijas, ko es no-
pirku veikalā. Tamborēt uzsāku viegli, galvenais būt 
uzmanīgam un sekot rakstam. Jāievēro arī tamborē-
juma platums un garums. Savu kvadrātu es notam-
borēju pa vienu nedēļu. Noslēgumā es tam piešuvu 
arī divas melnas podziņas acu vietā un melnu muti 
smaidā. Kad skolotāja manu darbu novērtēja, es sa-
vu tamborējumu atstāju uz rakstāmgalda kā dekoru. 
Nākamreiz es gribētu uztamborēt mini kvadrātu ģi-
meni un arī šādu pašu.  
                                                      R. Zemzars  
  

 Ziemassvētku gaidās „Zeimuļa” foajē ierindojās 
interesanta kompānija— māla briežu bariņš tieši no pašas 
Lapzemes. Briežu tētis, briežu mamma un briežu bērni 
iekārtojās uz ilgu palikšanu šeit, nu, vismaz līdz februāra 
sniega brāzmām. Pašam mazākajam briedēnam nemaz vēl 
nav izauguši ragi. Savukārt lielajiem briežiem tie plešas 
diezgan vareni. 
 Turpat līdzās briežiem ir aplūkojams māla bļodiņu 
krājums. Tās ir veidojuši bērni ar mērķi radīt īpašus deko-
rus svētku galdam. Daži šķīvji ir tik mākslinieciski, ka zu-
pu tādos liet nevar. Cits trauks ir kā radīts našķiem vai pat 
ziediem, kāds lieti noderētu arī svecēm. Divi ziloņi un māla 
aitiņa izrotās ne vien Ziemassvētku egļu zaru kompozīciju, 
bet arī uzlabos noskaņojumu, ja nu gadījumā kādam tā pie-
trūkst.  
 Skatītāji labprāt iegādātos kādu no šiem darināju-
miem, jo tie ir vareni suvenīri, kas paliks par atmiņu no 
„Zeimuļa.” 

 Viena no manām mīļākajām nodarbēm ir fan-
tazēšana. Dažreiz es fantazēju par tālām zemēm, 
dažreiz par princešu ballēm, dažreiz par savu nākotni. 
Tad man patīk modelēt tērpus. Tāpēc arī „Zeimuļa” 
izstāde „Svētki būs!” mani iedvesmoja. Es te varu 
aplūkot tik daudz ideju tērpu modelēšanai. Tie ir gan 
svinīgi, gan koši. Dažas k;eitas domātas maskām, bet 
citas itin droši varētu vilkt mugurā uz baļļuku. Mode-
ļu frizūru un apģērba dizaina autores noteikti ir jaut-
ras meitenes, jo tikai priecīgs prāts spēj izgudrot tik 
dažādas un pasakainas kleitas. Kaut arī šogad daudz 
kas ir savādāk, galvenais jau būt radošai! 

  

 

 

 

 Zīda un stikla apgleznošanas pulciņa audzēkņi 

priecē "Zeimuļa" apmeklētājus ar savu darbu izstādi. 

Tās nosaukums varētu būt ''Košie labirinti''. Bērni se-

mestra gaitā ir darinājuši un ar zīdu un apgleznošanas 

tehnikām izdekorējusi dažādus traukus - šķīvīšus, bļo-

diņas, glāzes un dažādu formu pudeles. Man patika 

šie trauki, jo tie izskatās kā no citām zemēm atvesti. 

Tie ir košās krāsu gammās, kontrastaini un klāti ar 

dažādiem ornamentiem. Man vislabāk patika pudele 

zilajos toņos, jo tieši tā raksturo šobrīd esošo gadalai-

ku un visa decembra noskaņojumu. Melnie egles zari 

uz pudeles fona padara to skumju vai arī atgādina par 

to, ka šis ir tumšākais gada periods. Tomēr katrs 

bērns zina, ka pat visgarākajai ziemai pienāk beigas, 

un arī šogad bērniem būs svētki un dāvanas.              


