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AUDRIŅU PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
2019.gada maijs-jūnijs
AUDRIŅU PAGASTA ZIŅAS

AFIŠA:
23.06.plkst. 20:00

Jāņu vakars

Laukumā pie Audriņu
kultūras nama:
vainagu pīšana, konkursi,
rotaļas un Jāņu ugunskurs.

Aktuāli jūnijā!
No 14. jūnijā Audriņu pagasta kultūras
namā sāk darboties jauns interešu pulciņš
“Vakarēšanas Audriņos”.
Vadītājs Ēriks Zlatkus plāno interesantas
sarunas ar visu vecumu apmeklētājiem par
visu to, no kā sastāv mūsu dzīve – no māju
pamatiem līdz interjeram, par visu, kas
veido cilvēka apkārtējo vidi un kā tā ietekmē
cilvēka prātu, veselību un noskaņojumu;
par etnodizainu, fotogrāfijas mākslu un
citām tēmām, kuras interesēs apmeklētājus.
Pirmā tikšanās 14.jūnijā plkst.18:00.

AUDRIŅU PAMATSKOLAS ZIŅAS

IELU SPORTA SPĒLES
AUDRIŅOS

Krasuhas iela 1 A, Audriņu pamatskolas stadions
17.06.2019 plkst. 10.00
Programmā:
Strītbols 3x3
Futbols 3x3
Pludmales volejbols 3x3
Novuss
Galda teniss
Šautriņu mešana
Armrestling
Metieni basketbola grozā

Sporta spēļu programmā:
1.Strītbols 3x3 (zēni un meitene atsevišķi)
9.-12. vecuma grupa
12.-15. vecuma grupa
15.-18. vecuma grupa
2.Futbols 3x3(jauktās komandas)
9.-12. vecuma grupa
12.-15. vecuma grupa
15.-18. vecuma grupa
3.Volejbols 3x3 (jauktās komandas)

12.-15. vecuma grupa
15.-18. vecuma grupa
4.Novuss (individuāli)
9.-12. vecuma grupa
12.-15. vecuma grupa
15.-18. vecuma grupa
5.Galda teniss (individuāli)
9.-12. vecuma grupa
12.-15. vecuma grupa
15.-18. vecuma grupa
6.Šautriņu mešana (individuāli)
Meitenēs un zēni atsevišķi bez vecuma grupām
7.Armrestlings (individuāli)
Zēni: 12.-15. vecuma grupa
15.-18. vecuma grupa
Meitenes:12.-15. vecuma grupa
15.-18. vecuma grupa
8.Metieni grozā (individuāli)
9.-12. vecuma grupa
12.-15. vecuma grupa
15.-18. vecuma grupa
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AUDRIŅU PAMATSKOLĀ(PIRMSSKOLĀ)

Skani, skani mana
valodiņa...
25. aprīlī Audriņu pamatskolas vecākās pirmsskolas
grupiņas meitenes Arina, Anna, Liana, Darina un Alise
P. devās uz Lendžu KN, lai uzstātos pasākumā „Mazo
talantu saiets”. Meiteņu priekšnesums bija I.Pauras
dziesma „Mana mazā Latvija”. Izskanot aicinājumam
piedalīties šajā pasākumā, pirmsskolas skolotāji Līga
Asare, Aleksandrs Mališevs un mūzikas skolotāja Nadežda Osipova uzreiz zināja, ka grupiņas meiteņu talants ir
dziedāšana. Atlika vien izvēlēties dziesmu. Skolotāja
Līga meitenēm pavaicāja, kuru dziesmu viņas vēlētos
izpildīt šajā pasākumā, un meitenes ilgi nedomājot nosauca dziesmu „Mana mazā Latvija”, jo šī dziesma tika
mācīta un izpildīta Latvijas simtgades pasākumā. Acīmredzot dziesma „iekrita” meiteņu sirsniņās. Dziesmai ir
ļoti skaista melodija, bet vēl skaistāki ir tās vārdi, kas
skan kā aktuāls aicinājums ikvienam:
„Mūsu mazā Latvija man ir ļoti mīļa,
Tāpēc nepiegružo to,
Lai tā būtu tīra”.
Meitenes ar lielu atbildības sajūtu un satraukumu
pārstāvēja Audriņu pamatskolu šajā saietā, kas viņām

izdevās godam. Braucot atpakaļceļā no pasākuma, meitenes vaicāja skolotājām, kad tad būs nākošais pasākums, kurā viņas varēs uzstāties? Ar šādu pacilātu sajūtu meitenes atgriezās dārziņā un vēl ilgi stāstīja draugiem par gūtajiem iespaidiem saietā.
Aleksandra Mališeva teksts un foto

AUDRIŅU PAMATSKOLAS ZIŅAS

Audriņu pamatskolas
fotomākslinieki

Audriņu pamatskolas skolēni 2018./2019. mācību gadā, Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros, piedalījās brīnišķīgā Latvijas skolu jaunatnes foto
konkursā “Mana zeme skaistā”. Šajā konkursā piedalījās 22 Audriņu pamatskolas skolēni. Konkur sa mēr ķis bija Latvijas skolu jaunatnē stiprināt piederības sajūtu un savas zemes mīlestību.
Skolēni ar lielu aizrautību un interesi vēroja
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skaisto Latvijas dabu un iemūžināja savās fotogrāfijās.
Pašas labākās fotogrāfijas tika ievietotas projekta interneta vietnē www.manazemeskaista.lv, par kurām, mājas
lapas apmeklētājiem, bija iespēja nobalsot.
Visvairāk balsis saņēma 6. klases skolnieces
Anastasijas Putinas darbs (70 balsis), iegūstot 1.vietu, 6.
klases skolnieces Milanas Ovčinnikovas darbs (41 balsis), iegūstot 2.vietu, un 6. klases skolnieces Elīnas Melānes darbs (32 balsis), ierindojoties 3.vietā, kā arī 5.
klases skolnieces Irinas Tihomirovas, 6. klases skolnieku - Nikitas Razumejeva, Artjoma Laškova, Andreja
Vasiļjeva un Jurija Rakitjanska darbi un 9. klases skolnieka Vladislava Burova darbs. Malači!
Šo visu skolēnu darbi tika izgatavoti kā foto
gleznas un 10. maijā atceļoja uz Audriņu patskolu. Tagad skolas sienu rotā skolēnu gleznu izstāde. Tā varēs
priecēt skolēnus, darbiniekus, kā arī viesus.
Skolēniem ir ļoti liels prieks un gandarījums par
iespēju savus darbus redzēt skolas telpās. Lielu paldies
vēlamies pateikt projekta īstenotājiem “Zinātnes un inovācijas parka” kolektīvam, kā arī visiem Latvijas uzņēmumiem, kuri ziedojot līdzekļus atbalstīja šo projektu.
Paldies jaunajiem fotogrāfiem un visiem, kuri balsoja un
atbalstīja jaunos māksliniekus!
Audriņu pamatskolas skolotājas
Daces Vasilevskas teksts un foto

audriņu balss

2019.gada maijs-jūnijs

AUDRIŅU PAMATSKOLAS ZIŅAS
Svētku svinēšanas tradīcijas daudzās valstīs ir līdzīgas
- mammām tiek dāvināti ziedi, saldumi, bērni apciemo
vecākus, kopā pavada laiku.
Ar siltu saulīti, ar putnu balsīm, ar pirmajiem ziediem

Mātes diena Audriņu
pamatskolas bērnudārzā

Mātes diena, jeb māmiņas diena ir starptautiski svētki par godu māmiņām, kas Latvijā tiek
svinēti otrajā maija svētdienā.
Šajā dienā apsveikums
saņem māmiņas atšķirībā
no starptautiskās sieviešu
dienas 8. martā, kad tiek
sveiktas arī tās sievietes, kurām nav bērnu. Mātes dienā
tiek sveiktas ne tikai savas māmiņas, bet arī vecmāmiņas, sievasmātes un vīramātes. Mātes diena dažādās
valstīs tiek svinēta atšķirīgos datumos.
Latvijā Mātes dienu sāka svinēt 1922. gadā. Šos svētkus rīkoja baznīcas draudzes. Taču arī senāk tika godinātas mātes, jo mūsu tradicionālajā kultūrā tādu ir daudz
– Meža māte, Zemes māte, Vēja māte, kopumā gandrīz
simts.

nāk Māmiņas diena. Mamma ir
kā saule, ap kuru griežas visi
citi mājas ļaudis. Mamma piepilda māju ar siltumu un sirsnību. Mammas padoms ir svarīgs
visās lietās. Nekas nenostiprina
ģimenes saites tik ļoti, kā tradīcijas, kuras tiek ievērotas, arī
svinot Mātes dienu.
Audriņu pamatskolas bērnudārzā svinējām šos svētkus 14
maijā. Bērni savas māmiņas iepriecināja dziedot dziesmiņas, skandējot dzejoļus, apsveicot ar pašu gatavotām
kartiņām un ziediem. Paši bērni bija ļoti gandarīti par
iespēju padancot kopā ar savām māmiņām.
Laime ir ģimenes ligzdā, kur ir bērni, kur visi kopā
pārdzīvo bēdas un priekus. Mīļš sveiciens Mātes dienā!
Audriņu pamatskolas mūzikas skolotājas
Nadeždas Osipovas teksts un foto

AUDRIŅU KULTŪRAS NAMĀ
Vasaras pirmajā dienā laukumā pie Audriņu pagasta
kultūras nama notika Pepijas Garzeķes Dzimšanas
dienas svinības – pasākums, veltīts Vispasaules bērnu
aizsardzības dienai. Ier adās ar ī īpašais viesis –
Karlsons, kas dzīvo uz jumta.
Visi kopā gāja rotaļās, ēda gardumus ar limonādi un
varēja riktīgi izlēkāties piepūšamajās atrakcijās.
Tamāras Smirnovas teksts,
Valda Zemzara foto
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Tūrisma diena Audriņu
pamatskolā.
Mācību gadu noslēdzot Audriņu pamatskolā ir tradīcija vienu dienu veltīt sportam un tūrismam. Arī šogad
nebija izņēmums un 30. maijā visi skolēni un skolotāji
devās lielā pārgājienā uz Audriņu veco lidlauku, kas
atrodas 4 km. attālumā no skolas.
Paķerot līdzi jauku garastāvokli un garšīgas sviestmaizes plkst.9.30 devāmies ceļā pretī piedzīvojumiem.
Skolēni bez grūtībām pārvarēja diezgan lielu attālumu
un apmērām pēc 40min. galamērķis bija sasniegts.
Lai nebūtu garlaicīgi, sporta skolotāja sagatavoja aktīvu programmu, kur gan skolēni, gan skolotāji varēja iz- atpakaļceļā. Skaļas mūzikas pavadījumā un ar nelielu
nogurumu sejās skolēni un skolotāji devās atpakaļ uz
kustēties piedaloties jautrājāss stafetēs, kustību rotaļās
un spēlēs. Atsevišķs paldies skolotājai Ivetai Rundānei , skolu.
kas ar savu transportu piegādāja sporta inventāru un vinLiels paldies visiem skolēniem un viņu skolotājam
grošanas paklājus.
Dacei Vasilevskai, Diānai Vasiljevai, Aleksandrai
Pēc visām aktivitātēm un aktīvi pavadīta laika svaigā Vilčinskai, Reginai Voronovai, Ivetai Rundānei par atgaisā skolēniem tika piegādātas garšīgas pusdienas,
balstu un kopā būšanu. Tas bija lielisks piedzīvojums.
kompots, augļi un salds pārsteigums- saldējums. Liels
paldies par atbalstu un atsaucību Audriņu pamatskolas
saimniecības daļas pārzinim Raitim Šakalovam.
Audriņu pamatskolas
Jautri pavadot laiku un paēdot pusdienas devāmies

sporta skolotāja Jekaterina Marmiļova

AUDRIŅU PAMATSKOLĀ(PIRMSSKOLĀ)

Tikšanās ar runci Rūdi un
bebru Bruno
30. aprīli Audriņu pamatskolā ciemojās Valsts
policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa
policistes un viņu kolēģi Runcis Rūdis un Bebrs Bruno.
Tikšanās laikā tika runāts par vispārējo drošību, ceļu
satiksmes noteikumiem, par to, kādas uzvedības normas
ir jāievēro rotaļājoties pagalmā, gan par to, ka nedrīkst
nekādas veltes ņemt no svešiem cilvēkiem un piekrist
viņu aicinājumam doties līdzi, kā arī citām svarīgām
lietām, kas jāzina katram bērnam.
Bērniem tika atgādināts par glābšanas dienesta numuru 112, par situācijām, kad tur jāzvana un kādos
gadījumos to nevajadzētu darīt. Bērni aktīvi iesaistījās
un zinoši atbildēja uz jautājumiem. Patīkami bija
dzirdēt, ka bērni ir labi informēti par savu un citu
drošību, zina, ko nozīmē 112 .
Bērniem tika uzdāvinātas atstarojošas vestes, lai būtu
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redzami, dodoties ārpus izglītības iestādes teritorijas.
Liela bija bērnu sajūsma par pavadīto laiku kopā ar runci Rūdi, bebri Bruno, kā arī par jauko dāvanu. Par
piemiņu paliks arī kopējs foto.
Aleksandra Mališeva teksts un foto
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Gleznainā Alūksne
Kādā saulainā un siltā maija rītā Audriņu pamatskolas 7.-9.klašu skolēni izmantojot projekta „Latvijas
skolas soma” lielisku iespēju, apmeklēja Alūksnes muzeju, muižas parku un dabas muzeju „Vides labirinti”.
Alūksnes muzejā izglītojošas programmas ietvaros skolēniem tika sniegta informācija par Alūksnes pilsētas un
novada attīstību dažādu laikmetu griezumā, par kultūrvēsturisko mantojumu. Lai pārliecinātos, cik uzmanīgi
bija klausītāji, muzeja gide sarīkoja nelielu viktorīnu par
iepriekš sniegto informāciju. Skolēni precīzi atbildēja
gandrīz uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Muzeja ekspozīcijā tika aplūkoti arheoloģisko izrakumu fragmenti.
Pēc izstādes apskates bērni paši mēģināja izveidot līdzīmuižas parka teritorijā, kur redzējām gan restaurētos,
gan oriģināli saglabājušos arhitektūras pieminekļus.
Gleznainais muižas parks ticis veidots tā, lai muižkungi
parka teritorijā no jebkura soliņa, uz kura apsēdīsies atpūsties, varētu redzēt skaistu dabas ainavu Alūksnes
ezera virzienā.
Izzinošais process turpinājās Alūksnes dabas
muzejā „Vides labirinti”, kurā skolēni ar lielu sajūsmu
aplūkoja daudzveidīgās putnu, kukaiņu, gliemežu, taureņu, iežu un minerāļu kolekcijas. Interaktīvie stendi ļāva
ieklausīties putnu dziesmās, iepazīties ar zemes dzīļu
pasaules ūdeņu bagātībām. Interesantais kolekcionāra
stāstījums raisīja skolēnos patiesu interesi.
Dzirdētais un redzētais ir lielisks ieguvums vēstures, bioloģijas, ģeogrāfijas, vizuālās mākslas, matemātikas, dabas zinību jomu priekšmetos. Savstarpējās komunikācijas prasmes ir ieguvums sociālajā jomā.
Gleznainā Alūksne, mēs esam sajūsmā!
bās senlaicīgos māla izstrādājumus, izmantojot ķemmīšu
Audriņu pamatskolas skolotājas
nospiedumu tehniku. Aizraujošie stāsti turpinājās arī
Ivetas Rundānes teksts un foto
AUDRIŅU PAMATSKOLAS ZIŅAS

Pilntiesīgie satiksmes dalībnieki

nu laikā bērni ļoti bieži apciemojot citam citu, dodoties
uz kādu atpūtas vietu, pārvietojas izmantojot velosipēdus. Lai bērni justos atbildīgāki un pārliecinātāki par
savu drošību, Audriņu pamatskolā īpaši tika aktualizēts
satiksmes drošības un tam pakārtots velobraucēja jautājums. Audriņu pamatskolas skolēni devās uz CSDD Rēzeknes nodaļu, lai tur nokārtojot satiksmes drošības eksāmenu (testu), iegūtu velosipēda vadītāja apliecību, kas
apliecina to, ka viņi ir pilntiesīgi satiksme dalībnieki.
Pirms pārbaudījuma bērni bija ļoti satraukušies, kas pierāda, ka pret eksāmena kārtošanu izturās atbildīgi. Patiess prieks acīs un plats smaids bērnu sejās bija kā emociju uzlīmīte, izejot no eksāmenu telpas. „Es nokārtoju,
skolotāj, es nokārtoju!”- teica viens pēc otra no eksāmena telpas nākošie bērni.

Tuvojoties skolēnu vasaras brīvdienām, daudz
tiek runāts par skolēnu drošību, par viņu atbildību gan
pret sevi, gan pret citiem sabiedrības locekļiem. Brīvdie-

Esam gatavi vasarai. Mēs to paveicām!
Audriņu pamatskolas skolotājas
Ivetas Rundānes teksts un foto
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Atgriešanās pagātnē...

Pateicoties iniciatīvai “Latvijas skolas soma”, 3.
maijā Audriņu pamatskolas 4.-6. klašu skolēniem bija
iespēja apmeklēt Krustpils pili un Sēļu sētu.
Savu ceļojumu pagātnē sākām ar Sēļu sētu. Mūs
sagaidīja jaukas muzeja darbinieces, kuras iepazīstināja
ar senlatviešu sētu, tās ēkām, darba rīkiem un nodarbošanos. Lielu interesi skolēnos izraisija divsimtgadīgās
staba dzirnavas. Bērni praktiski varēja darboties ar
ūdens nēšiem, naglošanu, sviesta kulšanu, graudu malšanu un piedalīties aizraujošās sacensībās – zivs ķeršanā
un orientēšanās muzeja teritorijā.

tika dota iespēja izgatavot ziepes, muzeja darbiniece
izstāstīja par ziepju sastāvdaļām un ielūkojāmies ziepju
tapšanas vēsturē - uzzinājām interesantus faktus par mūsu senču ziepju vārīšanas tradīcijām un lietošanas nolūkiem.
Bērni labprāt darbojās praktiski, taisīja ziepju
gabaliņus ar pašu izvēlētajiem augiem, kurus pirms tam
mēģināja atpazīt pēc ziedlapiņām un smaržas, piemēram, jasmīnu, kumelītes, kliņģerītes, piparmētru u.c.
Skolēniem bija neizsakāms prieks par galarezultātu aromātiskiem un skaistiem ziepju gabaliņiem, kurus varēja ņemt līdzi un iepriecināt vecākus.

Ar lielu interesi un aizrautību skolēni klausijās
muzeja darbinieces stāstījumā par papīra vēsturi, pēc
tam paši apguva papīra gatavošanas prasmes. Radošajā
darbnīcā, savas papīra lapas, bērni varēja izgreznot, pievienojot dažādu ziedu lapiņas, stiebriņus un zālītes, bet
pēc tam, kad papīrs jau bija gatavs skolēni varēja aplūkot citās nodarbībās tapušo papīru, kas jau bija izžuvis
un gatavs lietošanai, un izmēģināt, kā ir zīmēt uz šāda –
dabai draudzīgā veidā izgatavota papīra. Pēc labi padarīta darba skolēni varēja pacienāties ar siltu zālīšu tēju un
rupjmaizi, kurai uzsmērēt pašu spēkiem sakultu sviestu.
Savu ekskursiju pagātnē turpinājām ar Krustpils
viduslaiku pils apmeklējumu. Darbiniece ļoti interesanti
pastāstīja par pils iemītnieku dzīvi senos laikos, parādīja
guvernantes istabu. Skolēni minēja dažādu sadzīves
priekšmetu pielietojumu. Liels saviļņojums skolēniem
bija, nokāpjot pils pagrabā un klausoties leģendu par
Ekskursija bija pārsteidzoši interesanta, tās laikā
pils spoku - meiteni, kas tika iemūrēta pils sienās. Lai
arī pilī notiek restaurācijas darbi skolēniem bija iespēja tika paplašināts skolēnu redzesloks. Bērni atgriezās māuzkāpt pils tornī, no kura varēja redzēt Jēkabpils panorā- jās iespaidu pārpilni un jautāja: “Kad brauksim vēl?”
mu.
Audriņu pamatskolas skolotājas
Ekskursijas turpinājumā skolēniem bija iespēja
Daces Vasilevskas teksts un foto
piedalīties radošajā “Ziepju darbnīcā”. Pirms pašiem
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No gardiem saldumiem līdz
dziļiem ūdeņiem...

novadīja nelielu konkursiņu, uzdodot jautājumus par
iepriekš dzirdēto. Protams, bija arī balvas, tikai un vienīgi “Skrīveru saldumi” produkcija.
Nodarbības kulminācijā – gotiņas konfekšu masas pašrocīga iesaiņošana. Tika piedāvātas triju veidu
piedevas – grauzdēti riekstiņi, rozīnes un saulespuķu
sēklas, kuras bērni pēc izvēles varēja pievienot konfekšu
masai. Lai cik vienkārša sākotnēji šķita video redzētā
konfekšu iesaiņošana, bērniem ik pa brīdim pat ietrīcējās rociņas, jo viņi paši gatavoja konfektes, kuras plāno
dāvināt mājiniekiem.
Pēc saldumu paradīzes Skrīveros Audriņu pamatskolas busiņš devās Ķeguma virzienā, lai skolēni
varētu apmeklēt Ķeguma HES un Enerģētikas muzeja
ekspozīciju.
Lielais ūdens daudzums un tā spēks Ķeguma
HES celtnēs radīja īpašas emocijas. Ķeguma HES ir
valstiski nozīmīgs objekts, kurš tiek rūpīgi apsargāts,
līdz ar to nekāda lieka fotografēšana nebija iespējama.
Jaunatklājums skolēniem izzinošās informācijas ietvaros
tas, cik milzīgas ir iekārtas un ar cik lielu jaudu tās tiek
darbinātas, lai cilvēki varētu dzīvot komfortā un savā
sadzīvē izmantot elektroiekārtas. Ļoti interesants muzeja ekspozīcijas apmeklējums, bērni ar ieinteresētību
klausījās muzeja gides stāstījumu par Ķeguma HES celtniecību un par Latvijas elektrifikācijas attīstību. Muzejā
skolēni varēja aplūkot dažādas elektropreces no
“pagātnes”.

Kad daba mostas un sniedzas pretī pavasarim,
Audriņu pamatskolas 7.-9.klašu skolēni 24.aprīļa agrā
rīta stundā devās izglītojošā un izzinošā braucienā. Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros organizētais karjeras attīstības atbalsta pasākums “Atver profesijas durvis!” aizveda Audriņu pamatskolas bērnus uz SIA
“Skrīveru saldumi”. Ienākot telpās, rīta nogurums pazuda līdz ar saldo karameļu aromātu. Skolēni uzmanīgi
klausījās tehnologa stāstījumu gan par uzņēmuma attīstības vēsturi, gan par specifisko darba vidi, par uzņēmuApkopojot, vēlētos teikt – šādas iespējas atver ne
ma darbinieku meistarību, kuri viena gada laikā, izman- tikai profesijas durvis, bet redzesloku kopumā.
tojot tikai roku darbu, iesaiņo līdz pat 1,5 miljonam goAudriņu pamatskolas skolotājas
tiņas konfekšu. Stāstījuma noslēgumā “Saldā
Daces
Vasilevskas teksts un foto
gide” (tehnologs, kuram šādu apzīmējumu deva bērni),
AUDRIŅU PAMATSKOLĀ(PIRMSSKOLĀ)

Audriņu pamatskolas skolēni
teātra izrādē “Riekstkodis”

jaunatnei, tāpēc tās bieži tiek apspriestas ētikas un sociālo zinību stundās.

Izrādes laikā, mēs redzējām, ka katram atgriežas tas, ko
2019.gada.8.maijā, projekta Latvijas Skolas soma ietva- viņš pelnījis.
ros, Audriņu pamatskolas 3.-4. klases skolēni apmeklēja Meitenēm ļoti patika izrāde, jo tā bija par mīlestību, bet
teātrī “ Joriks” izrādi «Riekstkodis».
puišiem patika izrāde, jo tā bija par īstiem bruņiniekiem.
Izrādē tika akcentētas tādas īpašības kā labsirdība, ne- Apmeklējot šo izrādi, skolēni ieguva daudz interesanta
savtība un mīlestība, kuras mijās ar augstprātību, me- mācību procesam, tie skolēni, kuri apmeklē skolas teātra
pulciņu, papildināja savas zināšanas teātra mākslā.
liem un niķiem .
Visas izrādes laikā skolēni baudīja lielisko vokālu.
Teātra izrādē tika atspoguļots ka galvenais ir nevis izAudriņu pamatskolas skolotāja Aleksandra Vilčiņska
skats, bet cilvēka dvēsele. Šīs tēmas ļoti aktuālas mūsu
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Audriņu pamatskolas skolēni
Ludzas novadpētniecības
muzejā.

rokās putnu izbāzeņus.
Izbrauciena laikā skolēni apmeklēja vēstures ekspozīciju, kurā varēja redzēt seno Latgaļu rotas, apģērbu un
mājas lietas. Pateicoties tam skolēni iepazinās ar LatviPateicoties projektam “Latvijas skolas soma” Audri- jas vēsturi, izzināja senču dzīvi. Pēc muzeja apmeklējuņu pamatskolas 1 - 3. klases skolēni apmeklēja Ludzas ma bērni devās uz Ludzas pilskalnu, uzzināja par tā vēsnovadpētniecības muzeju, kur izmantoja vienu no izglī- turi un izbaudīja pikniku svaigā gaisā.
tojošam programmām. “Latvijas putnu sugu daudzveidī- Pirms atgriešanās skolā, apmeklējām ari Ludzas parku
ba” – programma sniedza dalībniekiem ziņas par Latvi- un izbaudījām tā skaistumu.
jas putniem, to dzīvesveidu un barību. Kopā ar meža
Audriņu pamatskolas skolotāju Regīnas Voronovas un
māti bērni paspēlēja dažādas spēles un apskatīja ari
Aleksandras Vilčiņskas teksts un foto
dzīvnieku daudzveidību. Skolēniem bija iespēja paturēt
AUDRIŅU PAGASTĀ

Sešos vakārā pēc kara...

8. maijā Audriņos izskanēja ikgadējais Kara laika dziesmu koncerts. Vecas un jaunas, visiem zināmas un jaunas, vēl nedzirdētas dziesmas. Pēc koncerta visi dalībnieki un skatītāji piedalījās piemiņas brīdī pie pieminekļa Audriņu traģēdijas upuriem. Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs E.A. Bindemanis uzrunāja klātesošos, izskanēja dzejas rindas:
“...Šodien puķes piemineklis pieņem
Un es savas nolieku, lai tās
Visu tautu moku ceļus nočukst
Svēta mierā, sāpēs mūžīgās...”
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Paldies visiem, kas katru gadu atnāk uz mūsu
organizētajiem piemiņas pasākumiem.
Paldies koncerta dalībniekiem: Tatjanai Rasčosovai, Natālijai Nikolenko, Jeļenai Putinai un Anastasijai Putinai,
Marinai Melānei ar bērniem, Marinai Piterānei un Pēterim Solovjovam, Strūžānu kultūras nama krievu dziesmu ansamblim “Raduga” un Audriņu pagasta kultūras
nama krievu dziesmu ansamblim “Ivolga”.
Tamāras Smirnovs teksts,
Valda Zemzara foto
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Pārkāpjot slieksni…

tātiem un, protams, par svinīgo mirkli, kad, skanot
skaistai mūzikai, tiek teikti laba vēlējuma vārdi.
Svinīgajā pēdējā zvana pasākumā 9.klases skolēni nokļuva improvizētajā mācību procesā, kura laikā
dažādu priekšmetu skolotāji bija sagatavojuši bērniem
īpašus pārbaudījumus. Starp veicamajiem darbiem bija
arī nelieli pārtraukumi, kuru laikā dziedāja 4.klases Jelizaveta, dejoja skolas deju kolektīvs un 6.-8.klašu draugu
grupa, protams, veltījums un apsveikums no pirmklasniekiem un 8.klases pārstāvja Alekseja. Skolas direktore
šajā svinīgajā brīdī uzrunāja gan bērnus, gan vecākus.

Ir mazliet pāri maija vidum, zied ceriņi, dabā
šķiet smaržo it viss...
Visās Latvijas skolās valda svētku satraukums – tūlīt,
tūlīt izskanēs pēdējais zvans 9. un 12.klašu skolēniem.
Satraukums par nezināmo nākotni, par eksāmenu rezul-

Šodien, kad Audriņu pamatskolā skan pēdējais
zvans, vēlamies novēlēt veiksmi eksāmenos, jo „tā kundze mēdz būt kaprīza”, izturību, lai spētu izpildīt visus
eksāmenu uzdevumus un nebūtu jānodod pustukšas lapas. Tāpat vēlam optimismu – drīz Jūs būsiet brīvi cilvēki, kuri labprāt vēl pamācītos skolā, bet atestāts jau
kabatā. Un neatlaidību, jo dzīve tādus cilvēkus ciena.
Lai piepildās visi Jūsu sapņi un skola būtu tikai skrejceļš
tālākajiem panākumiem.
Audriņu pamatskolas skolotājas
Ivetas Rundānes teksts un foto

AUDRIŅU PAMATSKOLĀ(PIRMSSKOLĀ)

Urrā! Pirmais izlaidums
ir klāt!
Vasara nu ir klāt un Audriņu pamatskolas sagatavošanas grupiņas bērni – topošie pirmklasnieki 30.
maijā svinēja savu izlaidumu. Vēl vakar tik mazi un neaizsargāti, bet šodien – tik cēli un zinātkāri. Pasākumā
skanēja daudz mīļu vārdu, bet vecākiem un skolotājiem
ritēja prieka un skumju asaras. Izlaidumā bērni prasmīgi
demonstrēja viesiem savus talantus – priekšnesumus ar
dziedātprasmi un aktiermeistarību. Īpaša pateicība un
sirsnīgs paldies bērnu skolotājiem – Janīnai Čakšai, Līvijai Bobrovai, Aleksandram Mališevam un Līgai Asarei, kuri bērnus ir lolojuši, mācījuši spert drošus soļus uz
godprātīgi un sirsnīgi cilvēki.
priekšu un iepazīt draudzību, mīlēt savus tuvākos un
savo dzimto zemi Latviju, kā arī iepazīstināja bērnus ar
Vēlam bērniem patīkamu lidojumu uz skolu un
burtiem, kurus nu mākam salikt vārdos un cipariem ma- lai blakus vienmēr būtu daudz draugu!
temātiskajos uzdevumos. Šie skolotāji bērnu atmiņā paPirmsskolas skolotājas
liks kā pirmie skolotāji, kuri dāvājuši viņiem savu sirdi,
Līgas
Asares teksts un foto.
zināšanas un prasmes, lai viņi kļūtu patstāvīgi, zinātkāri,

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

