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AUDRIĥU PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 2015.gada novembris 

Novembrī ir mūsu valsts dzimšanas diena. Šogad, 
18.novembrī  plaši tiks svinēta Latvijas Republikas 
proklamēšanas 97.gadadiena. Arī AudriĦu pagastā 
šim nozīmīgajam datumam būs veltīti vairāki pasāku-
mi. Notikumiem bagāts viss novembra mēnesis solās 
būt AudriĦu pamatskolā. Par visām aktivitātēm lasiet 
informatīvā izdevuma skolas ziĦu rubrikā 3. un 4. 
lappusēs.  17.novembrī  paši mazākie audrinieši prie-
cēs skatītājus ar  svētku priekšnesumu pirmsskolas 
izglītības iestādē. 18.novembrī visi pagasta iedzīvotā-
ji   ir  gaidīti kultūras namā svinīgajā koncertā 
“Latvija– spēka zeme dvēselei”, kur tiks godināti la-
bākie pagasta darbinieki. AudriĦu pagasta bibliotēkā  
no 10. līdz 23. novembrim varēs apskatīt vairākas li-
teratūras izstādes par Latviju, bet 16.novembrī veikt 
virtuālo ceĜojumu pa skaistākām Latvijas vietām. 

Arī  mūsu paveiktie labie darbi ir dāvana gan cilvē-
kiem, gan visai valstij. Par “Labo darbu nedēĜas” akti-
vitātēm lasiet šajā izdevumā. Labo darbu nedēĜa  Lat-
vijā notiek katru gadu oktobrī. 

18. novembris ir Latvijas Republikas proklamēša-
nas diena, kurā 1918. gadā Latvijas Tautas pado-
mes sēdē tika pasludināts, ka Latvija ir patstāvīga, 
neatkarīga, demokrātiska valsts.  
18. novembri par valsts svētku dienu noteica 1920. 
gada 21. janvārī Latvijas Tautas Padomes sēdē 
pieĦemtais „Likums par valdības un pašvaldības 
iestādēs svinamām dienām”. 

AudriĦu pagasta pārvalde sirsnīgi sveic 
visus pagasta iedzīvotājus Latvijas Republikas 

proklamēšanas 97.gadadienā! 
E.A.BINDEMANIS, 

AudriĦu pagasta pārvaldes vadītājs 

18. novembris -  Latvijas Republikas proklamēšanas diena 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 12. līdz 18. oktobrim AudriĦu pagasta jaunatne 
piedalījās “Labo darbu nedēĜā”, ko rīkoja labdarības 
organizācija Palīdzēsim.lv. Lai tiešām dāvātu savam 
pagastam palīdzību, neliela, bet jauka jauniešu kom-
pānija izvēlējās 3 AudriĦu pagasta piemiĦas objektus, 
kur tika atjaunota uzrakstu/pamatnes krāsa: 

1. AudriĦu traăēdijas upura Lavrentija GlušĦeva 
piemiĦas vieta; 
2. piemiĦas vieta PiemiĦas ielas galā; 
3. piemiĦas plāksnes pie AudriĦu pasta ēkas (vēl 
realizācijas procesā). 

Labo darbu nedēĜa AudriĦos 

Turpinājums 2.lpp. 
PiemiĦas plāksnes atjaunošana 
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Šajā nedēĜā jaunieši pierādīja un parādīja, ka nav ne-
maz tik grūti dot daĜiĦu no sevis, sava laika, lai pie-
skartos vēsturei, piemiĦai. Darīt labu darbu bija gan 
interesanti, gan veselīgi (daudz laika pavadīts svaigā 
gaisā), gan jautri (ejot attālumus līdz piemiĦas pun-
ktiem).  

Paldies visiem jauniešiem, kas bija aktīvi un pie-

dalījās šajā pasākumā. 

AudriĦu pagasta pārvaldes 

Jaunatnes lietu speciāliste  

Tatjana Seile-Zundāne,  

(teksts, foto) 

 

Labo darbu nedēĜa AudriĦu pamatskolā 

"Gūt var dodot, gūt var, Ħemot, dodot gūtais  

neatĦemams." (Rainis) 

No 12. oktobra līdz 16. oktobrim AudriĦu pa-
matskolā aizritēja labo darbu nedēĜa, kurā iesaistījās 
1.-9. klašu izglītojamie un pedagogi.  

Palīdzēt – tas ir patīkami, aizraujoši un tik Ĝoti 
nozīmīgi. Reizēm mums šėiet, kad esam izdarījuši kā-
du niecīgu darbiĦu, bet kādam tas ir svarīgi un sagādā 
tik daudz prieka un pozitīvu emociju. Palīdzība vairo 
prieku un gandarījumu pašam palīdzētājam, ceĜ pašap-
ziĦu un dod pozitīvu enerăiju veikt nākamos labos 
darbiĦus. 

Šogad mūsu skolā domājot par labo darbu ne-
dēĜu, radās doma, kad vajadzētu izbraukt ārpus skolas 
telpām un iepriecināt tos, kuriem nav iespējas dzīvot 
kopā ar saviem mīĜajiem. Tā 12. oktobrī devāmies uz 
Rēzeknes pensionāru sociālo pakalpojumu centru  un 
16. oktobrī uz Pilcenes veco Ĝaužu pansionātu. Brau-
cām ar labām domām, daudziem priekšnesumiem – 
skanīgām dziesmām, raitu deju soli un teātra mākslu, 
kā arī ar skolēnu sarūpētajām dāvaniĦām, lai ieprieci-
nātu pansionātu iemītniekus un personālu. Mūsu sko-
las bērni un pedagogi cītīgi gatavojās. Koncertā varēja 
redzēt, skatītāju acīs mīĜumu, no viĦiem staroja labes-
tība, skanēja nenorimstoši aplausi. Tas bija tik emoci-
onāli un patīkami.  

15. oktobrī apciemojām četrkājainos mīlu-
ĜusRēzeknes dzīvnieku patversmē, kuri pacietīgi 
gaida savus saimniekus. Tika sarūpēta kaėu un su-
Ħu. Ieejot telpā, kurā mīt sunīši un kaėīši bērnus 
pārĦēma līdzjūtības sajūta. Rēzeknes dzīvnieku pa-
tversmes darbiniece atĜāva dzīvnieciĦus samīĜot, 
bērni to labprāt darīja, un dzīvnieciĦi saĦēma uz-
manību un glāstus no mums. Ar šo apmeklējumu 

domāju, kad ir izdarīti vairāki labi darbiĦi, ne tikai 
ir aizvesta barība un veltīta uzmanība nelaimē no-
nākušiem dzīvnieciĦiem, bet lika bērniem aizdomā-
ties, kā ir dzīvnieciĦiem, kuriem nav saimnieka, un 
padomāt, vai paši pietiekami rūpējas par saviem 
mīluĜiem. 

Gribas paldies pateikt par laipno un silto 
uzĦemšanu abos pansionātos un dzīvnieku patver-
smē. Paldies pateikt bērniem, kuri uzstājās un sarū-
pēja pašu darinātas  dāvaniĦas, kuru tapšanā iesais-
tījās radošā skolotāja Margarita Platonova. Lielu 
paldies gribētos pateikt tiem pedagogiem, kuri šo-
gad mūsu skolā ir tikai no pirmā septembra, bet jau 
paspēja sagatavot bērnus uzstāties - enerăiskajai 
dramatiskā pulciĦa skolotājai Allai Denisovai un 
uzĦēmīgajai tautu deju skolotājai Kristai KuzĦeco-
vai. Liels paldies par pacietību un ieguldīto darbu  - 
dziedošajai vokālā ansambĜa un solistu skolotājai 
Nadeždai Osipovai un deju kolektīva skolotājai 
Sandrai Jeršovai. Liels paldies klašu audzinātājām 
un skolēnu vecākiem, kuri atbalstīja bērnus, lai va-
rētu braukt un uzstāties. Bet nekur tālu nevarētu 
tikt, bez atsaucīgā šoferīša Jurija Pontaga, kurš pa-
cietīgi gaidīja, kamēr bērni veica labos darbiĦus.  

AudriĦu pamatskolas direktores vietniece   

Dace Vasilevska 

Rēzeknes pensionāru sociālo pakalpojumu centrā 
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SKOLAS ZIĥAS 

Turpinājums 4.lpp. 

maisiĦi 

AudriĦu pamatskolas ziĦas 

Sākoties krāšĦajam un vēsajam rudens laikam, 
AudriĦu pamatskolas telpās norit spraigs darba ritms. 
Jau sākot ar pirmajām septembra dienām skolas telpās 
varēja apskatīt izstādes „Dzeja nemelo” no 7. – 
17.septembrim, bet no 21.septembra - 5.oktobrim iz-
stādi „Rudens veltes”, kur pašu darinātus darbiĦus 
izstādīja skolēni. Izstāde vainagojās ar MiėeĜdienas 

gadatirdziĦu, kur savas un kopā ar vecākiem darinātas 
lietas pārdeva sākumskolas klašu mazie tirgotāji. 
25.septembrī AudriĦu pamatskolas sporta stadions 
bija piepildīts ar Rēzeknes un ViĜānu novada skolu 
aktīvākajiem sportistiem, kas ieradās uz Latvijas 

Olimpisko dienu AudriĦos 2015, lai cīnītos dažādās 
sporta aktivitātēs un gūtu godalgotas vietas. 

9.oktobrī AudriĦu pamatskolas administrācija 
un kolektīvs sveica Rēzeknes novada Skolotāju dienas 

svinībās skolotājas Nadeždu Savicku un Sanitu ViĜu-

mu, kuras apbalvoja ar Rēzeknes novada pašvaldības 
Pateicības rakstiem par atzinīgu un godprātīgu darbu. 
Šajā pasākumā arī tiks sveikti jaunie pedagogi, kas 
tikai šajā mācību gadā uzsāk savas darba gaitas. Arī 
AudriĦu pamatskola lepojas ar to, ka divas jaunietes – 
Līga Lizdika un Krista KuzĦecova, par savu pirmo 
darbavietu izvēlējās AudriĦu pamatskolu. Novēlam 
radošo enerăiju, entuziasmu un uzĦēmību iesāktajā 
darbā!  

Tūrisma dienu ietvaros AudriĦu pamatskolas 
skolēni devās tuvākos un tālākos braucienos – uz Rī-
gas Nacionālo zooloăisko dārzu, hokeju, ăimenes at-
pūtas centru „Vītoli”, Aglonas maizes muzeju, Dau-
gavpils Olimpisko centru, Austrumlatvijas radošo pa-
kalpojumu centra „ZeimuĜs” ceĜu satiksmes noteikumu 

nodarbībām, Dricānu vidusskolas LEGO nodarbību, 
Zinātnieku nakts pasākumu Rēzeknes augstskolā un 
draudzības vakaru Jaunstrūžānu pamatskolā. Jau otro 
gadu pēc kārtas AudriĦu pamatskolas 2.klases skolēni 
turpina piedalīties baseina nodarbībās, ko organizē 
Rēzeknes novada sporta skola, bet, savukārt rūpīgi 
sekojot savu zobiĦu veselībai, skolēni apmeklē zobār-
stu un higiēnistu. 

Pārsteigti un priecīgi bijām, kad 25.oktobrī mūs 

apciemoja Zviedrijas pārstāvji, kas atveda AudriĦu 
pamatskolai dažādas dāvanas – drēbes (arī darba 
drēbes), apavus, kancelejas piederumus (papīru, 
zīmuĜus), aizkaru audumu, audumu atgriezumus, 
dvieĜus, dažādus šūšanas piederumus, mālus, trau-
kus (gan plastmasas, gan stikla), šėidrās ziepes un 
pastu, papīra dvieĜus un tualetes papīru, dažāda vei-
da rotaĜlietas, bērnu ėerru un rotaĜu mašīnu ar pie-
kabi, skolas solus, galdus un krēslus, kā arī mīksto 
atpūtas stūrīti. Liels paldies Zviedrijas pārstāvjiem, 
kā arī Ĝoti ceram uz jauku turpmāko sadarbību! 

No šī mācību gada AudriĦu pamatskola iesaistās 
projektā „Globalschools EYD2015”, kurā piedalī-
sies 1.-4.klašu skolēni un sākumskolas skolotājas. 
Šī projekta ietvaros no 28.septembra - 4.oktobrim 
tika novadīta arī Pasaules lielākās mācību stundas. 
Jau no oktobra Rēzeknes novada Izglītības pārval-
des atbalsta grupas organizētajās Džimbas nodarbī-

bās turpina piedalīties 1.-2.klases skolēni, kuri ap-
gūst dažādus drošības noteikumus. 

Novembris AudriĦu pamatskolā arī solās būt noti-
kumiem bagāts, tāpēc aicinām arī AudriĦu pagasta 
iedzīvotājus iesaistīties, apmeklēt un līdzi just akti-
vitātēs AudriĦu pamatskolā: 

Līdz 14.martam biedrības „Latvijas zaĜā josta” 
rīkotajā makulatūras vākšanas konkursā „Tīrai Lat-
vijai!”. Konkursa ietvaros vāksim biroja, kopēja-
mo, piezīmju, zīmēšanas papīru, grāmatas, avīzes, 
žurnālus, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, kā 
arī salocītus kartona iepakojumus. Netiks pieĦem-
tas fotogrāfijas, izlietoti papīra trauki un uzlīmes. 
Līdz 30.aprīlim biedrības „Latvijas zaĜā josta” rī-
kotajā elektrisko un elektronisko iekārtu vākšanas 

konkursā „Tīrai Latvijai!”. Konkursa ietvaros tiks 
vākti elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumi, 
bet tie nekādā gadījumā nedrīkst būt izkomplektēti. 
No 2.novembra līdz nākamā gada februārim 

tiek atklāta izglītības atbalsta akcija “Savai sko-

lai”, kuras mērėis ir aicināt sabiedrību apvienoties 
un palīdzēt savai bijušajai skolai vai savu bērnu 
skolai.  



SKOLAS ZIĥAS 
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Akcijas laikā no šī gada novembra “Maxima Latvija” 
klienti par katru pirkumu vērtībā virs 7 eiro sa-
Ħems uzlīmes, ko tālāk varēs novirzīt sevis izvēlē-
tai izglītības iestādei noteikta inventāra ieguvei, 
tāpēc aicinām vākt uzlīmes un nogādāt tās uz 
Maximas kasti AudriĦu pamatskolas foajē. 

20.novembrī pl.15:00 visi interesenti un viĦu bērni 
tiek gaidīti AudriĦu pamatskolas aktu zālē uz no-

darbību un radošo darbnīcu, ko piedāvā projekts 
ERASMUS +“Apskāviens nākotnei”. 

4.novembrī no pl.14:00–16:30 SIA “ALAAS” sadar-
bībā ar Latgales Ekoskolām organizē pasākumu 
vides izglītībā “Savā Latvijā mēs varam dzīvot 

atbildīgi!” uz kuru dosies arī AudriĦu pamatsko-
las 9.klases skolēni. 

10. un 11.novembrī skolas sporta zālē notiks Lāčplē-

ša dienas svinības, kur saviem spēkiem mērosies 
topošie spēkavīri un spēkameitenes. 

16.novembrī pl.14:30 skolas aktu zālē notiks LR pro-

klamēšanas dienai veltīts pasākums. 
No 2. - 30.novembrim skolā skatāma zīmējumu un 

foto izstāde „Latvijai 97” 

      No 9.novembra līdz 20.novembrim AudriĦu 
pamatskolas telpās būs  skatāma ceĜojošā izstāde 
"Sibīrijas bērni".Fotogrāfijas liks aizdomāties par 
cilvēka rīcību, cilvēcību, par neizdzēšamo Latvi-
jas vēstures traăēdiju. 

       No 18. – 24.novembrim notiks UzĦēmējdarbī-

bas nedēĜa. 
       7.novembrī AudriĦu pamatskolas komanda pie-

dalīsies skrējienā “Lāčplēša kauss 2015” Ilzes-
kalnā un 18.novembrī skrējienā „Ieelpo Rēzekni 

2015” Rēzeknē. 
       Konkurss ”Mana Latvija 2015”skolā norisinā-

sies divos posmos 4.novembrī – 6.-9.klasei, bet 
13.novembrī – 1.-3.klasei. Savukārt 6.-9.klašu 
finālisti 13.novembrī dosies uz Rēzeknes novada 
Izglītības pārvaldes rīkoto konkursu „Mana Lat-

vija 2015”.Vēlēsim veiksmi un izdošanos! 
 

ZiĦu apkopojumu sagatavoja AudriĦu pamatsko-

las direktore Liāna Teirumnieka 
 

Turpinot iesākto tradīciju, jau trešo gadu AudriĦu 
pirmsskolas izglītības iestādes teritoriju rotāja krāšĦi 
rudens ziedu paklāji. Ziedu paklājs ir veidots ar rado-
šu pieeju, izmantojot dažādus dabas materiālus, ko 
piedāvā rudens. 

Iestādes kolektīvs pateicas Darjas VišĦakovas, 
Leilas Tihomirovas, Alises un Veronikas Baiko 

 

vu, Jaroslava VišĦakova, Denisa Tihomirova un 
Veronikas Goršanovas ăimenēm un skolotājai 
Janīnai Čakšai par sarūpētajiem ziediem! Paldies 
visām skolotājām un audzēkĦiem par padarīto dar-
bu!      
     Indra Dzene,  

AudriĦu PII vadītāja 
(teksts, foto) 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 

Top rudens dabas velšu paklājs 
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Par pagasta ceĜiem 

Visu gadu AudriĦu pagasta pārvalde saĦem informāci-
ju no jums, AudriĦu pagasta iedzīvotāji, par autoceĜu 
stāvokli. Dažviet ir parādījušās bedres, dažviet krūmi 
aizsedz ceĜa līkumus un ir jāizcērt. Īpaši aktuāls ceĜu 
jautājums ir rudenī, kad no laukiem tiek izvesta raža 
un pa ceĜiem kursē piekrauts smagais transports un 
lauksaimniecības tehnika. Kad satieku uz ceĜa trakto-
ru, pilnu ar graudiem, vai lauksaimniecības mašīnas, 
es priecājos – tātad mūsu zemnieki strādā, cilvēkiem 
ir darbs, lauki tiek apstrādāti. 

Tomēr, lai izveidotos veiksmīga sadarbība starp lauku 
īpašniekiem, ceĜu lietotājiem, un pagasta pārvaldi, lū-
dzu pievērst uzmanību dažām būtiskām lietām. 

 

Aicinām izzāăēt krūmus ceĜa malās 

Pagasta ceĜu malas katrus 5-6 gadus ir jātīra un krūmi 
ir jāizcērt. Ar to nodarbojas pagasta pārvaldes darbi-
nieki un stipendiāti. Reizēm krūmi ir saauguši tik bie-
zi (piemēram, atsevišėās vietās uz Vusaru ceĜa), ka tie 
ir derīgi kurināšanai kā malka vai šėeldas sagatavoša-
nai. TādēĜ visus zemju īpašniekus, uz kuru zemes ceĜa 
malā saauguši krūmi, aicinu tos izcirst un izcirsto ma-
teriālu paĦemt sev malkā, saskaĦojot to ar pagasta 
pārvaldi. 

Pagasta pārvaldes darbinieki cērt krūmus 3-4 metru 
platā joslā gar ceĜa malu, vai tālāk, ja tas nepieciešams 
ceĜa pārredzamībai. Likuma “Par autoceĜiem”, 27.1 
panta 2.daĜas 5.punkts un 22.panta 1.daĜa atĜauj paš-
valdībām izcirst krūmus un kokus 9,5 metru platā jos-
lā no pašvaldības (pagasta) autoceĜa ass uz katru pusi, 
arī uz zemes, kas pieder privātpersonai. 

 

Par akmeĦiem ceĜa malās 

Daži saimnieki, kuriem ir lauki pie paša pagasta 
ceĜa, novācot akmeĦus no lauka, tos atstāj uz ceĜa 
malas. Agrāk šos akmeĦus krāva lielās kaudzēs 
turpat uz lauka un vēlāk izmantoja, piemēram, ēku 
celtniecībā. Tagad tie zemniekiem ir lieks apgrūti-
nājums. Tomēr uz ceĜa nomalēm (līdz 3-4 metri no 
ceĜa brauktuves) šos akmeĦus atstāt nedrīkst. CeĜa 
nomales tiek regulāri appĜautas, un ceĜmalas akme-
Ħi bojā pĜaujmašīnu. Bez tam, tīrot sniegu, šie ak-
meĦi tiek nogrūsti atpakaĜ uz lauka. CeĜu pavasaros 
greiderējot, ceĜmalā esošie akmeĦi tiek iznesti ceĜa 
vidū. Lūdzam tos saimniekus, kuri akmeĦus no sa-
va lauka ir salikuši uz ceĜa nomalēm, tos līdz pava-
sarim novākt. 

 

 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 

Cienījamie, vecāki! 

17. novembrī , plkst. 10:00 
būsiet mīĜi gaidīti uz 

Latvijas dzimšanas dienai 

 veltītu koncertu. 
AudriĦu pirmsskolas  

izglītības iestādes kolektīvs 

PAGASTA PĀRVALDES ZIĥAS 

Aleksandrs Bindemanis,  

AudriĦu pagasta pārvaldes vadītājs 

(teksts, foto) 

AkmeĦi ceĜmalā  



 

 

e-mail: Valentina.Visa@audrini.lv 

AUDRIĥU PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 
Bezmaksas 

      

    Atbildīgā par izdevumu V. Viša 
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Helovīnu darbnīca 
Helovīni ir samērā jauni svētki Latvijas sabiedrībā. Un 
joprojām izraisa pretēji atšėirīgu attieksmi. Šie svētki  
ir populārāki jauniešu vidū, jo jaunieši ir  tie, kuriem 
patīk kaut ko atdarināt, izmēăināt un izbaudīt. ViĦiem 
patīk Helovīnu izdarības, jo tās sagādā prieku.  
Dzīves dažādošanai un uzjautrināšanai tumšajā gada-
laikā daudzviet ir izdomāti ar šo svētku tematiku sais-
tīti piedāvājumi.  
Svētku noskaĦas radīšanai AudriĦu bibliotēkā 30. ok-
tobrī tika sarīkota Helovīnu darbnīca. Šī jautrā, radošā 
gaisotne aizrāva bērnus un jauniešus vairāku stundu 
garumā. Katrs atrada interesējošu nodarbošanos. Tika 
darināti papīra spociĦi un maskas, Džeka lukturīši no 
dažādiem materiāliem. Visiem Ĝoti patika grimēšanās 

un sejas apgleznošana. Tie, kas ar to saskārās pirmo-
reiz, secināja, ka tas nemaz nav tik vienkārši, kā likās.  
Savus darinājumus - rotājumus un našėus,  bērni lab-
prāt aiznesa parādīt mājās. 

 

15. novembrī plkst. 16.00 

CIRKA IZRĀDE 

“ PASAKAINĀ  PLANĒTA” 

 

Ieejas maksa - 1,50 eur 

 

18. novembrī plkst. 11.00 

Latvijas Republikas 
 proklamēšanas gadadienai 

veltīts  svinīgs koncerts 
“LATVIJA - SPĒKA ZEME 

DVĒSELEI” 

 
Ieeja bezmaksas 

 

28. novembrī plkst. 18.00 

AudriĦu kultūras nama  

amatierteātra “ Potešniki” 

20 darbības gadu  

jubilejas pasākums. 

 

Ieeja bezmaksas 

Valentīna Viša,  

AudriĦu pagasta bibliotēkas vadītāja 

( teksts, foto) 


