










































































































































Ieklāts jauns linolejs bērnu zālē
Jauns darba dators un multiiekārta(printeris, skeneris)
Jauns izstāžu stends datorzālē 



Bibliotēkas resursi un 
pakalpojumi
�15 nosaukumu periodiskie izdevumi

�7 datori ar interneta pieslēgumu

�Iespieddarbu krājums 5850 eks.;

�Bezmaksas bezvadu internets Wi –Fi

�Bezmaksas datu bāzes Letonika , Lursoft 
(laikrakstu bibliotēka)

�www.filmas.lv

�Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi

�Kopēšana, skenēšana un izdrukas



          Interešu izglītība

Adventes vainagu pīšanas darbnīca



           
     Tematiskā pēcpusdiena „Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk ”



                                       Valentīndienas radošā darbnīca



Lasīšanas veicināšana un interešu     
izglītība







Radošā darbnīca «Dāvana māmiņai»





Lasīšanas veicināšana un 
interešu izglītība

� Tematiska pēcpusdiena bērniem ”Mans labākais draugs-Grāmata”
� Zīmējumu izstāde-konkurss „Ilustrēju savu mīļāko grāmatu”



                                         Audriņu pagasta apzaļumošana
            Tematisks un praktisks pasākums veltīts dārzkopja-selekcionāra

                                              Pētera Upīša 120 jubilejai.











      Helovīnu ballīte



                   Sadarbība

















Audriņu pamatskolai iegādātais 
inventārs▶ Skolotāju galdi (7 gab.)

▶ Kopētājs Canon (skolotāju istaba)

▶ Projektors - Vivitek DX255

▶ Šujmašīna - Memory Craft 500E

▶ Papīra smalcinātājs - Powershred P-48C

▶ Nepārtrauktas barošanas bloki (3 gab.) – Eaton 5E650i

▶ Stacionārais dators (māc. daļa) 

▶ Antivīrusu programmas Nod – 13 gab.

▶ Boilers (sākumskola)

▶ Elektriskā plīts (mājturība meitenēm)

▶ Mācību līdzekļi (skaņa, dabas procesi, izglītojošās un attīstošās spēles)

▶ Kinētiskās smiltis, smilšu lampas ( spec. kab.)

▶ UNIMAT MetalLine 6 in 1 (2 komplekti )

▶ UNIMAT Basic 4 in 1 (4 komplekti)







Paveiktie remontdarbi: 
▶ Tualetes (sākumskola – izlietnes, podi, krāni)

▶ Izlietņu nomaiņa sākumskolas mācību klasēs

▶ Kosmētiskais remonts (mājturība zēniem)

▶ Durvju maiņa (ēdamzāle, sākumskola, sporta zāle)

▶ Matemātikas kabinets (grīdas, griestu un sienu - špaktelēšana un 
krāsošana)

▶ Sienas demontāža, mūrēšana, špaktelēšana, krāsošana (vecās skolas 
ēka)

▶ Skolas gaiteņa parketa grīdas remonts (vecā skola)

▶ Virtuves bloks (sienu, griestu, grīdu krāsošana, flīzēšana)

▶ Skolas gaiteņu kosmētiskais remonts (griesti, sienas, grīdas)

▶ Telpu apstrāde ar pret pelējuma līdzekli

▶ Klašu telpu kosmētiskais remonts

▶ Notekcaurules brīvdabas mācību klasei

▶ Celiņš starp skolu-dārziņu





Izlietņu maiņa sākumskolā





Matemātikas 
kabinets



Sienas demontāža vecā skola





Virtuves bloks 





Inventārs sporta zālei
▶ Saliekamie futbola vārti

▶ Mobilie basketbola grozi



Audriņu pamatskolā
ieplānotais 
2017.gadā



Plānotie darbi:

▶ Vestibili (grīdas, sienas un griesti)
▶ Klašu telpas (grīdas, sienas un griesti)
▶ Kāpņu telpas (sienas un griesti)
▶ Apstrāde ar pret pelējuma līdzekli
▶ Durvju nomaiņa (vēsture, latviešu val.)
▶ Sienas demontāža (vecā skola, bibliotēka)
▶ Stikla bloku nomaiņa pret plastikāta logiem (jaunā 

skola)
▶ Dušas telpu remonts (sporta zāle)



Skola, tās teritorija:

▶ Lietus notekūdeņu kanalizācijas 
aku sistēmas sakārtošana

▶ Izdrupušo ķieģeļu sienu 
atjaunošana

▶ Skolas teritorijas un brīvdabas 
mācību klases apzaļumošanas darbi



Jāiegādājas:
▶ Darba apģērbs tehniskajam personālam

▶ Roku žāvētāji 

▶ UPS – 4 gb.

▶ Žalūzijas (klašu telpas)

▶ Manipulatīvā siena, dīvāns (spec.)

▶ Projektors 

▶ Audiosistēma PentaklassA

▶ Dokumentu kamera

▶ Veļas mašīna (mājturība)

▶ Sekcija (mājturība)

▶ Aizkari ar lambrekenu

▶ Skolotāju krēsli














