
 

 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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 ARPC „Zeimuļs” skolo-
tāji sadarbībā ar Rēzeknes Kul-
tūras un tūrisma centru šogad 
piedalījās īpašā, karantīnas ap-
stākļiem pielāgotā meistarklasē, 
kurā demonstrēja vairākas lie-
liskas idejas, kā mājas apstākļos 
bērni kopā ar savām ģimenēm, 
draugiem un radiem var izvei-
dot burvīgus svētku dekorus, arī 
dāvaniņas, ko pasniegt vai ar ko 
izrotāt Lieldienu galdu vai ista-
bu. 

 ARPC „Zeimuļs” skolotāji uz-
skatāmi parādīja, kā vieglāk un ērtāk 
izgriezt, salīmēt, uzkrāsot, sakniedēt 
vai sastiprināt ar knaiblēm, vai sadiegt 
savam priekam Lieldienu zaķus, cālī-
šus, vistiņas, olas un citus nieciņus, kas 
radīs mājās svētku noskaņu. Meistar-
klases video ir atrodams Kultūras un 
tūrisma centra mājaslapā, kā arī face-
book vietnē. Katrs pats to var aplūkot 
un izmēģināt savu roku kādā no darbnī-
cām. Iesaistiet darbiņos arī savas ģime-
nes! 

 Šogad svētku nedēļa tika gaidīta 
jo īpaši, jo visiem ir tik ļoti apnicis palikt 
mājās un tikai attālināti vienam ar otru 
satikties! Kā jau svētku brīvdienās pienā-
kas, to galvenā nodarbe bija veltīta olu 
krāsošanai. Citiem gribējās rast pavasara 
un Lieldienu noskaņu, kas virmo gaisā. 
Tāpēc katrs, kas grasījās kaut nedaudz 
raibo svētku sajūtu ienest savā mājā, pa-
manīja jo daudzus pilsētu dekorus, arī pašgatavotos, 
kas Lieldienās ir tieši tas, kas vajadzīgs.  Tā kā laikap-
stākļi nebija diez ko jauki, lai dārzā būtu noplūcami 
pirmie pavasara ziedi, tad nācās tos izveidot pašiem un 
ripināt olas turpat vien neizplaukušajos zālājos.   

 Īpaša loma kā šogad, tā arī citus gadus pilsētu 
ielās ir dažādiem zaķu šabloniem, no kuriem mazos 
rēzekniešus ne atraut nevar. Katram gribas tādu aiznest 
arī uz savām mājām.  
 Jaunākie bērni savu skolotāju vadīti uzzīmē tos, 

tad izgriež un izrotā. Kāds arī no vates 
saveļ mazas bumbiņas un pielīmē zaķa 
ļipu vietā. Virs savas gultiņas vecākie 
brāļi un māsas palīdz  nostiprināt auklu 
un ar knaģiem pie tās piestiprināt sagata-
votos garaušus.  
 Olu dekorus piestiprina arī plau-
cētiem pūpolzariem, ko skaisti var sakār-
tot vāzē un līdzās novietot arī pa kādai 

vistai un cālītim. 
 Bet lai arī kādi dekori tiktu izveidoti mājās vai 
pilsētas ielās, tie visi liecina par vienu—pavasari, nāc 
ātrāk, mēs esam sailgojušies un tevi tik ļoti gaidām! 



 

ARPC „Zeimuļs”Lāčplēša dienai veltītie individuālie sporta uzdevui  

 Mums katram mājās noteikti atradīsies ne viena vien 
lieka poga, kas salikta rokdarbu kastītē un galīgi aizmirsta. 
Bieži vien pogām tur jāpaliek, jo katra  ir citādāka un īsti 
kreklam vai biksēm neder. Tomēr, kā izrādās, radoši uz tām 
palūkojoties, arī šim vientuļajām, bieži vien arī ļoti vecajām 
podziņām var rast interesantu pielietojumu, piemēram, deko-
rējot ar tām ne vien savu apģērbu, bet arī kādu interjera 
priekšmetu. Tā, lūk, ARPC „Zeimuļs” bērni savu skolotāju 
vadība sniedza šādām pogām otrreizējo dzīvību, fantastiski 
veidojot, rotājot ar tām savus izraudzītos mājdzīvnieku attē-
lus. 

 

 

 Pēc tumsnīgā rudens un garās ziemas 
katrs gaida pavasari, kas nāk ar pirmajiem vēs-
tnešiem. Tās ir gan Lieldienas, gan pirmie at-
griezušies gājputni, gan pirmie pavasara zaļie 
asni. Tomēr tas nav viss. Daba mostas, un līdz 
ar sauli siltajās dienās dārzos var manīt arī pa 
kādam taurenim. Tiem gan patīk siltums un vē-
sā pavasarī viņi tik ātri vis neparādās. Taču siltā 
laikā gan! Taureņi ir tik viegli, gaisīgi, ka tos 
noķert kārojas ne vien kādam draiskulīgākam 
bērnam, bet pat mājdzīvniekiem. Tauriņš lido 
no zieda uz ziedu, un tam seko katrs skatiens 
pagalmā, cerot, ka varbūt lidonis notupsies tieši 
man uz plaukstas. 
 Kam tauriņu noķert neizdodas, uzglezno 
to pats! Tā, lūk, ARPC „Zeimuļs” rosīgākie 
bērni aši sameklē savās krāsu paletēs košākos 
toņus un saudzīgi dekorē šķīvjus, kas nu kļūs 
daudz izsmalcinātāki. Kam savukārt krāsainā 
papīra krājumi pa ziemu nav vēl izsīkuši, ķeras 
darināt apsveikuma atklātnes, kas arī tie izrotā-
tas ar maigiem tauriņu spārniem, tā pavēstot gan 
par dāvinātāja, gan par saņēmēja draudzību. 
 Kamēr pirmie ziedi vēl mostas pēc garās 
ziemas, pietuvināt pavasari var katrs pats. Tikai 
jārod skaista ideja un jāpacenšas rūpīgi uzglez-
not, uzlīmēt vai izgriezt, un tūdaļ saules stari 
sāk sildīt siltāk, daba pamostas un laiks likt dziļi 
skapī ziemas siltos mēteļus! 

SKOLA 

karantīna 

Jāni, pie tāfeles! Aizej tu, maskā mūs neatšķirs! 

VIŅUS MEKLĒ POLICIJA!

Vilcienā bez mas-
kas neielaidīs! 



 

 Kas nebīstas 
no diega un ada-
tas, tam pa spē-
kam daudzi dar-
biņi. Īpaši, ja mā-
jās ir lelles, kam 
var pašūt kleitas, 
vai arī pašai šad 
tad noplīst kāda 
poga… Savukārt, 
ja brīvs brīdis 

ļauj, var izgudrot 
vēl ko nebijušu, 
piemēram, pašu 
rokām pašūt arī 
rotaļlietu vai kādu 
mīkstu  
spilvenu. Tā arī Elīza Opincāne, kas ARPC „Zeimuļs” 

rod laiku vairākiem pulciņiem, zie-
mai noslēdzoties ir uzšuvusi īpašu 
kaķi, īstu pelēku peļu junkuru, ku-
ram vēderā, ja iesūt vēl rāvējslē-
dzēju, var ielikt iekšā arī kādus zī-
muļus vai, piemēram, diegu spolī-
tes. 
 Rokdarbi aizvien aizrauj dau-
dzas meitenes, taču tieši šūšana 
māca rūpību, vērīgumu, ļauj fanta-
zēt. Te jāprot veidot arī skices un 
piegrieztnes, kas nemaz nav tik 
vienkārši, toties, cik daudz ideju 
sev vai savi ģimenei var realizēt, ja 
tu prot šūt, adīt un tamborēt! 

 

 

  

 Pavasaris ir kā radīts jaunam cēlienam māla podu, šķīvju, vāžu, svilpaunie-

ku un dažādu sīkplastikas figūriņu veidošanai, jo pēc garās ziemas tik ļoti gribas 

izmēģināt pirkstu veiklību. Keramikas pulciņā darbošanās ar mālu ļauj bērniem 

uzturēt sīko motoriku, atmiņu, runātprasmi, apzinātību, paplašina redzes loku, pa-

līdz noņemt iekšējo un fizisko nogurumu/ sasprindzinājumu, ka arī uzlabo un har-

monizē emocijas. Bet galvenais - jautras, aizraujošas keramikas nodarbības sniedz 

dzīvesprieku, radošo brīvību un pārliecību par sevi. 

 Kaut arī karantīnas laikā, strādājot mājās, visus izveidotos darbiņus neiz-

dodas apklāt ar glazūru un apdedzināt, šai pulciņā nekas nav zaudēts! Māls var 

kalst un pagaidīt, kad beidzot būs atcelti karantīnas ierobežojumi. Pēc tiem savus 

darinājumus varēs atnest un pabeigt līdz galam kā ierasts! 

 

VIŅUS MEKLĒ POLICIJA! 
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 Nedaudz atlaižoties epidemioloģiskās situācijas ierobe-
žojumiem dažu novadu skolu audzēkņi atkal atgriezās ierastajās 
mācību telpās, savukārt ARPC „Zeimuļs” daļa pulciņu nodarbī-
bu arī noritēja pagalmā, turpat pilskalna pakājē. Saulainā, siltā 
dienas laikā šeit aizvējā labprāt satikās skolotājas 
I.Muhambergas jauniešu ar speciālām vajadzībām grupa, kas 
pielāgojās un turpat uz soliņiem kopīgi paveica savus paredzētos 
uzdevumus. 
 Arī „Zeimuļa” šahisti, solisti, dejotāji, vingrotāji, glezno-
tāji un keramiķi tūdaļ bija klāt, lai ieplānotu ērtākos laikus un 
vietas arī savām āra nodarbībām. 
  Ja neesat no salīgajiem, tad tīri eksperimenta pēc ir inte-
resanti pastrādāt arī svaigā gaisā, kaut gan gluži siltu dienu aprī-
lim šogad trūkst. Varbūt tādas sagaidīsim maija mēnesī? 
 Savukārt plenērs gleznotājiem ir gluži ierasts, tāpēc arī 
skolotājas M.Gailumas audzēkņi naski ķērās klāt molbertu no-
stādīšanai ērtākā vietā un demonstrēja pavasara ainavās visu sa-
vas krāsu paletes košumu. Tieši pavasara iedvesmoti, bērnu dar-
bos tūdaļ ieskicējās pirmie plaukstošie ziedi un atlidojošie taure-
ņi. Koši, draiski un enerģiski tie ar saviem spārnu vēzieniem aiz-
dzen prom no „Zeimuļa” pagalma visus lietus mākoņus, lai tikai 
saules stari sasildītu bērnu rokas un plenērā taptu atkal jaunas 
gleznas. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Tomēr ne mazāks prieks „Zeimuļa” bērniem ir par atkalre-
dzēšanos! Tik sen nav būts kopā, izrunāts, kas jauns, kādi plāni 
mākslas izstādēm, kādas ieceres pārdomātas pa garo ziemas laiku!  
Kam trūkst ideju, „Zeimuļa” skolotāji nāk talkā ar savām, un tā 
darbs var sākties! 
 Arī nākamajās nedēļās tas ir ieplānots tepat pagalmā, ja vien 
laika apstākļi būs labvēlīgi. Tāpēc, hei, hei, hei! „Zeimuļa” bērni 
naski sarosās un palīdz skolotājiem izplānot tās idejas, kas pa spē-
kam ārā, svaigā gaisā, pie dabas un pat kaut kur pilsētā, piemēram, 
mūsu pilskalnā vai upes krastmalā. Vēl tik daudz ir ko paveikt, vēl 
ir vesels 

maijs!  

 

 Kas olas ēdīs bez sāls, tas visu vasaru  melos vai 
arī, ja nešūposies šūpolēs, tad vasarā visu laiku odi kodīs, 
zināms no ticējumiem par Lieldienām.  Savukārt tie, kas 
Lieldienas rītā dodas nelielā pastaigā pilsētas ielās, lai ie-
priecinātu gan bērnus, gan pieaugušos, visu gadu dzīvos 
zaļi un ne par ko nebēdās!  

 Aiz loga spīd saule, putni čivina un 
naski knābā pirmos asnus, pakalnos un lejās 
dīgst pirmā zāle, un tas nozīmē, ka pavasaris ir 
tuvu. Lieldienas katram nozīmē ko gaišu, labu 
un stiprina arī ticību pašiem sev. Tie ir vieni 
no senākajiem svētkiem, ko mīl, gaida un svin, 
visā Latvijā un pasaulē.   
 Te gan jāievēro viens modernā ticēju-
ma nosacījums– pilsētas ielās jāiziet zaķa iz-
skatā, lai katrs garāmgājējs ir drošs, ka pavasa-
ris tiešām ir klāt un īstā reize ripināt olas, 
sveikt sauli un klausīties putnu dziesmas. Šo-
gad, sagaidot Lieldienas epidemioloģiskās si-
tuācijas dēļ Rēzeknē publiskie pasākumi bija 
mazāk apmeklēti,  taču pilsētniekiem kopā ar 
ģimenēm vai individuāli bija iespēja novērtēt 
Lieldienu dekorācijas dažādās vietās, kā arī 
iesaistīties atraktīvās spēlēs pie ARPC 
„Zeimuļs”.  


