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AUDRIŅU PAGASTA PĀRVALDES ZIŅAS
AUDRIŅU PAGASTĀ

28.02. plkst.13.00

Laukumā pie Audriņu pagasta kultūras nama

“Masļeņnica”.

Krievu tautas tradicionālā Ziemas pavadīšana.
Rotaļas, cienāšanās ar pankūkām un tēju,
ugunskurs.

29.02. plkst. 18:00

07.03. plkst.20:00

Atpūtas vakars
“Īsa pamācība mīlēšanā”

Ieeja 2.00 EUR
Galdiņus lūgums rezervēt pa
t.25412872

Audriņu pagasta kultūras namā
Jauniešu teātra studijas “Jorik”
izrāde “Sapnis par zelta gaili”
(pēc A.Puškina pasakas motīviem)
režisore Larisa Ščukina
12+krievu valodā
Ieeja bezmaksas
AKTUĀLI JAUNIEŠIEM!

VĪRU SKOLA

Izdzīvošanas iemaņu apgūšana
Kopīgi jauniešu pasākumi un pārgājieni
Pulciņa darba gaitā tiks apgūtas nepieciešamās priekšzināšanas:
Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos
Ierindas mācība
Valsts aizsardzības mācības (VAM) elementi
Ieteicamais vecums 12-18 gadi

Audriņu pamatskolas telpās ar 01.03.2020
darbu sāk pulciņš jauniešiem un skolniekiem, kurus interesē:
Šaušana mērķī ar gaisa šauteni un mazkalibra ieroci

Nodarbības organizē un vada Rihards Misjuns, 1.sporta klase šaušanā vīriešiem, zemessargs, Krāslavas airsoft komandas vadītājs. Nodarbības notiks Audriņu pamatskolā
un Audriņu šautuvē. Nodarbību laiks tiks
precizēts.

Pieteikties nodarbībām VĪRU
SKOLĀ Audriņu pamatskolā
(pie dežurantes vai pie Raita)
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AUDRIŅU PAMATSKOLĀ(PIRMSSKOLĀ)

Teātra mēnesis
Audriņu pamatskolas vecākajai
pirmsskolas grupiņai

des tapšanā, palīdzēja viens otram kā vien
varēja, arī paskubinot un pasakot priekšā gan
tekstu, gan darbības, ja kādam no bērniem
tas uz mirkli aizmirsās. Bērni, kopā ar skolotāju, labprāt piedalījās arī izrādes dekorāciju
tapšanas procesā.
29. janvārī, rādot mūsu teātra uzvedumu pārējo grupu bērniem, vecākiem un citiem skatītājiem, bērnos varēja just patīkamu
satraukumu. Redzot, kā skatītāji reaģēja, juta
mums līdzi un aplaudēja, secinām, ka mums
viss ir izdevies un bērni pēc izrādes izteica
vēlmi iestudēt vēl kādu interesantu teātra izrādi!

Janvāra mēnesis Audriņu pamatskolas
vecākajā grupiņā ir aizritējis ļoti radoši un
darbīgi. Sanākot kopā bērniem, skolotājai
Līgai, skolotāja palīgam Oksanai un logopēdei Oļesjai, tika nolemts iestudēt un mēneša
beigās parādīt arī skatītājiem, teātra uzvedumu latviešu valodā pēc V.Sutejeva pasakas
„Ābolu maiss” motīviem. Visi grupiņas
bērni ļoti cītīgi mācījās teātra tekstu un vēl
cītīgāk iejutās savu tēlu lomās, kas ne visiem
padevās tik viegli. Bērni ar neviltotu interesi
mācījās šo izrādi un neliedza padomu viens
otram, pamācot
kādā balsī vajadzētu
„runāt” un kā kustēties vilkam, vārnai un citiem tēliem. Bērni aktīvi iesaistījās šīs izrā-

Janvāra beigās Audriņu pamatskolā
ciemojās arī leļļu teātris „Tims” ar izrādi
„Mežā”. Teātra galvenais varonis – zēns Jēcis un divi mežsargi, stāstīja bērniem, cik
svarīgi ir saudzēt mūsu dabu, nepiegružot to.
Jēcis bērniem atgādināja, kuras sēnes ir ēdamas un kuras indīgas. Kopā ar Jēci, bērni ne
tikai atsvaidzināja savas zināšanas par sēnēm
un uzvedību mežā, bet arī izkustējās un dziedāja līdzi teātra varoņiem. Teātra varoņi aicināja bērnus arī pašiem aktīvi iesaistīties dabas saudzēšanā un katram iestādīt kaut vai
tikai pa vienam kokam, tādā veidā rūpējoties, lai mūsu meži neizsīkst.
Informāciju un foto sagatavoja
pirmsskolas skolotāja Līga Asare

AUDRIŅU PAGASTĀ

Audriņu traģēdijas
78.gadadiena

Katru gadu mēs atgriežamies 1942.gada janvārī,
lai atgādinātu jaunajai paaudzei tos traģiskos notikumus, lai mūsu jaunatne atcerētos sava ciema un savu
senču vēsturi, lai mācītu viņiem cienīt un mīlēt savu
zemi.
Šī gada 4.janvāris nebija izņēmums. Audriņos
pie Pieminekļa Audriņu trģēdijas upuriem pulcējās
daudzi desmiti cilvēku no dažādiem Latvijas novadiem un dažādām pilsētām. Visās uzrunās caurvijās
tā pati doma – mēs nedrīkstam aizmirst savu vēsturi
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un kara notikumus, lai tie nekad neatkārtotos. Jāprot
novērtēt cilvēka dzīvību un mierīgas debesis virs
mūsu galvām. Ir daudz citu iespēju risināt
savstarpējos konfliktus un nesaskaņas, jo izraisītajos
bruņotajos konfliktos cieš bērni, sirmgalvji un
daudzi citi neiesaistītie cilvēki. Tā ir bijis vienmēr
un izbēgt no tā nav iespējams.
Lielu paldies sakām visiem, kas piedalījās piemiņas
pasākumos Audriņos, Ančupānos, ka arī Rēzeknes
pilsētas teritorijā.
Audriņu kultūras nama
vadītāja Tamāra Smirnova
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AUDRIŅU PAGASTĀ

Sabiedriskā apspriešana par
koku zāģēšanu Audriņu ciemā

bas zemes vienības ar kadastra numuru Nr.
78420040304 ceļa nodalījuma joslā.

Audriņu pagasta pārvaldē ir saņemts iesniegums ar lūgumu atļaut nozāģēt Audriņu
ciemā Piemiņas iela 2 pagalmā esošās divas
papeles. Koki bojā asfaltu un rada putekšņus, kas ietekmē iedzīvotāju veselību, kā arī
ņemot vērā koku augstumu, atrodas bīstami
tuvu mājai. Koki atrodas uz pašvaldības zemes gabala ar kadastra Nr. 78420040410.

Atrašanās
vieta
78420040304
Piemiņas iela
2 pagalms
78420040304

Koku
suga
Kastaņa

Koku stum- Skaits
bra diametrs
30 cm
1

Bērzs
Kļava

30-40 cm
25 cm

5
1

Vēstuli parakstījuši 2 cilvēki – “Piemiņas
iela 2” iedzīvotāji.

78420040410
Lidicas iela 9
fasāde

Papele

50 cm

2

KOPĀ

9

Ievērojot pagasta iedzīvotāju intereses,
pagasta pārvalde lūdz iedzīvotājus izteikt savu viedokli attiecībā uz šo koku zāģēšanu
vai saglabāšanu. Iesniegumi un ieteikumi
tiks pieņemti laika posmā no 02.03.2020 līdz
Tāpat jau
16.03.2020, telefoniski vai personīgi Rēzekpagājušajā
nes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārgadā šīs
valdē, Lidicas iela 17, Audriņos, Audriņu pamājas iedzīgastā, Rēzeknes novadā, pie lietvedes, tel:
votāji lūdza
64628241.
nozāģēt
Pēc viedokļu apkopošanas, Audriņu papāraugušos bērzus un kļavu, kas aug cieši
blakus malkas šķūnīšiem Piemiņas iela 2 pa- gasta pārvalde rīkosies saskaņā ar Rēzeknes
galmā. Arī bērzi atrodas uz pašvaldības ze- novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku
mes, kad. Nr. 78420040304
Komunālajam dienestam apsekojot pašval- ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.
dības īpašumus, konstatēta kastaņa, kas atroAudriņu ciemā notiek plānveida apstādījudas bīstami tuvu elektrolīnijai un elektrolīnimu nomaiņa. 2018.gadā tika iestādītas 24
jas balstam. Kastaņa atrodas mājas Lidicas
liepiņas gar Lidicas ielu. 2019.gadā tika ieielā 9 priekstādīti košumkrūmi gar Krasuhas ielu.
šā, un tās iedzīvotāji neiebilst koka
Aleksandrs Bindemanis
nozāģēšanai.
RNP NPA struktūrvienības
Koks atrodas
“Audriņu pagasta pārvalde” vadītājs
uz pašvaldī3
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AUDRIŅU BIBLIOTĒKĀ

Valentīndienas noskaņās…
14. februārī tiek svinēta Valentīndiena, jeb
visu mīlētāju diena. Populārākās Valentīndienas svinēšanas tradīcijas un paražas ir savas mīlestības izteikšana, sūtot kartiņas, ziedus un dāvanas. Tuvojoties gada sirsnīgākajiem svētkiem Audriņu bibliotēkā uz radošo
darbnīcu pulcējās Audriņu pamatskolas dažāda vecuma bērni ar skolotāju Aleksandru
Vilčinsku.
Kopā mēs pārrunājām, ka Valentīndiena
varētu būt tie svētki, kad var izdarīt ko jauku
un neierastu. Tā var būt diena, kad var pārsteigt un pateikt otram, ko jūti, jo mūsu tik
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ļoti steidzīgajā un aizņemtajā ikdienā mēs
bieži aizmirstam pateikt labus vārdus.
Bērniem tika dota iespēja pagatavot dažādas dāvaniņas saviem mīļajiem. Rezultātā
tapa pašu rokām veidoti un apgleznoti kuloniņi un sašūtas auduma sirsniņas.
Lai gan svētku nekad nevar būt par daudz
der atcerēties, ka Valentīndiena ne ar ko īpaši neatšķiras no pārējām 364 dienām. Nav
nepieciešama svētku diena kalendārā, lai izrādītu rūpes un mīlestību, uzdāvinātu mīļus
nieciņus vai pateiktu labus vārdus.
Audriņu pagasta bibliotēkas vadītāja
Margarita Platonova

audriņu balss

2020.gada februāris

AUDRIŅU PAMATSKOLĀ

Katram savs
talants

rova, Aleksejs Razumejevs, Laura Terehoviča, Viktors Terehovičs) ar jautro deju
“Buratīno”, Anastasija Putina un Karīna Timofejeva kā savu talantu klausītājiem demonstrēja prasmi skaisti, ar izteiksmi un aizrautību skaitot dzeju, Konstantīns Kolesnikovs radīja pārsteigumu klausītājos, spēlējot
blokflautu, kuras spēlēt prasmi esot apguvis
pašmācības ceļā, Milana Ovčinnikova savā
savdabīgajā balss tembrā dziedāja dziesmu,
savukārt meiteņu trio deju grupa uzstājās ar
jautru un aizrautīgu priekšnesumu.
Pēc žūrijas komisijas lēmuma uz lielo
novada konkursu “Vara talants” izvirzīta Milana Ovčinnikova ar skaisto solo dziedājumu
un meiteņu trio (Milana Ovčinnikova, Aļona

Ikkatrs šajā pasaulē ienāk ar kliedzienu,
kurš ar skaļāku, kurš ar klusāku… Tas ir savdabīgs talants parādīt sevi apkārtējai pasaulei, tādā veidā pievēršot uzmanību tikai sev.
24.februāris Audriņu pamatskolā bija
īpaša diena, kad skolēni saviem skolas biedriem rādīja savus talantus un dotības – kāds
dziedāja, kāds dejoja, kāds skaisti deklamēja. Konkurss tika organizēts ar mērķi radīt
vēlmi skolēniem izpaust sevi, atraisīt indivīda radošās spējas, dalīties ar tām, kas savukārt veicinātu spēju attīstību, izaugsmi un
celtu pašapziņu. Kompetenta žūrija izvērtēja Vilipsone, Viktorija Burova) ar aizrautīgo
redzētos priekšnesumus. Uzdevums žūrijai dejas priekšnesumu.
ļoti nopietns – izvirzīt dalībniekus uz RēzekLai veicas mūsu skolas meitenēm, turēnes novada pasākumu – dziesmu, deju un sim par viņām īkšķus!!!
prasmju šovu “Vara talants”.
Audriņu pamatskolas skolotājas
Talanta konkursu iesāka 1.-2.klases koIvetas Rundānes teksts un foto
lektīvs (Liana Tihomirova, Natālija Tihomi-
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AUDRIŅU PAMATSKOLĀ

Kad taureņi vēderā dejo…

un sarūpēto pārsteigumu. Darba dienas noslēgumā
skolas aktu zālē notika konkursi, kuros varēja piedalīties gan lielie, gan mazie. Azartiski un jautri aizskrēja pozitīvām emocijām piepildīts laiks.
Pēcpusdienā skolas durvis tika plaši atvērtas
priekš ciemiņiem – skolā uz draudzības vakaru
“Kustēties ir jautri” kopā ar saviem skolotājiem ieradās Gaigalavas pamatskolas, Jaunstrūžānu pamatskolas un J.Klīdzēja Sakstagala pamatskolas skolēni. Vakars iesākās nedaudz bikli. Bet tā ir ikreiz,
kad satiekas gandrīz nepazīstami bērni. Visu skolu
komandas vispirms rādīja savus mājās sagatavotus
priekšnesumus, novadīja konkursus. Turpinājumā
mājinieki – Audriņu pamatskolas 7. un 9.klases skolēni novadīja vairākus azartiskus konkursus. Tālāk
sekoja – dejas, dejas, dejas…

Kad dienas kļūst garākas un mūsu acis biežāk un
ilgāk redz saulīti, tuvojas pavasaris un daba mostas.
Pienāk brīdis, kad kāds saprot, ka vēderā sāk dejot
taureņi. Tas nozīmē, ka gaisā virmo mīlestība un uz
acīm tiek uzliktas “rozā brilles”.
Vai tu esi liels, vai esi mazs, mīlestības vārds nav
svešs. Ikkatrs ne reizi vien ir dzirdējis sev adresētu –
es Tevi mīlu, Tu man patīc… Līdz ar to ir likumsakarīgi daudz un dažādi notikumi un pasākumi, kuri
caurvijas caur mīlestības un cieņas tēmu.
Audriņu pamatskolas sākumskolas skolēni, tuvojoties Valentīndienai, apmeklēja Audriņu pagasta
bibliotēku, kurā kopā jauko bibliotekārīti Margaritu
Platonovu veidoja keramiskas sirsniņas, kuras var
pēc tam uzdāvināt un nesāt kā rotu, un uzšuva mīkstus dekoratīvus spilventiņus sirds formā.
Skolā darbojās arī pasts, ar kura palīdzību savus
laba vēlējumus varēja sūtīt ikviens skolēns. Īpašā
mīlestības diena – Valentīndiena Audriņu pamatskolā bija pasākumiem piesātināta. Rīta cēliens iesākās ar pārsteigumu – katrs skolēns un katrs pieaugušais saņēma no Ņikitas Narnicka skaistu sirsniņu, kā
piemiņu par šo dienu. Sirsniņas darināja Ņikitas māmiņa Olga Litovnika. Paldies viņai par pašiniciatīvu

Bezmaksas
Atbildīgā par izdevumu M.Platonova

Paldies draugiem, kas mūs apciemoja, par pozitīvajām emocijām un gandarījumu par paveikto darbu. Paldies skolotājām Aleksandrai Vilčiņskai un
Ivetai Rundānei par atbalstu un padomiem, gatavojoties šim pasākumam. Uz tikšanos nākošajās reizēs! Un kurš gan zina, kad un kur tas būs, vai pie
mums, vai pie Jums.
Audriņu pamatskolas skolotāja
Iveta Rundāne
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E-mail: margarita.platonova@audrini.lv

