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AUDRIŅU PAGASTA PĀRVALDES ZIŅAS

AUDRIŅU PAGASTA
KULTŪRAS NAMĀ:
25.DECEMBRĪ plkst.11:00
ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS BĒRNIEM
“ZIEMAS PASAKA”
DĀVANAS VAR SAŅEMT BĒRNI LĪDZ 15
GADIEM, KURI IR DEKLARĒTI AUDRIŅ
PAGASTĀ, NEMĀCĀS AUDRINU PA
MATSKOLĀ UN NEAPMEKLĒ AUDRIŅU PII.
SĪKĀKA INFORMĀCIJA PA TĀLR.25412872
25.DECEMBRĪ plkst.20:00 – 03:00ATPŪTAS VAKARS
“JAU PUSNAKTS TUVOJAS...”
( Vakars pie galdiņiem. Pašdarbnieku
koncerts, dejas disko ritmos)
Tālrunis galdiņu rezervēšanai – 64640318,
25412872. ieeja – 1,50 eiro

Ziemassvētki ir ceļā
Mieru dvēselēs aust,
Tiek ar adventes laiku
Katrai sirdij tas pausts.
Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā,
bet spēkus lai atjauno tuvu un mīļu
cilvēku klātbūtne. Prieku visā, kas mainās,
laimi visā, ko spēj paturēt!
Gaišus Ziemassvētkus, radošu Jauno
2019.gadu!

AUDRIŅU PAMATSKOLAS PIRMSSKOLAS ZIŅAS

Latvijas simtā dzimšanas diena
15.novembrī Audriņu pamatskolas pirmsskolas grupiņas svinēja Latvijas simto dzimšanas dienu.
Bērni svinīgi tērpušies un rotājušies ar sarkanbaltsarkanajām lentītēm, satrauktām sirsniņām gaidīja šos
svētkus, jo par tiem tikām runājuši un gatavojušies jau
labu laiku iepriekš. Ciemos pie bērniem atnāca tautumeita Līga un nebēdnīgais Karlsons, kuram bērni ar
savu dziesmiņu pamācīja, ka Latviju nedrīkst piegružot, lai tā būtu tīra. Noskanot Latvijas himnai, katra
grupiņa dāvināja Latvijai savus cītīgi gatavotos
priekšnesumus. Jāatzīst, ka pasākums izdevās gan svinīgs, gan arī pietiekoši jautrs, kā jau dzimšanas dienā
pienākas. Pasākumam noslēdzoties, visi tā dalībnieki
gāja kopīgā rotaļā tautasdziesmas „Kas dārzā” pavadījumā. Tautumeita un Karlsons atvadoties norunāja ar
bērniem tikties jau nākamgad, kad Latvijai svinēsim
101. dzimšanas dienu.
Svinīgā pasākuma mērķis bija palīdzēt bērniem izprast jēdzienus Latvija, Latvijas dzimšanas
diena, iepazīstināt bērnus ar nacionālo simboliku, rosināt rūpēties par savu dzimteni, to nepiegružojot un
uzturot tīru, kā arī radīt bērnos prieku par svētkiem,
iesaistīt rotaļās un kopīgās dziesmās.

Šajā svētku nedēļā tika rīkota arī bērnu un vecāku radošo darbu izstāde – „Simts dāvanas Latvijai”.
Bērni kopā ar vecākiem bija cītīgi gatavojušies izstādei un izveidojuši ļoti interesantus, patriotiskus darbiņus, ko varēja aplūkot ikviens interesents.
Pirmsskolas skolotāja Līga Asare
Foto Līvija Bobrova
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AUDRIŅU PAMATSKOLĀ

Mana un mūsu zeme – LATVIJA

Straujiem soļiem tuvojas vieni no gada krāšņākajiem
svētkiem – Ziemassvētki. Tomēr gribētos nedaudz
atskatīties nesenā pagātnē – novembra mēnesī, kad
visa mūsu valsts aizvadīja Latvijas mēnesi, sagaidot
un arī svinot Latvijas simtgadi. Visapkārt notika dažnedažādi pasākumi, svētku koncerti, salūti, lielāki un
mazāki konkursi. Konkursi, kuros tika pārbaudītas
zināšanas gan kultūras, gan vēstures, gan arī dažādās
citās jomās.
Audriņu pamatskolas skolēni novembra nogalē
piedalījās Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes orga-

nizētajā konkursā „Mana Latvija 2018”, kurā līdz ar
citām 18 novada skolu komandām stājās uz „starta
līnijas”, lai demonstrētu savas zināšanas. Vēlētos uzteikt komandas dalībniekus par drosmi un uzdrīkstēšanos – 6.klases skolnieci Milanu Ovčinnikovu, 8.klases
skolēnus – Alekseju Tihomirovu un Romānu Smirnovu un 9.klases skolēnus – Jeļenu Putinu un Vladislavu
Burovu.
Veiksmīgus startus komandas dalībniekiem
turpmākajos konkursos!
Ivetas Rundānes teksts un foto

AUDRIŅU PAMATSKOLĀ

Audriņu pamatskolas skolēni
interaktīvajā izrādē “Drebošā telts”.

5.novembrī projekta Latvijas Skolas somas ietvaros Audriņu pamatskolas 1. un 2. klases skolēni apmeklēja teātri “JORIKS”, lai noskatītos interaktīvo
izrādi “Drebošā telts”.
Izrāde notika improvizētā vigvamā, kurā dzīvoja neparasta ģimene - tētis Lācis, mamma Antilope
un bērni - Lapsēns un Irbīte. Šie tēli bērnus aizveda
aizraujošā ceļojumā. Šī izrāde ļāva bērniem saprast un
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aizdomāties, cik ļoti ir mainījusies Latvijas daba un
latviešu dzīve, cik ļoti ir attīstījusies mūsu dzimtene.
Bērni spēja saredzēt ne tikai pārmaiņas, bet arī to, kas
latviešu dzīvē nemainās, tās ir ģimenes vērtības.
Visu izrādi atskaņo paši aktieri, izmantojot
savu balsi un tādus mūzikas instrumentus kā stabulīte
un bungas. Pēc izrādes bērni vēl ilgi mēģināja attēlot
skaņas, kuras dzirdēja izrādē. Viņiem ļoti patika, ka
izrāde notika neparasti, zem telts un stāstītais tika attēlots zīmējumos. Viņus fascinēja visas skaņas un vibrācijas, kuras priekš viņiem bija negaidītas. Dažus tēlus
viņi varēja salīdzināt ar sevi un saviem tuviniekiem.
“Man ļoti patika, kad radīja “ha-hā!” lēkmi, tā dažreiz
dara bērni”, komentēja viens no skatītājiem.
“Man patika, ka ar mums visu laiku sarunājās un prasīja, ko nozīme lietas, kuras zīmēja indiāņi”, stāsta
Maksis.
“Mūsu dzīve ir ļoti mainījusies, bet attiecības starp
bērniem un vecākiem palikušas nemainīgas”, stāsta
Vija.
Izrādes režisore Inga Tropa uzsver: “Mēs visu laiku
maināmies, transformējamies, gan no tā, ka ir kaut
kādi ārēji apstākļi, kas mūs maina, satiekot dažādas
citas ciltis, vai nonākot dažādās citās ainavās. Pats
ceļš mūs maina, un tas viss var būt tāds radošs ceļš un
radoša mainība.”
Sākumskolas skolotājas Regīnas Voronovas
teksts un foto
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Sirds siltuma darbiņi.

projektu var uzzināt
www.sirdssiltumadarbnica.lv
Ik gadu Latvijā aptuveni
1000 bērniņu šajā pasaulē ienāk
priekšlaikus. Bieži vien vecāki
nav gatavi šādam pavērsienam,
un viņiem ir nepieciešams atbalsts. Katrs no mums var sniegt
savu devumu mazuļu cīņā par

30. oktobra pēcpusdienā Audriņu pagasta bibliotēkā sapulcējās rosīgas, radošas, talantīgas, atsaucīgas, pozitīvi domājošas, aktīvas sievietes, lai uzzinātu
par labdarības akciju "Sirds siltuma darbnīca", par kuru pastāstīja čaklā pagasta iedzīvotāja Olga Litovnika,
kura jau vairākus gadus atbalsta šo projektu.
„Sirds siltuma darbnīcu” no 2013. gada vada
Linda Vītoliņa, kura kopā ar citām līdzīgi domājošām
māmiņām nolēma parūpēties, lai katrs bērniņš, kas
ienāk šajā pasaulē, būtu gaidīts un apmīļots. Tā radās
labdarības projekts "Sirds siltuma darbnīca", kura
mērķis ir palīdzēt priekšlaikus dzimušiem mazuļiem
un viņu vecākiem, sagādājot tiem adītas un tamborētas

dzīvošanu. Atsaucoties aicinājumam palīdzēt, Audriņu pagasta
bibliotēkā mēneša laikā tika satamborēts vesels pūrs
mīļmantiņu, kuras „Sirds siltuma darbnīca” nogādās
uz slimnīcām, lai ievietotu pie bērniņiem inkubatoros.
Ikvienu, kas prot adīt, šūt, tamborēt vai vēlas
iemācīties rokdarbus, aicinām pievienoties mūsu pulkam. Tā kā projekts plānots ilgstošs, šim darbam var
pievienoties jebkurā sev vēlamā laikā, jo vienmēr būs
steidzīgie mazuļi un mazuļi bez vecāku gādības, kuriem būs nepieciešams kaut mazliet sirds un vilnas
izstrādājumu siltuma. Visu nepieciešamo informāciju
sniegs bibliotēkas vadītāja Margarita Platonova.
Sandras Jeršovas teksts

zeķītes, cimdiņus, cepurītes un sedziņas, kas mazuļus

Margaritas Platonovas foto

sasildītu viņu pirmajās dzīves dienās. Vairāk par šo
AUDRIŅU BIBLIOTĒKĀ

Ziemassvētku gaidīšanas laiks
Jau atkal klāt ir gada gaišāko svētku – Ziemassvētku – gaidīšanas laiks.
Adventa laiks ir miera meklēšanas laiks. Sveču gaismiņas palīdz apjaust mūsu meklējumus no tumsas uz
gaismu, no nemiera uz mieru, līdz sagaidām gaismas

un prieka pilnus
Ziemassvētkus.
Tie ir svētki, kad
mēs visi – lieli un
mazi – ceram, ka
kaut kas no Ziemassvētku lielā
prieka, no šīs debesu gaismas un miera, kas ir augstāks par visu saprašanu, ielīs mūsu sirdīs.
Audriņu bibliotēkā jau tradicionāli katru gadu novembra nogalē tiek organizēta radošā darbnīca Ziemassvētku vainagu un rotājumu pagatavošana.
Ciemata iedzīvotāji pulcējas, lai pagatavotu svētīgu
rotājumu savām mājām. Katrs dalībnieks var izpaust
savas radošās spējas un iepriekš sagatavotos dabas
materiālus salikt brīnumskaistā rotājumā.
Margaritas Platonovas teksts un foto
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Radošā nodarbība
Audriņu pagasta bibliotēkā

Turpinot svinēt Latvijas simtgadi, 29.novembrī
Audriņu pagasta bibliotēkā tika sarīkota radošā nodarbība - “Mana Latvija”, kurā piedalījās Audriņu pamatskolas 6. klases skolēni un audzinātāja.
Vecāko klašu skolēni jau iepriekš bija sagatavojuši
Latvijas karti ar atzīmētiem Latvijas novadiem un pilsētām, lai viņu jaunākie skolasbiedri aizraujošā nodarbībā nostiprinātu zināšanas par savu dzimteni.
Bērni kopā ar bibliotēkas vadītāju Margaritu
Platonovu diskusijā pārrunāja, cik mūsu dzimtene ir
maza plašajā pasaulē, bet tajā pašā laikā - liela un no-

zīmīga. Skolēni uz globusa varēja izpētīt, kur atrodas
Latvija. Pārrunāja, cik iedzīvotāju un kādas tautības
dzīvo mūsu valstī.
Radošā gaisotnē skolēni sadalījās komandās, lai
atkārtotu, cik un kādi ir novadi, kuras ir Latvijas lielākās pilsētas. Tās tika atzīmētas uz iepriekš izveidotās
Latvijas kartes. Šajā kartē komandām bija uzdevums
salikt pilsētu nosaukumus atbilstoši to atrašanās vietām. Atpazīstot pilsētas, bērni atcerējās, kurās ir bijuši
un kurās vēlētos pabūt. Visi strādāja ar lielu aizrautību
un interesi.
Audriņu pamatskolas skolotāja
Dace Vasilevska
Margaritas Platonovas foto

AUDRIŅU BIBLIOTĒKĀ

Veltījums Latvijai

Par godu Latvijas simtgadei, 28.novembrī Audriņu
bibliotēkā notika lasīšanas maratona “100 grāmatas
par Latviju” noslēguma zibakcija “Kopā. Veltījums
Latvijai”, kurā piedalījās dažāda vecuma Audriņu pagasta iedzīvotāji.
Sapulcējušies nelielā pulkā, katrs no dalībniekiem
izvēlējās sev tīkamāko grāmatu par Latviju un 15 minūtes veltīja tās lasīšanai.
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Vakara gaitā svētku gaisotnē mēs pārrunājām par izlasītajām grāmatām par Latviju Audriņu bibliotēkā un
citur. Secinājām, ka latviešu literārais mantojums ir
bagāts un daudzveidīgs: gan pirms 100 gadiem, gan
šodien mēs varam lepoties gan ar augstvērtīgu daiļliteratūru, gan nopietniem pētījumiem dažādās zinātņu
nozarēs, un ikviens plašajā grāmatu klāstā atradīs interesanto un noderīgo tieši sev.
Margaritas Platonovas teksts un foto
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Draudzības vakars Sakstagalā.
12.oktobrī Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas
vecāko klašu skolēni uzņēma pie sevis draugus no
citām Rēzeknes novada skolām. Ieradās tikai divas
skolas (Audriņu pamatskola un Dricānu vidusskola),
bet pateicoties organizatoriem, vakars izrādījās brīnišķīgs.
Pasākums sākās aktu zālē ar muzikālu priekšnesumu, skolas parlamenta sveicieniem un direktores uzrunu. Silvija Freiberga pastāstīja, ka šogad Sakstagala
pamatskolas kolektīvs, turpinot ar Jāņa Klīdzēja daiļradi saistītās tradīcijas, pievērš lielu uzmanību romāna
"Cilvēks bērns" galvenajam varonim Boņukam un viņa galvassegai- Boņuka cepurei.

Vakara dalībnieki Silvijas vadībā izgatavoja cepures no laikrakstiem. Un tad viņi sadalījās četrās grupās
( skolotāji arī netika saudzēti) un devās uz nodarbībām
"Radošās darbnīcās", kur meitenes palīdzēja izgatavot divu veidu grozus, piepildot tos ar kastaņiem un
puķu sēklām.
Pēc labi padarīta darba bija pienācis laiks sēsties
pie kopīgā galda. Un, visbeidzot, ilgi gaidītā diskotēka. Neliels apmulsums sākumā pārvērtās ugunīgās
dejās, likās, ka zāles grīda neizturēs modernās dejas

uzbrukumu un ritmu. Un laukos dzīvojošie jaunieši,
kas nav sabojāti ar diskotēkām un pārsātināti ar tikšanos ar saviem vienaudžiem (oh, mobilo telefonu un
datoru laikmets!), mēģināja izmantot šo brīdi, lai dejot un iepazīties ar citiem pusaudžiem. Tas ir pārsteidzoši, ka diskotēkas laikā visi brīvprātīgi atteicās no
mobilās saziņas un nodeva savus tālruņus skolotājiem.
Laiks pagāja nemanot, neviens negribēja doties
Šogad viss skolas ārpusskolas darbs koncentrējās mājās, jaunieši tikai runāja par jaunu tikšanos. Ceru,
ka tā arī būs.
uz šo apģērbu detaļu. Skolas muzejā tika savāktas
Liels paldies Sakstagalam par laipnu uzņemšanu,
skolēnu mīļākās cepures , skolotāju dienā visiem skolotājiem tika pasniegtas elegantas cepures dāvanā no uz satikšanos drīzumā!
Audriņu pamatskolas skolotājas
Parlamenta, mājturības skolotāji izveidoja cepuru pieA. Vorobjovas teksts un foto
derumu izgatavošanas darbnīcas un pat Dzejas diena
skolā tika veltīta galvassegām.
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Satikšanās Rozes pilsētā.

16. novembrī iniciatīvas „Latvijas skolas soma‘’
ietvaros, Audriņu pamatskolas 6., 8.klases skolēni devās ekskursijā Latgales kultūrvēstures muzejāmuzejpedagoģiskajā programmā „Satikšanās Rozes
pilsētā”. Skolēni ar entuziasmu sasēdās autobusā un
devās ceļā pēc jaunām zināšanām.
Satiekot muzejā muzejpedagogu Ingu Klīdzēju,
skolēni kopā ar skolotāju devās uz nelielu ekskursiju

Rēzeknes pilsētā. Sākumpunkts ekskursijai bija piemineklis „Vienoti Latvijai!”. Audzēkņi ļoti labi minēja
pieminekļa simbolus un veiksmīgi spēja atbildēt, ka
krusts ir cerības simbols, virve ir brīvības simbols.
Pēc tam devāmies pie pieminekļa „Latgales
kongress”. Pa ceļam uz pieminekli muzejpedagogs
izstāstīja par Rēzeknes pilsētas ēku vēsturi un kādas
ēkas bija pagājušajā gadsimtā. Piemēram, skolēni uzzināja, kur atrodas aptieka, kinoteātris „Diāna”, ar kādu transportu cilvēki pārvietojās senajos laikos.
Pēc ekskursijas visi devās atpakaļ uz muzeju, kur
visi kopā apspēlēja vienu no Rēzeknes pils leģendām.
Leģenda vēsta, ka karalim bija trīs meitas - Lūcija,
Roze un Marija. Un karalis sadalījis starp viņām trīs
pilsētas-Lūcijai bija Ludza, Marijai-Viļaka, bet RozeiRēzekne. Skolēniem bija jāuzmin, kādu pilsētu karalis
iedalīja katrai meitai.
Nobeigumā skolēni apskatīja ekspozīciju par Rēzeknes pilsētu un uzzināja, kāpēc kādreiz Rēzeknes
pilsētas nosaukums bija Rossiten.
Ar labu noskaņojumu un pozitīvam emocijām
skolēni un skolotāja devās atpakaļ uz skolu. Paldies
Ingai Klīdzējai par aizraujošo stāstījumu par Rēzekni.
Svetlanas Ponaradas teksts un foto

AUDRIŅU KULTŪRAS NAMĀ

Audriņos atklāta fotoizstāde

riņi “pacēlās no pelniem” un turpina dzīvot un plaukt.
Šovasar, no 7. līdz 10. augustam jauniešiem bija iespēja gūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par fotogrāfijas veidiem, kompozīcijas uzbūvi un redzesloka
izklāstu.
Žēl, ka mūsu jaunieši nav tik aktīvi, tomēr, pateicoties
aktīvistiem un skolotāja Ērika Zlatkusa profesionālajiem padomiem, tapa interesanta un neparasti noformēta izstāde, kur katrs apmeklētājs var paskatīties uz
savu ikdienu savādāk - jauniešu acīm.
Izstāde “Audriņi šodien” pieejama Audriņu pagasta
KN (Lielajā zālē) līdz decembra mēnesim. Laipni lūgti novērtēt mūsu darbu!
Izsakām lielu pateicību lektoram Ērikam Zlatkusam
par ieguldīto laiku, zināšanām, KN vadītājai Tamārai
Smirnovai par idejas realizēšanu, un atsaucīgajiem
jauniešiem par dalību lekcijās un praktiskajās nodarbībās.

Mēs esam daļa no mūsu Latvijas un varam lepoties ar Paldies arī par garšīgajām kūkām, saldumiem un kafiskaistajām ainavām, tāpēc savlaicīgi gatavojoties
ju, mājīgu atmosfēru un kopā būšanu izstādes atklāšavalsts simtgadei, Audriņu pagasta jaunieši izteica vēl- nas diena!
mi iemūžināt Audriņu ciema un pagasta vietas, dzīvi.
Audriņu pagasta pārvaldes jaunatnes lietu speciālista
Kā zināms, pirms vairākiem gadiem Audriņu sādža
Ivana Putina teksts un foto
tika nodedzināta. Mēs atceramies šos briesmīgos notikumus, bet jādzīvo tālāk ar pozitīvo noskaņu, jo Aud6
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AUDRIŅU PAMATSKOLĀ(PIRMSSKOLĀ)

AUDRIŅU BĒRNI ALAAS
KONKURSĀ.

Šis lielais darbs bija iecerēts ne tikai, lai uzvarētu un
saņemtu balvu, bet galvenokārt, lai bērni varētu priecāties un brīnīties; cik gaiša, skaita un bagāta ir mūsu
Pasaule, vajag tikai to nokrāsot ar savām mīļākajām
krāsām un emocijām. Galvenais šī pasākuma ieguvums ir bērnu aktīva atpūta nepiespiestā atmosfērā ,brīvā un radošā gaisotnē, kas paliks mums kā burvīgas atmiņas.
Mēs gribētu, lai aiz loga spīdētu saulīte, taču tā nav.
Prieks, ka mūs ir sasildījušas mūsu emocijas, kuras
patiesi bija ļoti saulainas. Lai pūš vējš, jo tas mums
netraucēja baudīt to prieku, ko tās sniedza! Bijām ļoti
gandarīti par izdevušos dienu.

Mūsu bērni 13. novembrī piedalījās konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākumā, kurš notika Rēzeknes
pilsētas Nacionālo biedrību kultūras namā. Tur mūsu
bērnus apbalvoja par skaisto un neparasto darbiņu "
Mana puķe Latvijai". Konkursa rīkotāju mērķis bija
veicināt bērnu izpratni par iepakojumu un tā otrreizējo
izmantošanu un uzdevums bija izveidot puķi Latvijai,
par pamata materiālu izmantojot izlietotu iepakojumu.
Darbojoties ar dažādiem materiāliem, attīstās bērnu
pirkstu sīkā motorika, intensīvāk notiek izziņas procesu attīstība, paaugstinās bērna motivācija darboties.
To var nosaukt par īpašo terapiju, kura mūs dziedē,
ārstē, nomierina, priecē un motivē!

Mēs zinām, cik svarīgi padarīt svētkus par bērnišķīgiem un patiesiem, izgaršojot smaržas, garšas, sajūtas
un skaņas tā, kā to dara bērni! Šī diena mums nesa
daudz prieka un siltuma. Šādā veidā varēja sākt baudīt
priekus ātrāk kā ierasts. Tas radīja svētku sajūtu un
diena ar to vien jau kļuva īpaša.
Esam pārliecināti, ka mūsu bērni iedvesmos savus vecākus un iestādes darbiniekus jaunām, satriecošām
idejām un mūsu Latvija kļūs vēl krāšņāka.
Paldies SIA ALAAS un visiem, kas saņēma diplomus un pārsteiguma balvas.
Skolotāja Līvija Bobrova

AUDRIŅU PAMATSKOLĀ

Ciemos pie “Ferdinanda”.
23.novembrī projekta ‘Latvijas Skolas soma’ ietvaros
Audriņu pamatskolas skolēni kopā ar skolotājām
devās ekskursijā uz Gulbeni. Pasākuma laikā tika apmeklēts Gulbenes- Alūksnes bānīša depo un stacija.
Skolēniem bija iespēja apskatīt Gulbenes depo
(dažiem skolēniem tā bija pirmā iepazīšanās ar vilcieniem un depo), noskatīties īsfilmu par drošību uz
dzelzceļa un noklausīties stāstījumu par to, ar ko nodarbojas uzņēmums Gulbenes - Alūksnes bānītis.
Skolēni apskatīja vienīgo šaursliežu un platsliežu
dzelzceļa griezuli Baltijas valstīs, noklausījās stāstījumu par atjaunoto šaursliežu tvaika lokomotīvi
"Ferdinands", tās vēsturi un darbības principu.
Bērniem bija iespēja iekāpt kabīnē un apskatīt tās iekārtojumu. Pēc Igaunijas Kompartijas līderu salonvagona apskates skolēni izmēģināja braucienus ar
rokas drezīnu un bānīša jaunumu - izbrauciens ar koka
drezīnu, kas ir unikāla visā Eiropā un tika atjaunota
pēc vēsturiskiem faktiem un fotogrāfijām. Skolēnu
ekskursija beidzās ar improvizēto Bānīša leģendāro

laupītāju uzbrukumu un nelielu pārgājienu ar šķēršļiem pa meža taku. Pasākuma laikā skolēni iepazina un
saprata, kā cilvēki Latvijā īsteno savus mērķus un radošo potenciālu, kā arī guva priekšstatu par dzelzceļa
darbību un vēsturi Latvijā. Kopējais brauciens nostiprināja skolasbiedru attiecības un labi ietekmēja
kopējo skolas mikroklimatu. Bērni uzzināja daudz
jaunas informācijas un labi atpūtās. Iemācījās domāt
par savu nākotni.
Audriņu pamatskolas skolotāja Jeļena Čelbajeva
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2018.gada decembris

AUDRIŅU PAMATSKOLĀ

Audriņu pamatskolas skolēni Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā
Projekta "Latvijas Skolas soma" ietvaros Audriņu pamatskolas 5.-9. klašu skolēni 12. decembrī devās iepazīt Latvijas Nacionālo bibliotēku, tautā sauktu
par Gaismas pili, kas ir viens no nozīmīgākajiem 21.
gadsimta kultūras projektiem Latvijā.
Latvijas
Nacionālā
bibliotēka
uzcelta
2014.gadā pēc latviešu izcelsmes arhitekta Gunāra
Birkerta projekta. Ar bibliotēkas gides palīdzību skolēni varēja iepazīties un novērtēt arhitekta ieceri, matemātisko precizitāti un vērienu šīs ēkas projektēšanā.
Pirms iepazīšanās ar bibliotēku, skolēni devās
uz vizuālās mākslas nodarbību virtakas klasē, kurā
varēja iepazīties ar “marmorēšanas” tehniku. Nodarbības laikā bērni iepazina un izmēģināja senu papīra dekorēšanas tehniku. Viņi uzzināja, ka ar šādas tehnikas
palīdzību 17.gs. tika dekorēti unikālu grāmatu vāki.
Katram bija iespēja izvēlēties savu krāsas salikumu un
uz ūdens virsmas izveidot savu unikālo rakstu, kuru
varēja pārnest uz papīra. Marmorēšanas raksti ir unikāli un tos nav iespējams ne atkārtot, ne arī nokopēt.
Skolēni veidojot savu unikālo “marmora” rakstu nonāca pie secinājuma, ka ir jāpieliek daudz pacietības un
zināšanu par krāsām, lai šis raksts sanāktu tāds kāds
bija iecerēts.
Ekskursijas laikā gida pavadībā bija vizuāla
iepazīšanās ar Nacionālās bibliotēkas ēku. Sākumā
skolēniem tika piedāvāts uzbraukt ar liftu uz ēkas 11.
stāvu, no kuras atklājās plašs skats uz Rīgas panorāmu.

Visu uzmanību saistīja viens no ēkas centrālajiem elementiem – Tautas grāmatu plaukts. Tā ir stikla
konstrukcija piecu stāvu augstumā, kur glabājas bibliotēkai dāvinātās grāmatas ar tajās ierakstītajiem dāvinātāju vēstījumiem vai personīgajiem stāstiem, kas
veido mūsu kultūru un vēsturi.
Skolēniem tika dota iespēja klātienē apskatīt
“Dainu skapi”, vismazāko, vislielāko, vissmagāko
grāmatu, kā arī visretāko un vissenāko grāmatu.
Gide skolēniem izstāstīja par plašajām iespējām, ko sniedz bibliotēkas pakalpojumi, kuri var kļūt
noderīgi ikvienam studentam, jebkuram iedzīvotājam
neatkarīgi no vecuma un interesēm.
Skolēni atzina, ka ieguva vērtīgu informāciju
par bibliotēku un grāmatām.
Audriņu pamatskolas skolotājas
Daces Vasilevskas teksts un foto

AUDRIŅU KULTŪRAS NAMA AFIŠA
2019. GADA 4.JANVĀRĪ AUDRIŅU
TRAĢĒDIJAS 77.GADADIENAS PIEMIŅAS
PASĀKUMS
10:30-10:45 Dalībnieku pulcēšanās
Audriņu pagasta KN.
11:00 Piemiņas brīdis un ziedu nolikšana pie
pieminekļa
Audriņu traģēdijas upuriem Audriņos.
( Audriņi, Audriņu pagasts)
11:30 Izbraukšana uz Ančupāniem
11:45 Klusuma brīdis un ziedu nolikšana
Ančupānu memoriālā
12:15 Izbraukšana uz Rēzekni.
12:30 Piemiņas brīdis un ziedu nolikšana
Bezmaksas
Atbildīgā par izdevumu
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Tirgus laukumā - Audriņu ciema iedzīvotāju nošaušanas vietā.
13:20 – 14:20 Piemiņas tikšanās veltīta
Audriņu traģēdijai notiks
Nacionālo biedrību kultūras namā
(Atbrīvošanas aleja 97, Rēzeknē)
2019.GADA 11.JANVĀRĪ plkst.13:00

ATPŪTAS VAKARS PAGASTA
SENIORIEM “UN ATKAL VECGADA
LAIKS...”.

Vakars pie galdiņiem. Pašdarbnieku
koncerts, dejas. Ieeja bezmaksas tālruni:
LŪGUMS PIETEIKTIES PA TĀLRUNI:
64640318, 25412872
E-mail: margarita.platonova@audrini.lv

