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Rēzeknes novada pašvaldības iestādes
„Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības
Audriņu pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
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www.rezeknesnovads.lv
Lāčplēša diena Audriņu pamatskolā

Par godu Lāčplēša dienai Audriņu pamatskolā, sporta
stundas ietvaros, notika individuālās sacensības visām
klašu grupām. Stundas
mērķis bija noteikt stiprāko,
veiklāko, ātrāko un izturīgāko skolēnu katrā vecuma posmā.
Mācību stundas laikā katra skolēna uzdevums bija iziet 5
stacijas ar dažādām stafetēm: “Bumbiņas spainī”, “Saulīte”,
“Jauktā stafete”, “Uzcel torni”, “Hokeja stafete”.
Apkopojot visus rezultātus 1.-3.kl.grupā 3.vietu izcīnīja
Viktors Terehovičs (20 punkti), 2. vietu Laura Terehoviča (17
punkti) un godalgoto 1.vietu Alīna Mendelsone (15 punkti).
5.-6.kl.grupā 3. vietu izcīnīja Jelizaveta Jačeikina (15 punkti),
2. vietu Deniss Tihomirovs (13 punkti) un ar lielu
pārliecību 1.vietu izcīnīja Julija Razumejeva (9
punkti).
Sacensību uzvarētāji tika apbalvoti ar
diplomiem un saldām balvām.
Paldies visiem skolēniem par aktīvu
piedalīšanos pasākumā.
Audriņu pamatskolas sporta skolotāja
Jekaterina Marmiļova

Sēsties, saulīte, dimanta krēslā,
Valdi pār Latvijas pakalniem brīviem.

Sirsnīgi sveicam
Audriņu pagasta iedzīvotājus
Latvijas valsts svētkos!

Sēsties, saulīte, skaidrības kalnā,
Aizdzen miglu no birzīm un druvām,
Susini purvus, susini dangas,
Rādi tautai skaidrības ceļu.
/Kārlis Skalbe/
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GLĪTRAKSTĪŠANAS KONKURSS
Audriņu pagasta bibliotēka ar mērķi
prasmes un rakstītprasmes
ciklu, kas ir orientēti uz
Tāpēc dalībniejās pie lielā bibliotēkas
neatlaidību un pat meisMūsdienu realitāvairāk rakstīšanai izmanna ar roku palīdz attīstīt
kārt, ietekmē tādu izziņu
atmiņa attīstību. Daudzi dopirmsskolas un sākumskolas
mi uzskati. Senjoriem, cienīlāra nodarbošanās ar rakstīvērst demences pazīmes.
SKAĻĀS LASĪŠANAS STUNDA
Rakstīšanas process nav iedomājams
ņām. Šie divi procesi papildina un pilnveido
Audiņu pagasta bibliotēkā tika organizēta
“Lasīsim ar prieku!”. Kaut gan pasākums
vēlmi piedalīties tajā izrādīja arī pieaugudažāda vecuma pārstāvji vienam cēlam
tīgajā attīstībā, sekmēt savas personības
un radoši sadarboties.
Pasākuma laikā skanēja pasakas
niekiem gribējās parādīt klātesošajiem
gan atklājās arī interesanta lieta – arī
sīties ir liela, ne visiem pieejama mākPasākumi, kas ir orientēti uz lasīt un
tiks organizēti Audriņu pagasta bibliotēkā regulāri.
TĒVA DIENA
Samērā jauna, tomēr
jiem ir Tēva dienas svinēšasteigumu, bibliotēkas radošazie, gan lielie dalībnieki. Dēli
vecāku, līmēja, grieza, rakstīpavadīja jautri smiekli, dzīvesvaldīja pasākumā. Un, kā rodosveikuma atklātne. Protams,
jama.
Noguruši, tomēr laimīgi,
rūpēto cienastu un dalījās iespaisaņems ne tikai paštaisīto dāvanilestības apliecinājumu!

pievērst sabiedrības uzmanību lasītaktualitātei dzīvē organizē pasākumu
šo svarīgu prasmju attīstību.
ki no 2 līdz 60 gadu vecuma pulcēgalda, lai pierādītu savu centību,
tarību glītrakstīšanā.
te pieprasa no cilvēkiem arvien
tot datoru, tomēr ikdienas rakstīšasīko pirkstu motoriku, kas, savuprocesu kā uzmanība, domāšana,
mā, ka šis process ir aktuāls tikai
vecuma bērniem, bet tie ir aplajamā vecuma pārstāvjiem regušanu palīdz attālināt un pat no-

bez lasīšanas iemaviens otru. Tieši tāpēc
skaļās lasīšanas stunda
bija paredzēts bērniem,
šie. Tādējādi apvienojās
mērķim - atrasties nemiizaugsmi, palīdzēt citiem
un dzejoļi. Visiem dalībsavu vārda mākslu. Kaut
uzmanīgi un pacietīgi klausla.
rakstīt prasmju sekmēšanu,
jau iecienīta tradīcija mūsu iedzīvotāna. Lai sagatavotu mīļajam tēvam pārjā darbnīcā pulcējās gan pavisam maun meitas, vēloties iepriecināt savu
ja, zīmēja. Dāvanas tapšanas procesu
stāstiņi, anekdotes. Jautra gaisotne
šā procesa galarezultāts, tapa apkatram meistaram sava, neatkārtodarbnīcas apmeklētāji baudīja sados. Pasākums ir izdevies – tētis
ņu, bet arī bezgalīgas bērna mī-
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IZSTĀDES
Pirms būtiskajām izmaiņām pasākumu organizēšanas jomā oktobrī, kas skar arī visas
kultūras iestādes, Audriņu pagasta bibliotēka
“paspēja” novadīt dažus pasākumus.
Visiem bibliotēkas apmeklētājiem tika
piedāvāta iespēja apmeklēt
divas izstādes, kas bija veltītas
oktobra izcilajiem jubilāriem.
Šomēnes tika
apkopota informācija par latviešu folkloristu, dzejnieku,
rakstnieku, publicistu Krišjāni Baronu. Viņam 31. oktobrī svinējām 185. gadu jubileju. Būdams astotais bērns
ģimenē, Barons sasniedzis
ievērojamus rezultātus jau
studiju laikā.
Krišjāņa Barona
atstātais literārais mantojums ir neticami plašs – raksti
par dabaszinātnēm un astronomiju, ģeogrāfiska satura
raksti, atzinumi un darbība
folkloristikā. Audriņu pagasta
bibliotēkā var saņemt gan autora apkopotos
tautasdziesmu krājumus, gan
citu autoru rakstītas atziņas par “dainu tēvu”.
GALDA SPĒĻU TURNĪRS
Mēs visi dzīvojam pārmaiņu laikā, kad strauji attīstītās jaunās tehnoloģijas un visi
cenšas ātrāk “iedzīvoties” digitālajā pasaulē. Visu var izdarīt ar datora palīdzību – samaksāt rēķinus, iepazīties, mācīties un mācīt, izklaidēties utt. Bet pēc ilga pašizolācijas laika, atrodoties tik tiešā saistībā ar datoru katru dienu, cilvēki alkst pēc saskarsmes, sirsnīgas sarunas. Oktobra sākumā Audriņu pagasta
bibliotēkā norisinājās galda spēļu turnīrs “Uz priekšu!”.
Pasākumā tika aicināti piedalīties
visi, neatkarīgi no vecuma un spēlētprasmēm. Spēlējām
dažādas spēles, bet var
secināt, ka “Cirks” un dambrete
joprojām paliek iecienītāko rindā.
Vasiļjevu
ģimene
(Anna, Alla un Leontījs)
bija nepārspējama “Cirkā”, kur saņēma visas godalgotās
vietas. Alla Vasiļjeva 1. vietu izcīnīja arī dambretē.
Visi, kas piedalījās pasākumā, saņēma nelielas pārsteiguma balvas un gardu cienastu.
RADOŠĀ DARBNĪCA
Sagatavoties laicīgi un būt aizsargātam infekcijas laikā palīdzēja bibliotēkā organizētā
šūšanas darbnīca. Šoreiz, pēc iedzīvotāju pieprasījuma, šuvām aizsargmaskas. Masku iegāde kļuva par nopietnu
problēmu mūsdienās, jo katru dienu
prasa naudas patēriņu no
ģimenes budžeta. Tajā pašā laikā maska ir kļuvusi arī par modes
aksesuāru. Cilvēki grib pieskaņot to
apģērbam, dzīves situācijai, vecumam. Tāpēc mūsu bibliotēkas
radošajā darbnīcā tika izgatavotas viegli elpojošas, krāsainas,
katra savā dizainā unikālas
maskas. Tās ir viegli kopjamas, mazgājamas un gludināmas individuālās aizsargbarjeras infekcijas
izplatīšanas ceļā. Turklāt
daudzreiz lietojamas maskas mazina
atkritumu veidošanos un veicina iedzīvotāju “zaļo” domāšanu.
Arvien retāk ģimenes pavada savu brīvo laiku kopā,
pastaigājoties, spēlējot galda
spēles, iztērzējot ikdienas problēmas un panākumus. Mēs, bibliotēku darbinieki, ceram, ka pienāks laiks, kad situācija uzlabosies, ierobežojumi tiks atcelti un
visi varēs iegriezties bibliotēkās
un apmeklēt kādu pasākumu. Mēs apsolām
jums jautri un saturīgi pavadītu
brīvo laiku, pozitīvas emocijas pasākuma laikā un gandarījumu pēc pasākuma.
Audriņu pagasta bibliotēkas vadītāja Oksana Brokāne
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Miķeļdienas tirdziņš

Šī gada saulainā septembra pēdējā dienā
Audriņu pamatskolā notika Miķeļdienas tirdziņš.
Šajā dienā skolēniem tika piedāvāta iespēja iejusties tirgotāja lomā. Par tirgotāju varēja kļūt
ikviens skolēns. Tomēr katram skolēnam vajadzēja padomāt par savu preci jeb ko es piedāvāšu citiem. Šīs uzdevums nebija viegls, tomēr
mūsu tirgotāji ar to tika galā. Daži piedāvāja pircējiem garšīgus pašu gatavotus ēdienus, citi piedāvāja savus zīmējumus vai arī dažādas interesantas mantas ikdienai un izklaidei. Kad visas
preces un cenrāži tika izvietoti un darba vieta
tika sakārtota, klāt nāca pircēji.
Pircēji rūpīgi izvēlējas ko nopirkt, jo varēja izvēlēties to, kas patīk vai arī garšo. Daži

pircēji vēlējas saņemt atlaidi, bet tas bija atkarīgs no tirgotāja (iedot atlaidi vai arī nē).
Jāsaka, ka ikviens tirgotājs nopelnīja naudiņu,
kuru pēc tam varēs izmantot pēc saviem uzskatiem.
Miķeļdienas tirdziņā valdīja pozitīva un draudzīga atmosfēra un bija vērojams, ka skolēni gaidīja
šo pasākumu. Šādi pasākumi ir nepieciešami, jo
tie ļauj attīstīt dažādas prasmes un iemaņas, kuras noteikti būs nepieciešamas ikvienā izglītojama dzīvē.
Paldies skolēniem un viņu vecākiem, par
atbalstu un piedalīšanos Miķeļdienas tirdziņā.
Audriņu pamatskolas skolotājs Vitālijs Drozdovs.

Skolotāju diena
Rudens ir klāt ar mārtiņrožu smaržu un
krāsainu kļavlapu paklāju zem kājām. Pagājis
saulainais septembris. Klāt
oktobra pirmā svētdiena –
skolotāju diena. Skolotājs
– tā ir personība, kurai nav
līdzīgu, šī ir visdaudzpusīgākā profesija no visām.
Tikai skolotājs ir spējīgs
sniegt padomu un palīdzīgu roku kā vecmāmiņa,
izstarot maigumu un labestību kā mamma, taču par
spīti tam uzturēt dzelžainu stingrību kā tētis…
5. oktobrī Audriņu pamatskolā notika
Skolotāju dienas pasākums ar dažādām aktivitātēm. Skolotāju dienas rīts nav tāds kā citi rīti
skolā. Katra mazā sirsniņa ir satraukta, kad klasē no rīta neienāk un ierasto labrītu nepasaka

mīļā skolotāja, bet lielais puisis vai meitene no
vecākās klases. Šajā dienā viņus māca un pārbauda skolēni.
Pēc mācību stundām sekoja svinīgā daļa, kura
norisinājās skolas aktu
zālē.
Pedagogi tika aicināti apmeklēt aktu zāli, kur skolēni kopā ar skolotājām
Aleksandru Vilčiņsku un
Ivetu Rundāni uzbūra nelielo karaļvalsti, kurā norisinājās visjautrākie un atraktīvākie notikumi,
kas ļāva skolotājiem izbaudīt svētkus pozitīvā
gaisotnē.
Mīļie skolotāji, vēlreiz mīļi sveicieni svētkos!
Audriņu pamatskolas skolotāja Dace Vasilevska
4

AUDRIŅU BALSS

2020. gada oktobris-novembris

Audriņu pamatskolā

Labo darbu nedēļa
No 5.-11. oktobrim Audriņu pamatskolas
pirmsskolas grupās norisinājās labo darbu nedēļa.
Vecākajā grupiņā, draudzīgā atmosfērā,
bērni kopā ar skolotāju Līgu prātoja idejas, ko
gan labu šajā nedēļā mēs varētu paveikt. Bērni
izteica dažādas, ļoti jaukas un neparastas idejas,
bet beigu beigās vienojāmies un palikām pie
idejas apciemot mūsu bērnudārza bijušo pirmsskolas skolotāju Līviju Bobrovu, tādējādi parādot, ka mēs atceramies mūsu jauko skolotāju.
Bērni vēlējās satikt sen neredzēto skolotāju, veltīt viņai labus vārdus, kopā dalīties atmiņās, uzdāvināt skolotājai zīmētos zīmējumus, kā arī paveikt tīri praktiskus un lietderīgus darbus skolotājas mājas apkaimē, kā piemēram, palīdzēt sagrābt nobirušās koku lapas, salasīt ozolzīles un
kastaņus, kā arī palīdzēt novākt rudens ābolu ražu. Šī ideja šķita fantastiska un viegli realizējama, bet grupas skolotāja, kārtējo reizi pārrunājot
ar bērniem Covid-19 infekcijas ierobežošanas un
piesardzības pasākumus mūsu iestādē, kopā ar
bērniem nolēma šo ideju nedaudz transformēt
atbilstoši epidemioloģiskās drošības pasākumu
noteikumiem. Bērni ilgi nedomājot piekrita jaunajam digitālajam izaicinājumam un tik nolemts
organizēt virtuālu tikšanos ar skolotāju Līviju!
Lai notiktu šī tikšanās mums bija nepieciešams
internets, dators, projektors un tiešsaistes konferenču rīks „Zoom”, tā kā visas šīs opcijas ir pieejamas mūsu iestādē, atlika tikai vienoties ar
skolotāju par tikšanās laiku. Tas tik bija satrau-

cošs un ar nepacietību gaidīts pasākums! Bērni,
pacietīgi gaidot savu kārtu un nepārtraucot viens
otru, uzdeva skolotājai jautājumus, demonstrēja
skolotājai veltītos zīmējumus un stāstīja kā viņiem klājas. Skolotāja Līvija un klātesošie piedzīvoja ļoti emocionāli aizkustinošu brīdi, kad
bērni izteica vēlmi skolotājai nodziedāt dziesmas, gan krievu, gan latviešu valodā – dziedāja
visi, arī tie bērni, kuri ikdienā nav tie aktīvākie
dziedātāji mūzikas nodarbībās.
Skolotāja Līvija Bobrova ir vietējās apkaimes iedzīvotāja, cienīta gan savu kolēģu, gan
vietējo iedzīvotāju vidū. Līvija ar pilnu atdevi ir
strādājusi par pirmsskolas pedagoģi 25 gadus, no
kuriem 20 gadus Audriņu pamatskolas bērnudārzā. Skolotāja ir izaudzinājusi jau divas paaudzes,
tā piemēram, skolotāja savulaik ir audzinājusi
vecākās grupas aktīvo audzēkni Kristīni un arī
viņas māmiņu Marinu. Skolotāja ir labsirdīga,
aktīva, enerģiska, ļoti radoša, strādāja pielietojot
individuālu pieeju katram bērnam, liekot viņiem
vienmēr justies gaidītiem bērnudārzā. Bērni
pirms virtuālās satikšanās, katrs raksturoja skolotāju, sakot, ka viņa ir mīļa, smaidīga un jautra.
Gaisā valdot saviļņotām emocijām, vienojāmies
šādu tikšanos atkārtot drīzā nākotnē, jo bērni noteikti būs piedzīvojuši jaunus piedzīvojumus un
guvuši jaunas emocijas, ar ko padalīties ar skolotāju Līviju.
Audriņu pamatskolas pirmsskolas
skolotāja Līga Asare
Foto: O.Gruznova, A.Mališevs
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No māla pikuča līdz metāla monstram
Tuvojoties rudens brīvlaikam, Audriņu pamatskolas
1.-5.klašu skolēni programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros devās uz Preiļiem. Kad
ārā līst
lietus un pūš nepatīkams
vējš, tad
arī noskaņojums
nav pats
patīkamākais.
Tā
iesākās
mūsu
ceļojums –
varētu
teikt
bez
īpašas sajūsmas. Tomēr
saniedzot galamērķi Preiļos, bērni ievēroja, ka pie Polikarpa Čerņavska
keramikas mājas
tiek sagaidīti ne
tikai ar ekspozīcijas vadītāja klātbūtni, bet
arī spoži spīdot rudens saulītei.
Ienākot vienkāršā mājā, atklājās fakts – tā ir
izstāžu zāle, kur var iepazīties ar Preiļu vēstures un
lietišķās mākslas muzeja izveidoto ekspozīciju
"Mūžs virpas apļos", veltītu Silajāņu keramikas
meistaram Polikarpam Čerņavskim. Izstāde veidota tā, lai tās apmeklētāji varētu iepazīties ar
keramikas izstrādājumiem, sākot ar vienkāršu
saimniecības trauku darināšanu līdz izsmalcinātām un sarežģītām dekoratīvās keramikas
formām, priecāties par meistara krāsu spēli
un rotājošo rakstu daudzveidību. Skolēni
noskatījās īsfilmu, kurā tika atspoguļoti reāli
notikumi, kad pie meistara ieradās rūpnieciskās ražotnes darbinieki. Lielu izbrīnu skolēnos izraisīja
filmiņas kadri, kuros meistars, izceļot no cepļa savus
darinājumus, konstatējot, viņaprāt, brāķi, to uzreiz,
bez žēlastības sasita lauskās. Starp ekspozīcijas
priekšmetiem nevarēja nepamanīt lielu svečturi, kuram bija 19 žuburi. Izrādās, ka viens no meistara
darinātajiem lielajiem svečturiem atrodas pat
Vatikānā. Tālāk darbnīcā varēja vērot, kā uz podnieka virpas, darbojoties meistaram, kurš “ar šņaraku
nokasīja šļakačus”, top vāze. Skolēni izgatavoja
māla medaļas, izrotājot tās pēc pašu gaumes.
Ceļojums turpinājās uz Preiļu vēstures mantojuma lielāko lepnumu - Preiļu muižas kompleksu
ar skaisto parku. Preiļu parka platība ir 41 ha, no kuriem 13 ha aizņem parka dīķi un kanāli, tur aug 25
sugu koki un krūmi, to vidū vairāki dižkoki. Preiļu
muižas apbūve ir valsts nozīmes arhitektūras
piemineklis – pils, kapella, stallis, vārtsarga namiņš.

Dažos no objektiem notiek atjaunošanas darbi, kāds
jau atjaunots, bet diemžēl kāds objekts ir neatgriezeniski zudis, to ir sagrauzis laikmeta zobs. Ekskursijas vadītāja izstāstīja ne vienu vien leģendu,
kura saistās ar dižciltīgo grāfu Borhu dzimtas dzīvi.
Skolēni aizraudīgi klausījās, uzdeva jautājumus,
izrādīja ieinteresētību. Kā piemērs - Pa Preiļu pils
logu ailēm klejo vējš. Un neviens vien Preiļu pils
uzraugs apgalvo, ka tieši vientuļais vējš ir uzticams
Baltās Grāfienes rēga sabiedrotais. Leģenda vēsta,
ka sieviete nelaimīgas mīlestības dēļ pakārusies pils
apaļajā tornī. Kopš tās dienas precīzi pusnaktī pils
tornī parādoties blāva gaismiņa, izredzētajiem pils
apmeklētājiem vēstot par iespēju satikt noslēpumaino pils saimnieci. Interesanta leģenda par pils
dīķu rakšanu grāfu monogrammas veidolā. Vēl ir
leģenda par mirušās asinskārās un nežēlīgās
grāfienes zārka apgāšanos kapellā… Tā vēl var ilgi
turpināt, jo pie katra apskates objekta bija
īsākā
vai garāka leģenda.
Nākošais pieturas punkts –
metāla mākslas galerija “Nester
Custom”.
Galerijas
izstāžu zālēs
ir eksponēti
restaurēti vai
pilnībā no jauna uzbūvēti motocikli un no
vecu motociklu
un automašīnu detaļām
veidotas
skulptūras un interjera priekšmeti. Te
var nesteidzīgi uzspēlēt metāla šahu vai
iekārtoties
stilizētajā
kafejnīcā.
Mūsdienās jebkurš interesants dzīves mirk- lis vai objekts momentā
tiek fotografēts. Tā tas notika arī mākslas galerijā. Ja
eksponāti spētu runāt, tad tie varētu precizēt cik reizes un kādos salikumos bērni nāca klāt un iemūžināja
tos kopā ar sevi, kopā ar draugiem un tikai pašu eksponātus. Galerijas vadītāja ar smaidu sekoja bērnu
kustībai pa galeriju, jo sajūsma viņu sejās bija nolasāma uzreiz.
Paldies vēlētos teikt programmai “Latvijas
skolas soma” par iespēju apceļot, ieraudzīt un izbaudīt Latgales bagātības, par iespēju redzēt, cik talantīgi ir cilvēki tepat mūsu Latvijā.
Audriņu pamatskolas skolotājas Ivetas
Rundānes teksts un foto
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Audriņu pamatskolā
Tēva dienu gaidot

Audriņu pamatskolas vecākā pirmsskolas
grupiņa visu šo nedēļu cītīgi gatavojās Tēva dienai.
Bērni nesa uz dārziņu savu tēvu fotogrāfijas un stāstīja par saviem vislabākajiem un vismīļākajiem tēviem pasaulē. Katrs bērns stāstīja, kā sauc viņa tēvu
vai vectēvu, kādas rakstura īpašības viņam piemīt,
kādi ir tēva vai vectēva hobiji, kas viņam garšo vislabāk utt. Bērni bija patiesi izbrīnīti, kad atklāja, ka
vairāku bērnu tēviem ir kādas kopīgas intereses, piemēram, medības vai sports. Bērni arī uzzīmēja savus
tēvus un šos darbiņus izstādījām Tēva dienai veltītajā izstādē. Tēviem tika veidotas arī dāvaniņas – koka
medaļas, uz kurām bērni uzzīmēja apsveikumus saviem tēviem.
Bērni ar lepnumu stāstīja par saviem tētiem.
Viņi teica , ka mans tētis ir vismīļākais tētis pasaulē.
Viņš ir jauns un vienlaicīgi pastāstīja arī par savu
vectēvu. Kāds cits bērns , zina kāds tētim ir vārds
un, ka viņš strādā un prot visu salabot un ir ļoti

stiprs . Un viņš pērk dāvanās spēļu mašīnas. Kāds
cits puika varēja pateikt, ka tēti sauc :”Tāta”.Kāda
meitene teica , ka viņas tētis ir stiprs. Vēl viena cita
meitene teica, ka tētis labo mašīnas un ēd zupu. Viena cita grupiņas meitene stāstīja , kā tēti sauc , kāds
viņš izskatās un kādu apģērbu valkā un zināja pat
nosaukt uzvārdu
Ir teiciens, ka tētis ir dēla pirmais varonis
un meitas pirmā mīlestība. Septembrī tiek svinēta
Tēvu diena arī mēs, jaunākas grupiņas bērni, centāmies iepriecināt savus tētus, gatavojās dāvaniņas foto rāmīšus . Bērni varēja izpausties radoši un izrotāt tieši sev tīkamu rāmīti, kas ar tēva foto veidotu
skaistu dekoru mājās pie sienas.
Pirmsskolas skolotājas
Līga Asare, Janīna Čakša, Rudīte Vaišļa

Sportiski veselīgo aktivitāšu nedēļa
Visu oktobra mēneša noslēdzošo nedēļu Audriņu
pamatskolas vecākajā pirmsskolas vecuma bērnu
grupiņā noritēja sportiski veselīgas aktivitātes ar nosaukumu „Iznīcini vīrusus”. Aktivitātes tika organizētas atbilstoši bērnu vecumposmam un interesēm,
to mērķis bija kārtējo reizi
pievērst bērnu uzmanību
šobrīd tik aktuālajai veselības tēmai, turpināt ikdienā
regulāri ievērot personīgo
higiēnu - pareizi mazgāt
rokas, vairāk lietot uzturā
dabīgos vitamīnus - svaigus
dārzeņus un augļus, piedalīties fiziskajās aktivitātēs, tādā veidā stiprinot savu
imunitāti un uzturot sevi labā fiziskajā formā. Bērniem tika demonstrēti dažādi SPKC sagatavotie materiāli bērniem, kā piemēram „Mistera Ziepiņa roku

mazgāšanas dziesmiņa”, ko bērni ar sajūsmu vēroja,
dungoja līdzi un kopā ar dziesmas varoņiem demonstrēja, kā ir pareizi jāmazgā rokas un apsolīja tās
tikpat rūpīgi un vismaz 20 sekundes mazgāt arī turpmāk. Bērni zīmēja vīrusus – gan labos, gan sliktos,
domāja tiem vārdus, veidoja
un šuva sev sejas maskas,
iejutās ārstu un pacientu lomās.
Audriņu pamatskolas pirmsskolēni dzīvo veselīgi, droši
un aktīvi!

Audriņu pamatskolas pirmsskolas skolotāja
Līga Asare
Foto: Alise Apīne, Aleksandrs Mališevs
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Audriņu pamatskolā

Mošķīšu iznāciens
Rudens ir tas laiks, kad vakaros agrāk paliek tumšs, cilvēki sāk domāt nopietnākas domas.
Iestājas Veļu laiks. Ejot laikmetam līdzi, Audriņu
pamatskolā 3.novembra pēcpusdienā notika Helovīnu pasākums. Bērni ar aizrautību piedalījās skolotājas Aleksandras Vilčiņskas vadītajos atraktīvajos konkursos. Bērni tika sadalīti grupās pa 5 dalībnieki. Pasākums iesākās ar lielāko jautrību – pārģērbšanos un grimēšanos. Starp pasākuma viesiem
bija vairākas mazās raganiņas, nāve, kaulu cilvēciņi
– skeleti, vampīri un citi mošķīši. Patiesā sajūsmā
bērni pat iespiedzās, kad gan skolēni, gan skolotāji
mēmajā teātrī attēloja izlozētos mošķīšu varoņus.
Izmantojot avīzes, tika rakstītas nopietnas vēstules.
Neizpalika arī bez nervus kutinošiem momentiem –
šausmu kambaris, kurā dalībnieki tika ievesti ar aizsietām acīm un tad... to gan lai Jums stāsta tie, kuri
tur pabija, jo ir nosacījums – viss kas notika aiz durvīm, paliek tur un tas ir noslēpums...

Audriņu pamatskolas skolotājas Ivetas Rundānes
teksts un foto

Dārzeņu festivāls
Audriņu pamatskolas vecākajā pirmsskolas vecuma bērnu grupā oktobra mēnesis rit bagātīgās rudens velšu noskaņās. Rudens mēnešos mēs ne tikai apbrīnojam Latvijas dabas skaistumu un tajā sastopamo raibo krāsu gammu, bet arī aktualizējam
vietējo zemnieku saimniecību un pašaudzēto dārzeņu un augļu
izcilās garšas īpašības, veselīgumu un dažādību. Bērni ar ļoti
lielu interesi pēta, garšo, salīdzina,
Rudentiņ, bagāts vīrs, sver, mēra un stāsta par veselīgaDaudz tu mums dāvināji:
ko arī liela daļa bērnu kopā ar saPilnas klētis labībiņas,
ši savos dārzos. Bērniem patīk izPilnas ķešas sudrabiņa.
ciklu – no mazas sēkliņas tos ie/Latviešu tautasdziesma/

jiem un krāsainajiem dārzeņiem,
viem vecākiem paši ir izaudzējuzināt visu dārzeņa izaugšanas
stādot, līdz pat galarezultātam –
ražas novākšanai un realizēšanai
uz pašu šķīvjiem. Iesaistot mūsu grupas bērnu aktīvos un radošos vecākus, organizējām foto izstādi, kurai devām skanīgu
nosaukumu – „Dārzeņu festivāls” un aicinājām padalīties ar
gardākajām un iecienītajām dārzeņu receptēm, kuru tapšanas
procesā iesaistās ar bērni. Bijām tiešām patīkami pārsteigti
redzot, cik dažādi dārzeņu ēdieni un dzērieni tiek gatavoti mūsu grupas bērnu ģimenēs un viņi ar lepnumu dalījās ar to pagatavošanas procesa gaitu ar pārējiem grupas biedriem.
Bērni pēc šādām aktivitātēm nonāk pie loģiska secinājuma, ka ne vienmēr dārzeņi ir jāpērk veikalos, no tālām izcelsmes valstīm, tos ir iespējams izaudzēt pašiem vai iegādāties pie zemniekiem, turklāt
bērni secināja, ka pašaudzētie, vietējie dārAudriņu pamatskolas pirmsskolas skolotāja Līga Asare
zeņi ir tie garšīgākie un veselīgākie!
Foto: Svetlana Ponarada, Inga Vorobjova, Alīna Golovņova,
Jevgenijs Kosnarevičs, Laura Černuškina, Olga Ribakova,
Svetlana Sidorenkova
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Audriņu pagasta ziņas

PAZIŅOJUMS SUŅU UN KAĶU ĪPAŠNIEKIEM
Audriņu pagasta teritorijā darbojas saistošie noteikumi
„Par
mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā”, apstiprināti Rēzeknes
novada domes 2010.gada 16.septembra sēdē. Šie noteikumi nosaka
mājdzīvnieku uzturēšanas un
mājdzīvnieku klaiņošanas novēršanas
kārtību Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā un atbildību par šo
noteikumu neievērošanu.
Saskaņā ar šo noteikumu I. nodaļas „Vispārīgie noteikumi”
Saskaņā ar šo noteikumu II. nodaļas „Mājdzīvnieku īpašnieku
pienākumi un atbildība”2.2.punkta „Suņu un kaķu īpašnieku
pienākumi” :

Suņu un kaķu īpašnieku pienākumi:













turēt tikai vakcinētus suņus;

samaksāt suņa turēšanas ikgadējo nodevu;

veikalos, skolās, stadionos, pludmalēs,
bērnu spēļu laukumos, kapsētās un sabiedriskos pasākumos (ja tas nav īpaši
paredzēts), peldināt suņus cilvēku atpūtas vietās un peldvietās;

nodrošināt, lai īpašnieka kaķiem, kas  neturēt suņus māju balkonos un lodžijās.
jaunāki par 6 mēnešiem. atrodoties ārpus mājas vai dzīvokļa būtu kakla sik- Rēzeknes novada pašvaldībā mājas (istabas)
sna;
dzīvniekus, kuri ir identificējami ar elektroārpus telpām suņus turēt tikai piesietus niskās identifikācijas sistēmu (mikroshēmu),
vai palaistus iežogotā (izolētā) teritorijā, to īpašnieki reģistrē datubāzē pie praktizējoša
vai
valsts
aģentūrā
kur pie vārtiem, ieejām (redzamā vietā) veterinārārsta
„Lauksaimniecības
datu
centrs”
saskaņā
ar
jāuzliek uzraksts „Suns”;
ārējiem normatīviem aktiem par mājas
ārpus norobežotās teritorijas bez pava- (istabas) dzīvnieku reģistrāciju.
das un uzpurņa suni atļauts palaist speciāli iekārtotos iežogotos suņu pastaigas
laukumos īpašnieka uzraudzībā un re- Atbildība par noteikumu neievērošanu:
dzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks
Par šajos saistošajos noteikumos minēto praspēj kontrolēt suņa rīcību;
sību pārkāpumiem piemērojams sods:
izvest suņus pastaigā apstādījumos
(sabiedriskās apzaļumotās teritorijās, fiziskām personām - brīdinājums vai naudas
parkos) drīkst tikai pavadā un ar sunim sods līdz piecdesmit septiņām naudas soda
uzliktu uzpurni, ja suns ir atzīts par bīs- vienībām; (285 EURO);
tamu, nepieļaujot, lai suns sakož cilvējuridiskām personām – brīdinājums vai naukus un dzīvniekus;
das sods līdz viens simts četrdesmit divām
nepieļaut, ka suņi piemēslo novada teri- naudas soda vienībām. (710 EURO)
toriju, dzīvojamo vai sabiedrisko ēku
telpas, nekavējoties satīrot suņa atstātos
ekskrementus;
Audriņu pagasta pārvalde



nepieļaut, ka kaķi piemēslo novada dzīvojamo, sabiedrisko ēku telpas;



neierasties ar suņiem, kaķiem iestādēs,
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Aktuāli par COVID-19

Ārkārtējās situācijas laikā

Bezmaksas informatīvais izdevums

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