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       Cilvēki, kuri rada svētkus 

Viss decembris un īpaši laiks no 24.decembra 
līdz 14.janvārim ir tradicionālais svētku peri-
ods Latvijā. Mums ir paveicies ar to, ka dau-
dzās ģimenēs Ziemassvētkus un Jauno gadu 
svin divreiz. Audriņu pagastā ir cilvēki, kuri 
vēlas sagādāt sev un citiem svētkus katru die-
nu, šajā gadu mijas periodā izgreznojot māju 
un dzīvokļu fasādes ar rotājumiem, krāsainām 
spuldzītēm  un citiem svētku atribūtiem. 

Tādēļ izsakām pateicību tiem, kuri rada svētku 
sajūtu ne tikai savās mājās, bet arī ciemā un 
pagastā. Un tie ir: 

        Larisa Laškova, Piemiņas iela 
Larisa Seļina, Lidicas 1A 
Natālija Tarasova, Asači 

      Zenta Paškeviča, Rēzeknes 4 
           Vitālijs Kuzņecovs, Piemiņas iela 

       Lidija Ševernoviča, Krasuhas 2A 
       Svetlana Deksne, Rēzeknes 3 

Ļubova Pavlovska, Piemiņas iela 
Liāna Teirumnieka, Krupi 

Paldies Jums par svētku sajūtu! Un paldies 
arī tiem, kurus šeit nenosaucu, un kuri bija 
izgreznojuši savas mājas, lai priecētu mūs 
visus. 

  Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs 

 Einārs Aleksandrs Bindemanis 

 

 

           
 
         
                            Audriņu KN 
                     16.februārī plkst.15:00 
                              „MASĻENNICA” 
                         17.februārī plkst.13.00 
                        Rēzeknes novada vokālo  
                    ansambļu sadziedāšanās-skate. 
                            Ieeja: bezmaksas 

   Sociālo darbinieku klientu pieņemšanas laiki 
            Audriņu pagasta pārvaldē: 
            Sociālais darbinieks Solvita Razgale 
            Sociālais darbs ģimenēm ar bērniem                     
                Pirmdiena    8.00-12.00     
                Otrdiena      12.30-16.30   
                Ceturtdiena    8.00-12.00  
                 Tel.28322181 
           Sociālais darbinieks Ārija Skromule 

           Sociālā palīdzība (trūcīgais statuss,  

 GMI pabalsts un citi pabalsti)  Tel. 25772281  

                Otrdiena      8.00-13.00                  
              Ceturtdiena   8.00-13.00     
                Tel. 25772281  

AFIŠAS 
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AUDRIŅU PAMATSKOLAS ZIŅAS 

Konkurss sākumskolēniem  
“Mini mīklu 2017”. 

Visiem bērniem patīk mīklas. Viņiem patīk tās ne ti-
kai minēt, bet arī izdomāt un uzdot.  
   Audriņu pamatskolas sākumskolas skolēni 
8.decembrī sanāca kopā lai piedalītos konkursā “Mini 
mīklu.” Konkurss veidojās no vairākiem posmiem, 
kuros bērni piedalījās individuāli un izrādīja savas zi-
nāšanas un apķērību.  
     Konkursa dalībnieki minēja diezgan sarežģītas 
mīklas par dzīvniekiem, dabas parādībām, augļiem un 
dārzeņiem kuras sagatavoja skolotāja T.Vabale. 
    Skolotāja O.Brokāne sagatavoja un parādīja izzino-
šu prezentāciju ar uzdevumiem par mūsu dzimtenes 
nacionāliem svētkiem un tradīcijām, simboliem, valsts 
svētkiem,  ievērojamiem cilvēkiem un dabas objek-
tiem. 
     Skolas konkursa uzvarētāji 13.decembrī devās uz 

konkursu “Mini mīklu” Rēzeknē. Mūsu 5 skolēnu ko-
manda – Daira Mičurova, Jelena Tihomirova, Jeliza-
veta Jačeikina, Vladlena Drobate un Kristīne Vasiļje-
va – bija viena no 16 Rēzeknes novada skolu koman-
dām. Visi konkursa dalībnieki ne tikai minēja mīklas, 
bet rādīja savas zināšanas par dzīvojošiem Latvijā put-
niem, tautas dziesmām, latviešu tradīcijām un savas 
dzimtenes vēsturi. Bērniem ļoti patika uzdevums, kurā 
vajadzēja pēc attēla uzminēt latviešu multfilmas no-
saukumu. 
     Pasākuma beigās dalībnieki tika apbalvoti. Savā 
skolā mēs atgriežamies ar jaunām zināšanām, pozitī-
vām emocijām un ar pieredzi, kuru izmantosim pieda-
loties piedāvātajos konkursos. 

                                                                                
Audriņu pamatskolas skolotājas A.Krasovska                       

un T.Vabale. 

 Draudzības vakars 
            Sakstagala pamatskolā 
   Kalendārās ziemas pirmajā dienā Audriņu pamat-
skolas un Dricānu vidusskolas bērni tikās kārtējā 
draudzības vakarā Sakstagala pamatskolā. Šādi vakari 
jau ilgu laiku ir kļuvuši par tradīciju un ir patīkami 
saprast, ka mūsdienās, kad saziņa starp cilvēkiem no-
tiek vairāk sociālajos tīklos, bērniem joprojām ir vaja-
dzīga dzīvā komunikācija. 
   Kas ir draudzības vakars? Draudzības vakars tas ir 
daudz deju, mūzikas, konkursu, smieklu, jaunu paziņu 
bērniem un iespēja sazināties ar kolēģiem neformālā 
vidē. Skolas direktore novadīja brīnišķīgu ekskursiju 
pa skolu, stāstīja par tās vēsturi un par to, kā skola 
dzīvo šodien un ar kādām problēmām tā saskaras. 
Katra šāda vizīte uz kaimiņu skolām ir pieredzes ap-
maiņa skolotājiem, bet audzēkņiem tā ir brīnišķīga 
iespēja "paskatīties uz citiem un parādīt sevi ". 
    Pēc bērnu domām, bija tikai viens mīnuss - visi 

vienprātīgi paziņoja, ka četras stundas šādam vakaram 
ir pārāk maz! Nu tad ar nepacietību gaidīsim nākamo 
vakaru kādā no mūsu kaimiņu skolām vai uzaicināsim 
viesus apmeklēt mūsu skolu! 
         Audriņu pamatskolas skolotāja Jeļena Pimahova 
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AUDRIŅU PAGASTA BIBLIOTĒKĀ 

Pirmssvētku labestības stundas      
Audriņu bibliotēkā 

Ziemassvētki - svarīgākie, priecīgākie un nozī-
mīgākie svētki katra kristieša dzīvē. Svētku gaidīšanas 
laiks paiet gaišās domās un darot labus darbus. Patei-
coties radošajai Audriņu pagasta bibliotēkas vadītājai 
Margaritai Platonovai, ciemata iedzīvotāji guva kolo-
sālu iespēju izveidot Ziemassvētku simbolu - Adven-
tes vainagu. 1. decembrī gan jauniem, gan veciem 
durvis vēra radošā darbnīca - labestības un pirmssvēt-
ku brīnuma nodarbība. Dalībnieki, sapulcējušies pie 
kopēja galda, darbam nolēma izmantot pēc iespējas 
dabīgus, apkārtējai videi draudzīgus materiālus. Mēs 
ne tikai līmējām, griezām, šuvām un fantazējām, bet 
arī jauki sarunājāmies, dalījāmies ar dvēseles siltumu, 
priecājāmies, ka Audriņos dzīvo domubiedri - gudri 
un radoši cilvēki. 

 Ciemojoties pie bibliotekāres Margaritas, tapa 
burvīgs rotājums katrai ģimenei - Ziemassvētku vai-
nags. 3. decembrī daudzās ģimenēs aizdedza pirmo 
svecīti, pirmo cerības un ticības uguntiņu. Liels pal-

dies visiem, kas atlika malā svarīgas lietas un apmek-
lēja radošo darbnīcu Audriņu bibliotēkā! Īpašs paldies 
Margaritai Platonovai, kura jau divus gadus organizē 
un vada tematiskās nodarbības mūsu pagasta pieaugu-
šajiem un bērniem! Ar nepacietību gaidām jaunas la-
bestības un pozitīvu emociju tikšanās reizes! 

Oksanas Brokānes teksts, M.Platonovas foto 

Decembris bija darbiem un notikumiem bagāts mēne-

sis. Arī mūsu pirmsskolas grupas bērniem Adventes 

laiks ritēja radoši un aktuāli. Lai sagatavotos 

Ziemassvētkiem, bērni cepa piparkūkas, izgatavoja 

eglītes un to rotājumus, piedalījās ziemas aplikāciju 

izveidē. 

Dienu pirms trešās Adventes bērnudārzu piepildīja 

piparkūku aromāts. Piparkūkas ir tradicionālie 

Ziemassvētku cepumi. Pie mums ciemojās rūķītis 

Čiekuriņš un organizēja piparkūku darbnīcu. Visu 

vecumu bērni bija aizrautīgi piparkūku cepēji: veltnēja 

mīklu, izvēlējās dažādas piparkūku formiņas, lika 

cepumiņus uz pannas. Tās bija tik gardas, ka vēl siltas 

varēja pazust no lielā šķīvja, bet mēs tās degustējām 

launagā ar pienu. 

          Pirmsskolas skolotājas Janīnas Čakšas teksts 

un foto 

AUDRIŅU PAMATSKOLĀ 
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AUDRIŅU PAMATSKOLĀ 

Audriņi bērni ALAAS konkursā. 

 Katrs no mums reiz bijis mazs, kad pasaule 
apkārt šķita liela, krāsaina, noslēpumu un brīnumu 
pilna... Tieši tādēļ, mēs audrinieši ļoti gribam kļūt par 
vietu, kurā katrs bērns tiktu ne tikai uzraudzīts un iz-
glītots, bet justos gaidīts un novērtēts tieši tāds, kāds 
viņš ir. Pie mums katrs mazais varēs piedzīvot savu 
bērnību un uzkrāt patīkamas atmiņas sava pieaugušā 
cilvēka mūžam. 

 Ar jauniem notikumiem, pārsteigumiem un 
pozitīvām emocijām ir sācies jaunais gads. 

 Neskatoties uz drūmo laiku aiz loga, mūsu ie-
stādes bērni, pedagogi un vecāki 5. janvārī ar prieku 
piedalījās konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasāku-
mā, kurš notika Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību 
kultūras namā. Tur mūsu bērnus apbalvoja par izgud-
rotājiem eglītes rotājumiem no izlietota iepakojuma. 
Bērni visu šo pasākumu uztvēra ļoti pozitīvi. 

 Konkurss tiek rīkots ar mērķi rosināt bērnus 
rīkoties videi draudzīgi, lai saudzētu dabas resursus. 
Ar konkursa palīdzību tiks pievērsta bērnu uzmanība 
nozīmei ikdienas dzīvē, kā arī veidota izpratne, kā pa-
reizi sašķiroti un nodoti atkritumi pārstrādei kļūst par 
vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā. 

 Šāda vecuma bērniem iespēja izdarīt pašam, 
noteikti ir laba motivācija arī tādā lietā, kā atkritumu 
šķirošana. Grūtākais, noteikti ir radīt tādu vidi, lai 
katrs bērns justos vienlīdzīgs ar pārējiem, lai katram 
tiek dots viss, ko varam sniegt un iemācīt.  Šķirot at-
kritumus noteikti var iemācīt arī caur spēlēšanos. Kat-
rā bērna vecuma posmā slēpjas kāda dzintara grauda 
šķautnīte. Bet dzintargrauds veidojas tikai šīs šķautnī-
tes apvienojot kopā. Un nekas neizglīto labāk kā sava 
pieredze.  Bet  joprojām var un vajag rādīt labu pie-

mēru pašiem! 

 Bērniem vienmēr ir jātiecas uz arvien jauniem, 
izvirzītiem mērķiem. Galvenais nosacījums ir - neap-
stāties, nepadoties to realizēšanā. Pateicamies visiem 
vecākiem, kuri apmeklēja pasākumu un izteica jaunas 
idejas. 

 Piedzīvojām gan bezgala skaistu un interesan-
tu laiku, gan kopā ar bērniem priecājāmies par dāva-
nām, kas sagādāja patiesi lielu pārsteigumu visiem 
bērniem. 

 Paldies ALAAS rīkotājiem, jo kopīgs darbs, 
patīkama kopā būšana, jaukās dienas un idejas visiem 
sagādāja lielu gandarīju un prieku! 

  
 Teksts un foto Līvija Bobrova, 

Aleksandrs Mališevs 
(Audriņu pamatskolas pirmsskolas skolotāji). 
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FIZMIX un ,,Ilustrētā Juni-

oriem,, Audriņu pamatskolā 

Piektdienas pēcpusdienā pie Audriņu pamatskolas pie-

brauca krāsains FIZMIX busiņš un žurnāla “Ilustrētā 

Junioriem” pārstāvju auto, lai 5. – 7. klašu skolēniem 

novadītu zinātniski – pētniecisku nodarbību par fizi-

kas likumiem un to pielietojumu ikdienā ar interesan-

tiem piemēriem un  eksperimentiem. Nodarbības sā-

kumā žurnāla pārstāves skolēnus īsi un kodolīgi iepa-

zīstināja ar žurnāla saturu un tā tapšanas procesiem. 

Tad pie darba ķērās FIZMIX komanda ar eksperimen-

tiem –  burvju triks ar degošajām putām, spirta dzinēja 

raķete, magnētiskās bremzes, hidrauliskais robots u.c. 

Īpašu uzmanību skolēniem piesaistīja ar medicīniska-

jām šļircēm vadāms hidrauliskais robots. Lai ar to dar-

botos bija jāapgūst hidraulisko sistēmu pamatprinci-

pus, bet, kad tie apgūti, varēja pārbaudīt savu un hid-

raulisko sistēmu spēku, vadot robota roku.  

                                                  Turpinājums 5.lpp. 
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Eksperimenti bija tik aizraujoši un interesanti, 
ka eksperimentēt gribētāju netrūka, kas liecināja, ka 
FIZMIX komandai izdevās atstāt neaizmirstamu ie-
spaidu uz mūsu skolēniem. Nodarbības beigās, par 
aktīvu piedalīšanos, katram skolēnam tika uzdāvināts 
žurnāla ,,Ilustrētā Junioriem,, pēdējais šī gada numurs 
un  “Milzu” brokastu pārslu paku. 

Pēc vairāk nekā stundu ilgas un aktīvas ekspe-
rimentēšanas un fizikas likumu izzināšanas atvadījā-

mies ar norunu, ka šī, cerams, nav pēdējā FIZMIX 
viesošanās mūsu skolā. 

Audriņu pamatskolas kolektīvs pateicas ciemi-
ņiem par interesanto, izglītojošo un atraktīvo nodarbī-
bu. 

Audriņu pamatskolas skolotāja  
Jesenija Masaļska 

5 

Globālās izglītības nedēļas nodarbība 
Audriņu pamatskolā 

 
Atsaucoties uz LAPAS (Latvijas Platforma 

attīstības sadarbībai) aicinājumu, 25. septembrī Audri-
ņu pamatskolas skolēni piedalījās Pasaules labāko zi-
ņu dienas akcijā “Vārda spēks”. 

 
Turpinot atbalstīt globālās izglītības nedēļas 

iniciatīvu Latvijā, no 21. līdz 27. novembrim 1. - 9. 
klašu skolēni aktīvi iesaistījās globālās izglītības nedē-
ļas nodarbībā. Uz skolu LAPAS nogādāja metodikas 
paku, saņemtie materiāli bija noderīgi aktivitāšu īste-
nošanai. Aktivitātes laikā skolēni tika iepazīstināti ar 
izvēlēto nodarbības mērķi - novērsts bads. Tika pārru-

nāts, kas ir bads, kādi ir tā cēloņi, ko nozīmē - iepirk-
ties atbildīgi. Nedēļas laikā bija jāatnes tukši, tīri pār-
tikas produktu iepakojumi, no kuriem jāizgriež infor-
mācija par ražotājvalsti un jāielīmē sagatavotajā kartē. 
Tika izdarīti secinājumi, kuras ražotājvalstis dominē. 
Skolēni bija priecīgi, ka viņu ģimenēs izvēlas Latvijā 
ražotus produktus, jo to bija lielākā daļa. 

Paldies klašu audzinātājām un skolēniem par 
radošumu, īstenojot iniciatīvas mūsu skolā! 

 
 

Sandras Jeršovas, Jeļenas Pimahovas    
teksts un foto 

 
 



Jaunais gads Audriņu pamat-
skolā (pirmsskolā). 

   
 Decembris bija satraukumiem pilns mēnesis, 
svētku laiks, kurā mēs aktīvi gatavojāmies Ziemas-
svētku pasākumam, jo vēlējāmies iepriecināt vecākus 
un bērnus. Lai iemācītos dziesmiņas un dzejolīšus, 
bija nepieciešami daudzi mēģinājumi. 
 Decembra mēnesis nāk pie mums ar savām 
krāsām, smaržām un garšām. Mazajam brīnumam tas 
viss tikai jāsadzird, jāpasmaržo, jāaptausta un reizēm 
arī varbūt jānogaršo. 
Svētku tuvošanos katrs audzēknis izdzīvoja dienu no 
dienas. To palīdzēja izprast un uztvert Adventes ka-
lendārs, kurš ved mūs tuvāk egļu smaržai un svecīšu 
liesmām. Laiks, kas paiet gatavojoties gada skaistāka-
jam svētku koncertam-Ziemassvētkiem. 
 Arī mūsu pamatskolā (pirmsskolā) tika pavadī-

ta  Ziemassvētku eglīte, kā katru gadu, daži bērni bija 
apģērbti krāsainos kostīmos, mēs redzējām zaķīšus, 
rūķīšus un arī princeses, bet pats galvenais bija redzēt 
bērnu acīs lielu prieku, ar kuru viņi sagaidīja Salaveci 
ar Sniegbaltīti. Pasākumā piedalījās Audriņu skolas 
skolnieki, kuri parādīja brīnišķīgo izrādi, bērni bija 
priecīgi un aktīvi piedalījās izrādē. 
 Uzslavēsim mazo grupiņu par drošu un apbrī-
nojamu priekšnesumu. Burvīgā svētku noskaņojumā 
tika sastapti drošākie un bezbailīgākie zaķēni. 
 Milzīgs paldies vecākiem, ka bijāt ar mums, 
atbalstījāt un palīdzējāt uzburt tik jauku un mīļu atmo-
sfēru un radīt patiesi īstu svētku sajūtu. Kopā mēs va-
ram visu, paldies jums! 
 
Turpinām augt un būt arvien drošāki, lai jau nākama-
jos svētkos iepriecinātu mūsu mīļos vecākus un bēr-
nus ar vēl lielāku pārliecību un drosmi! 
Katrs bērns centās sevi parādīt kā lielu aktieri, bet visi 
kopā mēs radījām svētku sajūtu, guvām gandarījumu 
un saņēmām jaukas dāvaniņas no Salaveča un Snieg-
baltītes. Katra jauna gada sagaidīšana ir kā jauns dzī-
ves posms, un katrs no mums nepacietīgi gaida, 
ko Jaunais gads mums katram atnesīs, jo ne velti saka 
“kā Jauno gadu iesāksi, tā arī pavadīsi”. 
Kad visi svētki pavadīti, mēs turpinām rotaļāties, ap-
gūt jaunas lietas, mācīties, lai augtu aizvien lielāki, 
gudrāki un priecīgāki. Lai Jums visiem veiksmīgs, 
mīlestības piesātināts un mīļš Jaunais gads! Ja ticēsim 
un "iedegsimies" par to, ko vēlamies, tad domas mate-
rializēsies un viss tiks sagādāts līdz pēdējam sīku-
mam! 
 

Audriņu pamatskolas (pirmsskolas) skolotājas  
Līvijas Bobrovas teksts, Jesenijas Masaļskas un  

Svetlanas Ponaradas foto 
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Izrāde par lācīti Vinniju Pūku. 

Paši skaistākie mirkļi no pasākuma ir gaidīšana, kad 

katra diena mūs arvien vairāk pietuvina kādam priecī-

gam notikumam, prātā nāk labas un gaišas domas.  

Šogad ziema mūs nesteidzas iepriecināt ar savu skais-

tumu un krāšņumu, neskatoties uz to, mēs visi bijām 

gatavi virpuļot kā sniegpārsliņas – tik priecīgi un paci-

lāti mēs jutāmies. Tas viss tāpēc ka 12. janvārī mūsu 

iestādes audzēkņi kopā ar skolotājiem apmeklēja pasā-

kumu “Lācītis Vinnijs Pūks”.  

Prieks, ka mazajiem talantiem izdevās ienest savu ne-

lielo ieguldījumu pasaku pasaulē. Dejas, spēles, dzies-

mas, rotaļas un dažādas aktivitātes, bērni radīja labvē-

līgu un draudzīgu noskaņu zālē, kas sildīja sirdis gan 

lielajiem, gan mazajiem. Bet galvenā atziņa ko iegu-

vām ir tas, ka visi bērni ir DRAUDZĪGI.  

Pasaku varoņi radīja neaizmirstamu ar humoru un po-

zitīvām emocijām piepildītu atmosfēru, kas saviļņoja 

skatītāju sirdis. Katrs aktieris bija piedomājis, kā ar 

tērpu palīdzību atbilstošāk un interesantāk iejusties 

savā tēlā. Bērni dziedāja dziesmas par draudzību un 

mīlestību, gāja rotaļās. Cerams, ka mēs iemācīsim mū-

su audzēkņiem būt labsirdīgiem, draudzīgiem. Pirmās 

simpātijas rodas jau bērnībā un šīs aizkustinošās jūtas 

paliek uz visu mūžu mūsu atmiņās. 

Mēs dodam bērniem iespēju apgūt pamatvērtības, ku-

ras visos laikos ir vienādas -  tā ir mīlestība pret sa-

viem tuviniekiem, dabu, dzīvi un vienam pret otru. 

Darbojoties kopā ar bērniem, viņi mums cenšas palī-

dzēt ar saviem smaidiem un sirsnīgām sarunām, kas 

dod mums spēku un izturību.  

Visu teātra laiku, bērniem interese un uzmanība nezu-

da. Ar lielu gandarījumu un lepnumu, lugas beigās 

bērni nostājās skatītāju priekšā un saņēma pelnītos 

aplausus. Pēc izrādes visi bija ļoti ieinteresēti un ap-

mierināti : skolotāji ar redzēto un dzirdēto, aktieri – ar 

paveikto. 

Paldies pasākuma organizētājiem un visiem, kas ieve-

da bērnus brīnumzemē. Lai mums viss ieplānotais iz-

dodas un veicas. 

 

 Informāciju un fotomateriālus sagatavoja  

Līvija Bobrova un Maija Repša 

AUDRIŅU PAMATSKOLAS ZIŅAS 

 ATBALSS                        2018.gada janvāris  

 

                                   

                         E-mail: margarita.platonova@audrini.lv 

 

Bezmaksas 

           Atbildīgā par izdevumu              M.Platonova 
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