
          AUDRIŅU BALSS   
AUDRIŅU PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 2018.gada marts 

                                       AUDRIŅU  PAGASTA  PĀRVALDES  ZIŅAS 

1 

                                            AUDRIŅU  PAGASTA  PĀRVALDES  ZIŅAS 

Audriņu pagasta 
 iedzīvotāju sapulce 

26.martā 18:00 Audriņu 
 Kultūras namā 

Tiks nodrošināts autobuss līdz Audriņiem: 

                       Kaļvi 17:00 
                       Mežāri 17:05 
                       Goruški 17:30 
                       Dovidovka 17:35 
                       L.Puderova 17:40 

Dienas kārtība: 
2018.gada Audriņu pagasta  
budžets 
2017.gadā paveiktie darbi: 
Atskaiti sniegs pagasta pārvaldes vadītājs un pagasta 
pārvaldes struktūrvienību (Audriņu pamatskolas, PII, 
kultūras nama, bibliotēkas, komunālās saimniecības, 
sociālo dienestu) vadītāji 

2018.gada plāni: 

   Plānotie pagasta ceļu uzturēšanas darbi, darbi ko-
munālajā saimniecībā, remontdarbi struktūrvienībās. 

Piedalīsies: 

Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvji 

    Aicinām Jūs aktīvi piedalīties sapulcē, lai 
saņemtu informāciju par pagastā notiekošo, 
kā arī uzdotu jautājumus pārvaldes vadītā-
jam, novada domes vadībai un speciālis-
tiem. 

Atkritumu izvešana: jauni tarifi no   
1.aprīļa  

26.februārī Audriņu un Krupu ciema daudzdzī-
vokļu māju iedzīvotāju pastkastītēs tika ievietots 
paziņojums par atkritumu izvešanas tarifu maiņu. 
Pirms 2 mēnešiem, ar 1.janvāri, jau tika apstipri-
nāti jauni atkritumu izvešanas tarifi. Kāpēc atkal 
pārmaiņas? Izskaidrojam. 

Izmaiņu būtība: maksu par atkritumu izvešanu aprēķi-
nās, sadalot konteineru izvešanas maksu uz visiem 
daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem, kuru pagalmā 
konteineri atrodas (kuri met atkritumus šajos kontei-
neros). Piemēram, mājas Rēzeknes iela 3 pagalmā at-
rodas 1 konteiners ar tilpumu 1,1 kub.m.  Konteinera 
izvešanas izmaksas mēnesī ir 28,57 EUR. Tā kā šajā 
mājā dzīvo 15 cilvēki, tad tarifs tiek aprēķināts, izda-
lot 28,57 / 15 = 1,905 EUR. Tas tad arī ir atkritumu 
izvešanas tarifs vienam iedzīvotājam. Ja mainīsies ie-
dzīvotāju skaits vai izvedamo atkritumu apjoms, tarifs 
arī mainīsies. 

Katrai daudzdzīvokļu mājai tarifs būs atšķirīgs, atbil-
stoši izvestajam atkritumu apjomam un iedzīvotāju 
skaitam. 

Audriņu pagasta pārvalde noteiks atkritumu konteine-
ru laukumus un mājas, kuras šajos konteineros metīs 
savus atkritumus. Katru mēnesi tiks aprēķināti tarifi, 
ar aprēķinu iedzīvotāji varēs iepazīties pagasta pārval-
dē. Šī kārtība apstiprināta Rēzeknes novada pašvaldī-
bas metodiskajos norādījumos no 15.02.2018., tie ir 
saistoši visiem pagastiem un jau veiksmīgi darbojas 
citos Rēzeknes novada pagastos (piemēram, Strūžā-
nos, Bērzgalē, Ozolainē).  

Jaunais tarifu aprēķins Audriņu pagastā stāsies spēkā 
ar 1.aprīli. 

Individuālo māju iemītniekiem kārtība ir tāda pati, 
tomēr māju īpašniekus aicinu noslēgt tiešos līgumus 
ar ALAAS par atkritumu izvešanu, jo to paredz Rē-
zeknes novada saistošie noteikumi Nr.38 „Par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”. 

Līgums par atkritumu apsaimniekošanu ir obligāts vis-
iem pagasta iedzīvotājiem gan daudzdzīvokļu mājās, 
gan  privātmājās arī ārpus ciemiem. Par šāda līguma 
neesamību, ēkas vai dzīvokļa īpašniekam var tikt pie-
spriests administratīvais sods. 

Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs  
Einārs Aleksandrs Bindemanis 

                           APRĪĻA AFIŠA 

Audriņu pagasta kultūras namā turpinās projekta  

“Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā” pasākumi: 

24.martā plkst. 10:00 pēdējā aerobikas nodarbība, 

23.martā, 30.martā, 13.aprīlī plkst.17:30 nūjošana 
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AUDRIŅU PAGASTA PĀRVALDES ZIŅAS 

Sabiedriskā apspriešana par              
koku zāģēšanu Audriņu 
pagastā 
 

Komunālajam dienestam apsekojot Audriņu 
pagasta teritoriju un  kapsētas, ir konstatēti 
bīstami (nokaltuši vai daļēji nokaltuši) vai pār-
auguši koki. 

Pagasta pārvalde lūdz visus pagasta 
iedzīvotājus izteikt savu viedokli attie-
cībā uz šo koku nozāģēšanu vai sagla-
bāšanu. 

Jūsu iesniegumi un ieteikumi tiks pieņemti lai-
ka posmā no 19.marta līdz 31.martam,  telefo-
niski vai personīgi Rēzeknes novada Audriņu 
pagasta pārvaldē, Lidicas ielā 17, Audriņos, 
Audriņu pagastā, pie lietvedes, tel.: 64628241. 

Pēc viedokļu apkopošanas, Audriņu pagasta 
pārvalde rīkosies saskaņā ar Rēzeknes novada 
pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistoša-
jiem noteikumiem Nr.91 „Par koku ciršanu ār-
pus meža Rēzeknes novadā”. 

            Audriņu ciemā 

Audriņu pagasta pārvalde plāno nozāģēt divus 
kokus pie pagasta pārvaldes ēkas. Koki ir da-
ļēji nokaltuši, tiem nav estētiskas vērtības. Ko-
ki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības 
Audriņu pagasta pārvaldes tiesiskā valdījumā 
esošās zemes daļas, Audriņu ciemā, Lidicas 
iela 17 , kadastra numurs 78420040235.  

Tāpat tiek plānota  5  bērzu nociršana aiz am-
bulances ēkas uz  Audriņu pagasta pārvaldes 
tiesiskā valdījumā esošās zemes daļas, Krasu-
has ielā 3 kad.Nr. 78420040211. Koki skaras 
pie elektrolīnijas vadiem, tādēļ daļa no tiem ir 
jānocērt.  

Plānots nozāģēt 2 kastaņus pie bibliotēkas 
ēkas. Kastaņi aug pārāk tuvu ēkai, saknes ap-
draud ēkas pamatus. 

Plānots retināt biezi saaugušos vai nokaltušos 

kokus uz pašvaldības zemes gabala 
kad.nr.78420040410 Audriņu ciemā  starp 
daudzdzīvokļu ēkām Rēzeknes 2,3,4 un Pie-
miņas 2, lai radītu iespēju tur ierīkot parka te-
ritoriju, dārziņus vai šķūnīšus. 

 
               

              Puderovas kapsētā 

Audriņu pagasta pārvalde plāno veikt 32 bēr-
zu, 11 lapegļu, 37 egļu, 3 kļavu, 11 liepu 
(kopā 94 koku) izciršanu, kas atrodas uz Rē-
zeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta 
pārvaldes tiesiskā valdījumā esošās zemes da-
ļas, Audriņu pagastā, Puderovas kapsētā, 
kad.Nr. 78420040167. Koki ir pārauguši un 
apdraud apbedījumus, kā arī daļa no tiem ir 
nokaltuši vai lauztām galotnēm. Cērtamie koki 
ir atzīmēti ar signāllentām. 

Atrašanās vieta Koku 
suga 

Koku stumbra 
diametrs 

Skaits 

Lidicas iela 17, 
Audriņi 
Kad.Nr.7842004
0235 
  
Krasuhas iela 3 
Audriņi, 
kad.nr.78420040
211 
  
  
Pašvaldības ze-
me 
kad.nr.78420040
410 

Osis 
Liepa 
  
  
bērzs 
  
kastanis 
  
  
apse 
bērzs 
  
  
  
  
  
  
  
papele 
  
vītoli 
  
  
liepas 
  
kastaņi 

30 cm 
50 cm 
  
  
18 cm; 
- 25 cm 
20 cm; 25cm 
  
  
30 cm 
50 cm 
30 cm 
25cm 
20 cm 
10 cm 
15 cm 
28 cm 
18 cm 
45 cm 
35 cm 
30 cm 
25 cm 
15 cm 
25 cm 
20 cm 
25 cm 

1 
1 
  
  
3 
2 
2 
  
  
1 
2 
2 
5 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
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Pagasta pārvalde lūdz iedzīvotājus izteikt savu viedokli par 
koku ciršanu laika posmā no 19.03 līdz 31.03 

Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs  
Einārs Aleksandrs Bindemanis 

Atrašanās vieta Koku 
suga 

Koku stumbra 
diametrs 

Skaits 

Puderovas kapsēta, 
Puderova, Audriņu 
pag. 
kad.nr. 78420040167 

Bērzs 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
egle 
  
  
  
  
  
  
kļava 
  
  
liepa 
  
  
  
lapegle 
  

70 cm 
65 cm 
60 cm 
55 cm 
50 cm 
45 cm 
40 cm 
35 cm 
30 cm 
20 cm 
  
45 cm 
40 cm 
35 cm 
30 cm 
25 cm 
20 cm 
  
45 cm 
30 cm 
25 cm 
60 cm 
50 cm 
30 cm 
25 cm 
55 cm 
50 cm 
45 cm 
40 cm 
30 cm 
25 cm 

2 
3 
3 
5 
3 
3 
3 
5 
4 
1 
  
2 
3 
8 
14 
9 
1 
  
1 
1 
1 
3 
4 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
1 

Automašīnas HYUDAI 
TRAJET pārdošana  
izsolē Audriņu pagastā 

    Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu 
pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli automašīnas HYUNDAI 
TRAJET, valsts reģistrācijas Nr.GE4027. 
    Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Audriņu pagasta pārvaldē Lidicas ielā 17, 
Audriņos, Audriņu pag., Rēzeknes nov., 
darba dienās, laiks 8.00 – 12.00, 13.00 – 
17.00, mājaslapās www.audrini.lv., 
www.rezeknesnovads.lv. 
     Apskatīt var darba dienās, laiks 9.00 – 
12.00, 13.00 – 15.00, iepriekš zvanot pa 
tālruni 28722494. 
Pieteikumus reģistrē Audriņu pagasta pār-
valdē, līdz 03.04.2018, darba dienās, laiks 
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00. 
Izsole notiks Lidicas ielā 17, Audriņos,     
Audriņu pag., Rēzeknes nov., Audriņu 
pagasta pārvaldes telpās 2018. gada 04. 
aprīlī, plkst.10.00. 
     Automašīnas HYUNDAI TRAJET no-
sacītā cena – EUR 900,00. 
Nodrošinājuma nauda – 10 % no nosacītās 
cenas – EUR 90,00 jāieskaita Audriņu pa-
gasta pārvaldes, reģ.Nr.90000014512, 
kontā Nr.LV35HABA0551025704678, A/
S “SWEDBANK”, kods HABALV22, vai 
jāiemaksā Audriņu pagasta pārvaldes ka-
sē. 
Samaksa par pirkumu jāveic līdz 
11.04.2018. 

AUDRIŅU KULTŪRAS NAMĀ  

10.martā Audriņu pagasta kultūras namā notika tra-

dicionālais pasākums, kas veltīts sievietēm un pavasa-

rim “Ak, sievietes...” Koncertā piedalījās Audriņu pa-

gasta kultūras nama krievu dziesmu ansamblis 

“Ivolga”, Ozolaines tautas nama sieviešu vokālais an-

samblis “Nadežda”, Strūžānu kultūras nama krievu 

dziesmu ansamblis “Raduga” un Audriņu pagasta kul-

tūras nama amatierteātris “Potešņiki”. Tas bija stāsts 

par sievietēm ar humoru un mīlestību, redzējums no 

dažādām pusēm. Saulains un pavasarīgs noskaņojums 

pastiprinājās, kad visas, zālē esošās sievietes saņēma 

Audriņu pagasta pārvaldes gādātos ziedus. 

                                      
 
                                KN vadītāja Tamāra Smirnova 

http://www.audrini.lv
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Audriņu pamatskolas skolēni ēno 
„Valsts Probācijas dienestā” 

Jau otro gadu pēc kārtas audzināšanas procesa 
ietvaros, domājot par karjeras izglītību Audriņu pa-
matskolas skolēni tiek mudināti izmantot iespēju pie-
dalīties „Ēnu dienās”. 

2018.gada 14. februārī Audriņu pamatskolas 
8.klases skolēni Jeļena Putina un Vladislavs Burovs 
„Ēnu dienās” apmeklēja valsts organizāciju "Valsts 
Probācijas Dienests". 

Tas bija diezgan interesanti izzināt organizāci-
jas funkcijas un ar ko 
tā nodarbojas, skolēni tika iepazīstināti ar īpašu aprī-
kojumu, kuru savā  
darbībā izmanto Probācijas dienesta darbinieki, strā-
dājot ar saviem klientiem. Dienesta darbiniekiem uz-
devums ir vienkāršs dot iespēju tiem, kuri to ir pazau-
dējuši. 

„Ēnotājiem” bija iespēja tikties ar komandu, ar 
organizācijas vadītāju un apskatīt Rēzeknes nodaļas 
telpas. 

Rēzeknes birojs sastāv no vairākām telpām, 
proti: zālē, kur notiek tikšanās. 

Galvenais birojs, to speciālistu birojs, kas strādā ar 
dokumentiem un pirmajā stāvā, kur notiek darbs ar 
klientiem. Pēc ekskursijas notika prezentēšana, kurā 
varēja uzzināt vairāk par šo profesiju un uzdot intere-
sējošos papildus jautājumus darbiniekiem.  
 Vladislavam un Jeļenai spilgtu iespaidu atstāja 
demonstrētā filma, kuras pamatā ir reāli notikumi, par 
cilvēkiem, par viņu dzīvi un likteņiem, proti, par ie-
slodzītajiem. Tika parādīts, kādos apstākļos viņi dzī-
vo, ko ēd un ko dara. Visbiežāk cilvēki, kuri lieto nar-
kotiskās vielas, ir sabojājuši savu veselību un dzīvi, 
cietuma termiņš var sabojāt biogrāfiju. Daži izcieš cie-
tumsodu 3 un 5 gadus un daži vēl vairāk. 

 Kopumā skolēni uzzināja, ka šīs profesijas 
pārstāvji (probācijas dienesta darbinieki) palīdz izvai-
rīties no cietuma termiņa, izmantojot mājas arestu vai 
koriģējošu / piespiedu darbu. Viņi ikdienā strādā ar 
cilvēkiem un dod viņiem cerību, iespējas un izredzes. 
Diemžēl ir cilvēki, kuri šo iespēju zaudē un dodas uz 
cietumu. Probācijas dienesta darbiniekiem ir īpašs 
darba režīms - gan dienā, gan naktī veicot reidus. 
  Interesants šķita fakts, ka darbinieki var elek-
troniski sekot klientu mājas arestam, pievienojot īpašu 
mikroshēmu uz kājas klientam, kuram ir noteikts mā-
jas arests, kurā tiks izsekotas atrašanās vietas, un li-
kumpārkāpējam tiks dots ikdienas grafiks, in-on-how 
un kādā maršrutā viņš var iet, piemēram, pulksten 
12:00 klients var doties uz veikalu un pulksten 13:00. 
  Pēc tikšanās saņemti suvenīri, proti, vienkāršu 
zīmuli un svilpi ar uzrakstu "Valsts Probācijas Die-
nests".  

Audriņu pamatskolas „ēnotāji” sajūsmā par 
radušos iespēju iepazīties ar „Valsts Probācijas die-
nesta” darbu, tā specifiku. 

Kā saka paši skolēni: „Mums patiešām patika 
šī profesija, un nākotnē mēs varētu  tur strādāt, jo tur 
ir ērti apstākļi un draudzīga komanda.” 
 Audriņu pamatskolas skolotāja Iveta Rundāne 

     

Draudzības svētki Audriņu  
pamatskolā (pirmsskolā) 
 
Februāra mēnesis - gaismas un mīlestības mēnesis, 
kas vienmēr ir tumšs un drūms, šoreiz atnesis mums 
daudz jaunu piedzīvojumu, kā arī gaišākas un garākas 
dienas. 
14. februārī tiek svinēta Valentīndiena ,jeb visu mīlē-
tāju diena, mūsu telpās tika radīta svētku atmosfēra. 
Smaids ir kā rotaļīgs saules stars, kurš saista ar nere-
dzamiem pavedieniem mūs visus. Tad pelēkā diena 
var kļūt par varavīksni labiem darbiem, jo vislielākā 

vērtība ir tam, ko darām ar patiesu prieku un no sirds. 
Mēs iepazināmies ar jēdzieniem 
"mīlestība’’,‘’draudzība". 
Paplašinājām vārdu krājumu ar mīļvārdiņiem. Runā-
jām par draudzību un izpalīdzību bērnu savstarpējās 
attiecībās. 
Gan bērniem prieks, gan pedagogiem bija prieks vē-
rot, kā katrs bērns, ar lielu uzmanību un drošību, iztu-
rējās pret visiem pulcējoties zālē, kuras vidū bija sar-
kana sirsniņa, bet apkārt tai izliktas sēdvietas katram 
dalībniekam.  Zālē bija dzirdamas čalas un smiekli. 
 
                                                        Turpinājums 5.lpp. 

AUDRIŅU PAMATSKOLĀ (PIRMSSKOLĀ) 
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             Sākumā bija vārds... 

     Februārī notika izteiksmīgas runas konkurss, kas 
jau sen ir kļuvis par tradicionālo. Patīkami, ka visaktī-
vāk konkursā piedalījās Audriņu pamatskolas au-
dzēkņi. Ieteicamās daiļdarbu tēmas šogad bija: es pats, 
valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvze-
me, ka arī 2018. gada atzīmējamie jubilejas rakstnieki 
un dzejnieki – Rūdolfs Blaumanis, Leonīds Breikšs, 
Guntars Godiņš, Imants Ziedonis, Ojārs Vācietis, Ol-
ga Lisovska, Elīna Zālīte u.c. 
     Konkurss tika sadalīts divās daļās: sākumā norisi-
nājās skolā, bet pēc tam skolas konkursa uzvarētāji 
piedalījās jau novada kārtā. Skolas kārtas sākumskolas 

grupā par uzvarētājiem kļuva: 1. vieta – Jelizaveta 
 Jačeikina, 3.kl. (sk. O. Brokāne), 2. vieta –  
DrobateVladlena, 4.kl. (sk. A. Krasovska) un 3. vieta  
Mičurova Daira, 2.kl. (sk. T. Vabale), bet pamatskolas 
grupā: 1. vieta – Jelizaveta Vasiļjeva, 6.kl. 
 (sk. A. Vorobjova), 2. vieta – Putina Anastasija, 5.kl. 
(sk. A. Vorobjova), 3. vieta – Putina Jeļena, 8.kl. (sk. 
A. Vorobjova). Novada konkursa kārtā visiem dalīb-
niekiem bija jādeklamē divi literāri darbi - latviešu un 
krievu valodā. Latviešu valodā bērniem palīdzēja lat-
viešu valodas skolotāja Sandra Jeršova. Mūsu skolēni 
godam nopelnīja divas vietas: Putina Anastasija – 2. 
pakāpes diploms un Putina Jeļena – 2. pakāpes dip-
loms.  
Jāatzīmē, ka šogad konkursā bija ļoti liela konkuren-
ce, konkursantu bija ļoti daudz, visi bija teicami saga-
tavojušies un nopietni orientēti uz uzvaru. Mūsu mei-
tenēm nācās cīnīties par uzvaru. 
Bērniem, viņu vecākiem, skolotājiem liels paldies par 
paveikto darbu! Prieks par to, ka skolēni arvien biežāk 
paši izvēlas daiļliteratūras darbus, nevis gaida, kad 
piedāvās skolotājs, jo jālasa ir taču tas, kas pašam iet 
pie sirds, kas ir saprotams. Tikai no pirmā skatiena 
šķiet viegli izvēlēties sev lasīšanai darbu. Pirms izvē-
lēties sev tīkamāko, jāpārlasa desmitiem reižu, sim-
tiem dzejoļu, pasaku, stāstu. Tā kā lasiet, iegaumējiet, 
lai katram ir savi mīļākie autori un literatūras darbi, un 
to skaits vienmēr pieaug! 
   Аudriņu pamatskolas skolotāja Jeļena Pimahova 

    Visi kopā priecājāmies, spēlējāmies, mācījāmies - 
jauki pavadījām laiku. Izspēlējām dažādas sadzīves 
situācijas. Mēs iepazināmies ar rotaļlietu un spēļu 
daudzveidību. Mācījāmies sižetiski rotaļāties, apvie-
nojot dažāda veida rotaļlietas. Runājām par saudzīgu 
attieksmi pret rotaļlietām, mudinājām savstarpēji dalī-
ties ar tām. 
     Noskaidrojām, ko nozīmē būt draugam. Vai kat-
ram bērnam ir savs draugs? Kā rīkojas draugi attiecī-
bā viens pret otru? 
Bērniem sagādā vislielāko prieku darīt labu apkārtē-
jiem, ne tikai pašiem saņemt dāvanas. 
Šī pasākuma ietvaros tika rīkota izstāde '' Sirsniņa 
draugam", kurā tika izstādīti mūsu skolotāju un bērnu 
kopdarbi! 
    "Sirsniņas" nedēļa tiešām bija labestības, mīļuma 
un sirsnības piepildīta. Šī nedēļa ir viena no jaukāka-
jām nedēļām šajā mācību gadā. 
Novēlējām draugiem daudz entuziasma, pozitīvu 
emociju, neslimot, rast vienmēr iemeslu priekam un 
smiekliem, nekad neskumt. 

Skolotāji Līvija Bobrova un 
Aleksandrs Mališevs 
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Gada romantiskākā diena 
Gada romantiskā jeb Svētā Valentīndiena klāt. 

Tā ir diena, kad cilvēki viens otram teic mīļus vārdus, 
dāvina ziedus, dāvaniņas, apsveikuma kartiņas un cen-
šas būt bezgala mīļi. Mēs visi zinām, ka 14. februāris 
ir Valentīndiena, taču diez vai katrs zina, kas tad īsti ir 
tas Valentīns, un kāpēc zem anonīmām mīlas vēstulī-
tēm kā adresāts jānorāda tieši šis vārds. 

Svētā Valentīna dienas tradīcijas un paražas 
saglabājušās no seniem laikiem līdz mūsdienām. Jau-
ki, ja varam atrast laiku saviem mīļajiem: varbūt die-
na, ko veltām tikai viens otram, varbūt mīļa īsziņa, lai 
pateiktu, ko jūtam... Ne jau katru dienu to izdarām, 
ikdienas pienākumi ģimenes dzīvi diezgan bieži atstāj 
otrajā plānā. 

Gatavojoties Valentīndienas pasākumam, jau 
iepriekšējā nedēļā Audriņu pamatskolā tika izveidots 
Amoriņa pasts, kurā ikviens skolēns vai skolas darbi-
nieks varēja ielikt mīļas vēstulītes un apsveikumus.  

Skolas aktu zālē pulcējās gan lieli, gan mazi, 
lai kopā interesanti pavadītu laiku šajā romantiskajā 
dienā. Vispirms klātesošie saņēma Amoriņa sūtījumus 
– vēstulītes un apsveikumus. Visi kopā dalījāmies in-
formācijā, ko zinājām par Valentīndienas tradīcijām 
un leģendām. Pasākuma turpinājumā ļāvāmies jaut-
riem konkursiem un rotaļām, tādā veidā veicinot drau-
dzību, skaļi veltījām cits citam komplimentus, kas ir 
ļoti iederīgi šajā dienā. 

Pasākuma organizatori  Audriņu pamatskolas 
8. un 9.klases skolēni un klases 

 audzinātāja Iveta Rundāne 
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AUDRIŅU BIBLIOTĒKĀ 

      
      Šogad, sagaidot Valentīndienu, mūsu ciema bērni 
pulcējās Audriņu bibliotēkā. Mēs atkal kopīgi atcerē-
jāmies  svinēšanas tradīcijas, lasījām dzejoļus par mī-
lestību, izgatavojām  gan dāvanas, gan apsveikumus 
sev tuviem un mīļiem cilvēkiem. 
      Dalībnieku skaits nebija liels, bet neskatoties uz 
to, svētku sajūtas valdīja mazajās, mīlestības pilnajās  
sirsniņās un radīja jautru un sirsnīgu gaisotni.  
                                                          
                            Bibliotēkas vadītāja M.Platonova 

AUDRIŅU KULTŪRAS NAMĀ UN BIBLIOTĒKĀ 

     8. marts - starptautiskā sieviešu diena-

veltīta visām sievietēm, neatkarīgi no sociālā statusa. 
Tā ir diena, kad sievietes tiek sveiktas ar ziediem un 
laba vēlējumiem daudzās pasaules valstīs.  
Arī Latvijā kopš 2008. gada tā ir noteikta par atzīmē-
jamu dienu.   
    Audriņu Kultūras nama un bibliotēkas vadītājas 
 organizēja radošo darbnīcu, lai  mūsu daiļās meitenes 
atkal sanāktu kopā un draudzīgā atmosfērā dalītos  
pieredzē viena ar otru. 
Šoreiz tika darinātas rozes no atlasa lentēm. Šāda  
veida aksesuārs noderēs gan kā matu piespraude mei-
tenēm, gan arī izrotās kādu no mūsu tērpiem. 
Tā vai citādi kopā pavadītais laiks, siltās sarunas un 
gūtā pieredze ir svētīga un noderīga mums visām.                               Bibliotēkas vadītāja M.Platonova 
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Pasākums māmiņām un vecmāmiņām. 
 

Laiks skrien vēja spārniem, un nu jau klāt ir pavasaris. 
Līdzko parādās saulīte, tūlīt jau jūtama arī  pavasara 
smarža! Pavasaris ir sācies tik ātri un ar jautriem noti-
kumiem. 
Visiem zināms, ka 8. marts ir Sieviešu diena, kas tautā 
tiek devēta arī par pavasara svētkiem. 
6. martā Audriņu pamatskolas ( pirmsskola) svinēja 
māmiņu un vecmāmiņu pasākumu. 
Šis mēnesis katru gadu nemainīgi ir visdarbīgākais 

mēnesis gadā, mēs kopā veidojam ielūgumus uz svēt-
ku koncertu, taisām skaistākās dāvaniņas un mācā-
mies pašus skaistākos dzejoļus un dziesmas, lai arī 
mūsu mīļajām māmiņām un vecmāmiņām būtu prieks 
un lepnums par mums. 
Visi darbojāmies ļoti aizrautīgi ar sirds mīļumu, deg-
smi, interesi un bagātīgu izdomu. Apkārt virmoja ra-
došums, saliedētība, prieks un sajūsma. Caur dzies-
mām, dzejoļiem un dejām bērni parādīja mīlestību. 
Dziedāšana attīsta ne tikai muzikālās dotības, bet arī 
tiek veicināta bērnu intelektuālā, emocionālā un kustī-
bu koordināciju attīstība. 
Bija patiess prieks, ka šajā pasākumā piedalījās ne 
vien māmiņas, bet arī vecmāmiņas. Mums katram sa-
va vecmāmiņa ir vismīļākā, vislabākā un katram no 
mums ir savs sakāmais par viņu. 
Mums patīk, ka katrs pasākums ir atšķirīgs, aktīvs, 
radošs, jo tādi ir bērni: kustīgi, dažādi, katrs ar savām 
emocijām, interesēm. 
Bērni visu šo pasākumu uztvēra ļoti pozitīvi. Koncerts 
bija ļoti gaišs, sirsnīgs, saulains, priecīgs un mīļš. 
Šī diena ir apliecinājums tam, ka mums tradīcijas NO-
TEIKTI ir jāturpina!   

Skolotāji Līvija Bobrova un 
Aleksandrs Mališevs 
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Bezmaksas 

           Atbildīgā par izdevumu              M.Platonova 

                                   
                         E-mail: margarita.platonova@audrini.lv 

Izstāde " Lieldienu zaķi" 

No 5. līdz 15. martam Audriņu pamatskolas 
(pirmsskolas) tika rīkota izstāde " Lieldienu zaķi ", 
kurā piedalījās mūsu skolotāju, vecāku un bērnu kop-
darbi. Pirmajā posmā ģimene kopīgi domāja un mek-
lēja.Otrajā posmā bija liels gatavošanās periods. Visi 
ļoti centīgi gatavojās ar lielu pārliecību un smaidu se-
jā. Vecāki kopā ar saviem bērniem brīvdienās krāsoja, 
līmēja, grieza un visādi citādi meistaroja, lai mēs visi 
kopā varētu ieskandināt pavasari. 

   Trešajā posmā ģimene ieradās dārziņā, līdzi ņemot " 
Lieldienu zaķi ", labu garastāvokli un prieku. 
Nodarbībās, kurās bērni strādā ar dažādiem materiā-
liem, satver tos ar pirkstiem, netieši notiek arī to 
punktu masāža, kuri atrodas plaukstā, veicinot bērnu 
veselību un attīstību. 
   Veidojām prasmi strādāt ar līmi, noklājot lielākus 
laukumus. Veicinājām sadarbības prasmes, veidojot 
kolektīvo darbu. 
  Mēs uzskatām, ka bērna attīstība sakņojas dabā, tā-
pēc nodrošinājām izziņu un attīstību, izmantojot dabas 
objektus, kā arī daudz pievērsāmies teātrim un dzejai, 

mēs ļāvām bērniem būt rado-
šiem un brīviem. 
      Bērniem pirmsskolas 
posmā ļoti patīk eksperimen-
tēt, jo tad mazuļiem šķiet, ka 
viņi dara kaut ko nopietnu un 
zinātnisku. Katrā bērna vecu-
ma posmā slēpjas kāda dzin-
tara grauda šķautnīte.         
Bet dzintargrauds veidojas 
tikai tad, ja šīs šķautnītes ap-
vieno kopā. 
Bērniem vienmēr ir jātiecas 

uz arvien jauniem, izvirzītiem mērķiem. Galvenais 
nosacījums ir neapstāties, nepadoties to realizēšanā. 
Bērni bija ļoti lepni un ar prieku rādīja savu veikumu. 
   Liels, liels paldies pilnīgi visām mūsu fantastiska-
jām mammām un lieliskajiem tētiem, kuri piedalījās 
izstādes veidošanā. Prieks par tik daudziem jūsu kop-
darbiņiem. 
    Viss kolektīvs pateicas vecākiem par iesaistīšanos 
šāda veida izglītības procesā. Mēs lepojamies ar mūsu 
atsaucīgajiem vecākiem. 
        Skolotāji  Līvija Bobrova un Aleksandrs Mališevs  

AUDRIŅU PAMATSKOLĀ (PIRMSSKOLĀ) 


