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 2016.gada janvāris 

Lai katrs jauns rīts atnes ko nezināmu... 

Lai katra diena steidz satvert un piepildīt to, 

Lai vakars atalgo ar prieku un mieru! 

Lai Jaunajā gadā piepildās tas, kas vecajā  

meklēts un neatrasts! 

Jaunajā 2016.gadā novēlu piepildīt 

iecerēto, nepazaudēt iegūto, atrast 

meklēto! 

Aicinu visus pagasta iedzīvotājus ap-

meklēt Audriņu pagasta bibliotēku, iz-

mantot piedāvātos resursus un pakal-

pojumus 2016. gadā. 

               Audriņu pagasta bibliotēkas vadītāja 

                              Margarita Platonova                                                                                               

                                 PAGASTA PĀRVALDES ZIŅAS 

Sabiedriskā apspriešana par koku zāģēšanu Audriņu pagastā, Staudžos 

Audriņu pagasta pārvaldē ir saņemts iesniegums ar lūgumu nozāģēt kokus Audriņu pagastā, Staudžu kapsētā. 

Iesniegumu parakstījušas 15 personas, kapsētā apglabāto piederīgie. Tiek lūgts nozāģēt egles pa kapsētas peri-

metru (galvenokārt - ārpus kapsētas žoga) 

Egles noēno kapsētu, ir pārāk biezi saaugušas un egļu saknes ārda kapu kopiņas. 

Komunālajam dienestam apsekojot Staudžu kapsētu, ir konstatēti 

67 koki ar diametriem no 50 cm līdz 128 m. Koki atrodas uz  Aud-

riņu pagasta pārvaldes tiesiskā valdījumā esošās zemes, Audriņu 

pagastā, Staudžos,  
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PAGASTA PĀRVALDES ZIŅAS 

Turpinājums 3.lpp. 

Ievērojot pagasta iedzīvotāju intereses un lūgumus, pagasta pārvalde lūdz visus pagasta ie-

dzīvotājus izteikt savu viedokli attiecībā uz šo koku nozāģēšanu vai saglabāšanu. 

Jūsu iesniegumi un ieteikumi tiks pieņemti laika posmā no 25.01.2016 līdz 3.02.2016,  tele-

foniski 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 saistošajiem noteikumiem Nr.91 „Par koku ciršanu ār-

pus meža Rēzeknes novadā”. 

Audriņu pagasta pārvaldes  vadītājs Einārs Aleksandrs Bindemanis 

2016. gada 4. janvārī apritēja 74 gadi kopš Audriņu traģēdijas notikumiem. 

Par karu negribas runāt, 

Bet tas notika karā.. 

Kad uzpūta vējš, 

Gaisā pacēlās bijušā ciemata pelni... 

Karš ir viens no veidiem, kā cilvēce risina sarežģī-

tas problēmas daudzu gadu tūkstošu laikā. Karš atņem 

dzīvības tūkstošiem cilvēku. 

Laikā no 1942.gada 2. līdz 4.janvārim vācu okupā-

cijas varas soda ekspedīcijas laikā tika nogalināti 235 

Audriņu sādžas iedzīvotāji un pati sādža tika nodedzinā-

ta. 

Lai atcerētos Otrā pasaules kara baisos notikumus 

un pieminētu Audriņu sādžas iedzīvotājus, kas bija nežē-

līgi nonāvē-

ti, notika 

vairāki piemiņas pasākumi – piemiņas brīdis un 

ziedu nolikšana pie Pieminekļa traģēdijas upuriem 

Audriņos, Ančupānu memoriālā, Tirgus laukumā 

Rēzeknē. Noslēgumā piemiņas pasākumu dalīb-

nieki pulcējās Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrī-

bu kultūras namā. 

 Katru gadu mēs atceramies un atstāstam 

1942.gada janvāra notikumus, lai jaunā paaudze 

atceras savu vēsturi, ciena savu ciemu, tā iedzīvo-

tājus. Lai mūsu jaunatne atceras, pa kādu sāpju 

NEAIZMIRSTAMĀ VĒSTURE 
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NEAIZMIRSTAMĀ VĒSTURE 

Jaunība veido šīs dienas, 

Zin cīņas, kādās tās tapa, 

Zin, cik dārgs ir 

Mierīgs debesu jums, 

Un ar darbiem un dzīvi 

Čeļ no pakalniem visus, 

Kas gāja un krita par mums... 

KN vadītāja Tamāra Smirnova 

SKOLAS ZIŅAS 

Audriņu pamatskolā izstāde „Jautrais 

draugs – pērtiķis!” 

Ziemas izstādes sarīkošana pirms Jaungada 

eglītes, kļuva par labu tradīciju mūsu skolā.  

Aizejošajā 2015. gadā, decembra beigās, 

Audriņu pamatskolas telpas parādījās jautri 

darinājumi. No patstāvīgi izvēlētā materiālā 

vajadzēja izgatavot 2016. gada simbolu – pēr-

tiķi. 

Izstādē varēja apskatīt darbus no visdažādā-

kajiem materiāliem: zīmējumus, pērtiķus no 

papīra un kartona, adītus un šūtus no auduma. 

Ļoti priecē vecāku fantāzija un spējas, palī-

dzot saviem bērniem, veidot tik radošus dar-

bus.  Visaktīvākie izstādes dalībnieki bija sā-

kumskolas skolēni.  

Par saviem darbiem autori tiks apbalvoti ar 

dāvanām un balvām. 

Informāciju sagatavoja 

2.klases audzinātāja Alīna Krasovska 

     



SKOLAS ZIŅAS 
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Audriņu pamatskolas pasākumu kalendārs: 

 

21.01.16. pl.14:20 - 1991.gada barikāžu aiz-

stāvju atceres dienai veltīts pasākums. 

(Atb.P.Kivrāns) 

22.01.16. pl.13:00 – Konkurss RN IP 

„Mūzikālā banka 2016” (Atb.N.Osipova) 

29.01.16. - Skolas skatuves runas konkurss 

(Atb. J.Pimahova) 

01.02.16. pl.15:00 - Interešu izglītības pulciņi 

– prezentācija. Topošo pirmklasnieku vecāku 

sapulce.(Atb. D.Vasilevska) 

02.-03.02.16. - Skatuves runas un mazo formu 

uzvedumu konkurss Rēzeknes novadā Izglītī-

bas pārvaldē.(Atb. J.Pimahova) 

08.02.16. pl. 14:30–Skolas konkurss „Skolas 

Talants -2016”. Skolas vecāku kopsapulce. 

(Atb. L.Teirumnieka) 

12.02.16. - Svētā Valentīna diena.(Atb. 

L.Fjodorova) 

12.02.16. pl.12:00 - Dziesmu, deju un pras-

mju „Vara Talants 2016”Bērzgales KN 12.00

(Atb. L.Teirumnieka) 

08.02.-18.02.16. - 44.Starptautiskās bērnu 

mākslas konkursa "Lidice 2016" Latvijas kār-

tas laureātu darbu izstāde „Skola? Izglītība!”. 

(Atb.I.Rundāne) 

01.03.16. pl. 15:00 - Topošo pirmklasnieku 

nodarbības.(Atb. D.Vasilevska) 

07.03.16. - Starptautiskā sieviešu die-

na.Interešu izglītības pulciņu atskaites kon-

certs, izstāde.(Atb. J.Pimahova) 

07.03.16. - Vecāku diena. (Atb. 

L.Teirumnieka, D.Vasilevska) 

08.03.16. -Sporta diena sākumskolas skolē-

niem. (Atb.J.Marmiļova) 

09.03.16. -Sporta dienapamtskolēniem (Atb. 

E.Jukna) 

7.03. – 31.03.16. - Zīmējumu izstāde 

“Priecīgās Lieldienas”(Atb. I.Rundāne) 

19.03.16.– Absolventu tikšanās vakars. 

(A.Krasovska, A.Vorobjova) 

21.03.-31.03.16. - Izstāde “Priecīgās Lieldie-

nas”. (Atb. O.Brokāne) 

Laipni gaidīti Audriņu pamatskolā!!! 

Audriņu pamatskolas direktore  Liāna Teirumnieka 

 



PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 
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Sporta svētki 

 

Par tradīciju kļuvušie Sporta svētki šogad pulcināja vairāk kā 170 Rēzeknes novada  

5-6 gadīgo pirmsskolas vecuma bērnu. Jau trešo gadu Sporta svētku pasākumi tika rīkoti 

„Draudzīgajās frakcijās”. 

24. novembrī Rikavas kultūras namu pieskandināja bērnu čalas no Audriņu PII, Dricānu 

PII, Strūžānu PII „Zvaniņš”, Gaigalavas PII, Rikavas PII. Lācēnu sporta svētki pulcināja 

vislielāko dalībnieku skaitu, lai popularizēt sportu, kā veselību stiprinošu, relaksējošu un 

emocionālu nodarbi un veicināt veselīgu dzīvesveidu, stiprināt draudzīgas attiecības starp 

novada pirmsskolas izglītības iestādes bērniem. 

Svētku noslēgumā notika dalībnieku apbalvošana, fotografēšanās, visas sportiskās ko-

mandas pulcējās kopējā cienastā. Ikviens dalībnieks saņēma diplomu par aktīvu līdzdalību 

sporta svētkos, kā arī saldumus un kopēju dāvanu savai grupai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja I.Dzene, PII vadītāja 
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PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 

Salatēvs nāk ciemos ! 

Aizejošajā 2015. gada, decembra beigās Audriņu pirmsskolas izglītības iestādes 

visās  grupiņās notika liela rosība. Bērni cītīgi gatavoja dejas, dziesmas, mācījās 

dzejoļus, lai iepriecinātu vecākus un sasauktu Salatēti. Bērni pārtapa par zaķē-

niem, princesēm, rūķiem, tauriņiem, kovbojiem, pirātiem un citiem skaistiem tē-

liem.  Uz pasākumu ieradās dažādi ciemiņi – Maša un Lācis, sniegavīrs, lapsiņa, 

zaķis, kuri kuplināja pasākumu un palīdzēja bērniem satikties ar Salatēti. Paldies 

Salatētim, kurš mēroja tālo ceļu pie mūsu bērniem! Paldies grupu skolotājiem par 

brīnišķīgajiem svētkiem! 
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Audriņu pagasta jaunieši piedalījās 

Rēzeknes  novada pašvaldības Izglītības 

pārvaldes rīkotajā konkursā par aktīvāko jau-

natnes pagastu Rēzeknes novadā 2015. gadā. 

Pieteikumā tika minēti aktīvākie pagasta jaun-

ieši: Ņikita Krupennikovs, Dmitrijs Vasiļjevs, 

Anastasija Blohina, Erika Joža, Dēzija Tei-

rumnieka, Jana Novikova, Karina Joža, Valēri-

ja Sorokina un Vitālijs Razumejevs.  

Pieteikumā tika sniegta informācija par pa-

gastā esošo cilvēku, kas strādā ar jaunatni, par 

jaunatnei paredzētām telpām un resursiem, kā 

arī par pagastā organizētajiem jauniešu pasā-

kumiem.  

Kopumā jaunieši organizēja un piedalījās 

sava pagastā organizētajos 7 pasākumos: Aud-

riņu jauniešu neformālās grupas nosaukuma, 

logo un moto konkursā, Lielajā Talkā, Sporta 

tūrisma dienā, Līgo modes skatē, 5. Rēzeknes 

novada Jauniešu klubu salidojumā „Kopā 

esam, kopā varam”, Labo darbu nedēļā u.c. 

Aktīvi arī ņemta dalība dažādos Rēzeknes 

novada (un citu organizatoru, NVO, program-

mu) organizētājos pasākumos, aktivitātēs, 

konkursos un apmācībās: OzOlimpiskās spē-

les, FreeStyle Spring 2015, Jaunatnes forums 

Sakstagalā, “Jauniešu foto kalendārs 2016”, 

“Sviežaģuņs”, “Jaunietis – Jaunietim”, 

„Jauniešu darba prakses vasaras periodam” 

u.c. 

Atskaites rezultātā Audriņu jaunieši saņē-

ma naudas balvu 50 EUR apmērā inventāra 

iegādei.  

                     Jauniešu kluba vadītāja Tatjana Seile-Zundāne 

 

JAUNIEŠU  KLUBS 
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PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja I.Dzene, PII vadītāja 
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KULTŪRAS NAMĀ 

13.janvārī mūsu kultūras namā 

pulcējās pagasta senjori. Tiem, 

kam pāri 55, bija iespēja kopa 

sagaidīt Veco Jauno gadu. Dzie-

dāja pašmāju vokālais ansamblis 

“Ivolga” un bērnu vokālais an-

samblis “Podziņas”. Neiztika arī 

bez viesiem. Šogad pie mums 

ciemojās divi kolektīvi no Gul-

benes novada Stradu pagasta 

Stāķiem. Tie bija senjoru deju 

kopa “Baltābele ” (vadītāja Lari-

sa Augstkalne) un vokālais an-

samblis  “Baltābele”(vadītāja 

Lūcija Hmeļevska). Skanīgās dziesmas un raitais dejas solis pastiprināja svētku sajūtu.  

 Lai visiem – gan pašdarbniekiem, gan skatītājiem – visa gada garumā ir laba veselība, 

veiksme ikdienā un nepārejoša vēlēšanās apmeklēt pasākumus mūsu kultūras namā. 

Audriņu KN vadītāja Tamāra Smirnova 
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e-mail: margarita.platonova@audrini.lv 

Bezmaksas 

      

 Atbildīgā par izdevumu              M.Platonova 

                

 ATBA LSS         201 6. gada  ja nvā r i s  

      AFIŠA           

JAUNIEŠU AKTIVITĀTES 

Ziema ir laiks, kad jauniešu pasākumi tiek rī-

koti retāk, tomēr Rēzeknes novada pagastos 

notiek dažas aktivitātes – jauniešu diskotēkas, 

konkursi vai sporta sacensības.  

6. decembrī Audriņu pagasta jaunatne piedalī-

jās volejbola sacensībās Ilzeskalnā un 

19.decembrī Verēmu pagastā Adamovā. Bet, 

lai izbaudītu un pilnīgāk izmantotu ziemas 

priekus Audriņu jaunieši aktīvi pavada savu 

brīvo laiku uz baseina slidojot un spēlējot ho-

keju. 
Slidošana Audriņos jauniešu vidū šogad ir īpa-

ši aktuāla, līdz ar to rodas idejas jauniešu ini-

ciatīvu un inventāra projektiem, kas būs ie-

sniedzami izskatīšanai pavasarī. Plānots uz-

rakstīt projektu slidu, hokeja nūju un šaibu ie-

gādei, lai vairākiem skolēniem un jauniešiem 

būtu iespēja uzlabot savu fizisko formu un 

vienkārši jauki pavadīt laiku.                                     
Jauniešu kluba vadītāja T.Seile-Zundāne 

13.02. plkst.21:00-03:00 

Audriņu pagasta kultūras namā 

Groziņu vakars “Veltījums tev...”. Konkursi, 

dejas. 

Ieeja: 1,50 eiro 

(Ir iespēja rezervēt galdiņus kultūras nama vai 

pa tālruni 22323851  

19.02. plkst.16:00 

Audriņu pagasta kultūras namā 

Kulinārā mantojuma apmaiņa “No vecmamiņas cepļa”.  

Paaudžu vienošanās vakars. Ēdienu gatavošana un degus-

tācija 

Ieeja:bezmaksas 

Lūgums māmiņām un vec māmiņām pieteikties pa 

t.22496917  

Audriņu KN telpās strādās friziere Vita. 

Ir iespēja pierakstīties t.26630288 

Audriņu pagasta pārvalde lūdz atsaukties iedzīvotājus, kuri 

vēlās ilgtermiņa izīrēt savu tukšo dzīvokli vai māju.  

Zvaniet  soc. darbiniecei N.Bernānei  -  mob.28322181 vai 

lietvedei T Pavlovai – tālr.64628241. 


