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        AUDRIŅU PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

    2017.gada novembris    

    2017. gada 18. novembrī plkst.11.00 
                          Audriņu KN 
Latvijas proklamēšanas 99.gadadienai 
veltīts pasākums 
     "Es domāju par tevi, mana zeme..." 
Programmā: Audriņu pamatskolas skolēnu, 
Vokālā ansambļa"Ivolga", bērnu 
ansambļa"Podzinas" , 

Strūžānu KN vokāla ansambļa 
“Sidrabrasa”,Ilzeskalna TN folkloras kopas, 
Gaigalavas KN jauniešu deju kolektīva 
“Krēslīte” priekšnesumi,  
 pagasta iedzīvotāju sveikšana; 
saldais cienasts visiem svētku viesiem. 

                                      
              IEEJA BEZMAKSAS 

                                           SKOLAS  ZIŅAS 

    Bet šodien lielu paldies sakām mēs... 

    Oktobris tiek uzskatīts par skolotāju mēnesi, taču 

Audriņu pamatskolā jau otrajā datumā bērni pastei-

dzās apsveikt savus skolotājus viņu profesionālajos 

svētkos. Jau no paša rīta skolā valdīja svētku atmo-

sfēra: satraukti audzēkņi, laimīgi skolotāji. Gatavo-

joties svētkiem, bērni ar lielu prieku mācījās jaunas 

dziesmas un dejas, tēloja lugas, skaitīja dzejoļus, 

izdomāja konkursus. Jāatzīmē, ka lielākā daļa inici-

atīvu bija no pašiem skolēniem un šķita, ka svētkus 

viņi gaidīja vairāk par skolotājiem. Uzstājās gan 

klases, gan pa vienam, gan kā ģimenes dueti, piemē-

ram, māsas Putinas. Īpašu pateicību gribas pateikt 

sporta skolotājai Jesēnijai Masaļskai par palīdzību 

īpaša konkursa organizēšanā, kurā piedalījās gan 

skolotāji, gan bērni: dejojām tvistu, lambadu, disko, 

paši jaunākie-hausu. Bija daudz mūzikas, smieklu 

un, protams, ziedu. Tikai mēs visi kopīgi varējām 

sagatavot šos burvīgos svētkus, kuri, cerams, ilgs 

visu gadu!  

                                                                                                                             

Audriņu pamatskolas skolotāja Jeļena Pimahova 
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   Šā gada 18.novembrī - Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienā Audriņu pagasta 
KN notiks ikgadējais svētku pasākums. Katru 
gadu Audriņu pagasta pārvalde sumināja cen-
tīgākos darbiniekus un aktīvākos iedzīvotājus. 
Šogad mazliet atkāpsimies no ierastās tradīci-
jas un svētkos godināsim tos Audriņu pagasta 
iedzīvotājus, kuri 2017. gadā svinēja 80 gadu 
jubileju. 

Iraīda Karpova 

Lidija Mališeva 

Veneranda Mihejeva 

Antons Pīgoznis 

Olga Platonova 

Stanislava Studene 

Varvara Tolstova 

  

Audriņu un Krupu/Mežāru ciema iedzīvotāju sapulce 

par jaunajiem komunālo maksājumu tarifiem. 

23.11.2017 Audriņu KN zālē plkst. 17:00 
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                               PAGASTA PĀRVALDES  ZIŅAS 

           Jauni komunālo  

     pakalpojumu   tarifi no         

1.janvāra 
Šogad visos Rēzeknes novada pagastos tiek pārrē-

ķināti komunālo maksājumu tarifi. Tas notiek saskaņā ar 
valdības nesen izdoto Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
likumu un attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem. 
Tarifi tiek aprēķināti, izmantojot Rēzeknes novada paš-
valdības 2017.gada 7.septembra noteikumus Nr.28 
“Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu ap-
rēķināšanas metodika Rēzeknes novada pagastu pārval-
dēs un Adamovas speciālajā internātpamatskolā” 

Metodika nosaka, ka komunālo pakalpojumu tarifi 
ir jāpārskata ikreiz, kad par 15% mainās to izmaksas. Tā-
tad - ja būtiski mainās elektroenerģijas cena, darba al-
gas, ir veikti ieguldījumi ūdenssaimniecībā vai ir notiku-
šas iedzīvotāju skaita izmaiņas u.t.t 

Audriņu pagastā kopš iepriekšējo komunālo pakal-
pojumu tarifu pieņemšanas brīža izmaksas (algas, elek-
troenerģija) diemžēl ir cēlušās daudz vairāk kā par 15%. 
Tādēļ ir likumsakarīgi, ka visi mūsu Audriņu un Krupu 
ciemā sniegto pakalpojumu tarifi bija jāpārskata. 

Jaunie komunālo maksājumu tarifi Audriņu pagastā 

(stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri): 

Aukstais ūdens – 1,17 EUR / m3 

Kanalizācija -  1,03 EUR/m3 

Ja dzīvoklī nav uzstādīts skaitītājs: 

Aukstais ūdens – 5,85 eur / par katru dzīvoklī 

dzīvojošo personu 

Kanalizācija – 5,15 eur / par katru dzīvoklī dzī-

vojošo personu 

Atkritumu izvešana: 

Atkritumu izvešana – 1,55 eur / par katru dzī-

voklī dzīvojošo personu 

Jaunie ūdens un kanalizācijas lietošanas tarifi ir krietni 
augstāki par līdzšinējiem. Tādēļ visi iedzīvotāji, kas ilg-
stoši nav nodevuši skaitītāju rādījumus, nododiet tos 
grāmatvedībā līdz decembra beigām, kā arī apmaksājiet 
par izlietoto ūdeni. No 2018.gada 1.janvāra ūdens patē-
riņa aprēķins tiks veikts, izmantojot jaunos augstākos 
tarifus, neatkarīgi no tā, vai ūdeni izmantoja 2017.gadā 
vai 2018.gadā. 

Tiem iedzīvotājiem, kuriem vēl nav uzstādīts ūdens 
skaitītājs, ir pēdējais laiks to darīt, lai ietaupītu. Daudz-
dzīvokļu māju dzīvokļos skaitītāju uzstāda dzīvokļa īpaš-
nieks par saviem līdzekļiem. Privātmājās, sākot ar 
2017.gadu, skaitītāju uzstāda pagasta pārvalde, bet mā-
jas saimnieks pērk filtru, noslēgkrānu un uzstādīšanas 
materiālus. 

Individuālo māju iedzīvotājiem ir iespējams ietaupīt, 
uzstādot individuālo atkritumu konteineru. Konteinera 
noma ar izvešanu vienu reizi mēnesī firmā ALAAS maksā 
EUR 3,81 mēnesī, ar divreizēju izvešanu – EUR 6,93 mē-
nesī. Sava konteinera uzstādīšana atmaksājas, ja mājā 
dzīvo trīs un vairāk cilvēki. Katrai privātmājai un dzī-
voklim jābūt noslēgtam līgumam par atkritumu izveša-
nu. Ir iespējams izvest atkritumus arī retāk kā reizi mē-
nesī (piemēram, reizi 2 mēnešos), ja to nav daudz. SIA 
ALAAS kontakti: tel.64607673, Zilupes iel'a 50, Rēzekne. 
Internetā: www.alaas.lv 

Lai ietaupītu, aicinu iedzīvotājus šķirot atkritumus. 

Papīru, kartonu, plastmasas un stikla pudeles (izņemot 
eļļas pudeles) nesiet uz šķirošanas novietni pie vecās 
katlu mājas. Šķiroto atkritumu izvešana ir bezmaksas. 
Atkritumu šķirošana samazina kopējo atkritumu skaitu 
un līdz ar to – izmaksas. 

Plastmasas pudeles izmetot jāsaplacina, tad tās aizņem 
mazāk vietas, un līdz ar to – maksa par izvešanu ir mazā-
ka. 

Iedzīvotāji bieži jautā – kā gan šķirošana var ietaupīt 
manus izdevumus, ja tas neparādās manā rēķinā. Tādēļ 
atbildu. Šobrīd iedzīvotāju skaits mūsu ciemā būtiski 
nepalielinās. Tomēr pēdējo 3 gadu laikā Audriņu ciemā ir 
uzstādīti divi jauni atkritumu konteineri, Krupu ciemā – 
viens konteiners. Iemesls – atkritumu daudzums ir palie-
linājies. Iedzīvotāji vairāk pērk veikalos pakotu pārtiku 
un plastmasas pudeles, kuras konteinerā aizņem daudz 
vietas. Daži iedzīvotāji konteineros ber pelnus no krās-
nīm, kas ir aizliegts ugunsdrošības apsvērumu dēļ. Tādēļ 
izvedamo atkritumu daudzums palielinās. Katra lielā me-
tāla konteinera divreizēja izvešana šobrīd izmaksā 32,87 
EUR mēnesī. 

Ja šķirošanas rezultātā radīsies iespēja vismaz divus kon-
teinerus no ciema izvākt, tad tarifi tiks pārskatīti, un šo-
reiz jau – samazināti. 

 

     Pagasta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Bindemanis 
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Audriņu pamatskolas skolēni apmeklē 

,, Zinātnieku nakts 2017,, 

Jau desmito gadu Rēzeknes Tehnoloģiju aka-

dēmija organizē zinātnisku pasākumu ,,Zinātnieku 

nakts”, lai dažādu skolu audzēkņi un citi interesenti 

iepazītos ar sasniegumiem zinātnes jomā. Šogad tika 

piedāvātas daudzpusīgas aktivitātes par tēmu 

„Zinātnes sasniegumi – ideju avots inovācijai”. 

Audriņu pamatskolas audzēkņi bija vieni no 

vairākiem ciemiņiem, kuri apmeklēja praktiskās un 

teorētiskās zinātniskās nodarbības un  prezentācijas. 

Katrs apmeklētājs varēja  atrast sev interesējošo tē-

mu un piedalīties dažādās nodarbībās, eksperimen-

tos, konkursos un radošās darbnīcās.  

Jaunākās klases skolēni piedalījās praktiskā nodarbī-

bā, kuras laikā, origami tehnikā, izveidoja katrs savu 

sunīti. Pēc tam skolēni ar lielu interesi piedalījās in-

ženieru fakultātes bibliotekāru rīkotajā nodarbībā 

«Lielo ideju jaunais meistars», kurā skolēni paši vei-

doja dažādu mašīnu modeļus. Savukārt vecākās kla-

ses skolēni apmeklēja vairākas nodarbības, kuru gal-

venais mērķis bija – iepazīstināšana ar zinātnes sa-

sniegumiem, ar ideju avotiem inovācijai. Visvairāk 

audzēkņiem patika interaktīvā nodarbība ,,Radi ino-

vāciju pats!,,, kur tika prezentētas Latvijas inovāci-

jas, kā arī pašiem bija piedāvāta lieliska iespēja kļūt 

par inovācijas tapšanas procesa dalībnieku. Ielūkojā-

mies auditorijā, kurā demonstrēja lāzera iekārtas, ar 

lielu interesi novērojām paraugdemonstrējumus Me-

hatronikas laboratorijā, kurā varēja redzēt 3D printe-

ri darbībā, kurš ar datorprogrammas palīdzību no 

dažādiem materiāliem veido telpiskus priekšmetus. 

 Iepazīšanās ar dažādiem zinātnes sasniegu-

miem septembra beigās ir laba tradīcija, kuru iecie-

nījuši gan skolēni, skolotāji gan visi pārējie intere-

santu inovāciju cienītāji. Gaidām arī nākamajos 

gados jaunas tikšanās un jaunas interesantas idejas! 

 

Audriņu pamatskolas skolotājas – Alla Vorobjova, 

Jesēnija Masaļska un Dace Vasilevska 

                                         KULTŪRAS DZĪVE 

       4. novembrī Audriņu kultūras nama amatierte-

ātris “Potešņiki” ciemojās pie Feimaņu kultūras na-

ma amatierteātra ”Savējie”, kas svinēja teātra 10. 

gadu jubileju. Pasākuma “Lomu karuselī” pirmajā 

daļā viesiem tika prezentēta  amatierteātra dibināša-

nas vēsture, aktieru sastāvi un raksturu apraksti 

(neviens netika aizmirsts), kā arī atcerējamies 

lomas, kurās katrs teātra dalībnieks piedalījās. Tika 

pateikti skasti un silti novēlējumi no sveicējiem. 

Jubilejas turpinājumā skatītājiem bija iespēja noska-

tīties aizrautīgu Baltinavas amatierteātra “Palādas” 

izrādi ”Ontana tragedeja” (režisore Anita Ločmele 

jeb Danskovīte). Bet arī ar to vakars nebeidzās, jo 

ciemiņi varēja izbaudīt atpūtas vakaru ar groziņiem, 

dejām un jautrību. 

                  Tekstu un foto sagatavoja Tatjana Putina 

 

3 



ATBALSS 2017.gada novembris 

                                           SKOLAS  ZIŅAS 

         25. septembris -  

Pasaules labāko ziņu diena 
Atsaucoties uz akcijas organizatora - Latvijas 

Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) aicinājumu, 

Rēzeknes novada Audriņu pamatskolas skolotājas 

Sandra Jeršova, Jeļena Pimahova un Alīna Krasov-

ska iepazīstināja skolēnus un klašu audzinātājas 

ar  ilgtspējīgas attīstības  mērķiem un akcijas “Vārda 

spēks” jēgu, saturu un  norisi. 4. - 8. klases skolēni 
apsprieda un izvēlējās vienu no globālajiem mēr-

ķiem - laba veselība. Plakāta izveidē viņi iesaistīja 

katru klasi. Ar plakātu, informatīvu izdevumu 

„Pasaules labākās ziņas” un stāstījumu brīvprātīgie - 

Kristina Vasiļjeva, Milana Ovčinnikova, Jelizaveta 

Vasiļjeva, Jekaterina Razumejeva, Aļona Vilipsone, 

Viviana Laškova un Jelena Putina apmeklēja iestā-

des un uzņēmumus Audriņu ciematā, uzrunāja to 

darbiniekus un arī satiktos pagasta iedzīvotājus. Ak-

cijas ietvaros meitenes dalīja uzlīmes skolēniem, pe-

dagogiem un skolas darbiniekiem, kā arī atbildēja uz 

jautājumiem par globālo izglītību.  

Akcija “Vārda spēks” Audriņu pamatskolā 

noritēja radoši. Tā bija ne tikai saulaina atvasaras 

diena, bet arī sadarbības, pozitīva noskaņojuma un 

izglītošanās diena. 

Paldies par atsaucību pedagogiem un skolē-

niem! 

              Audriņu pamatskolas skolotāja   

Sandra Jeršova 

 

Radošā nodarbība skolas bibliotēkā. 

 26.septembrī Audriņu pamatskolas bibliotēkā rīkoja 

radošo nodarbību bērniem, kuri apmeklē pagarinātas 

dienas grupiņu.  

    Bērni kopā ar bibliotēkas vadītāju Sandru Jeršovu 

izgatavoja grāmatu zīmes. Katram skolēnam bija sa-

gatavots krāsains papīrs un   sakopēts materiāls. 

Bērni krāsoja, zīmēja, līmēja. Bet bibliotēkas 

“saimniece” pastāstīja par grāmatu kopšanu. 

     Visiem dalībniekiem ļoti patika nodarbība, tāpēc 

ka viņi lietderīgi un izzinoši pavadīja savu brīvo lai-

ku bibliotēkā. 
      

            Audriņu pamatskolas skolotāja A.Krasovska 

                                       SKOLAS  BIBLIOTĒKĀ 
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Rudens svētki Audriņu  

pamatskolā (pirmsskolā). 

 Katru gadu oktobrī koki pamazām ietērpjas 

krāsainā rotā un atkal klāt ir rudens! Šis rudens ir ļoti 

steidzīgs - tik pirms mirkļa mēs pirmo reizi iepazi-

nām viens otru, bet nu jau esam kļuvuši par labiem 

draugiem, un viens otram varam uzticēties. 

 Miķeļi ir rudens saulgrieži, kad saule pagriežas 

uz ziemas pusi, tāpēc diena un nakts ir vienā garu-

mā. Zemkopim tas ir svarīgs pieturas punkts, ir pa-

darīti nozīmīgākie darbi, palēnām norimst arī rosība 

uz lauka. Miķeļi iekrīt dabas un lauku veltēm visba-

gātākajā gadalaikā, un tie ir arī ražas svētki. Bērni 

vairākas nodarbības pavadīja ārā, pētot rudens pazī-

mes, meklējot lapas, kastaņus un citus rudens dabas 

materiālus. Dārziņos varēja vērot ļoti interesantus 

bērnu darbiņus: gan telpiskus rudens kokus, gan zvē-

riņus, lapu virtenes un puķes, kas veidoti no koku 

lapām. Bērni centās iegaumēt koku nosaukumus un 

atpazīt to lapas, augļus un sēklas. Kā jau katru gadu, 

arī šogad Audriņu pamatskolā (pirmsskolā) tika rīko-

ti "Ražas  svētki". 

 "Rudens"  bērniem pastāstīja kādas tradīcijas 

tiek ievērotas, sagaidot ziemu un pavadot vasaru, 

rosināja ikvienu klātesošo ne tikai dziedāt, dejot, mi-

nēt mīklas, iejusties dažādu dārzeņu, augļu lomās, 

piedalīties dažāda satura rotaļās. Rudens ir raibs, 

bērni vēroja dabu, laika apstākļus, meklēja un vāca 

dabas materiālus. Rudens svētkos bērni priecājās par 

rudens krāsu košumu, izdziedot to dziesmās. Kopā 

ar rudenī un viņa draugiem bērni apbrīnoja rudens 

veltes, kas aug dārzā. 

 Dziedot, dejojot, spēlējot tika noskaidrots, kā-

du ražu iespējams novākt rudenī. Bērni vingrina ro-

kas, kājas, plaukstas, pēdas. Pakāpeniski savas darbī-

bas saista ar dažādiem priekšmetiem, to pielietoju-

mu, tā mācoties integrēt lielo un mazo muskuļu akti-

vitāti, iegūstot kontroli pār savu ķermeni un apgūstot 

daudzveidīgas darbības ar sadzīves priekšmetiem un 

rotaļlietām. Koncertiņš ir pārdomāts tā, lai bērni vi-

sās dziesmās varētu darboties līdzi un iejusties 

 dažādos tēlos.  
                            
 
                                                   turpinājums 6.lpp.                          

5 



ATBALSS 2017.gada novembris 

                                           SKOLAS ZIŅAS 
   Bērni bija lielā sajūsmā varēja kārtīgi izdancoties 

un izdziedāties! Bērniem ļoti patika šis pasākums, 

arī rudens saulīte mūs lutināja. Visi laimīgi devā-

mies uz grupiņu, lai varētu pamieloties. Nākošajā 

gadā to noteikti atkārtosim! Paldies arī grupu skolo-

tājām, mūzikas skolotājai, kuras kopā ar bērniem 

sarīkoja jaukos ražas svētkus! 
  

    Tagad ir īstais brīdis savākt to, ko rudens mums 

devis-sameklējiet dažādu koku krāsainās lapas, ku-

ras mājās var nospiest pēc tam atnest uz bērnudārzu, 

lai tās izmantotu radošiem mākslas darbiem un pie 

viena padalītos ar citiem par jaukajiem brīžiem, kas 

pavadīti kopā ar vecākiem! 

    Lai mums visiem lielisks un viegls šis mācību 

gads! Lai ir daudz jauku brīžu un radošu ideju. 

     Mīļie vecāki, lai mēs kopīgi varētu veidot Jūsu 

mazuļiem attīstošu, drošu un radošu vidi, darbosi-

mies kopā! Ieklausieties skolotāju teiktajā, lasiet pa-

ziņojumus un ziņojuma dēļa, palīdziet bērniem veikt 

radošos darbiņus, sagatavoties ikdienai un svētku 

reizēm! Arī mēs darīsim visu lai bagātinātu ikdienu 

Jūsu bērnu dzīvē! 

     

 
 Audriņu pamatskolas (pirmsskolas) skolotāji 

                    Līvija Bobrova, Aleksandrs Mališevs 

                                                foto Maija Repša 

Miķeļdiena Audriņu 

 pamatskolā 

Septembra beigās, kad visi lauku darbiņi jau ir pada-

rīti, Audriņu pamatskolas iemītnieki- izglītojamie, 

mācību spēki, vecāki ar nepacietību un sajūsmu gai-

da Miķeļdienu. Tā patiešām ir jauka dieniņa, jo pie 

mums notiek Lielais gadatirgus.  

29. septembrī sākumskolas telpās valdīja ro-

sīgums un radošs nemiers. Mazie tirgotāji gan pat-

stāvīgi, gan ar vecāku palīdzību sakārtoja darbavie-

tas – izlika preci, apsprieda cenas, sagatavoja iepa-

kojumu.  

Audriņu pamatskolas godīgas tirgošanas no-

teikumi ļauj pārdot tikai pašu rokām izaudzēto, iz-

cepto, izveidoto… Un ikreiz var pārliecināties, ka 

mūsu audzēkņu iztēle ir neizsmeļama – cepumi, pī-

rāgi, tortes, figūras no plastilīna, pērļu aproces un 

citi rokdarbi – šedevri. Tik daudzveidīgs un atbil-

stošs visām izsmalcinātām gaumēm sortiments!  

Pēc pasākuma visi bija apmierināti: tirgotāji 

skaitīja ienākumus, pircēji mielojās un priecājās par 

iegādātajām  dāvanām saviem ģimenes locekļiem, 

kuri dažādu iemeslu dēl nevarēja apmeklēt mūsu tir-

dziņu.  

Aizbrauca Miķelītis aiz kalniņa, atvadījās no 

mums. Bet mēs savukārt krāsim spēku, enerģiju, ide-

jas un veselību nākamajam rudens gadatirgum.  

 

Oksanas Brokānes teksts un foto  
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Ciemos pagasta bibliotēkā. 

    Audriņu pagasta bibliotēkā katru gadu, regulāri 

tiek organizēti dažādi izglītojoši pasākumi mazajiem 

lasītājiem. Šogad bibliotēkas vadītāja Margarita   

Platonova aicināja ciemos 1. un 2.klašu skolēnus. 

Bibliotēkas apmeklējums sākas ar garderobi. Mums 

bija grūti ievērot klusumu, bet mēs centāmies, jo šajā 

vietā tas ir svarīgi. 

  Pēc tam visi draudzīgi pārvietojamies pie abone-

menta. Šo vārdu bērni izdzirdēja pirmo reizi. Biblio-

tekāre paskaidroja, kādas lietas atrodas abonementā. 

  Ekskursijas gaitā Margarita izrādīja visas telpas 

bibliotēkā: datorzāle, kur bibliotēkas apmeklētāji var 

bez maksas izmantot interneta pieslēgumu informā-

cijas iegūšanai, grāmatu plauktus, kur izvietota daiļ-

literatūra dažādām gaumēm un nonācām līdz bērnu 

zālei. Tur mūs sagaidīja pārsteigums – saldumi uz 

galda. 

   Bērni izstāstīja, kuras grāmatas viņi ir lasījuši, ku-

ras gribētu izlasīt, par ko patīk lasīt un kas pavisam 

neinteresē.  

     Bibliotēkas saimniece sagādāja bērniem dāvanas, 

bet neparastas. Kopā ar vecākiem tās vajadzēs izga-

tavot pašiem un tikai tad varēs ar tām paspēlēties. 

    Atvadoties, Margarita aicināja skolēnus piedalīties 

zīmējumu izstādē “Mans mīļākais grāmatas varo-

nis.” 

    Klasē visi gribēja uzreiz ķerties pie darba. Liels 

paldies pagasta bibliotēkas vadītājai par interesantu 

stāstījumu un sagatavotām dāvanām. Tagad katrs 

varēs apmeklēt šo vietu patstāvīgi vai kopā ar vecā-

kiem. 

Sākumskolas skolotāja Tatjana Vabale  
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Izstāde “Rudens veltes.” 
Atnāca rudens ar sarkanām, dzeltenām un brūnām 

lapām. Dārzos sākas ražas novākšana. Mūsu skolā 

šo dienu arī gaidām ar nepacietību, jo atnāca laiks 

rudens izstādei. 

     Kā jau ierasts, izstādi organizējam sākumskolas 

telpās. Šogad aktivitāte nebija tik liela.  

Skolēni saviem darbiņiem izmantoja dažādus dārze-

ņus un augļus: ābolus, ķirbjus, pīlādžu ogas, kabačus 

un t.t. Te var pielietot savu iztēli un fantāziju. Darbi 

bija ļoti dažādi. Žūrijai nebija viegli izvēlēties pašus 

labākos darbiņus. 

  Visiem ļoti patika gudrā pūce no ķirbjiem. Uzreiz 

gribējās paprasīt viņai padomu. Pie mums atpeldēja 

kuģītis no kabača ar Latvijas karogu augšā. No bur-

kāna meitene uztaisīja zaķi. Bija arī ezis, kuram ada-

tas nebija tik asas un to varēja arī paglaudīt. Sūnās 

paslēpās sīpols. Laikam viņš aizbēga no mājām un 

nomaldījās.  

  Kad darbiņi bija apskatīti un novērtēti, izstādes da-

lībnieki saņēma dāvanas.  

  Liels paldies vecākiem, kuri atbalstīja savus bērnus 

un palīdzēja viņiem. Cerēsim arī uz turpmāko sadar-

bību. 
              Audriņu pamatskolas skolotāja Tatjana Vabale. 

                                           SKOLAS  ZIŅAS 
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            Helovīna svinēšana ir ierasta tradīcija 

Audriņu pagasta bibliotēkā. Latvijā daudzi 

joprojām neizpratnē par to, kas tie par svēt-

kiem īsti ir. Visu svēto dienas priekšvakars 

tradicionāli tiek atzīmēts 31.oktobrī. Mūsu 

bibliotēkā šogad atcerējāmies Helovīna tradī-

cijas un nosvinējām šos svētkus 27.okrobrī.  

Helovīna tradīcijas mums, Latvijas 

iedzīvotājiem, nemaz nav tik svešas kā sākot-

nēji varētu likties. Izrādās, kaut ko līdzīgu 

šiem svētkiem tradīciju veidā piekopa jau se-

nie ķelti un balti vēl pirms mūsu ēras - viņi 

uzskatīja, ka šis ir laiks, kad reizi gadā atve-

ras vārti uz viņsauli un mirušie nāk apciemot 

dzīvos. Taču, izmantojot izdevību, kopā ar 

tuvinieku gariem pie cilvēkiem no elles nāk 

arī dažādi mošķi, mistikas apņemtajā laikā 

īpaši aktivizējas arī raganas un citas nelabas 

būtnes. Šā iemesla dēļ senie priesteri ģērbu-

šies biedējošā apģērbā, zvērādās un maskās, 

lai ļaunos spēkus aizbaidītu. 

Tika uzskatīts, ka, beidzoties gaiša-

jam gadalaikam un tuvojoties ziemai, robeža 

starp reālo un mistisko pasauli kļūst īpaši 

plāna un Visu svēto dienas priekšvakarā pār 

zemi valda viss mistiskais. Arī Latvijā miglas 

un ēnu pārņemtie rudens vakari līdz pat šim 

brīdim zināmi kā veļu laiks. 

Uz Helovīna pasākumu sanāca da-

žāda vecuma bērni. Katram pasākuma  dalīb-

niekam tika apgleznota seja atbilstoši izvēlē-

tajam varonim. Audriņu KN vadītāja Tamāra 

Smirnova bija sarūpējusi tērpus un pieskaņo-

ja tos katram tēlam.  Pa to laiku, kamēr ap-

gleznojām sejas, pārējie bērni aktīvi darbojās 

radošjā darbnīcā. Ar pašu rokām tika sagata-

votas interesantas dāvaniņas un apsveikumi. 

Kad darbs bija padarīts, visi mielojās ar sal-

dumiem un izbaudīja svētku jautrību. 

 

 
Audriņu bibliotēkas vadītāja  

Margarita Platonova 
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Audriņu pamatskolas izglītojamie 

aktīvi iepazīst veselīga dzīvesveida 

pamatus 

Audriņu pamatskolas izglītojamie, mācību 

spēki un vecāki ir aktīvi veselīga dzīvesveida piekri-

tēji un atbalstītāji. Mūsu skolā regulāri notiek dažādi 

pasākumi, nodarbības un klases stundas, kas veltītas 

šai svarīgajai tēmai. Mēs atbalstām arī veselīgu dzī-

vesveidu veicinošus projektus.  

Septembra beigās noritēja starptautiskā 

akcija ‘’Vārda spēks’’, kuras laikā bērni popularizēja 

veselības tēmu ne tikai dzimtajā skolā, bet arī Audri-

ņu ciemata iedzīvotāju vidū. Savukārt 6. oktobrī pro-

jekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā” ietvaros no-

tika lekcija – nodarbība “Smēķēšanas, alkohola, 

azartspēļu, narkotisko vielu lietošanas ietekme – ris-

ki un sekas ”. Atklātajā sarunā bērni un jaunieši pau-

da savu viedokli par dzīves izaicinājumiem un grūtī-

bām, atbildību un pareizas izvēles nozīmi.  

Vecākiem un pedagogiem arī tika piedā-

vāta iespēja noklausīties lekciju par tēmu “Kā rīko-

ties, ko darīt, lai bērnam nerastos atkarība”. Pieaugu-

šie papildināja savas zināšanas par atkarību veidoša-

nās iespējamiem riskiem un to aizsargfaktoriem.  

Ļoti bieži cilvēki ir pārliecināti par sevi un 

savām zināšanām veselības jomā. Tomēr nekad nav 

par lieku parunāt par to vēl. Noteikumi ir vienkārši, 

bet ne vienmēr viegli izpildāmi: atteikšanās no kaitī-

giem ieradumiem, dvēseles harmonijas sasniegšana, 

labas attiecības ģimenē, pozitīva attieksme pret dzī-

vi, fiziskā aktivitāte... Visiem faktoriem ir liela nozī-

me šajā ne vienmēr vieglajā jautājumā - savas veselī-

bas saglabāšanā. 

Īpašu interesi izraisīja saruna par bērniem 

aktuālajām atkarībām: telefoniem, datorspēlēm, par 

dažāda veida informācijas tehnoloģijām.  

Lekcijas beigās visi klātesošie pārliecinā-

jās, cik daudz cilvēks var izdarīt pats savā labā, seci-

nāja, ka pareizākā ārstēšanās ir profilakse. Un, ja 

nesanāk pašam tikt galā ar savām vājībām, līdzās 

vienmēr ir vecāki, skolotāji, speciālisti.  

Paldies mūsu vieslektoriem, kuri ar savu 

darbu palīdz klases audzinātājiem, vecākiem veselī-

ga dzīvesveida popularizēšanā un veicināšanā bērnu 

un jauniešu vidū! 

 

                

Audriņu pamatskolas skolotājas Oksana 

Brokāne, Jeļena Pimahova 

Kurp doties...? 
Katram cilvēkam dzīvē pienāk laiks, 

kad vajag izlemt un atbildēt uz jautājumiem 

– ko darīt, kur, lai iet tālāk mācīties? Lai 

vieglāk būtu atbildēt uz šiem jautājumiem 

20.oktobrī Audriņu pamatskolā viesojās Rē-

zeknes tehnikuma audzēkņi – Ērika Joža, 

Anastasija Blohina, Iļja Timofejevs un Nikita 

Krupennikovs, kuri ir izdarījuši savu izvēli 

pēc Audriņu pamatskolas absolvēšanas. Viņi 

prezentēja savu skolu stāstot un rādot prezen-

tāciju par izglītības iespējām Rēzeknes tehni-

kumā, kādās jomās var mācīties, kādas profe-

sijas var apgūt. Atbildēja uz jautājumiem par 

tehnikumu, kas ir nepieciešams, lai varētu 

mācīties šajā skolā un iepazīstināja skolēnus 

ar tradīcijām un ārpusstundu aktivitātēm.  

Paldies audzēkņiem par izsmeļošo un 

uzskatāmo stāstījumu! Lai Jums veicās mācī-

bās, lai piepildās Jūsu sapņi un cerības!
Audriņu pamatskolas skolotāja Dace Vasilevska. 
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Rudens ceļojums uz leļļu karaļvalsti 
 

Katrs bērns, bez šaubām, sapņo kaut vienu 

mirklīti paviesoties pasakā, pavadīt laiku kopā ar 

pasaku tēliem. Tāpēc Audriņu pamatskolas 3.-4. kla-

ses izglītojamie kopā ar savām klases audzinātājām 

Alīnu un Oksanu nolēma īstenot šos sapņus un devās 

ekskursijā uz leļļu karaļvalsti Preiļos.  

Burvīgā leļļu ekspozīcija ļoti iespaidoja gan 

jaunus, gan pieredzējušus skatītājus. Autore Jeļena 

Mihailova radīja savus personāžus ne tikai no poli-

mērā māla, pērlēm, auduma, bet arī iepina tajos hu-

mora izjūtu,   prieku, optimismu un citas cilvēkiem 

piemītošas īpašības.  

No stikla vitrīnām uz mums skatījās burvīgas 

laumiņas, briesmīgas burves, aizdomīgi zinātnieki, 

vieglprātīgas personas un citas, dzīvības pilnas, būt-

nes.  

Bet cik daudz prieka bērniem sagādāja vien-

reizēja iespēja pārģērbties senlaiku greznajos tērpos. 

Mazie baroni un baroneses, prinči un princeses, iz-

smalcinātas dāmas un nopietni kungi cienīgi sēdēja 

karietē, staigāja gar pili, klanījās viens otram un 

smaidīja, smaidīja, smaidīja! 

Īpašu bērnu uzmanību pelnīja pastāvīgie mu-

zeja iemītnieki – kādreiz klaiņojošie kaķi. Šos dzīv-

niekus ir piemeklējis smags liktenis. Cietsirdīgi cil-

vēki nodarīja viņiem daudz ļauna. Pateicoties muze-

ja darbiniekiem, runcīši tika izārstēti, pabaroti un 

kopti. Tagad bijušie bezpajumtnieki dzīvo karaļval-

stī, sniedzot savu pateicību un pozitīvo enerģiju vie-

sim ciemiņiem, murminot un pieglaužoties visiem.  

Atgriezāmies mājās iespaidu pilni. Cik brī-

nišķīga rudens ekskursija ir izdevusies jaukajā sep-

tembra dienā! 

Paldies muzeja darbiniekiem, īstajiem sava 

darba pratējiem, par to, ka mums, apmeklētājiem, ir 

lieliska iespēja paviesoties pasakā.   

Audriņu pamatskolas skolotāja  

Oksana Brokāne 
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         LATVIJAI 99! 
      Laikā, kad visā valstī tika teikti labi vārdi mūsu Lat-
vijai, arī Audriņu pamatskolas- pirmsskolas bērni sveica 

savu dzimteni. Visu nedēļu bērni viņu vecāki un skolo-

tāji gtavojās svinīgajam brīdim -  veidoja kolāžu 

“Latvija”, kura tika izgatavota jau no izlasītām avīzēm, 
gatavoja karodziņus, iepazina Latvijas karti un mācījās 

atpazīt mūsu zemes robežas un simboliku starp dau-

dzām citām. 
      16.novembra rītā mazie pirmsskolēni, ģērbušies 

svētku tērpos, pulcējās zālē uz svinīgo brīdi. Koncertu 

Latvijai iesāka 5-6-gadīgie bērni ar dziesmu 
“Dzimtenei”, visi svinīgi dziedāja valsts himnu. Prieks, 

ka vēl tik mazi, bet jau tagad bērni zina, kā jāuzvedas 

himnas laikā. 
       Pēc tam bērni skaitīja iemācītos dzejoļus un dzie-

dāja dziesmas. 5-gadīgie un 6-gadīgie bērni dejoja deju 

“Tūdaliņ tagadiņ”, vidējās grupas bērni nodziedāja 

dziesmiņu “Maza, maza meitenīte” un paši mazākie 
pirmsskolas bērni nodejoja deju ar valsts karodziņiem. 

Pasākums noslēdzās ar video “Novada Himna”. 

      Valsts svētki – tā nav tikai viena lieka brīvdiena. 
Tie ir svētki mums visiem, kad varam aizdomāties par 

to, kas mēs esam, no kurienes nākam un kas mēs vēla-

mies būt. 

                                                                                  
Pirmsskolas skolotāja Maija Repša 
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No vēstures līdz mūsdienām…… 

 Spītējot nepatīkamiem laika apstākļiem Audri-

ņu pamatskolas skolēni devās ekskursijā uz Daugav-

pili. Daugavpilī ir ļoti plašas iespējas, lai varētu sko-

lēnus aizvest saistošā, interesantā un izzinošā ceļoju-

mā.  

Savu ceļojumu sākām ar unikālo Daugavpils 

cietokšņa apmeklējumu, kuru vērojot no putna lido-

juma, var saskatīt kā saules vai zvaigznes formu. 

Cietoksnī bērnus sagaidīja ļoti atraktīvs un zinošs 

gids, kurš aizveda izzinošā, aizraujošā vēsturiskā 

ceļojumā. Skolēni ar lielu interesi klausījās gida stās-

tījumā. Viņa pavadībā gājām pa cietokšņa teritoriju, 

kurā bija pulvertornis, izgājām cauri Nikolaja vār-

tiem, aplūkojām tā laika aizsardzības sistēmu, kura 

spēja aizsargāt cietokšņa teritoriju pat pret vare-

nā Napaleona garnizona iebrukumiem. Nelūgtajiem 

viesiem nācās atzīt sakāvi.  Ekskursijas laikā ieinte-

resētākie bērni paši aktīvi piedalījās vēsturisko faktu 

atklāšanā un izzināšanā – mērīja tilta garumu ar so-

ļiem, šāva no gaisa lielgabala, gida uzvedinošie jau-

tājumi lika bērniem aizdomāties un pameklēt savos 

zināšanu kambarīšos informāciju. Laiks aizskrēja 

ļoti nemanot, tāpēc, atvadoties no teritorijā esošā 

Zirga spoka, kurš izgaismojoties diennakts tumšajā 

laikā, turpinājām Daugavpils apskati. 

Nākošajā objektā vēsturiskās zināšanas atstā-

jām "pagātnē" un iegrimām zinātnes atklājumos 

"Zinoo Daugavpils". Iepazināmies ar mūsdienīga-

jiem atklājumiem, eksperimentiem un pētījumiem. 

Bērni labprāt paši izmēģināja dažādas tehnoloģijas 

un pārbaudīja dabas likumus. Mājupceļš aizritēja 

aktīvās sarunās par redzēto un dzirdēto. Bērni ļoti 

apmierināti un priecīgi.  

Audriņu pamatskolas skolotājas – Iveta Rundāne un 

Dace Vasilevska.  

Ceļojums uz Japānu.  

Globālā izglītība ir viens no līdzekļiem, kas var sko-

lēniem palīdzēt atbildēt uz daudziem jautājumiem 

“kāpēc?”, palīdz izprast, kas mēs esam. Globālā iz-

glītība ir stāsts ne tikai par tiem cilvēkiem, kuri dzī-

vo ļoti tālu, bet tas ir stāsts par mums pašiem. 

 Mūsu skola, ka arī citas Rēzeknes un citu Latvijas 

novadu skolas pirms dažiem gadiem iesaistījās 

Starptautiskajā projektā. Projekta ietvaros mēs pildī-

jām dažādus uzdevumus, spēlējām, veidojām. Glo-

bālās izglītības pasākumi skolēniem vienmēr bija 

interesanti un aizraujoši. 

    Noslēdzoties projektam, mūsu skolā tika 

                                                    turpinājums12.lpp. 
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organizēta Globālās izglītības diena. Katra klase ko-

pā ar klases audzinātāju izvēlējās tēmu, kuru viņi 

gribētu izskatīt dziļāk. 5.klases skolēni nolēma papē-

tīt dažu valstu ģerboņus. No sākuma viņi minēja, 

kurai valstij kāds ģerbonis pieder. Pamatoja savas 

domas. Stundas beigās bērni uzzīmēja savas ģimenes 

ģerboni. 

6.klases skolēni veidoja leļļu stāstus. Bija interesanti 

stāstīt, iedzīvojoties citu bērnu lomās. 

7.klases skolēni veidoja zemeslodi, atkārtojot konti-

nentu nosaukumus un izvietojumu uz Zemes.  

   Sākumskolas skolēni ceļoja uz ļoti tālu un neparas-

tu zemi – Japānu. Stundas laikā viņi salīdzināja Ja-

pānas un Latvijas dabu, tautas tērpus, nacionālos 

ēdienus, galda piederumus, ēkas, ģerboņus un karo-

gus. Mēs nodziedājām Latvijas un noklausījāmies 

Japānas himnu. Izrādījās, ka daži bērni prot izmantot 

japāņu galda piederumus.  

     Stundas beigās skolēni grupās zīmēja Japānas 

ainavas.  Pildot šo uzdevumu, jāatceras, ka japāņi 

ļoti vērtē skaistumu. Jāpārdomā katra svītriņa  zīmē-

jumā. Jāsaskata neredzamais.  Laika nepietika, jo 

bērni gribēja pabeigt savus zīmējumus, tāpēc mēs 

zīmējām starpbrīžos un pēc stundām.   

      Tādā veidā mēs jau esam apceļojuši vairākas pa-

saules valstis. Noteikti ceļosim tālāk.  

       

      Audriņu pamatskolas skolotāja Tatjana Vabale 

    Audriņu pamatskolā notika    

neparasta mūzikas stunda. 
ASV diriģents Andrejs Jansons un Latvijas 

mūziķi apmeklē skolas Rēzeknes novadā, lai iepazīs-

tinātu skolēnus ar mūzikas izglītības programmu no 

ASV „Jaunie klausītāji” („Y oung Audiences”).   

2017.gada 30. oktobrī arī Audriņu pamatsko-
las skolēniem bija iespēja saklausīt mūzikas instru-
mentus, izbaudīt klasisko mūziku viņiem saprotamā 
veidā. Ar skolēniem darbojās profesionāli mūziķi:  

Lolita Oša – flauta,Varvara  Zavjelova – oboja, Gu-

nārs Rupainis – mežrags,  Anselms  Opincāns – fa-

gots, Arnis Krancāns – klarnete, kā arī Amerikas 

latviešu diriģents, komponists, obojists, mūziķis un 

pašlaik šī profesionālā orķestra vadītājs – Andrejs 

Jansons. Ar viņiem kopā  bija atbraukusi arī Ameri-

kas Savienoto Valstu vēstniecības pārstāve, 

programmu speciāliste – Lauma Brūvele. 

Mūziķi interaktīvā veidā parādija, kā muzicēt 

ansamblī, kas ir melodija un pavadījums, kurš mūzi-

kas instruments spēlē melodiju, kurš-pavadījumu, 

kas ir kanons.  

          Skolēniem bija iespēja ieklausīties mūzikas 

instrumenta tembros, salīdzināt tos. Skaņdarbu klau-

sīšanās laikā tika doti interesanti uzdevumi, kurus 

bērni ar aizrautību centās saklausot izpildīt. It īpaši 

viņiem patika darboties praktiski. 

Skolēniem bija lieliska iespēja izzināt populārus 

komponistus, viņu skaņdarbus. Romāns Smirnovs un 

Aļona Vilipsone varēja izmēģināt savas prasmes 

profesionāla orķestra diriģēšanā, Veronika Goršano-

va un  Jelizaveta Jačeikina  izdejoja jaunu deju soli 

ar Andreju Jansonu, bet Dajana Vasiļjeva, Deniss 

Bobovičs un Aļona Vilipsone izmēģināja spēlēšanu 

ar sitamajiem instrumentiem. 

          Mēs esam pateicīgi, ka Audriņu pamatskolas 

skolēniem tika dāvāta šāda iespēja! 

    

   Audriņu pamatskolas skolotāja Nadežda Osipova 

Bezmaksas 
Atbildīgā par izdevumu M.Platonova                                mrgarita.platonova@audrini.lv 


