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Klāt ir pretrunu pilnais rudens ar
lietainiem vakariem un krāšnajām koku
lapām, saulainiem rītiem un pirmajām
sniega pārslām…
Ir sākusies arī jaunā pašdarbības
kolektīvu radošā sezona Audriņu kultūras
namā.
Jaunos dalībniekus gaida krievu dziesmu
ansamblis “Ivolga”, bērnu vokālais
ansamblis “Podziņas” un amatierteātris
“Potešņiki”!
Visi interesenti var atnākt uz
mēģinājumiem, iepriekš piezvanot kultūras
nama vadītājai
Tamārai Smirnovai pa t. 25412872.

AFIŠA
12.10.2019 plkst. 20:00

VAKARS ŠANSONA STILĀ
Jūsu ērtībai lūdzam laicīgi pieteikt
galdiņus pa t. 25412872
Ieeja 2.00 eiro

AUDRIŅU PAMATSKOLĀ

Izstāde "Rudens lepnums ķirbis"

Paldies, mīļie vecāki par Jūsu radošumu un centību,
mēs
esam gandarīti par to, cik skaista ir izdevusies
Latvijas dārzos izaudzētie ķirbji joprojām ir viekopīgi
veidotā
izstāde.
na no populārākajām rudens veltēm. Izstādē „Rudens
lepnums –ķirbis” var aplūkot lielus, mazus, apaļus, ga- Ceram uz Jūsu atsaucību un ieinteresētību arī turpmākarenus un citu formu ķirbjus.
jos pasākumos.
Izstādē piedalās skolnieki : Tihomirova Liana , Izstādes atklāšana 27. septembrī, Audriņu pamatskolā.
Terehoviči Laura un Viktors, Goršanova Veronika, Tihomirova Leila, Tihomirovs Deņiss, Timofejeva Karina,
Mājturības skolotājas
Zahars Damians, Jačeikina Jelizaveta.
Anželas Sigajevas teksts un foto

1

audriņu balss

2019.gada septembris-oktobris

AUDRIŅU PAGASTA ZIŅAS

Par ugunsdrošību dzīvokļos
un mājās no 1.janvāra
2020.gada.

N o 2020. gada 1. janvāra katrā dzīvoklī jābūt dūmu detektoram, bet katrā privātmājā – ugunsdzēsības aparāts. To paredz izmaiņas Ugunsdzēsības noteikumos. Šīs ierīces uzstādīšanas nepieciešamību šā
gada laikā jo īpaši uzsver arvien biežākie ugunsgrēki
daudzdzīvokļu mājās. Arī Audriņos mēs būtu iztikuši bez traģēdijas un liekiem izdevumiem dzīvokļu remontam, ja detektors būtu bijis uzstādīts dzīvoklī
Lidicas ielā 1A.
________________________________________
1.Vai saskaņā ar noteikumiem, ir nepieciešams,
lai dūmu detektors atrodas katrā daudzdzīvokļu mājā un kur?
Katrā dzīvoklī vai privātmājā jāuzstāda dūmu detektors.
Ja viendzīvokļa objektā vai dzīvoklī ir divi un vairāk
stāvi, tad autonomo detektoru uzstāda katrā stāvā. Prasība stāsies spēkā no 1.01.2020, kā tas minēts Ugunsdrošības noteikumu 517.p.
2.Kas maksās par dūmu detektora ievietošanu mājās?
Dzīvokli ar detektoru nodrošina pats īpašnieks (vai īrnieks, saziņā ar īpašnieku).
3.Kā pārbaudīt, ka esmu nopircis pareizo dūmu
detektoru?
Lai būtu pārliecināti, ka esat nopirkuši īstu dūmu detektoru, nevis tikai butaforiju, par to jāpārliecinās, kaut vai
lūdzot padomu pie pārdevēja. Īstam dūmu detektoram
vajadzētu būt:
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CE sertifikātam (šādu detektoru var izmantot tikai
ES valstīs);
instrukcijai valsts valodā (tajā jābūt informācijai, kā
un kur pareizi ierīci novietot, kā tā strādā);
testēšanas pogai (ļauj aktivizēt ierīci pat bez ugunsgrēka, lai pārbaudītu, vai tā darbojas).
Jebkādus padomus par to, kā pareizi izmantot dūmu detektorus, meklējiet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta mājaslapā, sadaļā "Drošības padomi" - "Dūmu
detektori".
6.Kādas ir papildus prasības ugunsdrošībai privātmājās?
Ugunsdrošības noteikumu 256. punkts paredz, ka viendzīvokļa objektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātu,
kura dzēstspēja ir vismaz 21A 113B. Ar ī šī pr asība
stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī. Viendzīvokļa objekti atbilstoši Ugunsdrošības noteikumiem ir brīvi stāvoša
savrupmāja, piemēram, individuālā ģimenes māja, villa,
mežsarga māja, lauku māja, vasarnīca, dārza māja, kā
arī dvīņu un rindu mājas, kurās katram dzīvoklim ir savs
jumts un sava atsevišķa ieeja.
Iegādājoties ugunsdzēsības aparātu, jāpievērš uzmanība
tam, lai uz tā korpusa būtu iestrādāts (iespiests) individuālais vai partijas numurs un CE atbilstības marķējums. Tehniskā apkope jāveic sertificētos apkopes punktos saskaņā ar ražotāja noteikto termiņu vai arī, ja termiņš nav noteikts, reizi piecos gados.
6.Vai drīkst dabīgās ventilācijas kanālam pievienot tvaika nosūcējus?
No 2019. gada 1. janvāra spēkā stājušies noteikumi, saskaņā ar kuriem dabīgās ventilācijas kanāliem ir aizliegts
pievienot mehānisku ventilācijas aprīkojumu, ja telpās
uzstādīta gāzes ierīce un nav ventilācijas, kas nodrošinātu pastāvīgu gaisa apmaiņu un noplūdušās gāzes izvadīšanu no telpām.
Tāpēc, ja virtuvē ar gāzes plīti ir uzstādīts tvaika nosūcējs, kas savienots ar ventilācijas šahtu un nav alternatīva dabīgās ventilācijas kanāla (brīva ventilācijas šahta/
kanāls), tad nepieciešams izveidot jaunu ventilācijas kanālu.
7.Kas pārbaudīs detektora esamību un ventilācijas
ailes dzīvoklī?
To var pārbaudīt Valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors. (Pēc attiecīgas informācijas saņemšanas vai
veicot neplānoto ugunsdrošības pārbaudi).
RNP NPA struktūrvienības"Audriņu pagasta
pārvalde" vadītājs Aleksandrs Bindemanis
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Ielu sporta spēles 2019
Audriņu pamatskolā

sporta un izklaides aktivitātēs: ielu futbols un basketbols, pludmales volejbols, florbols, “Trāpi aplī”,
“Jautrais zaķis”, “Boulings”, “Spēkavīrs”, ‘’Trāpi kastē’’, ‘’Šautriņu mešana’’, ‘’Galda teniss’’, ‘’Novuss”,
”Armrestlings’’, ‘’Soda metieni’’ un cīnīties par godalgotām vietām ar citu pagastu vienaudžiem savā vecuma
grupā.
Otrajā posmā, dienas otrajā daļā, aktivitātes tika
papildinātas. Dalībnieki izejot visas stacijas, tika sadalīti
komandās, kuras cīnījās savā starpā smaguma pārnēsāšanā, virves vilkšanā, skriešanā, partnera nešana nestuvēs un dažādās cita veida jautrajās stafetēs.
Apkopojot visus rezultātus, tika apbalvoti visi individuālo un komandu disciplīnu uzvarētāji. Visi dalībnieki saņēma gan medaļas, gan diplomus vai saldās balvas abos ielu sporta spēļu posmos, kā arī ieguva jaunus
draugus.

Audriņu pamatskolas skolēnu pašpārvalde jau no
maija mēneša aktīvi darbojas, lai īstenotu jaunatnes iniciatīvu projekta „Ielu sporta spēles 2019 Audriņu pamatskolā” divus posmus. Sākumā tika veikti visi sagatavošanās darbi: pasūtītas medaļas, izstrādāti diplomu šabloni un sākta to printēšana, iegādājāmies nepieciešamo
inventāru pasākuma realizēšanai. Jūnijā notika sporta
spēļu pirmais posms, kurās varēja piedalīties jaunieši
vecumā 7 līdz 18 gadiem no visiem Rēzeknes novada
pagastiem. Kopumā abos posmos pasākumā piedalījās
117 dalībnieki no dažādiem Rēzeknes novada pagastiem
un Rēzeknes pilsētas.
Ielu sporta spēles 2019 Audriņu pamatskolā abi
posmi tika iesākti ar aktīvu un jautru vingrošanas kompleksu mūzikas pavadījumā, kurā piedalījās visi dalībnieki. Visas dienas garumā dalībnieki gāja pa stacijām,
kur varēja pārbaudīt savas prasmes un spējas dažādās

Ar ielu sporta spēļu palīdzību, ko organizējam
Audriņu pamatskolas sklas telpās un tās teritorijā, vēlamies ne tikai pierādīt, ka nodarboties ar sportiskām aktivitātēm ir interesanti un aizraujoši, bet arī atturēt pagasta jauniešus no kaitīgiem ieradumiem (pīpēšanas,
alkohola, narkotikām), veicināt bērnu un jauniešu veselīgu dzīvesveidu, interesi par sportu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu pēc mācībām, starpbrīžos, brīvdienās un
vasaras laika periodā.
Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos sporta aktivitātēs, skolēnu pašpārvaldes pārstāvjiem, skolotājiem par palīdzību pasākuma organizēšanā un tiesāšanā, kā arī skolas administrācijai par materiālo atbalstu.
Audriņu pamatskolas skolēnu pašpārvalde,
Audriņu pamatskolas sporta skolotāja
Jekaterina Marmiļova

SLUDINĀJUMI

Cien. vecāki!
Ja jūsu bērns ir deklarēts Audriņu pagastā,
ir jaunāks par 15 gadiem, neapmeklē Audriņu
PII vai nemācās Audriņu pamatskolā, lūdzam
pieteikties Ziemassvētku dāvanu saņemšanai
Audriņu pagasta kultūras namā.
Var pieteikties personīgi kultūras namā vai
zvanot pa t.25412872, 6460318
līdz 2019.gada 1.decembrim.
Audriņu pagasta
kultūras nama vadītāja T.Sirnova

18.11.2019 plkst.11:00
LATVIJAS REPUBLIKAS
GADADIENAI
VELTĪTS SVINĪGS
PASĀKUMS.
Svinīgs koncerts, svētku cienasts.
Ieeja bez maksas
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Jautrās burtu spēles…

bērni. Pagājušajā gadā mazās grupiņas bērni iegriezās
bibliotēkā pastaigu laikā -pasildīties, apskatīties krāsainās bilžu grāmatas, paspēlēties.
Šogad Audriņu bibliotēkas vadītāja Margarita
Platonova aicināja mūsu mazuļus uz lasītprieka veicinošām nodarbībām.
23.jūlijā bērni apmeklēja nodarbību, kurā pacietīgi
noklausījās stāstu par skopo kāmīti, iepazinās ar pirmo
alfabēta burtu “A” un katrs šo burtiņu izkrāsoja.
9.septembrī notika otrā lasītprasmes veicinošā nodarbība “Jautrās burtu spēles.” Šoreiz uz bērnudārzu ciemos nāca bibliotekāre. Bērni apskatīja lielu krāsainu
ābeci, kurā mājoja alfabēta burtiņi. Starp visiem krāsainajiem burtiņiem bērni atrada burtu “A”, kuru atcerējās
no pagājušās nodarbības. Visi kopā noklausījās pasaku
par burtiem CD ierakstā un sirsnīgi pavadīja laiku kopā
Ir ļoti svarīgi no agras bērnības pievīt bērnos mīlestīpie tējas galda.
bu pret grāmatu. Lasīšanai katrā ģimenē būtu jābūt kā
Cerēsim, ka šādas lasītprieka nodarbības, sadarbībā
ikdienas rituālam. Tie bērni, kuri iemācās lasīt pirmsar bibliotēku, nākotnē motivēs mūsu mazuļus tiekties
skolas vecumā attīstās ātrāk, jo lasot iegūst daudz vairāk
pēc jaunām zināšanām caur grāmatu.
jaunas informācijas. Tādiem bērniem mācības padodas
Audriņu PII audzinātājas
vieglāk un labāk.
Janīnas Čakšas teksts un foto
Jaunajā mācību gadā lasīšanas veicinošās nodarbības
bibliotēkā sāka apmeklēt arī paši mazākie Audriņu PII
AUDRIŅU PAMATSKOLĀ

Audriņu pamatskolas
skolēni piedalās LVM rīkotajā
“Meža ekspedīcija 2019”
18. septembrī Audriņu pamatskolas 6. klases
skolēni devās mācību meža ekspedīcijā uz Rēzeknes
novada Taudejāņiem, kuru rīkoja Latvijas Valsts meži.
Skolēni uzzināja, kā skolā iegūtās zināšanas ir
izmantojamas ikdienas dzīvē, apzinājās cilvēka ietekmi
uz meža ekosistēmu, veica praktiskus un radošus uzdevumus, veidoja izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
Devāmies mežā pa noteiktu maršrutu 2 km garumā, pārejot no vienas pieturas uz otru. Katrā pieturā vadītājs deva mums praktiskus vai radošus uzdevumus,
kurus risinājām individuāli vai grupās, iegūtos rezultātus pierakstījām speciālās darba burtnīcā, kuras katram
skolēnam izdalīja maršruta sākumā.
Vienā no pieturām skolēni uzzināja, ka no koksnes produktiem iespējams pagatavot ļoti daudz dažādu
lietu, pat ziepju burbuļos ir daļiņa no koka, kā arī medikamentā - aspirīnā ir saistība ar koku. Darba pieturās
skolēni mērija koka augstumu un noteica to vecumu,
aprēķināja nepieciešamo kociņu daudzumu 1 ha meža
platībā, lai mežs varētu pats atjaunoties.
Pašiem vajadzēja veikt eksperimentus ar lakmusa papīriņiem, nosakot augsnes paraugu skābuma
4

līmeni. Bija izzinoša informācija par jaunaudžu kopšanu, pēc kuras skolēni devās jaunaudzes attīrīšanā no bērziem. Skolēni lieliski atpazina, kas ir izraisījis dažādus
koka bojājumus, vai tas ir bijis dzīvnieks, dabas parādība vai kukainis. Pēdējā pieturā skolēni, pašu spēkiem,
no koka dēļiem bez naglu palīdzības, visiem kopā sadarbojoties, uzbūvēja pašnesošo Leonardo da Vinči tiltu un
devās tam pāri, lai pārliecinātos par tā izturību un varētu
tikt uz finiša pieturu ar ugunskuru un pikniku.
Paldies Latvijas Valsts meža pārstāvjiem par
piedāvāto iespēju!
Audriņu pamatskolas skolotājas
Daces Vasilevskas teksts un foto
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Saķert vasaru aiz svārku
Maliņas

iespēja uzbūvēt Leonarda da Vinči tiltu, neizmantojot
nevienu skrūvi vai naglu, kuram varēja pāriet arī pāri;
mēbeļu ražotne – pieturvieta, kurā patstāvīgi tika projektēts skapis un bija iespējams redzēt mēbeļu ražotnes
procesu tiešraidē, kā turpinājums – komandas darbs –
salikt no piedāvātajām detaļām skaistu krēslu, neizmantojot ne līmi, ne naglas;
tika izgatavots putnu būrītis, kuru paņēmām līdzi un pavasarī pieliksim pie kāda no kokiem skolas teritorijā;
izmantojot jaunākās tehnoloģijas, izmantojām iespēju
pašiem veido reljefus, zemienes un augstienes;
ļoti aktuāls jautājums – meža apsaimniekošana, bērni
papildus savām zināšanām ieguva informāciju par
galvenajiem priekšnosacījumiem, lai mūsu daba ilgāk
būtu pasargāta;

Laikā, kad vasara skrien prom, bet to vienalga gribas aizturēt, saķerot aiz svārku maliņas, Audriņu pamatskolas 9.klases skolēni aktīvi piedalījās „Latvijas finiera” un AS „Latvijas valsts meži” izglītojošā piedzīvojumā par un ap mežu „Zaļā klase”.
Tika izmantota iespēja un apmeklētas gandrīz
visas no piedāvātajām 28 dažādām pieturvietām. Skolēni
uzzināja par koku un dažādu meža iemītnieku atpazīšanu pēc dažādām pazīmēm. Salīdzinājām meža stādīšanas
darba rīkus „toreiz un tagad”, varējām izmēģināt savas
iemaņas meža stādīšanā.

lai pasargātu mežu no bojāejas pēc cilvēku neuzmanīgas
rīcības, Valsts meža dienests demonstrēja ugunsdzēsības tehniku, ļaujot skolēniem pašiem praktiski to
izmēģināt, uz pleciem tika uzlikts arī smags un liels
ar ūdeni piepildīts maiss, gadījumiem, ja tehnika netiek tālākajos punktos, uzģērbts tika smagais ekipējums. Kopējais secinājums – darbs ir ļoti smags, bet
atbildīgs.
Sirsnīgs paldies organizētājiem par saturīgi pavadītu
dienu.
Audriņu pamatskolas skolotājas
Ivetas Rundānes teksts un foto

Interesantākās pieturvietas –
AUDRIŅU PAMATSKOLĀ

Miķeļdiena
Audriņu pamatskolā
Senos laikos Miķeļi iezīmēja rudens saulstāvjus,
kad diena un nakts ir vienādā garumā, kad dienas sāk
kļūt īsākas un naktis garākas. Ierasts ir teiciens, ka Miķeļos ziemai ir vārti vaļā, proti, no šīs dienas sākās aukstā laika gaidīšana.
Tā kā šajā laikā rudens raža ir gandrīz jau novākta, tad likumsakarīgs ir fakts, ka šajā laikā ir arī visbagātīgākie pārtikas krājumi, galds šai dienā noteikti ēdienu
pilns.
Par skaistu tradīciju ir kļuvusi ikgadējā Miķeļdienas tirdziņa organizēšana Audriņu pamatskolā. Bērni
kopā ar saviem vecākiem sarūpē dažādus saldākus un
sāļākus gardumus. Notiek īsta tirgus andelēšanās. Šādā
pasākumā ir ne tikai naudiņas skaitīšana, bet netīšā vei-

dā tiek apgūtas arī dažādas prasmes, kā piemēram, prasme sarunāties ar pircējiem, reklamēt savu produktu un,
protams, matemātiskās – skaitīšana un atlikuma aprēķināšana un izdošana.
Patīkamu pārsteigumu sagādāja pirmsskolas vecuma bērni, kuri papildināja pircēju rindas un ar savu skolotāju palīdzību iegādājās našķus, kurus kārojās.
Kopumā „tirgus placis” atstāts ar patīkamām emocijām un pilniem vēderiem.
Nedrīkst aizmirst arī to, ka šajā dienā notiek
laika vērošana - Ja lapas līdz Miķeļiem nav nobirušas, ja zīles vēl ozolos, tad būs sniegains pavasaris
un dziļi Ziemassvētki.... gaidīsim ...
Audriņu pamatskolas skolotāja
Iveta Rundāne

Bezmaksas
Atbildīgā par izdevumu M.Platonova

E-mail: margarita.platonova@audrini.lv
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