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Vizuālās mākslas un keramikas  
pulciņu radošais konkurss 

„LATVIEŠU TAUTAS TEIKAS” 
 

2018.gada 18.aprīlī Nautrēnu pagasta 
pārvalde, Nautrēnu vidusskola un Jura Soikā-
na Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāle rī-
koja Latgales novadu vizuālās mākslas un ke-
ramikas pulciņu konkursu, šogad ar nosauku-
mu „Latvijas tautas teikas”. 

Šis konkurss sapulcināja 46 audzēkņus. 

Pasākuma mērķis bija veicināt izglītības iestā-
žu vizuālās  un vizuāli plastiskās mākslas pe-
dagogu sadarbību un   pieredzes apmaiņu,  po-
pularizēt Latgales amatniecību un keramikas 
tradīcijas, padziļināt bērnos un jauniešos iz-
pratni par kultūras mantojumu novadā. 

Konkursa uzdevums bija izveidot  no 
māla masas sižetisku kompozīciju „Latvijas 
tautas teikas ”, kā iedvesmas avotu izmanto-
jot, kādu no izlasītām latviešu  tautas teikām 
vai pašsacerētām teikām.  Darbus vērtēja žūri-
ja, kuras sastāvā bija keramiķi. 

 Audriņu pamatskolas audzēkne Karina 
Tihomirova ieguva savā vecuma grupā– no 8 
līdz  12 gadiem visaugstāko novērtējumu. 

 Allas Vasiljevas izgatavotais darbs ie-
guva atzinību. Konkursa dalībnieki saņēma 
nelielas dāvanas, ko bija sarūpējusi Nautrēnu 
pagasta pārvalde, bet lielā apbalvošana notika 
Latgales Podnieku dienās 2018. 

Audriņu pamatskolas skolotāja  
Anžela Sigajeva 

             KAPUSVĒTKI 
Rēzeknes novada Audriņu pagastā 

 
30. jūnijā plkst. 14.00 – Strankaļu kapsētā 
30. jūnijā plkst. 15.00 – Kuciņu kapsētā 
16. jūnijā plkst. 14.00 – Mežāru kapsētā 
09. jūnijā plkst. 14.00– Staudžu kapsētā 
21. jūlijā plkst. 14.00 – Vabaļu kapsētā 
28. jūnijā plkst. 14.00 – Skredeļu kapsētā 
21. jūlijā plkst.14.00 – Vusaru kapsētā 
24. maijā plkst. 12.00– Audriņu kapsētā 
21. jūlijā plkst. 12.30– Drebu kapsētā 
25. maijā plkst. 7.00– Fiļkinas kapsētā 
27. maijā plkst. 7.00– Hvorobinas kapsētā 
25.-26. maijā plkst. 7.00– Puderovas kapsētā 
 

 
           2.JŪNIJĀ plkst.13:00 
 Audriņu pagasta kultūras namā 
 

BĒRNĪBAS SVĒTKI  
PAGASTA PIECGADNIEKIEM 

“DZĪVOSIM DRAUDZĪGI” 
 
      23.JŪNIJĀ plkst.20:00-03:00 

Laukumā pie Audriņu pagasta  
kultūras nama 

VAKARS JĀŅU NAKTS KRĀSĀ 
 

Uz visiem pasākumiem jūnijā ieeja 
bezmaksas. 
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AUDRIŅU PAMATSKOLĀ (PIRMSSKOLĀ) 

"DROŠS TRANSPORTS" 

20. aprīlī mūsu iestādē notika pasākums 
"Drošs transports". 
Mēs iepazīstinājām bērnus ar drošības notei-
kumiem uz ceļa un pievērsām uzmanību bērnu 
drošībai mājās un ārpus tās. Jautrā veidā atkār-
tojām drošības noteikumus, kas jāievēro uz 

ielas, pastaigā un aktīvā atpūtā. Bērni ar ļoti 
izglītojošas un interesantas prezentācijas palī-
dzību tika iepazīstināti ar dažādiem drošības 
noteikumiem. 
Meitenes un zēni aktīvi atbildēja uz jautāju-
miem un interesējās par ceļu satiksmes notei-
kumiem. Pirmsskolniekiem ir ļoti svarīgi ap-
gūt drošas uzvedības pamatus un iemācīties 
saredzēt nedrošu situāciju un pašiem novērst 
iespējamās sekas, lai paliktu veseliem un dro-
šiem. Gatavojot bērnu skolas gaitām, ir jāie-
māca bērnam ievērot ceļu satiksmes noteiku-
mus, būt piesardzīgam saskarsmē ar svešiem 
cilvēkiem... 
Bērni aktīvi iesaistījās pasākumā, dalījās savā 
pieredzē un pārbaudīja savas zināšanas, atbil-
dot uz jautājumiem. 

Līvija Bobrova, Aleksandrs  Mališevs 

                                                                        

AUDRIŅU PAMATSKOLĀ 

Audriņu pamatskolai apstiprināts 
projekts  

”Ielu sporta spēļu svētki Audriņu 
pamatskolā” 

Audriņu pamatskolas skolēnu pašpār-
valdes priekšsēdētāja vietnieks Vladislavs Bu-
rovs kopā ar pagasta jauniešiem Dēziju un Ri-
hardu Teirumniekiem piedalījās Rēzeknes no-
vada Izglītības pārvalde izsludinātajā projektu 
konkursā jauniešiem par finansējuma piešķir-
šanu jaunatnes iniciatīvu projektiem. 

Konkursa mērķis ir atbalstīt aktivitātes 
jaunatnes sekmīgākai integrācijai politiskajos, 
ekonomiskajos, sociālajos un kultūras proce-
sos Rēzeknes novadā. 
Konkursā tiek aicinātas piedalīties Rēzeknes 
novada pagastos darbojošās jauniešu neval-
stiskās organizācijas, jauniešu centri, jauniešu 
klubi, skolēnu pašpārvaldes un jauniešu nefor-
mālās interešu grupas. 

Jaunieši iesniedza projektu „Ielu sporta 
spēļu svētki Audriņu pamatskolā” par kopējo 
summu 396 EUR, lai realizētu ieceri organizēt 
Rēzeknes novada jauniešiem divus posmus 
ielu sporta spēļu sacensībās Audriņu pamat-
skolā. 

Kopumā tika iesniegti 29 projektu pie-
teikumi, no kuriem 22 aktuālākajiem un oriģi-
nālākajiem tika piešķirts finansējums ar kopē-
jo summu 7000 EUR apmērā. Apstiprināto 
projektu sarakstā ir arī projekts „Ielu sporta 
spēļu svētki Audriņu pamatskolā” ar kopējo 
summu 330 EUR, kas tiks realizēts laika 
posmā no 2018.gada 1.maijs – 2018.gada 
20.septembrim. 

Paldies jauniešiem par idejām un ie-
dvesmu darboties! Novēlēsim veiksmi projek-
ta īstenošanā! 

Audriņu pamatskolas direktore  

Liāna Teirumnieka 
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AUDRIŅU PAMATSKOLĀ 

Kulinārijas konkurss 
“Kārumnieks” 

2018.gada 26.aprīlī Austrumlatvijas ra-

došo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” notika 

kulinārijas konkurss “Kārumnieks”. Konkursa 

mērķis bija atklāt bērnu un jauniešu talantus 

kulinārijā, motivēt radošām izpausmēm kuli-

nārijas jomā, radīt iespēju radoši izpaus-

ties,  gatavojot dažāda veida kēksus.  

 Konkurss tika organizēts 3 kārtās. Kat-

ram dalībniekam  mājās bija jāpagatavo kēkss. 

Konkursā šis ēdiens jāatrāda un jāprezentē, 

stāstot no kādām  

sastāvdaļām   tas ir  

pagatavots, cik ilgā 

laikā tapis, kāda 

bija kēksa pašiz-

maksa. 

Otras kārtas laikā 
dalībniekiem ar 
aizsietām acīm un 
ar taustes palīdzību 
bija jāatpazīst pa-
reizie graudaugi un 
augļi. 

Turp. 4.lpp. 

RADOŠĀ  DARBNĪCA. 

Mūsu dzīve ir mūsdienīga un ritmiska, laiks 

strauji skrien uz priekšu, un brīžiem mēs pat 

nepaspējam apstāties, aizdomāties, paskatīties 

visapkārt un pārliecināties, ka dzīvojam brī-

nišķīgā, skaistā un gleznainā pasaulē. 

27. martā, pl 13: 30 - 14: 30  Audriņu pamat-

skolā (k-2) notika radošā darbnīca " Izmanto 

otreiz, samazini atkritumus, pārstrādā!" vecā-

kiem un viņu bērniem, kā arī visiem interesen-

tiem, kuri vēlējās iemācīties kaut ko jaunu.  

No parastās avīzes var izveidot skaistas, node-

rīgas un interesantas lietas ( grozus, vainagus, 

vāzes, dažādus rotājumus, lādītes, dažādus 

ziedus, rokassomas, rotaļlietas...). Saskarsme 

un darbošanās ar materiāliem ir īpaši nozīmī-

ga, jo katru materiālu var iepazīt, tikai pētot 

un darbojoties ar to.  Cik garlaicīga būtu mūsu 

dzīve bez fantāzijām. 

Rokas māca galvu, pēc tam gudrāka palikusi 

galva māca rokas, bet prasmīgas rokas atkal 

palīdz attīstīties smadzenēm. Darbošanās ar 

rokām ir īpaši nozīmīga: visi materiāli, ar ku-

riem mēs darbojamies ir veidoti tā, lai trenētu 

pirkstiņus.  

Zālē valdīja īpaša prieka un pozitīva gaisotne, 

bērni ar interesi klausījās, seko griešanas, locī-

šanas un līmēšanas procesam. 

Mēs zinām, cik labprāt bērni strādā pie projek-

tiem, kuras  tēmas viņiem patīk. Svarīgs ir arī  

paraugs, pareiza uzmundrināšana un pozitīva 

kritika, tā stimulē labot kļūdas.   

Veidojot radošu personību, nozīmīgi ir iemācīt 

cilvēkam pareizi vērtēt skaistumu sev visap-

kārt, tajā pašā laikā saglabājot vēlmi izzināt, 

kaut ko jauno un neparastu. 

Paldies visiem, kas bija kopā ar mums. 

Līvija Bobrova 

Maija Repša 
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Savukārt trešās kārtas laikā dalībnie-
kiem bija jāatbild uz dažiem jautājumiem par 
kulināriju.  

Darbus vērtēja stingra žūrija, kuras sa-

stāvā bija četri cilvēki. Viņi vērtēja ēdiena vi-

zuālo izskatu, garšu, ieguldīto darbu, laiku un 

cenu. Receptē bija jānorāda, cik aizņēma pa-

gatavošanas laiks un kulinārijas izstrādājuma 

aptuvenā cena.  

 Kopumā konkursā piedalījās 12 dalīb-

nieki no dažādam  skolām. 

Audriņu pamatskolas audzēkne  

Aljona Vilipsone kulinārijas konkur-

sā ieguva 2.vietu . Viņa izcepa kēksu, kura 

sastāvā bija laims un svaigais ingvers.  

  Konkursa noslēgumā visi dalīb-

nieki un viņu atbalstītāji varēja degustēt 

kēksus, kas tika pieteikti konkursam. 
Audriņu pamatskolas skolotāja 

 Anžela Sigajeva 

  

     

Izvēles krustcelēs 

 Mācību gads tuvojas noslēgumam, ve-

cāko klašu skolēni stāv savdabīgās krustcelēs 

– izvēles krustcelēs. Šajā laikā jāizdara izvēle, 

vai ceļš vedīs uz augstāko zināšanu kalnu – 

augstskolu, tātad pēc pamatskolas beigšanas 

mācības tiks turpinātas vidusskolā, vai uz pro-

fesiju pasauli – ceļš uz profesionālajām izglītī-

bas iestādēm. 

2018.gada 6.aprīlis Audriņu pamatsko-

las 8. un 9.klases skolēniem notikumiem ba-

gāts – tika apmeklēta profesionālās un augstā-

kās izglītības iestāžu izstāde „Izglītība un kar-

jera 2018”. Rēzeknes novada pašvaldībā sko-

lēni iepazinās ar tuvāku un tālāku vispārējās 

un profesionālo izglītības iestāžu komandām, 

uzmanīgi un ar interesi skatījās skolu prezen-

tācijas. Pārsteiguma moments arī neizpalika, 

starp klātesošajiem notika izloze. Laimīgā lo-

ze krita Anastasijai Jermolajevai, kura dāvanā 

no Malnavas koledžas saņēma reprezentatīvu 

dāvaniņu. 

Audriņu skolas skolēni veiksmīgi pieda-

lījās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas rīkotajā 

konkursiņā, atpazina pēc nosaukumiem bār-

meņa darbā izmantojamos piederumus. Balvā 

varēja izbaudīt uz vietas gatavotu piena – pi-

parmētru kokteili. Gards gan! 

Šajā brīdī gribas skolēniem novēlēt – lai 

izdodas izdarīt pareizo izvēli un atrast īsto ce-

ļu, stāvot izvēles krustcelēs. 

Audriņu pamatskolas skolotāja 
Iveta Rundāne 

AUDRIŅU PAMATSKOLĀ (PIRMSSKOLĀ) 
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Eiropas dienas Audriņu  
pamatskolā 

 Maijs ir īpašs mēnesis – maija mēneša 

pirmajos datumos visā Latvijā atzīmējam Lat-

vijas Neatkarības atjaunošanas dienu, kas ir 

īpaša Latvijas valsts simtgadē, atceramies II 

pasaules kara notikumus un pieminam bojā 

gājušos. 

 Šis ir laiks, kad mūsu valstij ir nepie-

ciešami gudri un zinoši jaunieši, kas spēj at-

rast sevi savā valstī, Eiropā, Eiropas Savienībā 

un pasaulē.  

Maijā atzīmējam arī Eiropas dienu, ku-

ras ietvaros Audriņu pamatskolas 5.-9.klašu 

skolēni, atbilstoši savam vecumposmam, pie-

dalījās dažādās aktivitātēs. Tika izmantoti Ei-

ropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā saga-

tavotie mācību un metodisko materiālu kopa 

“Vitamīns ES”, kas daudzveidīgi un saistošā 

veidā ļauj iepazīt Eiropu. Lai iegūtās zināša-

nas varētu pārbaudīt Audriņu pamatskolas 

skolēni piedalījās Eiropas Komisijas sadarbībā 

ar nevalstisko organizāciju Eiropas Kustība 

Latvijā organizētajā tiešsaitē un kārtoja Eiro-

pas eksāmenu. Šogad Eiropas eksāmenu no-

kārtojuši 16 643 cilvēku, visaktīvākie bijuši 7.

-9.klašu skolēni, starp tiem arī Audriņu pamat-

skolas 7.-9.klašu skolēni. 

Audriņu pamatskolas skolotāja 

 Iveta Rundāne 

Lieldienu motīvi… 
     No 26.marta  līdz 10. aprīlim Audriņu pa-

matskolā notika bērnu un vecāku radošo dar-

bu izstāde “Priecīgas Lieldienas””.  

   Izrādās, ka Lieldienu noskaņas radīšanā var 

izmantot visu, kas iedvesmo radīt kompozīci-

ju: zariņi, izplaucēti zari, izdiedzēta zālīte, 

salmi, akmentiņi, čiekuri – visas dabas veltes, 

kas glabā sevī siltu starojumu. 

     Mūsu radošie  bērni un vecāki bija ļoti ak-

tīvi. Viņi no dažādiem materiāliem izveidoja 

Lieldienu darbiņus. Ligzdas no zariem, krā-

sainās olas, vistas no sūnām,  zaķi no sal-

miem, cāļi  no papīra, glezniņas un citi Liel-

dienu  dekori bija vienkopus apskatāmi izstā-

dē.  

    Paldies visiem dalībniekiem par radītiem 

Lieldienu mākslas darbiem !!! 

Audriņu pamatskolas skolotāja Alīna Krasovska. 

AUDRIŅU PAMATSKOLĀ 
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AUDRIŅU PAMATSKOLĀ 

Audriņu sākumskolēni – 
aktīvi vēstures pētnieki un 

ceļotāji 

               Projektu nedēļas “Es radu Latviju, es 
daru Latviju - bagātāku, gudrāku!” ietvaros 
Audriņu pamatskolas 3., 4. klašu audzēkņi ap-
meklēja Latgales Kultūrvēstures muzeju Rē-
zeknē. Muzejā piedāvātā pedagoģiskā interak-
tīvā izglītojošā nodarbība “Zemes dzīļu noslē-
pumi” kļuva par milzīgu palīgu cēla mērķa īs-
tenošanā – rosināt skolēnus izzināt kultūrvēs-
turiskus un sabiedriskus procesus, sekmēt 
daudzpusīgas personības attīstību un  gūt ie-

dvesmu turpmākajam mācību procesam. 
Daudzi cilvēki mūsdienās domā, ka 

muzeji ir novecojušas pagātnes paliekas. Sa-
vukārt mēs, mazie audriņieši, esam pārliecinā-
ti, ka tie ir kā īsti vēsturisko uzziņu krājumi, 
rokasgrāmatas tikai ar dzīvām ilustrācijām.  

Inteliģentā un zinošā gide ar aizrau-
jošu stāstījumu ievadīja mūs senā pagātnē, kur 
atdzīvojās gan vareni bruņinieki, gan apburo-
šas  princeses.  

Mūsu mazie “kāpēcīši” uzdeva 
daudz jautājumu muzeja darbiniecei un uz vis-
iem saņēma izsmeļošu un interesantu atbildi.  

Nodarbības organizētāji bija ļoti ra-
doši un ar lielu izdomu. Viņi sarūpēja maza-
jiem vēstures pētniekiem īstu piedzīvojumu 
muzeja pagrabā – izrakumu laukumu. Ar kādu 
gandarījumu bērni piedalījās  izrakumos! Atra-
da veselu artefaktu klāstu - vecu ogļu gludekli, 
trauku lauskas, kaulus, saktas… 

Iespaidiem pilni mēs devāmies mā-
jup. Aicinām visus pārņemt mūsu labās 
prakses piemēru – regulāru muzeju apmeklē-
šanu. Tur, telpu klusumā, slēpjas milzīgs jauno 
zināšanu, atklājumu un piedzīvojumu klāsts.  

 
Audriņu pamatskolas skolotāja Oksana 

Brokāne 
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“Laimes lāci” negaidījām… 

Jau vairākus gadus katru pavasari skolēni, 
pedagogi, vecāki, draugi un visi interesenti tiek ai-
cināti piedalīties Lielajā Talkā. Arī šogad, 20. apr ī-
lī, Audriņu pamatskolas darbinieki un skolēni 
“Laimes lāci” negaidīja, bet aktīvi iesaistījās Lielās 
Talkas misijā, rīkojot dažādas aktivitātes skolas terito-
rijas sakopšanā. Skolas iemītnieki čakli rosījās - novā-
ca zarus, sagrāba lapas, savāca atkritumus, tīrīja pa-
galmu un labiekārtoja skolas apkārtni. 
Katrai klašu grupai bija jāsakopj sava teritorija. 1., 2., 
3. klases skolēni kopā ar klases audzinātājām Tatjanu 
Vabali un Oksanu Brokāni sakopa bērzu aleju sporta 
stadionā (gar ceļu). 4., 6. un 7. klase (klases audzinā-

tājas Alīna Krasovska, Alla Vorobjova un Jeļena 
Pimahova) sakopa ābeļdārzu (nogāze stadiona pusē), 
bet 5., 8. un 9. klase (klases audzinātājas Dace Vasi-
levska un Iveta Rundāne) - kalnu pie ūdenstorņa.  
                                                                    Turp.7.lpp 
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Arī paši mazākie - pirmsskolas grupiņas kopā 
ar audzinātājiem Aleksandru Mališevu, Līviju Bobro-
vu un Janīnu Čakšu nolasīja žagarus skolas apkārtnē, 

jo uzskata sevi par īsteniem dabas draugiem. 
Arī citiem pedagogiem un skolas darbinie-

kiem bija savi pienākumi. Par pirmo neatliekamo palī-
dzību atbildēja Jesenija Masaļska, talkotāju rosību fo-
tomirkļos iemūžināja un aktivitātes apkopoja Sandra 
Jeršova. Skolas apkārtni padarīja tīrāku arī Iluta Te-
rehoviča, Zinaida Pušņakova, Larisa Laškova un Ser-
gejs Čakšs. Savukārt Raitis Šakalovs bija sarūpējis 
cimdus un darbarīkus, bet  skolas pavāre Jelena Smir-
nova talkotājus pamieloja ar launagu svaigā gaisā. 

Pēc aktīvas strādāšanas un kārtīgi padarītā 
darba prieks vienoja visus – gan lielus, gan mazus, jo 
daļiņa no Latvijas kļuva tīrāka, sakoptāka un zaļāka.  

Informāciju sagatavoja  

Sandra Jeršova 
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Bezmaksas 
           Atbildīgā par izdevumu              M.Platonova 

 

                                   
                         E-mail: margarita.platonova@audrini.lv 

  Ar ķiršu ziediem un bērzu smaržīgajām 
lapām atnāca arī pavasara svētku dienas - gan 
jautrās, gan svinīgās, gan tās, kas aizdomāties 
liek. 
Maijā svinējām Latvijas neatkarības atjauno-
šanas dienu ar labiem darbiem un Baltā gald-
auta svētkiem. Audriņu ciema Lidicas ielā ie-
stādījām 25 liepas. Pēc dažiem gadiem šeit 
būs burvīga jauno liepu aleja. Pēc kopīgi pa-
veiktā darba visiem pasākuma dalībniekiem 
bija iespēja baudīt kopīgas pusdienas laukumā 
pie kultūras nama. 

8.maijā atcerējamies par tiem, kas ir gājuši bo-
jā Otrā pasaules kara laikā. Pateicamies visiem 
pagasta iedzīvotājiem un viesiem, kuri piedalī-
jās piemiņas pasākumos Audriņos un Ančupā-
nos, kā arī atnāca  vakarā uz kara laika dzies-
mu koncertu. 

 
Lai visiem ir silts un labiem darbiem bagāts 
pavasaris! 
 

Audriņu KN vadītāja Tamāra Smirnova 

AUDRIŅU PAGASTĀ 


