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         AUDRIŅU BALSS  

        
      Cik daudz gaismas  
                        uz ceļa, 
      Pa kuru mums  
                             jāiet...                                                  
      Iesim 
      Saņemt un starot 
                        Un dot.    
   
                    O.Vācietis/  

Lai visiem, kas mācās, māca un palīdz mācīties jaunais 2020./2021. 
mācību gads radošu domu un interesantu ideju bagāts!  

Audriņu pagasta kultūras namā                    

A 
F 
I 
Š 
A 
S 

     17.09. 
plkst.15:30 

 
 Jura Babra  
leļļu teātra  

“Tims”  
muzikālā izrāde  

bērniem   
“Ceļojums” 

      
Ieeja bezmaksas 

18.09. 
plkst.18:00 

 
Jaunatnes teātra  
studijas “Joriks” 

izrāde pieaugušajiem 
krievu valodā 

“Stāvais maršruts” 
 
 

Ieeja bezmaksas  

19.09. 
plkst.19:00 - 01:00 

 
Rudens balle  

Atpūtas vakars  
pie galdiņiem. 

 
Pašdarbnieku koncerts, 

dejas. 
Galdiņu rezervēšana - 

t. 25412872 
 Ieeja 2,00 eiro 

A 
F 
I 
Š 
A 
S 

03.10. 

plkst. 20:00 
 

Vakars šansona stilā 

Atpūtas vakars  

pie galdiņiem. 
 

Pašdarbnieku kon-
certs, dejas. 

Galdiņu rezervēšana- 
t.25412872 

 Ieeja 2,00 eiro 



         AUDRIŅU  BALSS   

Audriņu pagasta bibliotēkā                          

Nemanāmi aizritēja iespaidiem un notikumiem bagāta vasara. Pēc ārkārtas situācijas 

pasludināšanas valstī un  karantīnas, iedzīvotāji, ievērojot drošības noteikumus, atguva ie-

spēju atkal satikties ar draugiem, svinēt svētkus, piedalīties pasākumos, baudīt dzīvi. 

IZSTĀDES 

Audriņu pagasta bibliotēka augustā piedāvāja vairākas izstādes. Apmeklētāji varēja 
iepazīties ar šī mēneša izcilākajiem jubilāriem, viņu biografiju, daiļdarbiem, ieguldījumu 
Latvijas un pasaules kultūras attīstībā.  

Nozīmīgākā no tām bija rakstniekam, redaktoram, žurnālistam, tulkotājam  Aleksan-
dram Grīnam veltīta ekspozīcija. Šogad 15. augustā tika svinēta viņa 125. jubileja.    

Autora liktenis bija 
sūrs un dramatisks. Viņš pie-
dalījās Pirmajā pasaules karā 
kā arī Latvijas neatkarības 
cīņās. Tika vajāts, deportēts 
uz Astrahaņas cietumu, kur 
viņam piesprieda nāvessodu. 
1941. gada 25. decembrī 
Aleksandrs Grīns aizgāja 
mūžībā. Padomju laikā repre-
sētais rakstnieks bija aizlieg-
to autoru sarakstā. 
Reabilitēts tikai 1991. gada 
18. martā. Mūsu pagasta bib-
liotēkā lasīšanai pieejama 
Aleksandra Grīna diloģija 
"Zemes atjaunotāji" un popu-
lārais romāns trīs daļās 
“Dvēseļu putenis”. 

Bibliotēkas lietotājiem 
augustā tika piedāvāta iespēja 
iepazīties ar vēl vienu izstādi, 
kas bija veltīta franču naturā-
lisma un reālisma rakstnie-
kam, “īsā stāsta tēvam”, Anrī 
Renē Albēram Gijam de 
Mopasānam. Autoram 5. au-
gusta atzīmējām 170 gadu ju-
bileju.  

Audriņu pagasta bib-
liotēka piedāvā iespēju izlasīt 
romānus “Montoriola”, 
“Mūsu sirds”, “Dzīve”, 
“Stipra kā nāve”. 
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         AUDRIŅU  BALSS   

Tematisko materiālu izstādi, kas veltīta Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Re-

publikas valstisko statusu” pieņemšanas gadadienai, apmeklētāji varēja aplūkot no 18. līdz 

28. augustam. Vēsturiski fakti un literatūras avoti piesaistīja bibliotēkas lietotājus.  

RADOŠĀ DARBNĪCA 

Bez uzmanības nepalika arī Audriņu pagasta bibliotēkas jaunākie draugi. 19. augustā 

bērni līdzdarbojās zīmēšanas stundā “Kādu es redzu Latviju”. Nodarbībā piedalījās dažāda 

vecuma pārstāvji – no pirmsskolniekiem līdz pamatskolas absolventiem.  

Zīmējām ar zīmuļiem, flomāsteriem, krīti-

ņiem, pat ar pirkstiem! Rezultātā tika attēlotas 

dzimtās dabas ainavas, dzīvnieki, putni un mūsu 

vislielākā bagātība – cilvēki.   

Nodarbība norisinājās radošā un neformālā gaisotnē, kur jautras sarunas mijās ar cī-

tīgu darbu. Šāda veida  pasākumi  patīk bērniem, jo palīdz paviesoties radošās mākslas brī-

numainajā pasaulē, attīsta viņu fantāziju,  veicina iztēli, kā arī audzina patriotiskās jūtas un 

atbildības sajūtu par savu ciematu, novadu, valsti.  
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LABDARĪBAS AKCIJA 

Audriņu pagasta bibliotēka 

turpina labdarības akciju “Lasītājs- 

lasītājam”.  

Akcijas ietvaros  audrinieši 

tiek aicināti savas izlasītās grāmatas 

atnest uz bibliotēku, kur atrodas grā-

matu apmaiņas punkts. Katrs var pa-

ņemt jebkuru grāmatu, kas iepatīkas, 

izlasīt un atnest atpakaļ vai paturēt 

sev. Akcijas beigās grāmatas tiks no-

gādātas novada pansionātiem.  

 

 

SPĒLES UN ROTAĻAS BĒRNIEM 

Bērnu brīvā laika organizēšanas 

nolūkos bibliotēkā ir ierīkots bērnu 

stūrītis.  Šeit var produktīvi pavadīt 

laiku, attīstīt savu iztēli, spēlējot spē-

les kopā ar vienaudžiem. Piedāvātais 

galda spēļu un puzļu klāsts dod lielis-

ku iespēju attīstīt bērnu atmiņu, uzma-

nību, sīko pirkstu motoriku, kā arī 

sniedz unikālo tiešas sadarbības iespē-

ju, prasmi pārvarēt komunikatīvās 

barjeras, novērst uzmanību no dator-

spēlēm un TV ekrāniem.  

Audriņu pagasta bibliotēka aici-

na ikvienu pagasta iedzīvotāju atrast brītiņu  apmeklējumam, jo katrs, neatkarīgi no vecu-

ma, varēs atrast šeit grāmatu vai pasākumu labam garastāvoklim. 

Padari savu ikdienu krāsaināku,  nepavadi garlaicīgus vakarus sēžot mājās pie televi-

zora vai datora, ienāc bibliotēkā un dodies piedzīvojumu pilnā grāmatu pasaulē!  Uz tikša-

nos bibliotēkā! 

 

 

Informāciju sagatavoja  

Audriņu bibliotēkas vadītāja  

Oksana Brokāne 
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          Jau no marta mēneša Audriņu pamat-
skolas telpās darbojas pulciņš “Vīru skola”, 
kuru vada zemessargs un šaušanas sporta en-
tuziasts Rihards Misjuns. Visu vasaru jaunie-
ši trenējās un kārtoja fiziskos normatīvus. 
Pamata vingrinājumi bija atspiešanās, preses 
vingrinājumi un skriešana.. Gandrīz katrs 
jaunietis spēja uz-
labot savus sākot-
nējos rezultātus par 
2 vai pat 3 reizēm. 
Iegūtā fiziskā iztu-
rība labi noderēja 
pārgājienā augusta 
mēneša sākumā. 

        Jaunieši uz 
trīs dienām devās 
uz Krāslavas nova-
du, kur satikās ar 
Krāslavas airsoft 
komandu. Tika ko-
pīgi apgūtas  ie-
maņas dzīvei me-
žā, kā apmetnes ierīkošana, ugunskura kur-
šana, ēdiena gatavošana, orientēšanās ap-
vidū. Kopā ar jauniegūtajiem Krāslavas 
draugiem tika risinātas airsoft spēļu kombi-
nācijas, pielietojot nesen iegādātos airsoft 
ieročus.  

           Veicot ievainoto evakuāciju, bāzes 
ieņemšanu un citus uzdevumus, pārgājiena  

beigās varēja secināt, ka jaunieši labi pava-
dīja laiku un guva gandarījumu par paveik-
to. 

          Šobrīd Audriņos regulāri kopā pulcē-
jas astoņi “Vīru skolas” pulciņa dalībnieki. 
Blakus Audriņu pamatskolai jaunieši saviem 
spēkiem būvē mācību pilsētiņu, kurā var 
gan šaut ar airsofta ieročiem, gan izmantot 
kā treniņu lauku ar šķēršļiem.  

         Pulciņa vajadzībām ir iegādāti septiņi 
moderni airsoft G36 ieroči, kas ir kopijas 
Latvijas armijā lietotajiem, kā arī nepiecieša-
mais drošības ekipējums. Ir arī gaisa šaute-

nes, ar kurām instruktora vadībā tiek šauts 
Audriņu pamatskolas 50 metru slēgtajā šau-
tuvē.  
        Jaunajam mācību gadam sākoties, 

“Vīru skola” aicina pieteikties jaunus dalīb-

niekus, arī no citiem pagastiem. Dalības 

maksas pulciņam 

nav. Pulciņā, 

neskatoties uz tā 

nosaukumu, ir 

arī daiļā dzimu-

ma pārstāves. 

 

 

 

 

 

 

Aleksandrs Bindemanis 

RNP NPA struktūrvienības  

„Audriņu pagasta pārvalde” vadītājs  
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Audriņu pagasta aktualitātes                         

Audriņu “Vīru skola” apmeklē Krāslavas novadu 
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Audriņu pamatskolā                       

            Zinību dienas svinības Audriņos (pirmsskola)  

       Septembrī Audriņu pamatskolas pirmsskolas 
grupiņas svinēja Zinību dienu. Šogad svinības noti-
ka savādāk nekā citus gadus – svētki tika svinēti kat-
rā grupiņā atsevišķi, nevis visiem kopā, līdz ar to 
katrā grupiņā šie svētki tika svinēti savādāk. Vecā-
kās grupiņas skolotāja Līga kopā ar bērniem pārru-
nāja šo svētku nozīmi, akcentējot to, ka daļa bērnu 
nākošgad Zinību dienu jau svinēs skolā kā 1. klases 
skolnieki. Grupas skolotāja bija sarūpējusi bērniem 
pašgatavotas medaļas ar sveicieniem Zinību dienā. 
Pēcāk visi kopā izveidojām mūsu grupiņas draudzī-
bas koku, uz kura bērni un skolotāja no plastilīna 
izveidoja savas sejiņas, kas simbolizē to, ka esam 
visi kā viena draudzīga ģimene, kurā atbalstām 
viens otru. Vienojāmies, ka šis koks mums stāvēs 
grupiņā redzamā vietā un būs kā atgādinājums, cik 
gan draudzīga grupa mēs esam! Svinību noslēgumā 

cienājāmies ar svētku mielastu - gardo kliņģeri. 
          Ar prieku par atkal satikšanos iesācies jaunais 
mācību gads. Vidējas grupiņas bērni varēja iesaistī-
ties jautrās spēlēs un rotaļās, atbildēt uz āķīgiem jau-
tājumiem, izkustēties deju ritmā mūzikas pavadībā.   
           Ak, skaistais septembris!  Mēs atkal veram 
savas grupiņas durvis un ejam pretī daudz kam nezi-
nāmam. 
           Pie mums, jaunākās grupas bērniem, vasara 
paskrēja nemanot un ar daudziem piedzīvojumiem. 
Mācību gada sakums  liels piedzīvojums -  maza-
jiem, ir adaptēšanās jaunajās telpās, iepazīšanās ar 
jauniem cilvēkiem un jauniem notikumiem.  Varēja 
dzirdēt gan smieklus, gan čalas, gan nedrošus skatie-
nus. 

 

    Draudzīgās burtu spēles 

Informāciju sagatavoja Margarita Platonova, 
Aleksandra Mališeva foto 

Informāciju sagatavoja  

pirmsskolas skolotāji   Līga Asare,  

Aleksandrs Mališevs,  Janīna Čakša 

Laiks traucas ar vēja spārniem 

un kopš pandēmijas sākuma ir pagā-

juši vairāki mēneši. Pēc ārkārtējās 

situācijas atcelšanas ir atsākušās ie-

plānotās aktivitātes bērniem un pieau-

gušajiem Audriņu bibliotēkā. 17. jūli-

jā, ievērojot piesardzības pasākumus, 

Audriņu bibliotēka un pirmsskolas 

izglītības iestāde organizēja kopējo 

lasītprieka veicināšanas pasākumu 

bērniem. Arvien vairāk pierādījumu 

liecina, ka svarīgs faktors, kas nosaka 

bērnu lasītprasmes sasniegumu ir aktīva un radoša 

līdzdarbošanās dažādās lasītprasmes veicināšanas 

nodarbībās un pasākumos jau pirmsskolas vecumā. 

Tas var būt ļoti nozīmīgs moments, lai jaunais lasī-

šanas iesācējs iemīlētu grāmatas uz visu mūžu. 

17. jūlijā pirmsskolas izglītības 
iestādes skolotājas Janīnas Čak-
šas un bibliotēkas vadītājas Mar-
garitas Platonovas kopīgi organi-
zētajās  nodarbībās piedalījās 
bērni no visu vecumu grupiņām. 
Nodarbību pirmā daļa sākās Aud-
riņu pirmsskolas izglītības iestā-
des telpās - bērni mācījās burtus 
un vēlāk radoši izkrāsoja tos. Ot-
rajā daļā visi pulcējās pagalmā, 
kur turpinājās burtu spēles un 
darbs ar iepriekš savāktajiem da-
bas materiāliem. Bērni strādāja 

radoši un aizrautīgi, izrotājot pasaku varoņu siluetus 
ar dabas materiāliem.  Diena bija saulaina un izde-
vusies! 
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Audriņu pamatskolā                       

 

 

 

Vasara tuvojas izskaņai, 

dienas kļūst īsākas, vakari vē-

sāki, dzirdams putnu nemiers, 

oranžo pīlādžu krāšņums un 

rudens ziedi dārzos liecina – 

klāt skolas laiks. Saposta un 

skaista Audriņu pamatskola sa-

gaida savus skolēnus. Skolas zālē pulcējās 

skolēni, pedagogi, 1. klases skolēnu vecāki 

lai, kā ierasts, ar svinīgu brīdi uzsāktu jauno 

mācību gadu.  

Klātesošajiem apsveikuma vārdus vel-

tīja mūsu skolas direktore Liāna Teirumnie-

ka un sveikt visus Zinību dienā ieradās Aud-

riņu pagasta pārvaldes vadītājs Aleksandrs 

Bindemanis. Īpaši satraukuma pilna diena 

bija jaunajiem pirmklasniekiem, kuriem viss 

šajā dienā notika pirmo reizi – tikšanās ar 

klases audzinātāju Diānu Vasiļjevu, sadrau-

dzēšanās ar klasesbiedriem, jaunās klases 

aplūkošana. 

Jau drīz viss atgriezīsies ierastajās 

sliedēs – skola, mājasdarbi, grāmatas, tomēr 

apziņa, ka ir iesākts jauns etaps, dod cerību 

un cīņas sparu. Lai šajā mācību gadā mūsu 

skolēniem saulains noskaņojums, nezūdoša 

iedvesma un apņēmība sasniegt savus mēr-

ķus, gūstot aizvien jaunas un noderīgas zinā-

šanas, radīt jaunas idejas, rast domubiedrus 

un draugus, attīstīt savas prasmes un piere-

dzi. Savukārt pedagogiem un vecākiem vē-

lam radošu, atbalstošu un auglīgu sadarbību. 

Katru dienu ar prieku dalīties savas sirds sil-

tumā un saglabāt spēju un vēlmi katru rītu 

atklāt jaunu un labā-

ku pasauli sevī un 

apkārtējos. Pozitīvas 

enerģijas piestrāvotu 

un patiesi interesan-

tu laiku. 

 

 

 
 

Kaut kur tālumā uz lauka dzestrs rīts tiek miglā tīts.  
Kaut kur pļavā, rīta rasā kājas mazgā septembris.  
Tālumā aiz košiem siliem noskan sapņains skolas zvans.  
Ir tas brīdis klāt, kad uz skolu doties laiks.....  

Atkalsatikšanās skolā.... 

Informāciju sagatavoja  
Audriņu pamatskolas skolotāja  

Dace Vasilevska 
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Audriņu pagasta ziņas                    

 

 

 

Audriņu pagasta pārvalde iznomā vai nodod atsavināšanai zemes platības 

            Audriņu pagasta pārvalde publicē sarakstu ar zemes platībām, kuras 
pieejamas iznomāšanai vai atsavināšanai. Par zemes gabalu novietojumu var 
uzzināt Audriņu pagasta pārvaldē pie zemes ierīkotājas, darba laikā                  
pirmdien, otrdien, trešdien 8:00 – 16:30 (pārtraukums 12:00-12:30). 

Bezmaksas informatīvais izdevums 
 

Atbildīgā par izdevumu O. Brokāne 
oksana.brokane@rezeknesnovads.lv  
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78420030062 1 

78420030274 0,27 

78420020280 1,6 

78420040408 0,39 

78420040366 0,1 

78420050217 7,28 

78420010283 1,4 

78420020178 0,35 

78420030407 0,76 

78420020179 2,15 

78420020279 1,1 

78420020283 0,9 

78420030320 0,14 

78420040118 1,6 

78420040307 2,15 

78420040491 0,43 

78420040502 0,18 

78420040523 0,27 

78420050463 0,12 

78420050557 0,18 

78420050558 0,11 

78420050559 0,1 

78420050577 0,7 

78420050592 0,22 

Zemes vienības kadastra nr. Platība 
78420030444 0,83 

78420040138 1,1 

78420040343 0,28 

78420040358 0,1 

78420040424 0,18 

78420050480 7,1 

78420050107 0,05 

78420040367 0,31 

78420040338 0,1 

78420040084 1,69 

78420030130 1,05 

78420040481 1,5 

78420050479 5,2 

78420040094 1,48 

78420040522 0,5 

78420050298 3,5 

78420050379 3,1 

78420040515 0,3 

78420030376 0,65 

78420040533 1,32 

78420010217 0,34 

78420020051 2 

78420030037 1,56 

Zemes platību nomas tiesību nodošana un atsavināšana notiek izsoles kārtībā.  




