
             ATBALSS      
AUDRIŅU PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 2017.gada aprīlis-maijs 

                                          PAGASTA PĀRVALDES ZIŅAS 

           AUDRIŅU KN AFIŠA 

   1. jūnijā plkts. 13:00 BĒRNĪBAS SVĒTKI 

Pagasta piecgadnieku sveikšana, amatierteātra 

izrāde, piepūšamās atrakcijas visiem bērniem. 

 

   23.jūnijā plkst.20:00 

LĪGO VAKARS LAUKUMĀ PIE  

AUDRIŅU KN 

Pašdarbības kolektīvu koncerts, Jāņu sveikšana, 

Jāņu ugunskurs un dejas 90.gadu ritmos 

     
     

            

       Vēlēšanu kalendārs 
          
         Balsošanas kārtība: 
 

  Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu   
dienā, 3.jūnijā, ir no plkst. 7.00 līdz 22.00.  
 Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas  
  stundas dienā var nobalsot iepriekš: 
 

31.maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00, 
1.jūnijā: no plkst.    9.00 līdz 12.00, 
2.jūnijā: no plkst.   10.00 līdz 16.00. 
 

   Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ  

  nevar nokļūt iecirknī,  

no 29.maija var pieteikt balsošanu 

savā atrašanās vietā.  

Šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs  

vēlēšanu dienā atradīsies sava iecirkņa  

teritorijā. 

Par transporta nodrošināšanu  

Audriņu pagasta iedzīvotājiem  

Pašvaldību vēlēšanu dienā  

2017.gada 3.jūnijā 

Lai nodrošinātu Rēzeknes novada 

Audriņu iedzīvotājiem iespēju nobal-

sot pašvaldību vēlēšanās 2017.gada 

03.jūnijā, Audriņu pagasta pārvalde 

organizē transportu. Reisi tiek organi-

zēti šādos laikos: 

10.00- Mežāres - Audriņi; 

10.45- Audriņi- Mežāres; 

10.30- Audriņi - Dovidovka –

Puderova (pie veikala) - Pustoška -

Audriņi; 

11.15- Audriņi –Pustoška- Puderova 

(pie veikala)- Dovidovka – 

Audriņi. 
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  Jau ziediem rotātas pļavas, 
  Jau dziesmām viļņojas gaiss, 
  Gaišs zaļums sedz kalnus un gravas: 
  Klāt maijmēness debešķīgais. 
 
                                      (E.Veidenbaums) 

https://www.cvk.lv/pub/public/31494.html
https://www.cvk.lv/pub/public/31494.html
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  Par aukstā ūdens  

un kanalizācijas cenām Audriņu   

un Krupu ciemā. 
    Šī gada 2.martā tika pieņemti Rēzeknes 

novada saistošie noteikumi Nr.82 

““Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpo-

jumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rē-

zeknes novada pašvaldībā”. Noteikumi ir 

publicēti Rēzeknes novada izdevuma 

“Rēzeknes novada ziņas” 14.aprīļa numurā. 

Pagasta iedzīvotāji, kas apmeklēja iedzīvotāju 

sapulci 18.aprīlī, jau ir informēti par izmai-

ņām ūdens apgādē, kādas stājušās spēkā ar šo 

noteikumu publicēšanas dienu. Šeit publicē-

sim svarīgāko informāciju: 

     No 1.maija ūdens patēriņš bez skaitītāja 

izmaksā dārgāk. Par aukstā ūdens un kanali-

zācijas lietošanu bez skaitītāja cena tiks aprē-

ķināta, izejot no ūdens patēriņa normas 

5kub.m/ uz cilvēku mēnesī, kas atbilst Latvi-

jas Būvnormatīvos noteiktajai normai.  

Cena par ūdens lietošanu bez skaitītāja ir  

3,75euro/ uz cilvēku mēnesī. Kanalizācijas 

maksa ir 3,60 euro/ uz cilvēku mēnesī. Šī cena 

attiecas gan uz privātmājās, gan daudzdzīvok-

ļu mājās dzīvojošajiem. 

      Bez maksas skaitītājus uzstāda privāt-

mājās dzīvojošajiem iedzīvotājiem. Ūdens 

skaitītājus privātmājās Audriņu pagasta pārval-

de uzstāda par saviem līdzekļiem. Mājas īpaš-

niekam ir jāatvēl vieta skaitītāja uzstādīšanai, 

kā arī jānodrošina montāžas materiāli (krāni, 

caurules, u.t.t). 

     Daudzdzīvokļu mājās skaitītāja uzstādīša-

na ir paša īpašnieka ziņā, tāpat kā līdz šim. 

Jebkurām darbībām ar skaitītāju (uzlikšanai, 

noņemšanai, maiņai) jābūt saskaņotai ar pa-

gasta pārvaldi, kura noplombē skaitītāju tā 

maiņas gadījumā, kā arī piefiksē skaitītāja rā-

dījumus. Katram skaitītājam ir jāveic tā maiņa 

(verifikācija) vienu reizi četros gados. 

 Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs E. A. Bindemanis 

Labdarības koncerts "With an open 

heart" Rēzeknē. 

    Šī gada 10. maijā Rēzeknes kultūras namā notika-

jauks labdarības koncerts "With an open heart". Kon-

certu organizēja un vadija Rēzeknes 2. vidusskolas 

skolēni, kuriem bija cēls mērķis - savākt ziedojumus 

smagi slimajiem bērniņiem, lai viņi varētu ārstēties, 

atlabt un būt veseli.  

     Šajā koncertā piedalījās talantīgi un radoši skolēni 

no Rēzeknes skolām un klubiem, kuri piepildīja zāli 

ar skanošām dziesmām, dejām un mūzikas skaņām.          

Šajā koncertā piedalījās divas talantīgas Audriņu pa-

matskolas  4. klases skolnieces - skanīgo balsu 

īpašnieces  - Milana Ovčinnikova un Elīna Melāne.  

     Paldies organizatoriem un atbalstītājiem, kā arī 

vecākiem, kuri palīdzēja, lai būtu šāds koncerts, kurš 

iepriecina, ar savāktajiem līdzekļiem, ne tikai bērnus, 

kuriem tas ir nepieciešams, bet arī tos, kuri apmeklēja 

un baudīja šo koncertu. 

                                 
  Audriņu pamatskolas skolotāja Dace Vasiļevska 

SKOLAS ZIŅAS 
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Lielā talka Audriņu pagastā 

    Šī gada talka Audriņu pagastā bija īpaša. 

Iepriekšējos gados esam daudz darījuši pagas-

ta teritorijas atbrīvošanā no atkritumiem. 

2015. un 2016.gadā izvesti vairāk kā 100 ton-

nas atkritumu, novāktas trīs sagruvušas ēkas, 

sakārtota teritorija. 

   Šogad nolēmām padarīt skaistāku vidi, kurā 

dzīvojam, strādājam un atpūšamies. Ierīkojām 

puķu dobi pie pagasta pārvaldes un stādījām 

dzīvžogu pie Kultūras nama. Talkā piedalījās 

ap 30 pagasta pārvaldes darbinieki, jaunieši, 

stipendiāti. Visu nedēļu pirms talkas tika kop-

ta pagasta teritorija. Mūsu stipendiāti pārstai-

gāja pagasta autoceļus un savāca ceļmalās iz-

           Pateicības 

    Pateicību vēlos izteikt pagasta pārvaldes 

darbiniekiem: Tamārai Smirnovai par garšī-

go talkas zupu un mūsu uzmundrināšanu, 

Inesei Pridānei par dārznieces talantu, Vitol-

dam Vabaļam, kurš jau mēnesi pirms talkas 

sāka veikt visus sagatavošanas darbus, 

M.Studenai, I.Studenai, N.Volnuhinam, 

A.Melanam, V.Karpovam un citiem. 

Paldies mūsu stipendiātiem, kuri piedalījās 

gan talkas sagatavošanas darbā, gan pašā 

talkas dienā – S.Kadolam, A.Žukovam, 

V.Višņakovai, I.Miroļubovam, I.Usačovam, 

J.Tihomirovai, A.Bondarjukai, 

L.Grigorjevai un citiem. 

Paldies Audriņu ciema iedzīvotājiem, kuri 

nenobijās no lietainās sestdienas un izgāja 

sakopt savus īpašumus un piedalīties pagas-

ta teritorijas labiekārtošanā – J.Vasiļjevam, 

D.Vasiļjevam, T.Ovčinnikovai un citiem. 

Paldies talkotājiem, kas Krupu ciemā Alda 

Teirumnieka vadībā sakopa mājas “Atbalss” 

teritoriju. 

          Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs  

                                        E.A. Bindemanis 



SKOLAS ZIŅAS 
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 Dakteris Aikāsāp apciemoja  
mazos audriniešus  

Uzreiz pēc pavasara brīvlaika, lai palīdzētu 

izglītojamajiem labāk iejusties mācību proce-

sā, Audriņu pamatskolā ciemojās īsts dakteris 

Aikāsāp ar savu izklaidējošo un izglītojošo 

programmu. Atraktīvs priekšnesums - pilns ar 

dziesmām, dejām, dzejoļiem - sagādāja mūsu 

izglītojamajiem patiesu gandarījumu. Dakteris 

un viņa sabiedrotie – čalis un zaķis, piedāvāja 

mazajiem skatītājiem joku un brīnumu pilnu 

priekšnesumu. Bērni dejoja jau sen aizmirsu „ 

La Macarena”, skaitīja „cāļus rudenī”, lidoja 

ar Karlsonu... Tomēr bērni ne tikai izklaidējās, 

bet arī rotaļājoties atkārtoja drošības noteiku-

mus ikdienā. Kaut gan pasākums bija pare-

dzēts sākumskolas vecuma bērniem, tajā lab-

prāt piedalījās arī vecāko klašu izglītojamie, 

mūsu topošie absolventi – devītklasnieki. Un, 

spriežot pēc viņu jautrā noskaņojuma, teātra 

izrāde bija izdevusies.  

 Lielu paldies sakām teātra aktieriem 

par bērnības nedzīstošo dzirkstelīti dvēselē, 

kas spēj iekurināt prieka ugunskuru un ceram 

uz turpmāko sadarbību! 

                 Audriņu pamatskolas skolotāja 

                                        Oksana Brokāne  

Mācīties - tas ir moderni! 

No 3.04. līdz 28.04. Audriņu pamat-

skolas bibliotēkā ikvienam bija iespēja iepazī-

ties ar jaunākajiem materiāliem karjeras izvēlē 

un apskatīt izstādi “Izglītība un Karjera 2017”. 

Apmeklētāji varēja iegūt informāciju par 

valsts un privātajām augstskolām, vidus-

skolām, koledžām, arodskolām, kā arī mā-

cību centriem, tālmācību un e-studijām.  

Vislielākā atsaucība bija no 9. 

klases skolēniem, jo viņi pavisam drīz pa-

beigs skolu. Skolēni interesējās par uzņemša-

nas noteikumiem, studiju apmaiņas iespējām, 

praksi prestižos uzņēmumos studiju laikā un 

daudzveidīgām ārpusstudiju aktivitātēm. Lie-

lākā daļa devītklasnieku jau ir izvēlējušies, uz 

kurām mācību iestādēm dosies pēc skolas 

beigšanas. Novēlēsim veiksmi un sapņu pie-

pildīšanos! Lai veicas, devītie! 

           Sandra Jeršova, skolas bibliotekāre 

SKOLAS BIBLIOTĒKĀ 
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Priecīgas Lieldienas Audriņu  
pamatskolā! 

  Lieldienas ir Jēzus Kristus Augšāmcel-

šanās svētki, kurus visā pasaulē cilvēki atzīmē 

ar lielu prieku. Pēc garas, drūmas ziemas gan 

dabā, gan visu dzīvo radījumu dvēselēs strauji 

ieskrien pavasaris. Kaut gan šogad laika pro-

gnoze nesolīja saulainas dieniņas, tomēr pava-

sara dvesma jau ir jūtama visapkārt.  

Lieldienu svētki nenorobežojas ar vienu 

dienu – svētdienu. 

Visu turpmāko nedē-

ļu ir jāsvin Lieldie-

nas – jābrauc cie-

mos, jāuzņem viesi, 

jācienā ar svētku 

maltīti, jādejo, jā-

dzied un jāpriecājas 

par dzīvi, tāpēc Aud-

riņu pamatskolas lie-

lā un draudzīgā sai-

me kopā jautri no-

svinēja Lieldienas. 

Aizraujošas spēles, konkursi, olu ripināšana, 

mīklu minēšana    izraisīja klātesošo interesi 

un vēlmi aktīvi 

piedalīties.  

Savu radošo iztēli 

un meistarību bēr-

ni varēja demon-

strēt, izvirzot iz-

rotātas Lieldienu 

olas konkursam - 

skatei. Dalībnieku 

skaits bija apbrī-

nojami liels. Ne-

skatoties uz to, 

visi 24 darbu au-

tori saņēma nelie-

las balviņas dažādās nominācijās. Pēc izglīto-

jamo un mācību spēku atsauksmēm Lieldienu 

svētki noritēja jautri un aizraujoši.  

Liels paldies visiem klašu audzinātā-

jiem, kuri palīdzēja svētku sagatavošanas un 

organizēšanas procesā! Pateicamies arī mūsu 

skolēniem- aktīviem, radošiem optimistiem!  

                  Audriņu pamatskolas skolotāja 
                                          Oksana Brokāne 

  

KAPUSVĒTKI Rēzeknes novada 

Audriņu pagastā 

1. jūlijā plkst. 15.00 – Strankaļu kapsētā 

1. jūlijā plkst. 14.00 – Kuciņu kapsētā 

17. jūnijā plkst. 14.00 – Mežāru kapsētā 

10. jūnijā plkst. 14.00– Staudžu kapsētā 

29. jūlijā plkst. 14.00 – Vabaļu kapsētā 

15. jūlijā plkst. 14.00 – Skredeļu kapsētā 

29. jūlijā plkst.14.00 – Vusaru kapsētā 

01. jūnijā plkst. 12.00– Audriņu kapsētā 

11. jūlijā plkst. 13.30– Drebu kapsētā 

3. jūnijā plkst. 7.00– Fiļkinas kapsētā 

4. jūnijā plkst. 7.00– Hvorobinas kapsētā 

10. jūnijā plkst. 14.00– Staudžu kapsētā 

2. jūnijā plkst. 8.00– Puderovas kapsētā 

3. jūnijā plkst. 7.30– Puderovas kapsētā 

AUDRIŅU PAGASTĀ 
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KULTŪRAS PASĀKUMI  

6 

 4. maijā – Latvijas neatkarības dienā – kopā 

pulcējās skolēni, skolotāji,pašdarbnieki, pa-

gasta parvaldes darbinieki un pagasta Goda 

seniori… Audriņu pagasta iedzivotāji sāka 

Latvijas simtgadei veltīto pasākumu mara-

tonu, kurš turpināsies visa gada garumā. 

Skolēni izgatavoja latvju tautas rakstu zīmes 

no koka un ar tām izrotāja laukumu pie 

ugunskura. Kamēr gatavojās  svētku putra, 

triju paaudžu pārstāvji teritorijā pie 

pieminekļa Audriņu traģēdijas upuriem ie-

stādija  trīs ozolus. 

 Tad visus pulcēja Baltā galdauta svētki. 

Galdā tika likta pēc senču receptēm gatavota 

putra ar ceptu speķi, zāļu tēja.un veikala 

“SLAVANNA ” dāvinātie gardie pīrādziņi. Raiti 

vijās sarunas, apspriedās nākotnes plāni un 

padarītie darbi. Stiprais vējš nemazināja 

saulaino svētku noskaņojumu. 

5. maijā Audriņu pagasta iedzīvotāji 

piedalījās svinīgajā gājienā, kurš tika veltīts 

100.Latgaliešu kongresa atklāšanai. 

7.majā laukumā pie Audrinu KN skanēja ka-

ra laika dziesmas. Koncertā piedalījās Viļānu 

KN vokālais ansamblis “Sudaruški”, 

Strūžānu KN krievu dziesmu ansamblis 

“Raduga” un Audriņu KN krievu dziesmu 

ansamblis “Ivolga”. Pasākuma dalībnieki 

nolika ziedus pie Pieminekļa Audriņu 

traģēdijas upuriem un noslēgumā piedalījās 

tradicionālajās vakariņās, kur baudīja uz 

ugunskura gatavoto sautējumu un zāļu tēju. 

8. maijs – Otrā pasaules kara upuru 

piemiņas diena. Pie pieminekļa Audriņu 

tragēdijas upuriem pulcējās Audriņu pa-

matskolas skolēni un skolotaji, Audriņu PII 

audzēkņi un audzinātāji, un pagasta ie-

dzīvotaji. Skanēja dzejas rindas un-

pieminekļa pakājē nogūlās ziedi. Pasākuma 

dalībnieku ceļš turpinajās uz Ančupānu 

memoriālu un Rēzeknes tirgus laukumu. 

Klusuma brīži un ziedu nolikšana, Audriņu 

pagasta pārvaldes vadītaja E.A.Bindemaņa 

un Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja 

M.Švarca uzrunās izskanēja doma par to, 
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ka piemiņas pasākumi top organizēti ar 

vienu vienīgo mērķi – atgādināt cilvēkiem un 

cilvēcei par šausmām un upuriem, ko nes 

ikkatrs karš un nepieļaut to atkārtošanos. 

9.maijā notika ikgadējāis aizlūgums par 

Audriņu traģēdijas upuriem Ančupānos un 

Rēzekne tirgus laukumā – Audriņu vīriešu 

publiskas nošausanas vietā. 

      13. maijā visi Audriņu KN pašdarbības 

kolektīvi piedalījas Mākoņkalna TN or-

ganizetajā Māmiņu dienai veltītajā pasākumā. 

Skanēja dziesmas un dzejas rindas par pav-

asari, māmiņu un vecmāmiņu. Amatierteatris 

atgādināja dažus notikums no bērnu un 

pieaugušo dzīves. 

14.maijā bērnu vokalā grupa “Podziņas” pul-

cēja skatītājus– Ģimeņu svētku dalībniekus. 

Skanēja “Podziņu” jautrās dziesmas par 

mammu un tēti, par laimi un prieku. 

   Pasākuma dalībnieki iestādīja jaunu 

Ziemassvētku egli laukumā pie kultūras na-

ma ar cerību, ka jau šogad varēsim iedegt 

viņas zaros Ziemassvētku gaismiņas un 

priecāties par to, ka Audriņu ciems paliek 

arvien skaistāks.  

Vēlamies izteikt pateicību visiem pagasta ie-

dzīvotājiem, kuri padalījas ar lietotām man-

tam – daudziem ir noderejušas drēbes un 

mantas, kuras bija iespēja par velti paņemt 

pasākuma laikā Audriņu KN telpās. 

Paldies visiem dalībniekiem un skatītājiem 

par aktivitāti, atsaucību un applausiem. 

Gaidīsim ciemos arī Bērnības svētkos un  

Līgo vakarā!  

 

 

                

Audriņu KN vadītāja  

Tamāra Smirnova 
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AUDRIŅU PAMATSKOLĀ 

Mums – 65. 

Audriņu pamatskola atzīmēja savu 65. gadu 

jubileju. Dažus mēnešus pirms šīs dienas skolā 

valdīja lielā rosīšanās – tika sūtīti uzaicināju-

mi, gatavojās koncertprogramma, dāvanas. 

      Beidzot pienāca tas priecīgais tikšanās brī-

dis. Sestdien, 29.aprīlī, ar gaisa baloniem izro-

tātajā skolā ieradās tie, kas kādreiz sēdēja so-

los vai strādāja šeit. Viesi gatavojās teikt ap-

sveikuma vārdus savai skolai. 

      Skola plaši atvēra durvis un aicināja ieiet, 

lai visi varētu apskatīt tās skaisto noformēju-

mu un moderno aprīkojumu. 

      Ieskanējās aizraujošā mūzika un svētki sā-

kās. Pasākumu atklāja skolas absolventi Tatja-

na Putina un Nikita Krupennikovs. Ar runu 

uzstājās skolas direktore Liāna Teirumnieka. 

Skolu apsveica ar jautrām dziesmām un aiz-

raujošām dejām. Klātesošajiem tika demon-

strēta filma par skolu. 

    Ar skaļiem aplausiem absolventi apsveica 

skolotājus un skolas darbiniekus, kuri kādreiz 

strādāja šajā skolā. 

     Apsveikt skolu atnāca arī Audriņu pagasta 

pārvaldnieks Aleksandrs Bindemanis, Audriņu 

KN direktore Tamāra Smirnova ar vokālo an-

sambli “Ivolga”, Audriņu pagasta bibliotēkas 

vadītāja Margarita Platonova, Audriņu PII 

skolotāja Līvija Bobrova. 

    Ansambļa “Podziņas” meitenes iepriecināja 

viesus ar jautrām dziesmām, bet dažādu gadu 

absolventi uzlaboja garastāvokli ar nelielām 

teātra izrādēm. 

     Visi viesi ieradās ar dāvanām, kuras padarīs 

skolu vēl jaukāku. 

      Šogad aktīvākie bija 1987.gada absolventi. 

30 gadus atpakaļ viņi pabeidza skolu, bet šajā 

dienā viņiem izdevās satikties un atcerēties 

skolas gadus. 

      Paldies visiem kas ieradās uz svētkiem un 

tiem, kas palīdzēja šos svētkus organizēt.  

                               

                        Audriņu pamatskolas skolotāja  
                                           Alīna Krasovska 
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SKOLAS ZIŅAS 

  Audriņu pamatskolas 9. klase apmeklē  

pasākumu “Izglītība un Karjera 2017” 

 

    Trešdien, 22. 

martā Austrum-

latvijas radošo 

pakalpojumu 

centrā 

“Zeimuļs” noti-

ka reģionālā pro-

fesionālās un 

augstākās izglītī-

bas iestāžu izstā-

de “Izglītība un 

Karjera 2017”, 

uz kuru devās 

Audriņu pamat-

skolas 9. klases 

skolēni. 

Izstādē skolēnus gaidīja profesionālās 

un augstākās izglītības iestādes no visas Latvi-

jas: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Dau-

gavpils Universitāte, Baltijas Starptautiskā 

akadēmija, Transporta sakaru institūts, Rēzek-

nes Tehnikums, Malnavas koledža, Latvijas 

Universitātes P.Stradiņa  

Medicīnas koledža, Rēzeknes Mākslas 

un dizaina vidusskola, Barkavas profesionālā 

vidusskola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, kā 

arī Nacionālo Bruņoto spēku rekrutēšanas cen-

tra pārstāvji. 

Skolēni aplūkoja stendus par mācību 

iestādēm un izglītības iespējām, tikās gan ar 

pasniedzē-

jiem, gan 

ar audzēk-

ņiem un 

studen-

tiem, inte-

resējās par 

sev piemē-

rotākās 

profesijas 

izvēli. Iz-

stādē varē-

ja saņemt 

konsultāci-

jas, infor-

matīvus 

materiālus, 

kā arī pie-

dalīties da-

žādās akti-

vitātēs. 

 

Sarunā ar Nodarbinātības Valsts aģen-

tūras pārstāvēm skolēni uzzināja, kādu infor-

māciju var gūt NVA mājas lapā, kā izpildīt tes-

tu, lai noteiktu piemērotāko darba jomu un 

veidot savu karjeru. 

     Atgriežoties skolā, jaunieši turpināja ap-

spriest redzēto un dzirdēto. 

                
                          klases audzinātāja Sandra Jeršova 
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                                               Sludinājums  
  
          Audriņu pagasta pārvalde piedāvā iznomāt zemi “Lidlauks 
Rēzekne1” (zemes vienības kadastra apzīmējums  7842 005 0377) Audriņu 
pagastā, Rēzeknes novadā, daļu 19,0 ha platībā.  
                                                   Zvanīt pa tālruni :   29467978 

AUDRIŅU PAGASTĀ 
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AUDRIŅU PAMATSKOLĀ 

Jauns pavasaris - jauni iespaidi! 

Klāt pavasaris - vēss, lietains un vējains. Pa-

retam caur mākoņiem izspraucas kāds saulstariņš. 

Mēs esam noilgojušies pēc saules, ķeram tos retos 

mirkļus, lai palutinātu sevi ar siltumu. 

Pavasaris ir laiks, kad darba pilnas rokas, viss 

ir jāpaspēj. Darba dienu ritms mijas ar nelielu atelpu - 

brīvdienām, kuras var pavadīt lietderīgi un interesanti. 

Tā arī radās ideja doties tālākā braucienā. 22. aprīlī 

Audriņu pamatskolas skolēni (klases audzinātājas Je-

lena Pimahova un Sandra Jeršova) nokļuva divās bur-

vīgās, bet tajā pašā laikā tik dažādās pasaulēs - saldu-

mu un spēkratu. 

 Pirmo dienas daļu mēs pavadījām “Laimas” 

šokolādes muzejā. Saldā stāsta sākumā katrs saņēmām 

īpašo ieejas karti ar QR kodu, piereģistrējot kuru, va-

rējām izveidot savu profilu „Laimas” šokolādes muze-

ja mājas lapā. Ieejas karte un izveidotais profils mums 

noderēja, lai apskatītu muzejā uzņemtās fotogrāfijas 

un video. Kamēr baudījām karsto „Laimas” šokolādi, 

ekskursijas vadītāja pastāstīja, kā top iecienītie saldu-

mi, atklāja šokolādes gatavošanas noslēpumus. Kat-

ram bija iespēja izgatavot pašam savu šokolādes tāfe-

līti ar īpašu mīlestības vēstījumu, ko varēja paņemt 

līdzi kā saldu atmiņu par muzeja apmeklējumu. 

 Savukārt lielākais seno spēkratu muzejs Balti-

jas valstīs - Rīgas Motormuzejs mūs pārsteidza ar eks-

ponātu dažādību. Mēs apskatījām pastāvīgo ekspozīci-

ju, kas veltīta seno automašīnu, motociklu un velosi-

pēdu vēsturei Latvijā un pasaulē, aptverot laika posmu 

no 19. gadsimta līdz 20. gadsimta beigām. Visilgāk 

bērni uzkavējās pie auto - moto sporta eksponātiem un 

kulta automobiļiem. Braucot mājās iegriezāmies atpū-

tas centrā ”Lido”, lai aplūkotu Lieldienu kompozīcijas 

un nobaudītu garšīgas, sātīgas pusdienas. 

Bērnu un vecāku atsauksmes liecināja, ka 

brauciens bija aizraujošs un izzinošs. Mācību ekskur-

sija ir viena no darba formām, kā veicināt patriotis-

mu, veidot skolēnu emocionālo pasauli, nodrošināt 

aktīvu atpūtu, kā arī brīnišķīgi pavadīt laiku. 

                                                Sandra Jeršova, 

Jelena Pimahova 
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AUDRIŅU PAGASTA BIBLIOTĒKĀ 

    Dāvana no visas sirds mīļai māmiņai… 

Jo vairāk mēs, 

pieaugušie, da-

žādojam savu 

bērnu brīvo lai-

ku, jo straujāk 

un interesantāk 

notiek viņu at-

tīstības un per-

sonības veido-

šanas process. 

Audriņu pagastā attīstīt mazo dzīves pētnieku 

izziņas procesu palīdz gan pamatskolas mācību spēki, 

gan vietējās bibliotēkas vadītāja Margarita Platonova. 

Sagaidot jebkurus svētkus, mūsu izglītojamajiem un 

citiem pagasta iedzīvotājiem ir dota lieliska iespēja 

apmeklēt radošās bibliotēkas nodarbības un izgatavot 

kādu “brīnumiņu” saviem radiem un draugiem. Arī 

šoreiz ar nepacietību gaidot Mātes dienas svētkus, mū-

su bērni piedalījās radošajā darbnīcā “Dāvana māmi-

ņai” bibliotekāres Margaritas Platonovas vadībā.  

                                                                    

Divu stundu laikā krāsainā papīra un kartona kaudze 

pārvērtās burvīgās atklātnēs un suvenīros māmiņām 

un vecmāmiņām. Organizatore Margarita palīdzēja 

visiem klātesošajiem atvērt durvis skaistuma un mīles-

tības pasaulē. Mūsu mazie meistari guva iespēju īste-

not savas ieceres un idejas, lai  sagādātu prieku vistu-

vākajam cilvēkam pasaulē- māmiņai.   

 

Audriņu pamatskolas skolotāja Oksana Brokāne 
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Māmiņdiena pirmsskolā 

    

   Audriņu pirmsskolā, saulainā, bet vēsā 
11.maijā tika svinēta māmiņdiena.  
    Pirms pasākuma notika pārrunas ar bērniem 
par ģimeni, cik svarīga mūsu ģimenē ir mam-
ma, kāda tai ir loma, cik mīloša un sirsnīga 
viņa ir un cik nozīmīgi ir svinēt šo dienu. 
    Uz pasākumu ieradās bērnu mammas un arī 
vecmammas. Bērni savām māmiņām bija sa-
gatavojuši dziesmas un dejas. 
    Pasākums tika vadīts televīzijas noskaņās. 
Mammas varēja noskatīties dažādas pārraides 
sākot no „Talantu šova”, beidzot ar „laika pro-
gnozi”.  
     Liels paldies, mūsu vadītājiem, pirmssko-
las skolotājiem, Aleksandram Mališevam un 
Līvijai Babrovai. 

 Noslēgumā katrs bērns apsveica savu māmiņu 
ar pašu gatavotiem apsveikumiem kurus paga-
tavoja aplicēšanas un mājturības nodarbībās. 

Audriņu PII skolotāja Maija Repša 

AUDRIŅU PAGASTA PII 

Bezmaksas 

           Atbildīgā par izdevumu              M.Platonova 

                                   E-mail: margarita-1994@inbox.lv 

 


