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      AUDRIŅU BALSS   

                                              AUDRIŅU KULTŪRAS NAMĀ 

       

                                                     AUDRIŅU PAGASTA BIBLIOTĒKĀ 

Advente – Ziemassvētku gaidīšanas 
laiks 

                        Šim vakaram spožākās zvaigznes,  
                        Šim vakaram skaistākai sniegs,  
                        Bet spožāks par svecītēm eglē,  
                        Lai sirdī nāk cerību prieks! 

 

Tuvojoties Ziemassvētkiem, gandrīz katrā mājā 
svētdien tiks aizdegta pirmā Adventes svecīte. Lai sim-
boliski gatavotos svētku sagaidīšanai, Audriņu pamat-
skolas 9.klases skolēni devās uz Audriņu pagasta biblio-
tēku, lai meistardarbnīcā kopā ar bibliotekāri Margaritu 
Platonovu un skolotāju Ivetu Rundāni izgatavotu Ad-
ventes vainagus. Meitenes un zēni ar aizrautību praktis-
ki darbojās, lai gatavie vainagi patiktu ne tikai sev, bet 
arī citiem. Meitenes vairāk ieklausījās ieteikumos, bet 
zēni 100% realizēja savu radošo ideju.  

Pirms praktiskās darbošanās skolēni uzzināja to, 
ka pirmo Adventes vainagu 1833. gadā, izpušķojot koka 
krustu ar egļu zariem un iededzot 23 sveces, pasaulei 
dāvināja Hamburgas bērnu patversmes bāreņi. Adventes 
laiks ir divdesmit trīs dienu ilgs. Pamazām pušķoto koka 
krustu aizvietoja ar zaļu egļu zaru vītu vainagu, ko rotā-
ja četras sveces - katrai Adventes svētdienai pa vienai. 
Apaļais Adventes vainags, kas tradicionāli ir zaļā krāsā, 
simbolizē dzīvību.  

Tomēr daudziem no mums Advente ir tas laiks, 
kad klusām gaidām pienākam Ziemassvētkus. Advente 
ir tas laiks, kad ikviena sirsniņā iedegas cerība un gaidas 
pēc Ziemassvētku brīnuma. Šajā laikā ir pieņemts miers 
un līdzsvara meklējumi sevī. Tas ir laiks, ko pavadīt mā-
jās, kopā ar ģimeni, ietinoties mandarīnu un piparkūku 
smaržās. 

 

Audriņu pamatskolas skolotājas 
Ivetas Rundānes teksts un foto 

 AFIŠA 
               25.12. plkst.11.00 
              Pasākums bērniem  
            “Vecā, labā pasaka”. 
  Dāvanu izsniegšana pagasta bērniem. 
 
               25.12. plkst.20.00 
     Atpūtas vakars “Svētki ledus pilī”. 
    Pašdarbnieku koncerts, dejas 80-90 
    gadu ritmos. 
     Vakars ar groziņiem. Ieeja 2.00 EUR. 

 
 
 
Lai aiziet prom pa baltu sniegu 
Tās rūpes, kuras nomākušas mūs! 
Lai Ziemassvētki nāk ar prieku,  
Ar cerību– viss labi būs! 
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Dāma, kura dara visu, kas ienāk prātā 

Vai atceraties grāmatu par rudmataino meiteni 
ar dažādu krāsu zeķēm Pepiju Garzeķi un viņas drau-
giem??? 

Tumšiem vakariem piestāv grāmatu lasīšana, 
tāpēc atbilstošs pasākums šajā drēgnajā rudens laikā 
šķiet Ziemeļvalstu literatūras nedēļa, kas Latvijā tiek 
organizēta jau ne pirmo gadu. 

Šo pasākumu ietvaros Audriņu pamatskolas 4.un 
5.klases skolēni apmeklēja Audriņu pagasta bibliotēku, 
lai it kā paviesotos Pepijas Garzeķes dzimšanas dienas 
svinībās savrupmājā „Vistas kāja”, lai klausītos bibliote-
kāres Margaritas Platonovas stāstījumu par zviedru 
rakstnieces Astrīdas Lindgrēnas grāmatas „Pepija Gar-
zeķe” tapšanas vēsturi un ieklausītos lasītajos fragmen-
tos.  

Grāmatas autorei jau bija 37 gadi, kad viņa at-
klāja sevī dotības izdomāt un stāstīt stāstus, kurus bērni 
labprāt klausījās. Pirmais klausītājs bija rakstnieces sep-
tiņus gadus jaunā meita Karīna, kura tajā brīdī ļoti no-
pietni slimoja. Meitene pirms gulētiešanas palūdza 
pastāstīt stāstu par Pepiju Garzeķi, par meiteni, kuras 
vārdu Karīna izdomāja pati. Stāstiņus par rudmataino 
dīvaino meiteni labprāt klausījās gan rakstnieces meita, 
gan viņas draugi.  

Pasākuma noslēgumā skolēni ar aizrautību nos-
katījās nelielus multfilmas fragmentus par jautrās, ener-
ģiskās un piedzīvojumus alkstošās Pepijas skolas gaitām 
kopā ar viņas draugiem Anniku un Tomiju. Kā īsts 
draugs Pepija aizstāv fiziski vājākos skolas biedrus, uz-
jautrina klasesbiedrus, uz skolotājas jautājumiem atbil-
dot – „Vai tad Jūs pati nezinat, cik ir 7+5?”... 

Pepija ir simbols bērnības brīnumiem, kad viss 
šķiet vēl ir iespējams. Pepija var dzīvot viena pati, var 

neiet skolā, var visu nakti negulēt un mācīties īru dejas, 
var fantazēt un stāstīt saldus melus. 

("Argentīnā ir stingri aizliegts mācīties mājas 
uzdevumus. Dažkārt notiek, ka viens vai otrs argentīnie-
šu bērnelis iezogas garderobē un slepenībā mācās sko-
las uzdevumus, bet dievs lai pasarga, ja to pamata viņa 
māte"), un visādi citādi iemiesot pretstatu pieaugušo 
vispārpieņemtai izpratnei par to, kādiem jābūt bērniem 
un kas tiem jādara. - Paklau, Pepij, nu tu es pavisam 
slapja! - Annika bažīgi iesaucās. - Un kas gan par to? 
Kas teicis, ka bērniem visādā ziņā jābūt sausiem? - 
Pepija atteica. 

 

Pepija var pierādīt, ka brīvdomātāja gars ir pilns 
līdzcietības, iejūtības un mīļuma, un bezbailīgas taisnī-
guma izjūtas. Un tās ir lietas, kas pat 80 gadus pēc grā-
matas tapšanas nav novecojušas, un uzrunā. 

Lasīsim paši un iesakām arī citiem iepazīties ar 
Pepijas Garzeķes piedzīvojumiem! 

 

Audriņu pamatskolas skolotājas  
Ivetas Rundānes teksts un foto  

AUDRIŅU PAGASTA BIBLIOTĒKĀ 
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Actiņās mirdzošs gaidāmo svētku 

prieks 

        Audriņu pamatskolas vecākā pirmsskolas grupiņa 
11. decembrī devās ekskursijā uz Rēzeknes pilsētu. Ek-
skursijas laikā apskatījāmies kā Rēzeknes iestādes, mā-
jas un ielas tiek izpušķotas gaidāmajiem svētkiem, ap-
skatījāmies arī Rēzeknes galveno -lielo egli, dekorācijas 
Festivāla parkā.  Kopā ar bērniem izteicām minējumus, 
par Rēzeknes galvenās egles augstumu, jo šogad tā ir 
patiesi liela. Vēlāk, mēģinājām visi kopā, sadevušies 
rokās, sastāties apkārt eglītei, bet tas neizdevās, jo kā 
secināja bērni, mūsu bija par maz un tas izdotos tad, ja 
visi bērnudārza bērni būtu atbraukuši mums līdzi. Ap-
skatījāmies lielo parka sniegavīru, kā arī Ziemassvētku 
vecīša piparkūku namiņu, kura logos ieskatoties, bērni 
saskatīja dāvanas, kas ir sagatavotas bērniem. Bērni Fes-
tivāla parkā sajutās esam kā ziemas pasakā, kurā netrūka 
arī neatņemamā ziemas sastāvdaļa – sniegs, lai gan 

Audriņos no sniega nebija ne miņas.  

         Skolotājiem paņemot līdzi barību, bērniem bija 
iespēja pabarot pīles, kas uzturas Rēzeknes promenādes 
tuvumā esošajā Rēzeknes upē. Mēģinot saskaitīt, cik tad 
pīļu uzturas upes tuvumā, ātri vien nojukām no skaita, jo 
to tur ir ļoti daudz. Noslēgumā devāmies arī apskatīties 
un saskaitīt skaistos eņģeļus, kas atrodas pie neparastās 
ARPC “Zeimuļs” ēkas. Pirms ekskursijas, kā arī tās lai-
kā pievērsām uzmanību drošības noteikumiem, kas jāie-
vēro atrodoties uz ielas, kā arī braucot transportā.  

          Pēc brauciena, bērni labprāt uzzīmēja Rēzeknē 
gūtos iespaidus uz papīra lapām, lai redzētais vēl kādu 
laiku paliktu atmiņā arī caur zīmējumiem. Bērniem šī 
ekskursija bija kā liels un nebeidzams piedzīvojums, jo 
Rēzeknes pilsēta ir tik liela, sakopta un skaista, ka ik uz 
katra soļa ir ko redzēt un kur apstāties.   

Audriņu pamatskolas pirmsskolas skolotājas 
 Līgas Asares teksts, 

        Audriņu pamatskolas logopēdes Alises Apīnes foto 

PATEICĪBA  

      
   Audriņu pagasta bērnu vecāki izsaka 
pateicību Audriņu pagasta pārvaldes 
vadītājam  Aleksandram Bindemanim 
par sagādātajām lieliskajām jaungada 
dāvanām, kuras piepildīs bērnu sirdis 
ar prieku un gaidāmajiem svētkiem. 
Mums ir liels gandarījums par Jūsu uz-
manību un rūpēm. Paldies!                                

       Audriņu pamatskolas vecāku 
komiteja izsaka lielu pateicību visiem, 
kuri ņēma aktīvu dalību labdarības 
akcijā un ziedojumu vākšanā, lai 
sagādātu sirdssiltus Ziemassvētkus 
Strūžānu veco ļaužu pansionāta iemīt-
niekiem ar svētku priekšnesumu un 
nelielām dāvaniņām.  

Lai Jums ģimeniski silti       
Ziemassvētki, veselīgs un radošām   

idejām bagāts Jaunais gads!     
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Jautājumi par kanalizāciju 

Šis raksts attiecas uz iedzīvotājiem, kuri nav pieslēgti 

centralizētajai kanalizācijai Audriņu un Krupu cie-

mos. Audriņu ciemā tās ir 30 mājas un 7 vasarnīcu 

zemes gabali. Krupu ciemā vietējā kanalizācija ir 13 

mājām. 

     Tiem iedzīvotājiem, kuriem ir sava vietējā kanalizā-

cija (pareizi būtu teikt – ir sava decentralizētā kanalizā-

cijas sistēma), no 2020.gada janvāra būs jaunas rūpes. 

Likums nosaka, ka līdz 2019.gada beigām ir jāveic visu 

šādu kanalizācijas sistēmu reģistrēšana īpašā reģistrā 

Audriņu pagasta pārvaldē. 

      Reģistrācijas gaitā noskaidrojās, ka lielākai daļai 

Audriņu pagasta māju ir atsevišķa sausās tualetes bedre 

un atsevišķa krājtvertne (aka) notekūdeņiem no izlietnes 

vai dušas. Daļa iedzīvotāji apzinīgi un regulāri izved 

sakrātos notekūdeņus, bet daļa diemžēl ļauj tiem iesūk-

ties turpat zemē. Saskaņā ar jaunajiem decentralizēto 

kanalizācijas sistēmu noteikumiem, šāda rīcība nav pie-

ļaujama.  Ciemos ir salīdzinoši augsts iedzīvotāju blī-

vums. Izplūdušie notekūdeņi satur ne tikai kaitīgus mik-

roorganismus, bet arī mazgāšanas līdzekļu virsmaktīvās 

vielas un fosfātus. Visas šis vielas nonāk pazemes  ūde-

ņos un pakāpeniski saindē augsni un ūdeni akās vismaz 

30 metru rādiusā ap izplūšanas vietu. Rezultātā 

bērni un pieaugušie ēd dārzeņus un augļus, kas laistīti ar 

Fairy un Tide. 

       Jau no 2020.gada 1.janvāra uz šiem notekūdeņiem 

attieksies norma – cik daudz ūdens tiek patērēts, tik 

daudz notekūdeņu ir jāizsmeļ un jāizved reģistrētam 

asenizatoram. Oficiāli, ar čekiem, kuri jāglabā divus ga-

dus. Mājām, kurās nav skaitītāji, patērētā ūdens dau-

dzums tiks aprēķināts saskaņā ar patēriņa normām uz 

vienu iedzīvotāju. 

Vislabākais variants 

      Likums izšķir trīs vietējās kanalizācijas variantus. 

Mājās, kur uzstādīts kanalizācijas septiķis (divas 

savstarpēji savienotas akas ar infiltrācijas sistēmu), no-

tekūdeņus vajadzēs nosūknēt tikai vienu reizi gadā. Bio-

loģisko attīrīšanas iekārtu īpašniekiem jāveic iekārtas 

apkalpošana un dūņu izsūknēšana saskaņā ar iekārtas 

pasē norādīto. Savukārt krājtvertņu (nosēdaku) īpašnie-

kiem ir jāizved viss patērētais ūdens daudzums. 

Ko darīt tagad 

       Visas notekūdeņu iekārtas ir jāsaved kārtībā un par 
tām jāsaņem sertificēta speciālista atzinums par nekaitī-
gumu dabai. Tas ir jāpaveic divu gadu laikā. Tā kā šis 
nav lēts process, lielākai daļai iedzīvotāju, kur tas ir ie-
spējams, izdevīgāk būs pieslēgties vietējam kanalizāci-
jas tīklam. Lūdzam vērsties pagasta pārvaldē par iespēju 
pieslēgties centralizētajam tīklam, kā arī lai konsultētos 
par notekūdeņu sistēmas sakārtošanu. 

Iespēja uzņēmējiem 

     Uzņēmējiem, kuriem ir sava tehnika šķidro atkritumu 
pārvadāšanai (asenizācijas mucas), ir iespēja reģistrēties 
asenizatoru sarakstā Rēzeknes novada pašvaldībā. Tikai 
reģistrēti asenizatori turpmāk varēs veikt notekūdeņu 
savākšanu no iedzīvotājiem. Savāktos notekūdeņus par 
samaksu būs iespējams nodot ciemu attīrīšanas iekārtās 
(kur šāda iespēja pastāv).Šobrīd vienīgais reģistrētais 
asenizators mūsu pagasta tuvumā ir “Rēzeknes ūdens”. 
Līdz 3 kub.m atkritumu izsūknēšana maksā 25 EUR. 
Kopā ar atbraukšanu līdz Audriņu ciemam 39,40 EUR 
ar PVN. Jāpiebilst, ka mucu iespējams piepildīt arī no 
divu kaimiņu akām – līdz tilpumam 3 kub.m. 

Normatīvie akti, kas nosaka šīs izmaiņas kanalizāci-

jas sistēmu apsaimniekošanā: 

    Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums,  Ministru 
kabineta 2016.gada 22.marta noteikumi Nr.174 
"Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu sniegšanu un lietošanu", Ministru kabineta  

                                                      Turpinājums  5.lpp.  
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2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.384 “Noteikumi par 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu 

un reģistrēšanu”, Rēzeknes novada pašvaldības saistošie 

noteikumi Nr.82 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakal-

pojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes nova-

da pašvaldībā” ", Rēzeknes novada pašvaldības saistošie 

noteikumi Nr.19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakal-

pojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes nova-

da pašvaldībā” 

 

Atbildība 

Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brī-
dinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām – 
līdz EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro 00 centi), 
juridiskām personām – līdz EUR 1400,00 (viens tūksto-
tis četri simti euro 00 centi).  

Aleksandrs Bindemanis 
RNP NPA struktūrvienības 

“Audriņu pagasta pārvalde” vadītājs 
 

Veselā miesā vesels gars 
    Audriņu pamatsko-

las pirmsskolas vecā-

kās grupiņas bērniem 

oktobra mēnesī bija 

iespēja piedalīties 8 

sporta nodarbībās, kas 

tika organizētas ESF 

projekta „Skriešanas/

slēpošanas nodarbību 

cikls” ietvaros. Šo 

nodarbību mērķis ir 

veicināt fizisko aktivi-

tāti jeb aktīva dzīves-

veida popularizēšanu 

sabiedrībā. Nodarbības vadīja pieredzes bagātais vieg-

latlētikas treneris Edgars Kļaviņš. Treneris kopā ar bēr-

niem veica dažādus aizraujošus vingrojumus, izmantojot 

interesantus rotaļu elementus un daudzveidīgu sporta 

inventāru. Bērni ļoti labprāt iesaistījās sporta nodarbībās 

un ar nepacietību gaidīja nākošās tikšanās reizes ar lie-

lisko treneri Edgaru. Nodarbībās īpaša uzmanība tika 

pievērsta skriešanai, kas ir nodarbe, kuras laikā vienlai-

cīgi var gūt gan slodzi, gan atslodzi. Abas ir vienlīdz 

nepieciešamas – slodze, lai trenētu sirds – asinsvadu sis-

tēmu un ķermeņa muskulatūru, un atslodze, lai nomieri-

nātu prātu un mazinātu dienā uzkrāto stresu. Skriešana 

uzlabo fiziskās darba spējas, ļauj atbrīvoties no sprie-

dzes un mazināt neveselīga-mazkustīga dzīvesveida ra-

dītās sekas. 

       Paldies trenerim Edgaram Kļaviņam par interesanti 

pasniegtajām nodarbībām un uz tikšanos nākošajā no-

darbību ciklā! 

                                                                                   
Pirmsskolas skolotājas  

Līgas Asares teksts un foto 
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Latvijas ornitologi Audriņu pamatskolā 

2019.gada 4. decembrī Audriņu pamatskolā vie-

sojās pārstāvis no LOB Agnis Bušs, kurš kopā ar saviem 

kolēģiem (virtuāli), novadīja interaktīvu nodarbību 6. un 

7. klases skolēniem par tēmu "Mežs ir mājas: dobumai-

nie koki". Šajā nodarbībā skolēni varēja iepazīties ar 

dobumaino koku nozīmi mežā, to daudzveidīgiem iemīt-

niekiem, to noslēpumiem. Skolēni varēje uzzināt intere-

santu, izzinošu un aizraujošu viena koka stāstu vairāku 

gadu garumā.“Iedomājies, ka mežs ir pilsēta. Mežs ir 

mājas daudzām dzīvām radībām. Tā patiešām ir. Un jo 

vecāka ir šī pilsēta, jo interesantāka un vērtīgāka. Tajā 

redzamas un atrodamas ļoti īpašas, pat gadu simtiem 

senas būves, kuras līdzinās arhitektūras pieminekļiem - 

gan kultūrai, gan dzīvošanai, gan saimniekošanai. Ir arī 

pavisam jaunas un spožas. Tādā senā pilsētā teju ikviens 

var atrast vietu atbilstoši savām prasībām un interesēm. 

Tāpat ir ar mežu - jo vecāks tas ir, jo daudzveidīgāks, 

slēpjot sevī plašas iespējas patverties dzīvajam. Viena 

no šādām daudzveidības mājām ir dobumainie koki.” 

Stāstīja Agnis Bušs. 

Paldies LOB pārstāvjiem, kuri atklāja interesan-
to dobumaino koku pasauli caur stāstījumu un diskusiju, 
kā arī lika skolēniem aizdomāties, kas ir mums apkārt, 
to vērtību un burvību. 

Audriņu pamatskolas skolotājas  
Daces Vasiļevskas teksts un foto 

AUDRIŅU PAMATSKOLAS ZIŅAS 
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Ceļojums burtu pasaulē 

29. novembrī Audriņu pamatskolas vecākā 

pirmsskolas grupiņa devās uz Audriņu ciema bibliotēku, 

kur viņus gaidīja jautrs piedzīvojums burtiņu pasaulē. 

Bibliotekāre Margarita laipni sagaidīja bērnus, izrādīja 

jaunāko bērnu literatūru un aicināja iestāties bibliotēkas 

cītīgo lasītāju klubiņā. Vēlāk ziņkārīgie bērni tika aici-

nāti ieņemt vietas pie galda bērnu literatūras nodaļas 

lasītavā, kur viņiem tika izdalītas lapas ar krāsaino alfa-

bētu.  Bibliotekāre aicināja bērnus nosaukt savu vārdu 

un sava vārda pirmo burtiņu, kā arī atrast to starp citiem 

alfabēta burtiem. Kad tas veiksmīgi tika izdarīts,  bērni 

uzrakstīja sava vārda pirmo burtu un, kā nu kurš vēlējās, 

izdaiļoja to. Bērniem veicot darbiņus, paralēli tika lasī-

tas Margaritas Stārastes pasakas par burtiem.  Noklauso-

ties pasakas, sekoja nākošais izaicinājums – atrast starp 

alfabēta burtiem pārējos sava vārda burtus, izgriezt tos 

un sakārtot secīgi tā, lai tiktu izveidots katra bērna 

vārds. Bērni ar prieku meklēja sava vārda burtiņus, palī-

dzēja viens otram un dalījās ar trūkstošajiem burtiņiem, 

jo kā zināms mūsu vārdos vairāki burti var atkārtoties. 

Darbiņu noslēdzot, viesmīlīgā bibliotekāre cienāja bēr-

nus ar viņas sarūpēto cienastu.  

Paldies Margaritai Platonovai par ciešo sadarbību ar 

Audriņu pamatskolas pirmsskolas grupiņām un to skolo-

tājiem! 

        Pirmsskolas skolotājas  
Līgas Asares teksts un foto      

Realizēts projekts “Skaņas aparatūras 
iegāde Audriņu pagasta māksliniecisko 

kolektīvu darbības apskaņošanai” 
 

 
 

Projekts Nr.19-01-AL15-A019.2202-000004 “Skaņas 
aparatūras iegāde Audriņu pagasta māksliniecisko ko-
lektīvu darbības apskaņošanai” ir īstenots Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīs-
tības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 

Projekta kopējā summa ir 6684,83 eiro, tai skaitā: 

 90% publiskais finansējums – 6016,35 eiro; 

 10% līdzfinansējums no Audriņu pagasta budžeta 
līdzekļiem – 668.48 eiro. 
Projekta īstenošanas rezultātā tika iegādāta skaņas apa-
ratūra, kas nodrošinās kvalitatīvāku un lētāku pasākumu 
apskaņošanu: 10 mikrofonu statīvi; 2 skatuves monitori; 
aktīvā akustiskā sistēma ar iebūvētu 2 kanālu mikšerpul-
ti, radiosistēmu ar rokas mikrofonu un atskaņotāju; 6 
radiomikrofonu sistēmas, katrā ietilpst rokas dinamis-
kais mikrofons, galvas mikrofons, jostas raidītājs; vadi 
un pagarinātāji. 

Aleksandrs Bindemanis 
RNP NPA struktūrvienības 

“Audriņu pagasta pārvalde” vadītājs 

AUDRIŅU KULTŪRAS NAMĀ 
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Sportojam,sportojam! 

Audriņu pamatskolas vecākajā pirmsskolas gru-
piņā novembra mēnesī turpinājās ESF projekts 
„Skriešanas/slēpošanas nodarbību cikls”. Nodarbības 
vadīja sporta skolotāja Jesēnija Masaļska, kas momentā 
atrada kopēju valodu ar bērniem. Kā zināms sports un 
kustību aktivitātes ir vitāli nepieciešamas cilvēka fizis-
kajai un intelektuālajai attīstībai, tāpēc mūsu grupiņas 
bērniem papildus sporta nodarbības tika uzņemtas ar 
sajūsmu. Bērniem tika piedāvātās daudz un dažādas in-
teresantas sporta aktivitātes, kurās bērni labprāt iesaistī-
jās. Skolotāja regulāri bērniem atgādināja arī par drošī-
bas noteikumu ievērošanu sporta nodarbībās, lai kustību 
prieks nebeigtos ar traumām.  

Paldies skolotājai Jesēnijai par radošo pieeju un 
tik daudzveidīgajām sporta nodarbībām.  

                                       Pirmsskolas skolotājas 
                                    Līgas Asares teksts un foto  
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Vislabākajā vietā pasaulē 

   “Vislabākajā vietā pasaulē ir kāda zeme. To neskar ne 

stipras vētras, ne zemestrīces. Tajā krāšņi mainās četri 

gadalaiki, katrs nākdams ar savu skaistumu un dāva-

nām. Tās balti smilšainos krastus apskalo jūra – skaista 

un tīra. Cauri zemei plūst lielas un mazas upes, zilajās 

debesīs spoguļojas dzidri ezeri, pusi zemes klāj zaļi me-

ži,” ar šiem vārdiem tika uzrunāti pirmsskolēni, kuri 14. 

novembrī bija sapulcējušies Audriņu pamatskolas (K2) 

aktu zālē. Mēs varam būt lepni, ka mūsu valstij ir sava 

zeme, karogs, himna un tauta, kura to mīl. Bērnu izpildī-

jumā skanēja latviešu tautasdziesmas, dziesmas par 

Dzimteni, par savu novadu, dzejoļi par mūsu Tēvu zemi, 

novēlot, lai Latvijai netrūktu Dieva svētības, strādīgu 

cilvēku un laimīgu bērnu, lai katrs latvietis varētu 

teikt: “Es esmu laimīgs, jo dzīvoju Latvijā!” 

   Bērni zina, ka dzimšanas diena katram ir īpaša diena – 

tātad arī mūsu valstij Latvijai tā ir īpaša. Ļoti svarīgs un 

atbildīgs ir svētku sagatavošanas posms. Scenāriju iz-

strādā mūzikas skolotāja Nadežda, kas katram koncer-

tam piemeklē atbilstošas dziesmas, dejas un rotaļas, re-

gulāri atjaunojot muzikālo materiālu. Skolotājas Līga, 

Rudīte, Aleksandrs un Janīna skaidro bērniem valsts 

svētku nozīmi un tradīcijas. Bērni mācās atbilstošus dze-

joļus, zīmē zīmējumus par Latviju, gatavo karodziņus un 

apsveikumus. Pasākumā piedalās izglītības iestādes au-

dzēkņi, skolotāji, vecāki un citi viesi. 

                              Audriņu pamatskolas mūzikas 
 skolotājas Nadeždas Osipovas teksts un foto 

2020. gada 4.janvārī 
Audriņu traģēdijas 78.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 

       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) 

AUDRIŅU PAMATSKOLĀ(PIRMSSKOLĀ) 
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Vai tu zini, kas ir Latvija? 
Tā ir zeme – mana dzimtene... 

 Gatavojoties 101 Latvijas dzimšanas dienai, 
Audriņu pamatskolas 4. un 5.klases skolēni kopā ar savu 
klases audzinātāju devās uz Audriņu pagasta bibliotēku. 
Bērnus sagaidīja erudītā bibliotekāre Margarita Platono-
va, kura bija sagatavojusi stāstījumu par mūsu valsts 
simboliem un notikumiem. Tika uzdoti arī jautājumi par 
un ap Latviju. 4.klases Damiāns bija tas, kurš izcēlās ar 
pareizo atbilžu sniegšanu.  

 Katrs no bērniem Latvijas kartē atzīmēja tās pil-
sētas, kurās bija būts, nedaudz padalījās iespaidos par 

redzēto. Nodarbības noslēgumā čakls kopdarbs – origa-
mi tehnikā veidots simbolisks Latvijas karogs no 98 rū-
pīgi locītiem kvadrātiņiem. 

 Karogs tika nogādāts uz skolas telpām, lai rotātu 
svinīgo centrālo sienu par godu svētkiem. 

Audriņu pamatskolas skolotājas 
Ivetas Rundānes teksts un foto 
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Lāčplēša diena Audriņu pamatskolā. 

        Par godu Lāčplēša dienai 
Audriņu pamatskolas skolēni 
un skolotāji pulcējās sporta 
zālē, kur notika sacensības zē-
niem. Pasākuma mērķis bija 
noteikt stiprākus, veiklākus, 
ātrākus un izturīgākus zēnus 
mūsu skolā. 

     Dalībnieki tika sadalīti 3 
vecuma grupās. Zēnu uzde-
vums bija iziet 8 stacijas ar 
interesantiem un sarežģītiem 

uzdevumiem: šautriņu mešana, svara turēšana, atspoles 
skrējiens 10x10, svara bumbas mešana tālumā, metieni 
mērķī, smaguma vilkšana un.d.c. 

    Sīvā cīņā 1.-2.kl.grupā 3.vietu izcīnīja Aleksejs Kar-
povs(20 punkti), 2. vietu Viktors Terehovič (14 punkti) 
un godalgoto 1.vietu Aleksejs Razumejevs (13 punkti). 

    4.-6.kl.grupā 3. vietu izcīnīja Igors Golovņovs ( 31 
punkts), 2. vietu Nikita Narnickis (30 punkti) un ar lielu 
pārliecību 1.vietu nopelnīja Dāvids Elksnis (21 punkts). 

    Ļoti sīvā cīņā 7.-9.kl.grupā 3. vietu izcīnīja Artjoms 

Laškovs (27 punkti), 2. vietu Dmitrijs Aleksejevs (25 
punkti), un ar vienu punktu pārsvaru godalgoto 1. vietu 
izrāva Nikita Razumejevs (24 punkti). 

    Sacensību uzvarētāji tika apbalvoti ar diplomiem un 
medaļām. 

   Paldies visiem zēniem par piedalīšanos sacensības. 
Paldies mūsu skolas meitenēm, kas ļoti aktīvi atbalstīja 
un uzmundrināja savus klases biedrus, kā arī palīdzēja 
tiesāšanā un rezultātu apkopošanā.  

 Audriņu pamatskolas sporta skolotāja 
Jekaterina Marmiļova. 

AUDRIŅU BIBLIOTĒKĀ 
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       Iepazīstot dzimto Latgali 

         Šī gada rudens izceļas ar savu neprognozējamību – 
te līst, te spoži spīd saule, te vējš „kož” cauri kauliem...  

Neskatoties uz nestabilajiem laika apstākļiem un 
„bruņojušies” ar lietus mētelīšiem, Audriņu pamatskolas 
9.klases skolēni projekta „Latvijas skolas soma” ietva-
ros devās Daugavpils virzienā. Ceļa mērķis – Naujenes 
Novadpētniecības muzejs, ar savu misiju “Vairot iedzī-
votāju izpratni un zināšanas par novada bagāto kultūras 
mantojumu, saglabājot un popularizējot Naujenes pa-
gasta, tā tuvākās apkārtnes un aizsargājamā ainavu ap-
vidus „Augšdaugava”  kultūrvēsturisko mantojumu un 
ar to saistītas nemateriālās un materiālās kultūras liecī-
bas, pievēršot uzmanību vecticībnieku kultūras mantoju-
mam.”  9. klases skolēni ar interesi aplūkoja un klausī-
jās gides stāstījumu “Slutišķu sādžā ar ekspozīciju 
“Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” par vēsturisko man-
tojumu Daugavpils apkārtnē, par tautu tradīcijām, kā 
blakus draudzīgi varēja sadzīvot divas diezgan atšķirī-

gas kultūras – latgaļi un pareizticīgie. Īpašā gaisotnē 
skolēni varēja sevi iztēloties pāris gadsimtu nesenā pa-
gātnē.  

Atgriežoties no Slutišķiem uz Naujeni, bērni lab-
prāt izmantoja gides piedāvāto iespēju uzkāpt 21 m 
augstajā Vasarģelišķu skatu tornī, lai no putna lidojuma 
augstuma varētu aplūkot ainavas un gleznainos Dauga-
vas lokus. Atklājums – klātienē varējām apskatīt Dauga-
vas upes Rozališķu loku – vienu no skaistākajiem Latvi-
jas dabas skatiem, kas kādreiz rotāja Latvijas naudaszī-
mi – 10 latu banknoti.  

Novadpētniecības muzeja telpās atrodas vairāk 
nekā 21000 eksponātu, tie tika aplūkoti cauri laikmetu 
griežiem, veidojās saruna par tiem, kuri priekšmeti ir 
redzēti arī kāda mājās. Atraktīvs ekskursijas noslēgums 
- kad skolēni centās uzminēt kāda no senlatgaliešu vār-
diem nozīmi.  

Muzeja ekspozīciju zālē aplūkojām naujeniešu 
lepnuma - tēlnieces Valentīnas Zeiles galeriju – gleznas 
un dažāda lieluma skulptūras, lielākoties no bronzas.  

Interesants muzeja objekts – no nelieliem krāsai-
niem gabaliņiem adīšanas vai tamborēšanas tehnikā top 
liels 500 metri garš deķis, kas ir kā simbolisks mūsu lik-
teņupes Daugavas platums. Rokdarbu fragmentiņi tiek 
darināti gan  uz vietas, gan arī tiek atsūti no dažādām 
Latvijas pusēm pa pastu. 

Atziņa – mūsu senā kultūra ir neiepazīta un tā 
atklājas no vēl neredzētiem skatu punktiem, tā ir jākopj 
un jāsaudzē, lai nākamajām paaudzēm pēc mums arī 
būtu šī bagātība. 

Audriņu pamatskolas skolotājas 
Ivetas Rundānes teksts un foto 

             „Raksti mani šovakar” 
Audriņu pamatskolas 9.klases skolēni projekta “Skolas 
soma ” ietvaros apmeklēja teātri “Joriks”, kur koncertā 
“Raksti mani šovakar”  mūsdienu latviešu autoru dzeja 
skanēja aktieru Karinas Lučiņinas, Māra Skroda un Jāņa 
Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņu izpil-
dījumā. 

Pēc skolēnu domām tas drosmīgs  un spēcīgs 
uzvedums, ko viņi uz teātra skatuves ir redzējuši. Tās ir 
divas pasaules – ikdienišķā un  vilinošā ar  iespējām, 
valdzinājumu ar debesīm un zemi, ar Jūs tur -uz skatu-
ves, un mēs te- arī uz skatuves , tas ir  izcili! 

Mūs uzrunāja savdabīgais izpildījuma stils, ska-
tuves noformējums un uzdrīkstēšanās komunicēt par 
sabiedrību, kurā tas notiek … ar mums. Šī bija  izvēle: 

Iet vai neiet , skatīties vai aizmukt, mēs palikām, 
redzējām, baudījām, sajutām-vārdu, skaņu, smaidu, mū-

ziku, aizskāram sevī šo smalko dvēseles stīgu, neikdie-
nišķo.... 

Tēls. Simbols. Mūzika. Analīze. Visam pa vidu 
smaklas perkusijas fons. Bērni un jaunieši kā mērķaudi-
torija, kurus uzrunā, kuri atsaucas... 

 Gribam pateikt paldies par iespēju iegūt estētis-
ko pieredzi, pabaudīt tur valdošās spriedzes intensitāti, 
jūtu un pārdzīvojumu izpausmes spēku! 

Paldies par skaistu fantāzijas lidojumu visai rarošajai 
komandai. 

Ļoti veiksmīgs skatuviskais risinājums!!!! Paldies! Pal-
dies! Paldies! 

 Paldies par iespēju!!!! 
                                         Audriņu pamatskolas skolotājas              

Diānas Vasiljevas teksts un foto 

AUDRIŅU PAMATSKOLAS ZIŅAS 
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Audriņu pamatskolas skolēni apciemo 
Aglonu 

 

Audriņu pamatskolas 1. - 4. klases skolēni 
2019.gada 28. oktobrī, programmas “Latvijas skolas so-
ma” ietvaros, devās apciemot Aglonu. Skolēni iepazina 
Aglonas maizes muzeju, pabija koka skulptūru kom-
pleksā Kristus karaļa kalnā, kā arī pabija pie mītiem ap-
vītā Velnezera. 

Maizes muzejā mūs sagaidīja saimniece latgalie-
šu tautas tērpā, ar tautas dziesmām un latgalisku uzrunu. 
Ar gādīgo saimnieču roku palīdzību katrs skolēns izvei-
doja savu maizes kukulīti. Kamēr maizīte tika cepta, 
skolēni uzzināja, cik smagi bija jāstrādā, lai no maza 
grauda izaudzētu labību, pēc tam no graudiem samaltu 
miltus un izceptu maizi. Zēni pārbaudīja, cik smaga ir 
sētuve, bet meitenes iemēģināja roku miltu malšanā. 
Visi atzina, ka tas ir smags darbs. Mums bija iespēja 
nobaudīt garšīgo rudzu maizi, tikko ceptu biezpiena pī-
rāgu un veselīgo zāļu tēju ar medu.  

Pasākuma gaitā bērni uzzināja, kā pieklājīgi uz-

vesties pie galda, kādas ir Latgales nacionālas tradīcijas 
maizes cepšanā, ēšanas kultūrā un glabāšanas procesā. 
Saimniece ar lielu mīlestību bērniem atklāja, ka maize ir 
ne tikai pārtikas produkts – maize ir spēka avots, maize 
nes mājās svētību un pārticību. Un tad jau ilgi gaidītais 
brīdis bija klāt – grozā gozējās karsti, smaržīgi rudzu 
maizes klaipiņi. Bērni bija pārsteigti, cik skaists kukulī-
tis katram izdevies izrotāts ar personīgiem simboliem. 
Bērni atzina – lai uz galda vienmēr būtu maizīte ir jāie-
gulda smags darbs, mīlestība un liela pacietība. Daudzas 
atziņas turpmāk izmantosim ikdienas mācību darbā.  

    Sirsnīgs paldies muzeja saimniecei par to, ka 
māca gan lielus, gan mazus mīlēt un cienīt maizīti! Lai 
jūsu mājās vienmēr smaržo svaigi cepta maize un jūsu 
rokas glabā mīlestību, maizīti cepot! 

Tikko ceptas maizes smaržas pārpildītais auto-
buss devās uz koka skulptūru kompleksu Kristus karaļa 
kalnu. Kalna teritorijā izveidots skaists skulptūru parks, 
kurā izvietotas augstas koka skulptūras ar Bībeles tē-
liem, apskatījām koka baznīcu, Paradīzes dārzu un Noa-

sa šķirstu. Ekskursiju  noslēdzām ar bildi pie noslēpu-
mainā Čortaka jeb Velnezera. Skolēni uzzināja par šī 
ezera nostāstiem un izbaudīja tā klusumu un mieru, jo 
tuvumā nav  ne putnu, ne kukaiņu. 

Šādas mācību ekskursijas saliedē klases kolektī-
vu un uzlabo mācību vielas izpratni un nostiprina zinā-
šanas.  

Audriņu pamatskolas skolotājas  
Daces Vasilevskas 

teksts un foto 
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Bezmaksas 

 

Atbildīgā par izdevumu M.Platonova 

                                   
         

                     E-mail: margarita.platonova@audrini.lv 


