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AUDRIŅU PAGASTA PĀRVALDES ZIŅAS

No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecēties, gan mīlēt
Un pašiem mīlestību paust.

AFIŠA
21.aprīlī plkst.11:00 Lieldienu rotaļas
laukumā pie kultūras nama
4.maijā plkst.12:00 Baltā galdauta svētki
8.maijā plkst.10:00 Pasaules kara upuru
piemiņas brīdis Ančupānu memoriālā,
plkst.18:00 Kara laika dziesmu concerts
laukumā pie kultūras nama.
Pēc koncerta-ziedu nolikšana un piemiņas
brīdis pie pieminekļa Audriņu traģēdijas
upuriem
9.maijā plkst.10:00 aizlūgums par
kritušajiem Ančupānu memoriālā(pulcēšanās
pie Audriņu KN 9:15)
plkst.11:00 aizlūgums un ziedu nolikšana
piemiņas vietā tirgus laukumā Rēzeknē

AUDRIŅU KULTŪRAS NAMĀ

Zem Laimes lietussarga

Mums ir liels prieks, ka dejotāji 6.aprīlī atkal pulcējās Audriņos, IX līnijdeju, eksotisko deju un mūsdienu
deju festivālā “Zem Laimes lietussarga”.
Mūsu tikšanās allaž notiek pavasarī. Tas ir gada
laiks, kas vairumam saistās ar patīkamām sajūtām. Kas
varētu būt prieka avots? Citi apgalvos, ka prieka avots
var būt gan negaidīta tikšanās, gan sena sapņa piepildīšanās, arī negaidīta dāvana, pasaules kārtības apjausma.
Pēc viena gada pārtraukuma atkal esam satikušies. Visi tie, kam patīk dejas solis.
Šoreiz dalībnieki sabrauca no Rēzeknes, Viļānu, Varakļānu un Ludzas novadiem – kopā desmit bērnu un
pieaugušo kolektīvi. Visus vienoja dejotprieks, pavasarīga noskaņa un saulīte aiz loga arī piedeva savu siltumu.

Līdz ar putnu atgriešanos, uzplaukst koki un uzzied pirmie pavasara ziedi. Uzzied arī mūsu jauno dejotāju talants. Mūsu draugu pulks paplašinās, parādās
jauni draugi. Un svarīgs ir katra pirmais solis.
Varbūt visa gudrību gudrība patiesībā ir pavisam
īsa un vienkārša: katru rītu no jauna atvērt acis un just
sevī dzīvību spārnos. Prast pašam priecāties, iepriecināt
citus, atrast mazu laimīti sīkumu sīkumos.
Vēlreiz gribas teikt lielu paldies tiem, kuri šajā
pavasara dienā atrada laiku un atbrauca uz Audriņiem,
lai kopā radītu krāsainus pavasarīgus dejas svētkus.

Kultūras nama vadītājas Tamāras Smirnovas
teksts un foto
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AUDRIŅU PAMATSKOLĀ(PIRMSSKOLĀ)

Jautrās stafetes

„krustiņi”.
Abas komandas piedalījās piecās dažādās stafetēs.
Pirmais uzdevums bija izdomāt un attēlot komandas emblēmu, izmantojot sporta inventāru. Atjautīgie komandu
dalībnieki ar šo uzdevumu ātri tika galā.
Stafetes sākās ar vienkāršu skrējienu, bet pēc tam
sekoja skrējiens ar pildbumbām, mini barjeru pārvarēšana un citi veiklības pārbaudījumi. Dalībnieki ļoti centās
nokļūt līdz finišam pirmie, demonstrējot savu veiklību,
ātrumu, saliedētību un galu galā uzvarēja draudzība. Komandu dalībnieki balvās sanēma saldas dāvanas.
Taču pats galvenais šādās stafetēs ir bērnu kustību prieks un
fiziskā kustība.

29. martā Audriņu pamatskolas(k2) sporta zālē pulcējas 5-6 gadu vecuma bērnu grupa, lai piedalītos
„jautrajās” stafetēs. Bērni izveidoja divas komandas,
kurām paši izdomāja nosaukumus- „aplīši” un

Pirmsskolas skolotāja Aleksandra Mališeva
teksts un foto

AUDRIŅU BIBLIOTĒKĀ

Atkalsatikšanās bibliotēkā

26. februārī Audriņu pamatskolas vecākā
pirmsskolas grupiņa, kā bija norunāts iepriekšējā apmeklējuma reizē, atkal devās uz māju, kur
dzīvo grāmatas – Audriņu pagasta bibliotēku.
Turpinot iemīto taciņu, bērni ar patiesu prieku
devās uz nu jau zināmajām telpām, lai vēlreiz
satiktu jauko bibliotekāri Margaritu, ieklausītos
viņas stāstāmajā, kā ierasts, pacienātos ar sarūpētajiem gardumiem un interesanti pavadītu laiku kopā ar draugiem. Bibliotekāre Margarita sagaidīja bērnus ar atjautīgiem un aizraujošiem
2

uzdevumiem, kurus godam paveicām kopējiem
spēkiem.
Šādā pasākumā, bērni ļoti labprāt iepazīst grāmatu pasauli, burtiņus, darbojas radoši un lietderīgi pavada laiku kopā ar vienaudžiem. Vieso-

šanās bibliotēkā vienmēr izvēršas par pozitīvu
piedzīvojumu un patīkamu notikumu.

Patiess prieks par aizsākto tradīciju – sadarbību ar Audriņu pagasta bibliotēku un bērnu sajūsmas saucieniem atvadoties: „Uz tikšanos nākamreiz!”
Pirmsskolas skolotājas
Līgas Asares teksts un foto.
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AUDRIŅU PAMATSKOLAS ZIŅAS

“Skolas Talants 2019”
Audriņu pamatskolā

2019.gada 26.februārī
Audriņu pamatskolā, jau ceturto gadu pēc kārtas, notika
skolas konkurss “Skolas Talants 2019”. Šogad savu dalību konkursam pieteica desmit
konkursanti ar sešiem priekšnesumiem.
Uz skolas skatuves uzstājās grupa “ElMi” (Elīna Melāne un Milana Ovčinnikova)
ar dziesmu “Светофоры”,

Laura Terehoviča ar Junnas Moricas dzejoli
“Малиновое окошко”, meiteņu deju grupa
„LaViRa” (Jekaterina Razumejeva, Aļona Vilipsone un
Viviāna Laškova) ar deju „Хей, патимейкер”, Milana
Ovčinnikova ar solo dziesmu “Катется”, Veronika
Goršanova ar fragmentu no A.S.Puškina poēmas
“Ruslans un Ludmila”, grupa
“Однокласницы” (Jelizaveta Jačeikina un Julija Razumejeva) ar dziesmu “Parastā dziesmiņa”. Pēc skatītāju
un žūrijas balsojuma rezultātiem 1.vietu ieguva grupa
“LaVira”, 2.vietu Milanas solo dziesma, 3.vietu grupa
“ElMi”, 4.vieta grupai
“Однокласницы”,
5.vieta Laurai un
6.vieta Veronikai.
Visām dalībniecēm
tika pasniegti sertifikāti par dalību
konkursā un balvas,
1., 2. un 3.vietas
ieguvējas saņēma
medaļas, bet galveno konkursa balvu
„Simbolisko pulk-

steni” saņēma 1.vietas ieguvēji grupa „LaViRa”. Jau
ceturto gadu balva pulkstenis simbolizē aizejošās minūtes un stundas, laika plūdumu un atgādina par dzīves
īsumu, kā arī laiku, kas ir tik svarīgs katram, ja vēlies
kaut ko dzīvē sasniegt.
Paldies, visām dalībniecēm un viņu vecākiem par ieguldīto laiku gatavojoties konkursam! Lai rodas jaunas
idejas un priekšnesumi, enerģija darboties un mērķtiecība sasniegt iecerēto, gatavojoties konkursam “Skolas
Talants 2020”!

Audriņu pamatskolas direktore Liāna Teirumnieka
Foto Iveta Rundāne
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AUDRIŅU PAMATSKOLĀ

Mūsu lepnums –
Audriņu pamatskola

radās ideja, ka varētu izveidot skolas maketu, izmantojot
izlietotās tukšās piena pakas.
Darbiņš varēja sākties! Vispirms skolas saimniekam
tika palūgta visu skolas korpusu shēma, tad izstrādājām
savu stratēģiju, izveidojot mēroga mērījumus. Bērni cītīgi dzēra pienu, skaloja piena pakas, tās izžāvēja un katras pakas virspuse tika aizlīmēta. Tagad pats svarīgākais
– sākās „būvdarbi”!
Skolas ēkas maketa „celtniecībā” kopumā izmantotas 862 piena pakas (salīmētas kopā).
Noslēdzot darbu, rodas jau nākošās idejas – iegūtā
maketa turpināšanai. Ir ideja par apkārt skolai augošo
koku izveidi, izmantojot plastmasas PET pudeles, no
papīra kastītēm kāpšļu konstrukcijas …

Ikvienā Latvijas skolā, vai tā ir liela un skolēnu skaļajām čalām piepildīta, vai arī neliela lauku skoliņa, noteiktā laika posmā jau vairākus gadus pēc kārtas skolēni
uzturā lieto Skolas pienu. Šī projekta dalībnieki ir arī
Audriņu pamatskola.
Izlasot informāciju par konkursu „Zaļais restarts”,

Prieks par bērnu azartisko darbošanos! Lai mums
izdodas nākošie darbi!

Audriņu pamatskolas skolotājas
Ivetas Rundānes teksts un foto

AUDRIŅU PAMATSKOLĀ

Sporta stunda muzejā.

28.februārī Audriņu pamatskolas 7.-9.klases skolēni,
kopā ar sporta skolotāju, projekta “LATVIJAS SKOLAS SOMA” ietvaros devās uz Latgales Kultūrvēstures
muzeju Rēzeknē, kur varēja apskatīt Latvijas sporta veterānu-senioru savienību un Latvijas sporta muzeju speciālistu kopīgi veidotu portretu galeriju, kas apkopo Latvijas visu izcilāko sportistu un komandu 100 fotogrāfijas, kurās fiksētas 170 personības.
Skolēni varēja ne tikai apskatīt izcilo Latvijas spor4

tistu portretu galeriju, bet arī piedalīties muzeja darbinieku organizētajā „sporta stundā”. Sporta stunda pagāja

jautrā un izglītojoša gaisotnē. Ar vairākām aktivitātēm
un konkursiem skolēni uzzināja par Latvijas sporta leģendām, sporta veidu dažādību un to vēsturi, sporta iespējam Rēzeknes pilsētā un sporta nozīmi cilvēka dzīvē.
(par to atsevišķs paldies muzeja darbiniecei Ingai!)
Beigās skolēni varēja izspēlēt šaha maču pie īstā sacensību galda un nofotografēties.
Audriņu pamatskolas sporta skolotājas
Jekaterinas Marmiļovas teksts un foto
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AUDRIŅU PAMATSKOLĀ(PIRMSSKOLĀ)

Pēcpusdiena vecmāmiņām
Audriņu pamatskolas pirmsskolā

priekš, kopā ar skolotājām bērni domāja, kā pārsteigt un
iepriecināt sev tuvos cilvēkus. Pašu rokām veidoja ielūgumus, gatavoja dāvanas, zīmēja vecmāmiņu portretus.
Kopā ar mūzikas skolotāju Nadeždu un grupas skolotājiem Līviju, Janīnu, Līgu un Aleksandru bērni mācījās
dzejoļus, dziesmas, iestudēja jaunības deju un nelielu
ludziņu par vecvecākiem un mazbērniem.
Mēs no visas sirds priecājamies par ikvienu, kurš bija
atsaucies uz ielūgumu pavadīt šo pēcpusdienu kopā ar
mums. Katrs bērns ir daļiņa no vecmāmiņas, un vecmāmiņa ikvienam bērnam ir īpaša, jo ir vismīļākā, ir tā, kura pažēlo, samīļo, prot izcept visgaršīgākās pankūkas.
Omītes ir saprotošas un mūsdienīgas, jo prot vadīt automašīnu, darbā un ikdienā izmanto datoru.

Mazajam cilvēkbērnam ir jāmācās darīt prieku otram,
jāmācās pateikt paldies saviem tuvākajiem cilvēkiem.
Tas ir pašsaprotami, ka var un vajag kādu iepriecināt, un
Katru gadu martā, kad pūpoli jau sapurinājuši sa- tam nevajag daudz – tikai atvērtu sirdi, pozitīvu attiekvas pūkainās galviņas, mēs savās mājās aicinām ciemos smi. Visi bija gandarīti par kopā būšanu, sirsnīgi pavadīto laiku kopā ar mazbērniem.
mūsu audzēkņu vecvecākus uz pavasara svētkiem.
Šogad, pavasari gaidot, 8. martā Audriņu pamatskolas
pirmsskolā notika mīļi un tradicionāli svētki vecmāMūzikas skolotājas Nadeždas Osipovas
miņām. Bērnudārzā tiek uzņemti ļoti mīļi ciemiņi - bērteksts un foto
nu vecmāmiņas. Gatavojāmies šim pasākumam jau ieAUDRIŅU PAMATSKOLĀ(PIRMSSKOLĀ)

EKSKURSIJA UZ BĒRNU ROTAĻU
LAUKUMU
„VINNI CENTRS”

Pasākumā bērniem bija iespēja uzspēlēt dažādas interesantas kustību rotaļas, veikt daudzveidīgus vingrinājumus atbilstoši bērna vecumam un piedzīvot pārsteigumus.
Nepieciešams pavisam nedaudz, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu, kas padara ikvienu bērnu stiprāku un
drošāku.
Meitenes un zēni varēja paspēlēties ar dažāda izmēra
un krāsu bumbām; varēja pārvarēt dažādas šķēršļu joslas
interesantos labirintos. Svētkos valdīja labvēlīgs emocionāls noskaņojums un prieka sajūta, bija redzams, cik
mazuļi bija ieinteresēti un dzīvespriecīgi. Nav iespējams
izteikt ar vārdiem tās emocijas, kas valdīja zālē. Tā ir
lieliska iespēja iepazīt jaunas, interesantas vietas, jaunus
cilvēkus, kā arī lielisks veids kā gūt jaunas zināšanas un
iemaņas.

6. martā Audriņu pamatskolas pirmsskolas grupas 3-4 gadīgie bērni devās ceļojumā, kura galamērķis
bija tikšanās ar Vinnija Pūka varoni. Šajā braucienā mēs
apvienojām patīkamo ar lietderīgo – dzimšanas dienu ar
ekskursiju.
Šīs dienas mērķis ir vērst uzmanību uz kopīgajām
tradīcijām, pavadīt laiku kopā ar vienaudžiem, veicināt
sadarbības prasmes. Šādi pasākumi māca bērniem sajust
dzīves enerģiju, prast saņemt un dot otram, rada laimes
sajūtu.

Bērna attīstība notiek soli pa solim, šādi kopā ar
vienaudžiem pavadītie brīži, attīsta viņa emocionālo pasauli, domāšanu un valodu - caur kuru mēs mācāmies
izprast sevi un pasauli mums apkārt.
Radīsim un izbaudīsim mirkļus, kas mūs visus dara
laimīgus!
Pirmsskolas skolotājas Līvijas Bobrovas
teksts un foto
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AUDRIŅU PAMATSKOLAS PASĀKUMU PLĀNS

15.04. – 29.04.
15.04. – 29.04.
15.04. - 19.04.
23.04. - 26.04.
23.04.
23.04.
24.04.
25.04.
26.04.
03.05.
04.05.
08.05.
08.05.
10.05.
11.05.- 16.05.
14.05.
13.05.-16.05.
17.05.
22.05.
24.05.
30.05.
30.05.
31.05.
14.06.

Zīmējumu izstāde „Lieldienas” (K-1)
Izstāde “Priecīgās Lieldienas” (K-1)
Izstāde „Lieldienu ola” (K-2)
Projektu nedēļa.
Svētki „Lieldienas” (K-2)
Aktivitātes „Jautrās Lieldienas” (K-1)
Karjeras atbalsta aktivitātes „Skrīveru saldumi,
Ķeguma HES” (7.-9.kl.)
Lekcija „Iepazīšanās Jūrmalas profesionālo vidusskolu un Jūrmalas koledžu”
Lielā talka 2019
Projekts „Skolas soma” „Mācību ekskursija uz
Krustpils pili, Sēļu sētu” (4.-6.kl.)
Baltā galdauta svētki (Audriņu KN)
Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara
upuru pieminās diena
Projekts „Skolas soma” „Mācību ekskursija uz
Alūksnes pili, dabas muzejs „Vides labirinti”” (7.-9.kl.)
Projekts „Skolas soma” „Mācību ekskursija uz
Ludzas novadpētniecības muzeju” (1.-3.kl.)
Māmiņu dienai veltīta zīmējumu izstāde (K-1)
Māmiņu dienai veltīts pasākums (K-1)
Izstāde „Dāvanas savām māmiņām” (K-2)
Pēdējais zvans.
Topošo pirmklasnieku nodarbības (K-1)
„Tīrai Latvijai” „Mācību ekskursija uz Tērveti”
Tūrisma diena
Izlaidums „Mēs ejam uz skolu” (K-2)
Skolas mācību gada noslēguma pasākums
Izlaidums 9.klasei (K-1)

I.Rundāne
A.Sigajeva
Pirmsskolas skolotāji
D.Vasilevska
L.Asare
R.Voronova
I.Rundāne
I.Rundāne
L.Teirumnieka
D.Vasilevska
D.Vasilevska
N.Krasņakova
J.Čelbajeva
R.Voronova
I.Rundāne
A.Vilčiņska
Pirmsskolas skolotāji
I.Rundāne
D.Vasilevska
D.Vasilevska
J.Marmiļova
L.Asare
L.Teirumnieka
J.Čelbajeva

Sagatavoja: Audriņu pamatskolas direktore Liāna Teirumnieka

Bezmaksas
Atbildīgā par izdevumu M.Platonova
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E-mail: margarita.platonova@audrini.lv

