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   Šo pašu svētāko tu neaizmirsti: 

Vai celies debesīs, vai jūras dzīlēs nirsti, 

Vai  draugu pulkā dali savu prieku, 

Vai viens pats satiecies ar pretinieku- 

Tu esi Latvija! 

                                                                                                                                                                                                                                                     
(O.Vācietis) 

Sveiciens Latvijas dzimšanas dienā! 
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Latvija. Latgale. Latgale- Latvijas seģenē dzīpariņš košs. 

Bet - kas mums ir mājas? Telpa? Noslēgta pasaule vai logs 

uz ārpasauli? Ziloņkaula tornis, kurā norobežoties no ziņ-

kārīgā pūļa, vai šūniņa lielajā Stropā, ko sauc par Visumu? 

Vieta, kuras vaibstus, raksturu un likteni cilvēks manto 

piedzimstot un nēsā visu mūžu? 

 Mēs neesam klaiņotāji, ja vien skarbi vēji mūs var-

mācīgi neizrauj no savas mājas ar visām saknēm. Mēs stai-

gājam pa sāpošu zemi, pilnu ar aprautu sakņu spurgaliņām. 

 Mēs esam darītāju tauta. Bet darbā ir vajadzīgs 

kāds stars no augšienes, kas mūs apgaro, ir vajadzīga ie-

dvesma. Ja mums tā ir – darbs izdodas; ja viņas nav, mēs 

staigājam kā sapīti un klūpam uz katra soļa. Bet iedvesma 

nesāk no gaisa – viņu dod pats darbs. Vajadzīga tikai pie-

spiesties, un jūs jau aizrauj un nes darba ritms. Ražīgs ir 

katrs darbs, ko dara ar iedvesmu. 

 Arī šogad svinīgajā pasākumā 18.novembrī godi-

nāsim čaklākos darba darītājus un aktīvākos pagasta iedzī-

votājus: un arī precētos pārus, kuri ir kopdzīvē sasnieguši 

Zelta jubileju: 

Raitis Šakalovs - Audriņu pamatskolas saim-

niecības pārzinis. 

Skolā strādā trešo gadu, bet savu sirdsdegsmi darbam 

jau pierādījis. Reti optimistisks, idejām bagāts un iz-

palīdzīgs cilvēks. Ir ļoti prasīgs pret sevi un citiem, 

tādēļ darbs tiek darīts precīzi, rūpīgi un maksimāli 

taupot finansu resursus uz lietām, ko var veikt vai ie-

gūt pats. Par Raiti var teikt: „Neskaita minūtes līdz 

darba beigām, bet skaita minūtes līdz darba sāku-

mam”. 

Zoja Zeltiņa – Audriņu pamatskolas pavāre 

Skolā strādā jau ilgus gadus. Darbā cenšas strādāt go-

dīgi, vienmēr paturot prātā kolēģu un bērnu cilvēcis-

kās īpašības un vajadzības. Ir saprotoša, atsaucīgs, 

apzinīga darbiniece un kolēģe. Galvenais pienākums 

ir pareizi un sātīgi paēdināt skolēnus un  

 

 

 

 

 

 

 2016. gada 18. novembrī 
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Audriņu KN 
 

Latvijas proklamēšanas 

98.gadadienai veltīts pasākums 

  "Latgale – Latvijas seģenē 

dzīpariņš košs" 

 
Programmā: Audriņu pamatskolas skolēnu, 

vokālā ansambļa "Ivolga", 

     bērnu ansambļa "Podzinas", 

                Strūžānu KN tautas deju kolektīva, 

   vokālā dueta priekšnesumi; 

                      čaklāko pagasta iedzīvotāju sveikšana; 

                     saldais cienasts visiem svētku viesiem. 

                                       IEEJA BEZMAKSAS 
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un skolotājus. Paēdinājusi  jau ne vienu vien p

aaudzi, kas mācījusies skolā. Visi ciemiņi, kas nogarš

o viņas gatavotās karbonādes, kotletes un pīrāgus, sak

a, ka neko labāku nav ēduši. Noslēpums ir vienkāršs -

 savam gatavotajam ēdienam kā garšvielu klāt pieliek 

sirds siltumu un mīlestību, labas domas un vēlējumus.

 Aleksandrs Mališevs – Audriņu PII audzinātājs. 

Aleksandrs bērnudārza strādā tikai vienu gadu, taču ar 

savu kreativitāti,  radošumu un atbildības sajūtu pret 

jebkuru pienākumu, ir ieguvis lielu autoritāti starp ko-

lēģiem un bērniem. 

Lidija Ševernoviča – Audriņu pagasta am-

bulances tehniskā darbiniece. Audriņu ambulancē 

strādā deviņus gadus. Savus pienākumus veic godprā-

tīgi, centīgi un apzinīgi. Vienmēr ir  saprotoša un laip-

na pret apmeklētājiem. 

Marija Studena – Audriņu pagasta pārval-

des kasiere 

Marija Studena dzimusi Stoļerovas pagastā, zemnieku 

ģimenē. Marija Studena Audriņu pagastā strādā no 

1992. gada. Visus šos gadus sevi parādījusi kā apzinī-

gu un disciplinētu darbinieci, pildot pagasta  kasieres 

pienākumus. Attiecībās ar kolēģiem izpalīdzīga, iejū-

tīga, koleģiāla, saprotoša. 

 

 

Tatjana Putina – Audriņu pagasta jauniete 

Par neilgu laiku, ko ir strādājusi Audriņu pa-

gasta jauniešu lietu speciālista amatā ir piedalījusies 

daudzos pagasta, novada un pat starptautiskajos pasā-

kumos. Ir realizēti arī viņas rakstītie projekti. Atsaucī-

ga un aktīva amatteātra "potešņiki "dalībniece. Cil-

vēks ar īstu līdera garu,-viņa spēj apvienot mūsu jaun-

iešus labajiem darbiem pat tad, ja tas nav viņas darba 

pienākums.  

Dēzija Teirumnieka – Audriņu pagasta 

jauniete 

Aktīva visu pasakumu dalībniece un brīvprātī-

gais palīgs pagastā  un novadā. Spēlē pūtēju orķestrī, 

ir arī Jaunsargu rindās. Atsaucīga un labsirdīga, ideju 

pilna un vienmēr gatava palīdzēt tās idejas realizēt 

dzīvē. 

Kā arī sumināsim precētos pārus, kuri ir kopdzīvē sa-

snieguši Zelta jubileju: 

Mariju un Mihailu Paņinus 

Mirimeju un Fadeju Lukjanovus 

Jeļenu un Andreju Gudkovus. 

                          
                         Informāciju sagatavoja Tamāra Smirnova 

                 Mūsu bērnudārzā 

 Nu jau ir novembra vidus , un varam atskatīties uz 

notikumiem mūsu bērnudārzā šajā laikā posmā. Noti-

kumu patiešām bija daudz un dažādi. Kā jau tradici-

onāli , mēs katru rudeni aicinām bērnus un viņu vecā-

kus būt vērīgiem, un pamanīt kaut ko neparastu un 

skaistu sev apkārt. Tā arī šoruden pedagogu mudināti, 

vecāki kopā ar saviem bērniem piedalījās rudens zie-

du un kompozīciju izstādē . Pavisam neilgā laikā ie-

stādes foajē pārvērtās par neparasti skaistu izstāžu 

zāli. Ko tik te nevarēja ieraudzīt. paldies Mūsu iestā-

des kolektīvam ir ari savs lepnums. Mūsu pirmsskolas 

izglītības iestādes skolotāja Līvija Bobrova saņēma 

Rēzeknes novada pateicības rakstu par atraktīvu, ra-

došu un profesionālu pieeju darbā ar pirmsskolas ve-

cuma bērniem. lepojamies un vēlreiz sveicam. Bet 

tuvojoties Latvijas republikas proklamēšanas gadadie-

nai iestādes kolektīvs vienbalsīgi ir izvirzījis apbalvo-

šanai Audriņu pagastā pirmsskolas skolotāju Aleksan-

dru Mališevu. 

visiem vecākiem , kuri kopā ar bērniem prot, var un 

grib saskatīt neparasto un skaisto apkārtnē. Visi dalīb-

nieki tika atzīmēti vecāku sapulcē ar pateicības rak-

stiem. 

Neparastus rudens svētkus svinējām 31. oktobrī. Sko-

lotāji bija izfantazējuši šo pasākumu melnbaltās krā-

sās. Piemeklējuši sev un bērniem dažādus tērpu ele-

mentus noskaņas radīšanai. Pasākums noritēja drais-

kā , rotaļīgā gaisotnē. Nākošie iestādē svinamie svētki 

būs Latvijas dzimšanas diena. 

Informāciju sagatavoja Valentīna Mališeva 
 

Audriņu PII vadītāja  

PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 
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           Lasītprasmes attīstošās nodarbības. 

 

    Līdz ar jauno mācību gadu ir atsākusies cieša sa-

darbība starp skolu un bibliotēku. Ir notikuši vairāki 

pasākumi bērnu lasītprasmes veicināšanā. 

    9.septembrī 1.-3.klašu skolēni  piedalījās bibliotē-

kas rīkotajā pasākumā „Lasītprasmes prieks”. Katrs 

skolēns skaļi lasīja stāstu vai pasaku no savas iemīļo-

tākās grāmatas.  

   16.septembrī pasākums turpinājās. Pēc izlasītā un 

dzirdētā bērniem bija iespēja piedalīties zīmējumu 

konkursā „Ilustrēju savu mīļāko grāmatu”.  

    14. oktobrī pasākuma noslēguma daļa notika Aud-

riņu pamatskolā. Labāko darbu autori tika apbalvoti 

ar pārsteiguma balvām. Pārējie konkursa dalībnieki 

arī saņēma pateicības balvas. 

Paldies sākumskolas skolotājām Alīnai Krasovskai, 

Oksanai Brokānei, Tatjanai Vabalei par sniegto atbal-

stu! 

                            

                          Helovīni. 

    Tradicionāli 31.oktobrī Audriņu pagasta bibliotēkā 

svinējām Helovīnus. Bija jautri! Radošajā darbnīcā 

bērni pagatavoja  oriģinālus apsveikumus un dāvanas 

draugiem. Otrā pasākuma daļa bija seju apgleznošana. 

Katrs dalībnieks izvēlēties kāda tēla lomā viņš gribētu 

iejusties. Un nobeigumā visi piedalījās fotosesijā. 

Audriņu bibliotēkas vadītāja 

Margarita Platonova 

                                                          AUDRIŅU BIBLIOTĒKĀ 
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     Muzikālais teātris Audriņu pamatskolā. 

Skaistā rudens dienā 23. septembrī Audriņu 
pamatskolā viesojās muzikālais teātris “Varavīksne”. 
Viņi rādija jauku muzikālu teātra izrādi  “Mans mīļais 
MaPa”.  

Teātra izrāde bija interesanta un aizraujoša gan 
maziem, gan lieliem. Paldies skolēnu un skolas kolek-
tīva vārdā gribas pateikt  muzikālā teātra trim aktie-
riem par skanīgo izrādi “Mans mīļais MaPa”, kā arī  
tērpu māksliniekam par krāšņajiem un izteiksmīga-
jiem tērpiem. 

 Lai veicas muzikālajai teātra trupai 
“Varavīksne”! 

Dace Vasilevska 

Audriņu pamatskolas skolotāja 

SKOLAS ZIŅAS 
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Vides projektu sezona Audriņu pagastā 

Vides aizsardzības fonda līdzekļi 2016.gadā Audriņi 

pagastā – 8879 EUR 

Jau vairākus gadu Rēzeknes novadā notiek Vides pro-

jektu konkurss. Konkursa mērķis ir atbalstīt pagastu 

darbu vides sakopšanā, izglītošanā, atkritumu apsaim-

niekošanā, un citās aktivitātēs. Iepriekšējos gados par 

fonda finansējumu tika iztīrīts un labiekārtots Audri-

ņu dīķis. Šogad Audriņu pagastā no 1.aprīļa līdz 

31.oktobrim tika realizēti vairāki projekti, kas atbilda 

Vides aizsardzības fonda nolikumam. Iepazīstināsim 

Audriņu pagasta iedzīvotājus ar realizētajiem projek-

tiem. 

Likvidēta nelegālā atkritumu izgāztuve Lielajā 

Puderovā

 

Tika sakopts vairāku Puderovas ciema māju kopējais 

pagalms, kurā kopš kolhoza laikiem bija  atkritumu 

izgāztuve. Teritorija rekultivēta. Izgāztuves likvidāci-

jā un šķirošanā piedalījās māju iedzīvotāji. Atkritumi 

tika izvesti uz Križevņiku poligonu. Tagad šeit uzstā-

dīts ALAAS atkritumu konteiners, iedzīvotāji noslē-

guši līgumu par atkritumu apsaimniekošanu 

Novākti grausti no zemes gabaliem Piemiņas ielā 

Audriņu ciemā  

Novākti divi grausti Audriņu ciema teritorijā. Izvesti 
ap 100 kub.m sadzīves atkritumu uz Križevņiku poli-
gonu. Teritorijas rekultivētas – nolīdzinātas, iesēta 
zāle. Tagad šeit būs ganības, iespējama arī zemes ga-
bala apbūve. 

Tika uzstādītas sabiedriskās tualetes Audriņu pa-

gasta kapsētās 

Šogad 4 Audriņu pagasta kapsētās tika uzstādītas 

jaunas sabiedriskās tualetes – Fiļķinā, Hvorobinā, 

Mežāros, Kuciņos. Šobrīd jau 8 Audriņu pagasta kap-

sētās ir labierīcības. 

Neliela dīķīša aizbēršana Lidicas ielā 10 

       Starp pagasta sabiedrisko pirti un māju Lidicas 

ielā 10 atradās neliels dīķis, kādreiz izrakts laistīšanas 

vai ugunsdzēsības vajadzībām. Audriņu pagasta pār-

valde saņēma iedzīvotāju vēstuli ar lūgumu to aizbērt, 

jo dīķa tuvumā rotaļājas bērni, un dīķis izplata smaku. 

Dīķis tika aizbērts un zeme noplanēta. 

Betona celiņa remonts starp Audriņu skolu un PII 

  Šogad vecās celiņa betona plāksnes tika nomainītas ar 
jaunu betona bruģi, kā arī tika izveidots bruģa celiņš 
apkārt lapenei – brīvdabas mācību klasei.  

Ko paveiksim 2017.gadā? 

    2017.gadā arī ir plānots Vides aizsardzības fonda 

projektu konkurss. Audriņu pagasta pārvalde turpinās 

vides labiekārtošanas un uzlabošanas darbus, izmanto-

jot fonda finansējumu. Cienījamie Audriņu pagasta 

iedzīvotāji! Gaidām arī Jūsu ierosinājumus par nepie-

ciešamajiem vides kvalitātes uzlabojumiem Audriņu 

pagastā! 

Audriņu pagasta pārvaldes   

vadītājs Einārs Aleksandrs Bindemanis 

 

Nu 
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 Kur aiziet komunālo maksājumu nauda? 
Šoreiz vēlos izteikt pateicību visiem tiem Audriņu pagasta iedzīvotājiem, kuri bija iekavējuši komunālos 

maksājumus, bet šobrīd ir saņēmušies un pakāpeniski atdod savus parādus. 

Daži ir atdevuši visu iekavēto summu uzreiz, citi maksā 20 EUR katru mēnesi, citi savukārt var atļauties mak-

sāt tikai 5-10 EUR mēnesī. Arī tas ir labi, jo ar Jūsu samaksāto naudu pagasta pārvalde var paveikt dar-

bus, kuriem līdz šim nepietika līdzekļu: 

   Septembrī-oktobrī ir uzstādītas 6 jaunas ielu apgaismojuma laternas, tai skaitā viena 

laterna pie Kultūras nama 

   Ir pasūtīti jauni PVC logi un durvis sabiedriskajai pirtij, kuri tiks ielikti novembra beigās vai decembra 

sākumā  

   Plānojam veikt ūdens attīrīšanas iekārtu remontu un uzpildīšanu Krupos. Tomēr vēlos atgādināt Krupu 

iedzīvotājiem, kuri lieto centrālo ūdensvadu: no Jūsu maksājumiem un parādu apmaksas ir atkarīga saņem-

tā ūdens kvalitāte! Jo Jūsu maksa par ūdeni tiek izlietota ūdens saimniecības remontam un attīstībai. 

Gada laikā no 30.09.2015 līdz 30.09.2016 kopējā iedzīvotāju parādu summa ir samazinājusies par  

2717,60 EUR. Tātad šādu summu varējām papildus ieguldīt mūsu pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzla-

bošanā un vides sakārtošanā. 
                                                                                                      Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs  

                                                                               Einārs Aleksandrs Bindemanis 

Audriņu pirtij jauni logi, 

durvis un cenas 
Audriņu pagasts zināmā mērā ir unikāls. Tikai divos 

no 25 Rēzeknes novada pagastiem ir savas sabiedris-

kās pirtis, un viens no tiem ir Audriņu pagasts. Mūsu 

sabiedriskajai pirtij ir savs uzticamu apmeklētāju 

loks, arī no Rēzeknes cilvēki brauc pērties uz Audri-

ņiem. 

Tādēļ vēlamies turpināt pagasta pirts tradīcijas. Jau 

2015.gada nogalē tika uzstādīts jauns apkures un siltā 

ūdens sagatavošanas katls, ko apmeklētāji jau ir no-

vērtējuši. Arī šogad turpināsim darbu pie pirts labie-

kārtošanas. 

Gada nogalē mainīsim pirts logus un durvis uz 

jauniem PVC logiem 

Vasarā ir sagatavoti lapu koku dēļi pērtuves tel-

pai. Ziemā veiksim pērtuves telpas solu re-

montu 

2015.gada beigās veiktā pirts apmeklētāju aptauja 

norādīja, ka ir nepieciešams atvērt otru pirts 

nodaļu, lai sievietes un vīrieši pirtī varētu iet 

vienlaicīgi. Ja naudas līdzekļu pietiks, tad zie-

mā sāksim otras nodaļas remontu. 

2016.gada oktobrī Rēzeknes novada Dome apstiprinā-

ja jaunu pirts pakalpojumu cenrādi. No 2016.gada 

1.decembra pirts apmeklējuma cena ir 3 EUR (tāda 

pati cena ir arī Čornajas pagasta pirts apmeklēju-

mam). Cena tika aprēķināta, pamatojoties uz Rēzek-

nes novada pašvaldības 2016.gada  

18.februāra noteikumiem Nr.18 “Rēzeknes novada 

pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu izcenojumu 

noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas 

kārtība”, lai segtu pirts ekspluatācijas izdevumus 

(malka, elektrība, ūdens) un pirtnieka darba samaksu. 

No pirts darbības Audriņu pagasta pārvalde nepelna, 

visa ieņemtā nauda aiziet izdevumu apmaksai. Intere-

senti ar sabiedriskās pirts darbības budžetu un cenu 

aprēķinu var iepazīties pie pārvaldnieka. Lai gan 

jaunā cena sitīs pa kabatu mūsu apmeklētājiem, ceru, 

ka varēsim to atsvērt ar lielākām ērtībām pirtī. 

Mūsu pirts ir viena no mūsu pagasta vizītkartēm un 

lepnumiem. Pagasta pārvaldes komunālās saimniecī-

bas darbinieki turpinās to labiekārtot. 

Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs  

Einārs Aleksandrs Bindemanis 
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Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 

rīkotajā Skolotāju dienas pasākumā tika sveiktas 

skolotājas no Audriņu pamatskolas 

Krāšņajā rudens dienā - 7.oktobrī, Maltas vidusskolā 

notika ikgadējais RN IP ikgadējais Skolotāju dienas 

pasākums. Šajā pasākumā valdīja optimisms un svēt-

ku noskaņojums, skanēja mūzika, ziedu klēpji gūla 

apbalvoto skolotāju rokās, laba vēlējumi tika izteikti 

gan no darba kolēģiem, gan no audzēkņiem. Skolotāju 

dienas svinīgajā apbalvošanas daļā tika pasniegti Rē-

zeknes novada pašvaldības Pateicības raksti, apbalvo-

to vidū bija arī Audriņu pamatskolas mūzikas skolotā-

ja, interešu izglītības programmu – vokālais ansamblis 

un solisti vadītāja Nadežda Osipova un sākumskolas 

skolotāja Tatjana Vabale.  

Par skolotāju Nadeždu Osipovu var teikt tikai 

labus vārdus. Viņa ir izpalīdzīga, zinātkāra, elastīga 

un atvērta jaunajam. Aktīvi piedalās gandrīz visu sko-

las pasākumu muzikālo priekšnesumu un muzikālā 

pavadījuma sagatavošanas procesos. Ar interesi un 

sirdsdegsmi vada nodarbības skolas ansamblim un 

vokālistiem. Skolēni ļoti mīl savu mūzikas skolotāju. 

Skolotāja ir skolas Zelta balss (Milanas Ovčinniko-

vas) atklājēja un balss dzidrā skanējuma lolotāja. 

Skolotāja mudina un rosina skolēnus piedalīties dažā-

dos muzikālos konkursos un labdarības koncertos. 

  Skolotājas pedagoģiskais darba stāžs ir 

38 gadi. Par Nadeždu var teikt tikai labu. Viņa ir 

Skolotāja, kurai vienlaikus piemīt augstas gan 

cilvēciskās, gan profesionālās īpašības – spēja būt 

vienlaikus stingrai, prasīgai un taisnīgai, un tajā pašā 

laikā – ar labu humora izjūtu, jūtīga un saprotoša, 

zinoša savā mācību priekšmetā un vienlaikus – sociāli 

aktīva un ieinteresēta apkārt notiekošajā.  

Savukārt sākumskolas skolotāju Tatjanu 

Vabali var raksturot kā skolotāju, kas vienmēr ir pra-

tusi motivēt mācībām katru sākumskolas skolēnu, kā 

saglabāt skolēnos zinātkāri turpmākajās skolas gaitās. 

Skolotāja vienmēr ir bijusi atbalsts un padomdevējs 

jaunākajiem kolēģiem. 2015.gadā piedalījās Pasaules 

Lielākās mācību stundas realizēšanā Audriņu pamat-

skolā, izstrādāja mācību materiālus, kas tika publicēti. 

Pašlaik aktīvi piedalās projekta „Globālās skolas: 

EYD 2015" realizācijā Audriņu pamatskolā, ieinteresē 

un apmāca skolas skolotājus ar projektā apgūtajām 

aktivitātēm. Skolotājai piemīt prasme ļoti adekvāti, 

kompetenti risināt dažādas pedagoģiskās situācijas 

atbilstoši audzēkņu vecumposma īpatnībām 

 

Skolotājas pedagoģiskais darba stāžs Audriņu 

pamatskolā ir 35 gadi. Par skolotājua Tatjanu var 

teikt, ka viņa taisnīga un objektīva, spējīga saprasties 

ne tikai ar skolēniem, bet arī ar viņu vecākiem, sava 

priekšmeta augsti kvalificēts speciālists. Tatjana ir 

pedagogs – cilvēks ar stipru un attīstītu personību, bet 

vienlaikus – citus nenoniecinošs, ar iedzimtu talantu 

būt par skolotāju.Vēl viena tradīcija Skolotāju dienā ir 

sveikt jaunos pedagogus. Šogad Rēzeknes novada 

jauno pedagogu pulciņš nav kupls, tomēr kolēģu ap-

lausus saņēma arī Audriņu pamatskolas  mājturības 

skolotāja un interešu izglītības pulciņu vadītāja Anže-

la Sigajeva. Vēlam neizsmeļamu un radošu enerģiju 

skolotājas darbā.  

Audriņu pamatskolas direktore  

Liāna Teirumnieka 
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   Brīvlaiks,brīvlaiks… 

Pirms rudens vēsuma, 27. oktobrī, Audriņu 

pamatskolas skolēni nodomāja doties garākā braucie-

nā un apmeklēt lielāko zinātnes centru Baltijā - AH-

HAA, lai šī gada rudens brīvlaiks nepaietu veltīgi. Da-

žiem skolēniem tā bija pirmā izbraukšana uz ārze-

mēm, tāpēc tā sagādāja īpašu gandarījumu.  

Tartu - tīra, klusa pilsēta - jau sen uzskatīta 

par studentu pilsētiņu. Un zinātnes centrs tajā nav iz-

veidots nejauši. 

Modernais zinātnes centrs Igaunijas pilsētā 

Tartu neatstāja vienaldzīgus ne pieaugušos, ne bērnus. 

Tajā veiksmīgi apvienotas akadēmiskās zināšanas, 

oriģināli dizaina elementi, jaunākie zinātniski tehnis-

kie sasniegumi. Mūs pārsteidza dažādas neticamas 

ierīces un iespējas. Mēs piedalījāmies gan dažādās 

nodarbībās, gan iepazināmies ar ūdens pasaules dzīves 

noslēpumiem. Paši uzvilkām ar virvi savu krēslu 9 

metru augstumā, izbaudījām braucienu ar divriteni pa 

virvi, kas pārvilkta augstu pāri zālei, papriecājāmies 

par to, cik brīnumaini šķiļas cāļi un kā pazemē dzīvo 

skudras… Viss teorētiskais materiāls piedāvāts vairā-

kās valodās, t. sk. arī latviski. Katrs varēja lietderīgi 

pavadīt laiku, apmierināt gan prātu, gan dvēseli.  

Jaukā rudens diena pagāja pavisam nemanot, 

un bērni neslēpa prieku par  iespēju uzzināt tik daudz 

jauna un saistoša. 

 Audriņu pamatskolā īstenots projekts 

„Ielu basketbola un ielu futbola inventāra 

iegāde Audriņu pamatskolā” 

Ielu basketbols un ielu futbols ir mūsdienīgs 

un arvien popularitāti iegūstošs sporta veids jauniešu 

vidū, kurā var iesaistīties gan jauni, gan arī gados ve-

cāki jaunieši. Arvien biežāk notiek dažāda veida 

STREET GAMES sacensības dažādās pilsētās, kurās 

vēlējāmies piedalīties arī mēs. Bet, lai piedalītos bija 

vajadzīgs inventārs ar ko trenēties.   

Kādā jaukā dienā mēs - Audriņu pamatskolas 

skolēnu pašpārvalde uzņēmāmies koordinēt projekta 

iesniegšanu Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības 

pārvaldes konkursā par finansējuma piešķiršanu in-

ventāra un aprīkojuma iegādei jaunatnes projektiem 

2016. gadā. Rezultātā mums tika piešķirti 580.00EUR 

ielu basketbola grozu un ielu futbola grozu iegādei.  

Skolēnu pašpārvaldes sapulcē nolēmām, kuru 

inventāru iegādāsimies, bet finansējuma atbalsts pilnī-

bā netika iegūts projekta konkursā, tāpēc lūdzām sko-

las direktori līdzfinansēt inventāra iegādi no skolas 

budžeta.  

Ziemas periodā aktīvi trenēsimies ielu basket-

bolā un ielu futbolā, bet pavasarī notiks pirmās sacen-

sības, ko nolēmām rīkot patstāvīgi. Jaunieši no mūsu 

skolas varēs startēt STREET GAMES sacensībās arī 

citās pilsētās. Ar organizētajiem pasākumiem vēla-

mies ne tikai pierādīt, ka tas ir interesanti un aizraujo-

ši, bet arī atturēt pagasta jauniešus no kaitīgiem iera-

dumiem (pīpēšanas, alkohola, narkotikām), veicināt 

jauniešu veselīgu dzīvesveidu, interesi par sportu, liet-

derīgu brīvā laika pavadīšanu pēc mācībām, starpbrī-

žos, brīvdienās un vasaras laika periodā.  

Audriņu pamatskolas skolēnu pašpārvalde 
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“Daba ir vienīgā grāmata, kurai visas 

lapas liela satura pilnas” 

                           Johans Volfgangs Gēte 

Pirmais rudens mēnesis, septembris, Aud-

riņu pamatskolā sākās ne tikai ar mācību stundām, bet 

arī ar aktīvu ārpusstundu darbu. Visu pagājušo mācību 

gadu mūsu skolēni piedalījās gan makulatūras, gan 

nolietotās elektrotehnikas  vākšanas konkursā. Mēs 

cītīgi pastrādājām, jo gribējām, lai mūsu Dzimtene 

vienmēr būtu sakopta, nepiesārņota, skaista. Pēc liela 

paveiktā darba, maijā, mācību gadu noslēdzot, mēs 

nopelnījām braucienu uz vides festivālu  Lucavsalas 

atpūtas parkā Rīgā. Bet, uzsākot jauno mācību gadu, 

“Zaļā josta”  uzdāvināja mūsu skolēniem vēl vienu 

brīnišķīgu iespēju – Rīgas zoodārza apmeklējumu.   

Bērni bija sajūsmā! Rīgas Nacionālais Zoodārzs  - vie-

na no iecienītākajām un iemīļotākajām brīvā laika pa-

vadīšanas vietām visiem bērniem Latvijā. Lai uzmanī-

gi apskatītu un izpētītu visu ZOO teritoriju ar tās ie-

mītniekiem, ir nepieciešama vesela diena. Pērtiķu, ži-

rafu mājas, terārijs, eksotiskie  putni un citi 

“iedzīvotāji”  piesaistīja bērnu uzmanību. Par īstu pie-

dzīvojumu kļuva tropu mājas apmeklējums. Neparasti 

kukaiņi, abinieki izbrīnīja mazos dabas pētniekus. 

Zvēri dzīvē pavisam nav tādi kā attēlos. Plēsoņi  bija 

mierīgi un neizskatījās izsalkuši, agresīvi. Pērtiķi, ot-

rādi, skraidīja, ākstījās, mēdījās. Kazas un aitas vispār 

varēja paglaudīt un samīļot. Vāvere – diedelniece lē-

kāja, mēģinot ieskatīties apmeklētājiem acīs. Pēc zoo-

dārza apmeklēšanas mazie ceļotāji nebija nemaz no-

guruši. Dodoties mājās,  mēs vēl iegriezāmies atpūtas 

centrā “Lido”. Gardās maltītes, jautrās atrakcijas, spē-

les un citas aktivitātes gaidīja mūs ceļojuma nogalē. 

Burvīgā diena tuvojās nobeigumam. Šajā mācību gadā 

noteikti piedalīsimies visos “Zaļās jostas” izsludināta-

jos konkursos. Tā ir lieliska iespēja būt draudzīgam 

dabai, piekopt “zaļo” domāšanu, paplašināt redzeslo-

ku, aktivizēt izglītojamo pētniecisko darbību un sek-

mēt radošo iniciatīvu.  

Audriņu pamatskolas skolotāja 

Oksana Brokāne 
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Ciemos pie Grāmatu Tārpiņa. 

Šā gada 7. novembrī Audriņu pamatskolas 

pirmklasnieki devās uz skolas bibliotēku, lai iepazī-

tos ar vietu, kur “dzīvo” grāmatas. Bibliotēkas stun-

das mērķis - iepazīstināt bērnus ar bibliotēku. Uzde-

vumi - izraisīt bērnu interesi par skolas bibliotēkā 

notiekošajiem procesiem, kā arī radīt priekšstatu par 

bibliotēkā iegūstamās informācijas dažādību. 

8 Turpinājums  9.lpp. 
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Nedēļu pirms nodarbības bērni saņēma 

Grāmatu Tārpiņa sūtītu ielūgumu. Kopā ar klases 

audzinātāju noteiktajā laikā devās uz skolas bibliotē-

ku. Pirms tam sagatavoja dāvanu - zīmējumu Grāma-

tu Tārpiņam. Skolas bibliotekāre sagaidīja bērnus, tad 

aicināja doties ceļojumā pa savu valstību. Bibliotēkā 

bija izvietoti plakāti ar apgalvojumiem: “Es esmu bi-

jis bibliotēkā”, “Es zinu, ko dara bibliotēkā”, “Es es-

mu kādas bibliotēkas lasītājs”, “Es nekad neesmu bi-

jis bibliotēkā”. Bērni kopā ar skolotāju izlasīja teiku-

mus un nostājās pie tā plakāta, kurš atbilda katram 

bērnam. Bibliotekāre noskaidroja, ko bērni zina par 

grāmatu krātuvi, parādīja, izstāstīja par bibliotēkas 

iekārtojumu, kur atrast grāmatiņas, kā kļūt par lasītā-

ju, kādi noteikumi jāievēro. Kad visas atbildes bija 

saņemtas, bērni veica uzdevumus darba lapā. Noslē-

gumā bērni saņēma no Grāmatu Tārpiņa un skolas 

bibliotekāres sertifikātu par veiksmīgu bibliotēkas 

apmeklējumu. 

Paldies par atsaucību 1. klases audzinātājai 

Tatjanai Vabalei! 

 Skolas bibliotekāre Sandra Jeršova 

9 

       Audriņu pamatskola piedalās konkursā    

“TALANTU ŠOVS” 

 

2016. gada 12. oktobrī Audriņu pamatskolas 7. klases 

skolēni Deniss Bobovičs, Vitālijs Bražats, Vladislavs 

Burovs un Jelena Putina piedalījās Rēzeknes Mākslas 

un dizaina vidusskolas rīkotajā konkursā 

„TALANTU ŠOVS”. Kopumā konkursā piedalījās 10 

komandas no Rēzeknes pilsētas skolām, Audriņu pa-

matskolas komanda bija vienīgā Rēzeknes novada 

skolu pārstāve. 

Konkursā bija iespēja parādīt savu talantu, pielaikot 

kādu no nākotnes profesijām, piedalīties viktorīnā, 

izveidot tērpu manekenam, darboties ar šķērēm, līmi, 

FaceArt krāsām, karsto pistoli, kartonu un kreppapī-

ru, celofānu, ātršuvēju, adatu un diegiem. 

Komandām, dodoties uz konkursu, bija jāsagatavo 

mājas uzdevums – talantu priekšnesums pēc izvēles – 

deja, dziesma, teatrāls uzvedums. Jelena Putina kopā 

ar savu māsu 4. klases skolnieci Anastasiju Putina 

prezentēja muzikālu priekšnesumu, izmantojot glā-

zes. Visaktīvākais komandas dalībnieks Vitālijs Bra-

žats uzņēmās komandas kapteiņa lomu un lieliski tika 

ar to galā, atbalstot un uzmundrinot savus komandas 

biedrus. 

Iespēja piedalīties šāda veida konkursos ir lieliska 

iespēja bērniem pilnveidot savas komunikācijas pras-

mes, iegūt pieredzi un redzēt kā vienu un to pašu uz-

devumu var veikt, izmantojot dažādus paņēmienus. 
                                     Audriņu pamatskolas skolotāja 

                                                            Anžela Sigajeva 

Audriņu pamatskola piedalās  

radošajā konkursā 

„ Mana sapņu soma”Rēzeknē 

 
2016. gada 31. oktob-

rī, Audriņu pamatsko-

las 6.klases  skolniece 

Dajana Vasiļjeva pie-

dalījās radošajā kon-

kursā „Mana sapņu 

soma’’. 

Konkursā tika ie-

sniegtas 27 somas no 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzijas, Audriņu 

pamatskolas pulciņa 

„Brīnumadatiņa”, Ru-

dzātu speciālās internātpamatskolas, Mākoņkalna pa-

gasta Brīvā laika  pavadīšanas centra “Strops”, ARPC 

pulciņa “Šūšanas darbnīca”.  

Konkursa darbi tika vērtēti divās vecuma gru-

pās, pēc  konkrētiem kritērijiem: darba atbilstība iz-

virzītai tēmai, radošums un oriģinalitāte, darba kvali-

tāte un somas dizains.  

Vecuma grupā no 10 līdz 14 gadiem  1. vietu 

ieguva Dajana Vasiļjeva no Audriņu pamatskolas.  
Apsveicam Dajanu Vasiļjevu un viņas pulciņa 

vadītāju Anželu Sigajevu! 
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Krāsainās dienas Audriņu pamatskolā. 

      No 7.novembra līdz 11. novembrim Audriņu pa-

matskolā jautri un azartiski noritēja „Krāsainā nedē-

ļa”. Visas nedēļas garumā skolēni un skolas darbinie-

ki tika aicināti ģērbties konkrētas krāsas apģērbā.  

Katra diena tika veltīta savai krāsai.   

   Pirmdiena bija veltīta zaļajai krāsai. Tā ir dzīvības 

krāsa.  

Otrdien skolēni izvēlējās apģērbu dzeltenā krāsā. Tā ir 

intelekta krāsa un  ļoti aktīva un radoša, kas palīdz 

koncentrēt spēku un uzmanību vēlamajā virzienā, lai 

varētu sasniegt mērķi. 

Zilā krāsa dominēja trešdien.  Tā simbolizē sadarbību, 

saprāta spēku, lojalitāti.  

Ceturtdiena – sarkanā krāsa. Mīlestības, varas un 

uguns krāsas diena.  

Krāsainā nedēļa tika noslēgta ar melnbalto krāsu. 

   Tā bija jauka, krāsaina nedēļa! Paldies bērniem un  

skolotājiem par  piedalīšanos un  atsaucību. 

Paldies visiem vecākiem, kuri palīdzēja saviem 

bērniem atrast garderobē drēbes noteiktajā krāsā. 

Audriņu pamatskolas  skolotāja Alīna Krasovska 

Margarita-1994@inbox.lv 

 

Putras dienas 

Audriņu pamatskolā 

Veselīgam, saba-

lansētam uzturam ir liela lo-

ma  cilvēka, it īpaši bērna, 

dzīvē. Panākumi mācībās, 

aktīva sportošana, radoša do-

māšana balstās uz veselīgu 

dzīvesveidu.  

 Lai veicinātu izglī-

tojamo veselīgu dzīvesveidu,  

jau trešo gadu Audriņu pamatskolas skolēni piedalās 

“Vislatvijas Putras programmā”. 

 1.-3. klases skolēni uzsāka “Lielā Putrin-

ga” pasākumu ciklu ar prezentācijas noskatīšanos par 

graudaugu lomu uzturā. Bērni minēja mīklas, piedalī-

jās konkursos. 

Vecāki arī nepaliek ārpus aktīvās un rado-

šās darbošanās. Kopā ar 

bērniem piedalījās  iemīļo-

tākās putras recepšu kon-

kursā. Visi “garšas šedev-

ri” tika rūpīgi pierakstīti un 

noformēti  uz vienreizējās 

lietošanas šķīvjiem- tāds 

bija noteikums.  

  10.oktobrī visi kopā jautri 

nosvinējām Putras dienu.  

Pateicoties 1. klases izglī-

tojamā Denisa Tihomirova 

mammas Svetlanas aktīvai līdzdalībai, nogaršojām arī 

burvīgu putru.  

Paldies par atsaucību 1.-3. klašu skolēniem 

un viņu audzinātājām, kā arī vecākiem par brīnišķīgi 

noritējušiem svētkiem!  

Oksana Brokāne, 

Audriņu pamatskolas skolotāja   
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Bezmaksas 

      

 Atbildīgā par izdevumu              M.Platonova 


