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AUDRINU PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  

 2016.gada februāris-marts Lieldienas ar sengaidīto vēsti, 

        Uz debesīm kas skatienus liek celt, 

          Kas asnu prieku dvēselē sauc dēstīt 

       Un pūpolkokos saules zeltu smelt. 

             Nāk Lieldienas-Kristus augšāmcelšanās un dzīvības svētki. 

        27. martā Lieldienas svin katoļticīgie kristieši, 1.maijā( Пасха Христова) - tās ir 

pareizticīgo un vecticībnieku Lieldienas. 

        Diena drīz izlīdzināsies ar nakti – saules grieži. Pēc 40 dienu ilgā Lielā gavēņa iestāsies 

Lielā diena. Pēc ilgākas atturēšanās, pieticīguma, nu būsim sagaidījuši krāšņumu, kņadu un 

dzīvesprieku.  

  Līdzīgi kā citos svētkos, arī Lieldienās veltīsim viens otram labus, gaišus un prieka pilnus 

vārdus!  

                           PRIECĪGAS LIELDIENAS! 

Sabiedriskā apspriešana par koku zāģēšanu pie Puderovas 

vecticībnieku lūgšanu nama 

Audriņu pagasta pārvaldē ir saņemts iesniegums ar lūgumu nozāģēt divas 

kļavas, kas aug blakus Puderovas vecticībnieku lūgšanu namam. Valsts 

Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2015.gadā veiktajā apsekošanā 

tika konstatēts, ka koki veicina ēkas bojāšanos no mitruma. 

Koki atrodas uz  Puderovas vecticībnieku draudzes tiesiskā valdījumā 

esošās zemes, Audriņu pagastā, Puderovā, kad.Nr. 78420030203 

 

Audriņu pagasta pārvalde lūdz pagasta iedzīvotājus izteikt savu viedokli attiecībā uz šo koku nozāģēšanu vai 

saglabāšanu. Jūsu iesniegumi un ieteikumi tiks pieņemti laika posmā no 21.03.2016 līdz 1.04.2016,  telefoniski 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 ārpus meţa Rēzeknes novadā”. 

                                                                                           Audriņu pagasta pārvaldes vadītāja E.A.Bindemaņa teksts un foto 
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PAGASTA PĀRVALDES ZIŅAS 

                        Iedzīvotājiem ir pienākums pareizi apsaimniekot atkritumus 

 

Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 19. augusta saistošie noteikumi Nr.38 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Rēzeknes novadā” nosaka, ka ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kā arī 

dzīvojamo māju apsaimniekotājs ir uzskatāms par atkritumu radītāju novada teritorijā un ir atbildīgs par radīto 

atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā līguma noslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju. 

 Atbildība 

Diemţēl vēl joprojām daudzi Audriņu pagasta iedzīvotāji atkritumus izmet savā pagalmā vai ceļmalā. Sākot ar šo gadu, 

pagasta pārvalde un atbildīgās institūcijas stingri vērsīsies pret šādu praksi. Par šādu rīcību Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodekss paredz sodu no 70 līdz 700 euro (58.pants). Ja mājas vai dzīvokļa īpašnieks nevar uzrādīt līgumu, 

kas noslēgts ar atkritumu apsaimniekotāju ALAAS vai Audriņu pagasta pārvaldi, ir paredzēts sods no 70 līdz 700 euro 

(75.pants). 

Izeja no situācijas 

Tāpat kā jebkurā civilizētā valstī, atkritumus ir jānodod tam paredzētās izgāztuvēs, un par to ir atbildīgs katrs pagasta 

iedzīvotājs. Tādēļ aicinam visus pagasta iedzīvotājus noslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu. Līgumus var 

noslēgt SIA “ALAAS”, Zilupes ielā 50, tel. 64607673, vai Audriņu pagasta pārvaldē, tel.64628241. 

Izmaksas 

Iedzīvotājiem Audriņu un Krupu ciemos tiek piedāvāta centralizēta atkritumu izvešana par maksu EUR 0,81 no dzīvoklī 

dzīvojošā cilvēka. Pārējiem pagasta iedzīvotājiem jāizmanto SIA ALAAS pakalpojumi, ar kuriem var iepazīties mājas 

lapā www.alaas.lv vai telefoniski  64607673. Noslēdzot līgumu, tiek atvest zaļais ALAAS atkritumu konteiners, kura 

izmaksas ir sākot no euro 3,84/mēnesī. Iedzīvotājiem attālākās vietās iespējams iegādāties speciālos atkritumu maisus, 

kurus piepilda un novieto pie atkritumu šķirošanas laukuma Audriņu ciemā. To izmaksas ir euro 1,72 par maisu. 

Šķiroto atkritumu savākšanas bez maksas 

Daļu sadzīves atkritumu, piemēram, papīru, var sadedzināt mājas krāsnī. 

Papīru, kartonu, plastmasas dzērienu pudeles, stikla pudeles un logu stiklu, 

alus bundţas var bez maksas atstāt Audriņu ciema atkritumu šķirošanas 

laukumā (pie vecās katlu mājas).  

 

 

 

Šie šķirotie atkritumi tiek izvesti bez maksas.  Jo vairāk atkritumu tiks nogādāti šķirošanas laukumā, jo tukšāki kļūs 

kopējie nešķiroto sadzīves atkritumu konteineri, un būs mazāki izdevumi par atkritumu izvešanu. No šķirotajiem 

plastmasas atkritumiem tiek raţotas plēves, logu rāmji, paklāji, 

drenāţas caurules, puķu podi un citas noderīgas lietas, ietaupot 

izejvielas un padarot dabu tīrāku. 

Labs piemērs 

Audriņu pagasta pārvalde izsaka pateicību Lielās Puderovas 

iedzīvotājiem un Ņikitam Ţuikovam par iniciatīvu. Šeit 4 māju 

iedzīvotāji noslēdza līgumu ar ALAAS un uzstādīja 0,77 kub.m 

atkritumu konteineru. Atkritumu izvešanas izmaksas iedzīvotāji 

sedz kopīgi. 
Audriņu pagasta pārvaldes vadītāja  

E.A.Bindemaņa teksts un foto 

http://www.alaas.lv/
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SKOLAS ZIŅAS 

Ābeces svētki Audriņu pamatskolā 

        Janvāra beigās paši mazākie Audriņu pamatskolas iemītnieki, 

pirmklasnieki, svinēja visnozīmīgākos svētkus – pirmās skolas 

grāmatas, ābeces, svētkus. 

        Pusgada laikā bērni apguva visnozīmīgāko turpmākajā dzīvē 

prasmi – lasītprasmi. Šis priecīgais notikums kļuva par iemeslu īstiem 

svētkiem. 

        No paša rīta skolas aktu zālē pulcējās gan skolēnu vecāki, gan 

skolasbiedri, gan viesi – visi gaidīja “ mazos gudriniekus”. Jautras 

mūzikas pavadījumā bērni ieskrēja zālē, turot rokās savas pirmās 

grāmatas – ābeces. Lai atrastu savu vietu pie galdiem, viņiem bija 

jāizlasa savs vārds un tikai tad jāapsēţas. Kad vietas bija aizņemtas, 

sākās “īstie pārbaudījumi”! 

        Bērni lasīja, rakstīja, stāstīja, minēja mīklas, dejoja, skaitīja 

dzejoļus. Nu gan visi klātesošie saprata – mūsu pirmklasnieki ir 

pilnvērtīgi, konkurētspējīgi  skolas valsts pilsoņi! 

Pasākuma laikā skolēni ne tikai daudz strādāja, pierādot savas zināšanas un attapību, bet arī saņēma pietiekamu 

dāvanu klāstu. Otrās un trešās klases bērni atnāca ar radošu dāvanu – viņi “uzdāvināja” pamācošus dzejoļus – padomus 

skolas dzīvē. No klases audzinātājas audzēkņi saņēma diplomus – apliecinājumus par lasītprasmes  veiksmīgu apguvi. 

Uzdāvinātās  krāsainās pasaku grāmatas  arī noderēs  jaunajiem lasītājiem. Skolas direktore Liāna Teirumnieka 

sagatavoja pārsteigumu – bērni saņēma disku ar pasakām. 

Pasākuma beigās pirmklasnieki nodeva savas ābeces skolas bibliotekārei Ludmilai Fjodorovai. Viņa ieteica 

jaunajiem lasītājiem aktīvi izmantot skolas bibliotēkas pakalpojumus.  

Skolas Ābeces svētki ir izskanējuši. Bet mazie audrinieši neprot mierīgi sēdēt uz vietas! Tāpēc visi kopā ar 

klases audzinātāju devās uz Latgales Kultūrvēstures muzeju Rēzeknē, lai piedalītos pedagoģiskajā programmā  ar tādu 

pašu nosaukumu -“Ābeces svētki”. Muzeja eksponāti pārsteidza mūsu bērnus – milzīga pildspalva, koka burtu kluči, 

spēles – viss sagādāja patiesu prieku. Īpaši iepriecināja bērnus iespēja pielaikot skolas formas tērpu, kuru valkāja viņu 

vecāki vai arī vecvecāki skolas laikos.  

Lasītprasmes pamati ir ielikti, tagad mūsu pirmklasnieki var droši sērfot grāmatu okeānā, paplašinot savas 

zināšanas un redzesloku.  

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Sākumskolas skolotājas Oksanas Brokānes teksts un foto   
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Valentīndienas pasākums 

 

         Februāra pirmā puse Audriņu pamatskolā bija 

notikumiem bagāta. Skolēni piedalījās daţādās 

aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās.  

        Katru gadu tradicionāli mēs svinam mīlestības 

dienu. Arī šogad 12. februāra rīts sākās ar 

Valentīndienas pasākumu skolā, bet dienas beigās 8. 

un 9. klases skolēni devās uz draudzības vakaru 

Dricānos, kur romantiskā, atraisītā un jautrā gaisotnē 

dejoja, dziedāja, piedalījās konkursos un stafetēs. 

 

 

Sandras Jeršovas teksts, M. Platonovas foto 

 

 

 

 

 

Latvijas un Armēnijas Sarkanā Krusta 

darbība 

 

             Savukārt 16. februārī Audriņu pamatskolā 

viesojās biedrības „Latvijas Sarkanais 

Krusts”  pārstāves Eva Rubene, Gunta Krukovska un 

Marina Minasyan (Armēnijas Sarkanais Krusts). 4. - 

9. klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar Latvijas un Armēnijas Sarkanā Krusta darbību, noskatīties 

aizraujošu prezentāciju par rīkotajiem pasākumiem Latvijā un Norvēģijā. Tikšanās laikā skolēni atbildēja uz 

jautājumiem par dzirdēto un redzēto. Aktīvākie saņēma nelielas, bet noderīgas balvas - pildspalvas, 

atstarotājus, pincetes. Paldies Evai, Guntai un Marinai par atsaucību! 

 

Sandras Jeršovas teksts un foto  
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Sporta – dejošanas maratons Audriņu pamatskolā 

Skolā, kā arī jebkurā citā kolektīvā, mēdz 

sadzīvot cilvēki ar daţādām interesēm, vēlmēm, 

raksturiem. Viens no svarīgākajiem mērķiem ir atrast 

kaut ko kopīgu, apvienojošu.  

Tāpēc kārtējā Audriņu pamatskolas skolēnu 

pašpārvaldes sēdē februārī tika meklētas atbildes uz 

svarīgu jautājumu – kā organizēt skolā pasākumu, 

kurš būtu jautrs, sportisks, muzikāls, bet tajā pašā 

laikā saliedējošs, piemērots gan skolas “mazuļiem” – 

pirmklasniekiem, gan skolas “večiem” – devītās 

klases skolēniem. Diskusijas bija ilgas. Beidzot 

sestās klases skolēns Vitālijs Braţats atrada lielisku 

problēmas risinājumu – novadīt skolā sporta - dejošanas maratonu.  

19. februāris kļuva Audriņu pamatskolā par īstu notikumu. Skolēni, pedagogi pulcējās skolas aktu zāle uz 

populāru mūsdienās flash mob (angļu: flash mob ir cilvēku grupa, kas pēkšņi sanāk kopā publiskā vietā, īsu laika sprīdi 

veic neierastu darbību un pēc tam ātri izklīst. - wikipedia.lv) akciju  “Sporta – dejošanas maratonu”. Katra klase kopā ar 

klases audzinātāju sagatavoja sporta vingrojumu kompleksu mūzikas pavadījumā, nodemonstrēja to klātesošajiem, kuri 

atdarināja kustības. Mūzika, sports, jautrs noskaņojums valdīja pasākuma gaitā. Cerēsim, ka akcija turpināsies, un 

nākamajā mēnesī mēs vēl kuplākā pulkā satiksimies skolas aktu zālē, lai padejotu, pasportotu, pasmietos un padzītu 

prom drūmās domas un pavasara depresiju.  

                                              Audriņu pamatskolas skolēnu pašpārvalde, O.Brokānes foto 

 

Mīļajām mātēm.... 

               Kalendāro pavasari Audriņu pamatskolas bērni 

sagaidīja ar svētkiem savām mammām un vecmammām. Ilgi 

gatavojās, lai iepriecinātu sev tuvus un dārgus cilvēkus. 

Gribētos, lai svētku pasākums nebūtu kā vienkāršs koncerts 

skolas sarakstā, bet, lai skatītāji to atcerētos, lai tas būtu viegls, 

pozitīvs, pavasarīgs. Gribētos neaizmirst arī par vecmāmiņām 

un tēviem atgādināt, kādas skaistas sievietes viņiem ir apkārt. 

Bērni ļoti pacentušies: daudz dziedāja (paldies skolas 

ansambļa vadītājai N. Osipovai), dejoja (paldies deju pulciņa 

vadītājai S. Jeršovai), skaitīja dzejoļus un tēloja lugas (paldies 

dramatiskā pulciņa vadītājai A.Vorobjovai).  

             Bērni puķkopības pulciņā „izaudzēja’’ īpašu puķi, kas sastāvēja no vēlējumiem mammām un vecmammām 

(paldies pulciņa vadītājai A. Krasovskai). Gribētos pateikties zēniem , kuri informātikas pulciņā ar lielu mīlestību 

sagatavoja prezentācijas par savām mammām, tantēm un māsām (paldies pulciņa vadītājai L. Fjodorovai). Paldies 

pulciņa „Prasmīgas rokas’’ vadītājai A. Sigajevai par palīdzību skolas zāles rotāšanā un svētku atmosfēras radīšanā. 

Centušies ir visi, jo ikkatrs koncerts-ir kolektīvs produkts! 

              Ceram, ka mūsu koncerts lika mūsu mammām un vecmammām kaut uz minūti aizmirst par sievietes ikdienas 

darbiem un iejusties svētku karalienes lomā. 

                                                                                                       Jeļenas Pimahovas teksts, Tatjanas Putinas foto 



JAUNIEŠU AKTIVITĀTES 

             ATBA LS S                                                                                                20 16 .gad a  f eb r uā r i s - ma rt s                  

 ATBA LSS         201 6. gada  f eb r uā r i s - m ar ts  

PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 

6 6 

            5. februā rī  Audrin u pāgāstā jāunies i piedālī jā s pāsā kumā  “Mu zikās Erudī ts” Ozolāine , kās s ogād 

svine jā sāvu otro dzims ānās dienu. Pāsā kumā  bijā  jā sācens ās ār 9 komāndā m: Māltās, Ve re mu, Sāk-

stāgālā, Ozolāines, Gris kā nu, Ozolmuiz ās. Kātrāi komāndāi bijā jā uzmin pe c bilde m mu zikās izpildī tā ju, 

jā ātcerās izloze tā s dziesmās tru kstos os vā rdus, jā uzmin dziesmā no trim un vāirā kā m notī m, jā ātpāzī st 

vecā s grupās vāi dziedā tā jus, klāusoties frāgmentus no mu zikās plāte m, kā  ārī  jā dzied kārāoke.  

            Pirmo vietu izcī nī jā Ozolmuiz ās komāndā, otro vietu Māltās komāndā, sāvukā rt, Audrin i ieguvā 

tres o vietu (kās ir lābs sāsniegums). 

            Lāi kā rtī gi nosvine tu OzO dzims ānās dienu, pāsā kumā dālī bnieki mielojā s ār torti, bilde jā s jāukājā  

fotostu rī tī  un dejojā (DJ Tāngoo).  

             Pāldies Ozolāines jāunātnes lietu speciā listei Leilāi pār jāuku uzn ems ānu un jāutrājā m emocijā m! 

Pāldies ārī  Audrin u pāgāstām pār piedā vā to trānsportu un Audrin u jāunies iem pār āktī vu piedālī s ānos! 
                                                                                                                                               

Tatjanas Putinas teksts un foto 

       Kā jau ierasts 8. martā mēs  bērnudārzā svinējām svētkus, kas tika 

veltīti vecmāmiņām un mammām. Šie svētki simbolizē pavasara 

atnākšanu. Pirmsskolas skolotāji bija sagatavojuši vecākiem pārsteigumus 

- bērni skaitīja dzejoļus, dziedāja dziesmas un dejoja jestras dejas. Svētku 

programmā bija gan konkursi, gan mīklas un spēles, gan stafetes 

mammām un 

vecmāmiņām, kur 

viņām palīdzēja 

bērni. Vecmāmiņas 

bija drosmīgas un atjautīgas; iejūtīgas un uzmanīgas; zinošas un 

maigas. Vienā konkursā vajadzēja iestudēt lugu. Vecmāmiņa 

Tatjana stāstīja pasaku "Kukulītis", viņas meita Aļona rādīja 

kustības un mazmeita Alla iejutās kukulīša lomā. Sanāca ļoti jautrs 

uzvedums...Prieks, ka vecmāmiņas ir spējušas saglabāt jaunības 

nebēdnību un humoru. Paldies par rūpēm audzinot mazos ķiparus!                                       

                                                                                                                             Līvijas Bobrovas  teksts un foto 
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            23 februārī tika svinēta īstu vīru diena. Šie svētki pasaulē tiek svinēti jau vairāk kā 100 gadu, bet šo 

svētku vēsture ļoti neskaidra un ieskauta noslēpumā ... 

           Šajā dienā svarīgi apsveikt visus zēnus un vīriešus, novēlēt viņiem labu veselību un laimi. 

Šogad pirmoreiz mēs sarīkojām nelielu pasākumu ar daţādiem pārbaudījumiem, kur sacentās mūsu kolēģi - 

vīrieši. Notika daţādi jautri konkursi - zivju makšķerēšana, kartupeļu mizošana. 

           Zālē valdīja draudzīga atmosfēra, visi uzlādējās ar pozitīvām emocijām. Šādi konkursi rosina bērnos 

interesi par izzinošām rotaļām un palīdz sadraudzēties.                      

                                                                                                                                Līvijas Bobrovas teksts un foto 

Š.g. 5. februārī Audriņu pamatskolas aktu zālē uz ikgadējo 

skatuves runas konkursu pulcējās skolēni, skolotāji un vecāki. 

Dalībnieki rādīja savu talantu runas mākslā, lasot gan dzeju, gan 

prozu. Izmantojot vārda mākslas spēku, skolēni spēja atklāt savas 

emocijas un radoši pašizpausties. Skolas konkursā piedalījās 22 

skolēni, no kuriem 8 dalībnieki tika izvirzīti uz novada kārtu (8. 

februārī) - Jelizaveta Jačeikina, Jelizaveta Vasiļjeva, Anastasija 

Putina, Milana Ovčinnikova, Konstantīns Kļovs, Anastasija Blohina, 

Viktorija Korsaka, Ērika Joţa. Dalībniekiem palīdzēja sagatavoties, 

tos atbalstīja sākumskolas skolotājas Tatjana Vabale, Alīna 

Krasovska, Oksana Brokāne un valodu skolotājas Sandra Jeršova, 

Alla Vorobjova un Jeļena Pimahova. Liels paldies skolotājām par 

ieguldīto darbu!Šis konkurss dod iespēju katram skolēnam ar katru 

gadu pilnveidoties un iegūt iespēju pārstāvēt skolu reģiona skatuves 

runas konkursa kārtā. Šogad uz skolēnu skatuves Latgales reģiona 

runas konkursa 2. kārtu 25. februārī devās 9. klases skolniece 

Anastasija Blohina. Anastasija skolas konkursā ieguva 2. vietu, 

Rēzeknes novada konkursa kārtā - 2. pakāpi. Veiksmīga uzstāšanās bija arī reģiona kārtā - meitenei 2. pakāpe 

(skolotājas Alla Vorobjova un Sandra Jeršova).  

      APSVEICAM ANASTASIJU AR IEGŪTO GODALGOTO VIETU! 

                                                                                                                     Sandras Jeršovas teksts un foto 

SKOLAS ZIŅAS 



     Atbildes uz mūsu iedzīvotāju jautājumiem sniedz  

     Audriņu pagasta  pārvaldes vadītājs  

      Einārs Aleksandrs Bindemanis 

        Pagasta pārvaldnieka pastkastītē esam saņēmuši trīs jautājumus par mūsu pagastu. Pirmos divus 

jautājumus varam apvienot kopējā atbildē: 

Kad tiks piedzīti parādi no ļaunprātīgajiem komunālo pakalpojumu nemaksātājiem 

Kāpēc netiek pieņemti mēri komunālo pakalpojumu parādu piedzīšanai no ................... (redakcija personas 

vārdu nepublicē) 

          Pēc ilgstošām pārrunām un oficiālas sarakstes, kura diemžēl nedeva gaidīto rezultātu, šī gada aprīlī sāksies 

tiesvedība pret lielāko mūsu pagasta komunālo maksājumu parādnieku. Arī pārējiem iedzīvotājiem, kuri ir uzkrājuši 

komunālo maksājumu parādus, iesakām tos laicīgi nomaksāt, jo parādu piedziņa skars arī viņus. Maksājumu disciplīna 

tiek pieprasīta no visiem, jo to no pagasta pārvaldes pieprasa likums. Par naudu, kura tiek maksāti par komunālajiem 

pakalpojumiem, tiek veikta pagasta atkritumu izvešana, uzturēta kārtībā ūdensapgāde un kanalizācija, veiktas ūdens 

analīzes, ūdens tvertņu mazgāšana, ūdensvada remonti un daudz kas cits. Cilvēki, kas ļaunprātīgi nemaksā par 

komunālajiem pakalpojumiem, patiesībā parazitē uz apzinīgo iedzīvotāju rēķina un bremzē šo pagasta pakalpojumu 

attīstību. 

Lūdzu sakārtot jautājumu ar klaiņojošajiem suņiem 

         Līdz šim sūdzības par klaiņojošiem suņiem pagasta pārvaldē nav saņemtas. Par klaiņojošiem suņiem ir jāziņo 

Audriņu pagasta pārvaldei, kura savukārt izsauks atbildīgos dienestus. Klaiņojošo suņu izķeršanu Rēzeknes novadā veic 

SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” 
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PAGASTA PĀRVALDES PASTKASTĪTE 

       
                 19. februārī Audriņu kultūras namā notika 

kulinārā mantojuma apmaiņas pasākums “No 

vecmāmiņas cepļa”. Audriņu pagasta daţāda vecu-

ma dalībnieki mājās gatavoja interesantus ēdienus, 

cienāja citus un degustēja paši, stāstīja par ģimenes 

tradīcijām un apmainījās ar receptēm.   

            Pasākumā pieredzē dalījās 23 dalībnieki: 

jaunieši un jaukās saimnieces Taisija, Zenta, Trifina 

un Larisa. Katram bija iespēja pagaršot šādus 

ēdienus: ķirbju salātus ar ķiplokiem, mājas vafeles 

ar karamelizētu iebiezinātu pienu, biezpiena placeņus, kartupeļu pankūkas ar pildījumu, banānu torti (bez 

cepšanas), saldo ruleti ar kivi-banānu-ābolu pildījumuPasākuma laikā mūs gaidīja jauks pārsteigums. Uz jau-

niešu centru atbrauca ciemiņš no Rēzeknes - “špeka veirs” Andris Mejers, kas uzcienāja ar rudzu maizi, speķi 

un cūkgaļas galertu.Pasākums ir izdevies, valdīja tik siltas emocijas, smiekli un laba vēlējumi jaunatnei no 

pieredzējušiem un uzņēmīgiem. Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību un piedalīšanos kulinārā mantoju-

ma apmaiņā! Paldies arī Audriņu KN vadītājai Tamārai Smirnovai par padomiem un atbalstu!  

                                                                                                                                                            Tatjanas Putinas teksts un foto 

JAUNIEŠU AKTIVITĀTES 
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 KULTŪRAS NAMĀ 

 Pavasaris atnāca arī uz Audrinu kultūras namu. Izskanēja valtītie sievietēm mūsu pašdarbnieku koncerti Dricānu 

kultūras namā, Lūznavas pagasta zālē un Audriņu kultūras nama atpūtas vakarā.Nosvinējām arī pavasara atnākšanas 

svētkus – Masļeņicu. Vēlamies izteikt pateicību mūsu pašdarbības kolektīvu dalībniekiem 

un pasākumu atbalstītājiem. Īpašais Paldies jāsaka Varvarai Kadolai par ikgadējo bērnu 

vizināšanu ar zirgu Masļeņicas pasākumā. 

 Ir arī jāatgādina, ka visa gada garumā mēs gaidām jaunus dejotājus, akteirus teātrī 

un dejot gribētājus. 

              Rēzeknes novada vokālo ansambļu skatē AudrinuKN vokālajam ansamblim 

“Ivolga”(vadītāja Tatjana Rasčosova) tika piešķirta 1.pakāpe.Tas ir ilga un nopietna darba 

rezultāts visu kolektīva pastāvēšanas gadu garumā. 

 

                                            Tamāras Smirnovas teksts, E.A.Bindemaņa un V.Putina foto 

BIBLIOTĒKĀ 

E-prasmju  nedēļa 2016 veiksmīgi noslēgusies ! 

E-prasmju nedēļa ( 07. - 11. marts) norisinājās visā Latvijā un tajā piedalījās 103 

novadi un pilsētas. Kopumā iedzīvotājiem tika piedāvāti vairāk nekā 750 pasākumi, 

ko nodrošināja vairāk nekā 150 partneri: ministrijas, valsts aģentūras, uzņēmumi, 

bankas, skolas un universitātes, bibliotēkas, pašvaldību iestādes un nevalstiskās 

organizācijas. Aktivitātes E-prasmju nedēļas dalībniekiem bija pieejamas gan 

klātienē, gan tiešsaistē jeb online. Audriņu pagastā e-nedēļas pasākumos piedalījās 

52 apmeklētāji. Precīzāk-pirmdien, 7.martā DIGITĀLĀS DROŠĪBAS DIENAS pasākumā 

Audriņu KN, kuru vadīja Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs Einārs Aleksandrs Bindemanis piedalījās 16 dalībnieki. Audriņu 

pamatskolas informātikas skolotāja  Ludmila Fjodorova sniedza informatīvu 

nodarbību par internetapkalpošanas centru (dalībnieku skaits-13). Ceturtdien , 

10.martā notika pasākums  Audriņu pamatskolas telpās DIGITĀLO PRASMJU UN RĪKIU 

IZGLĪTĪBAI, kurā piedalījas skolēni no 10 līdz 13 gadiem arī skolotajas Ludmilas 

Fjodorovas vadībā. Piektdien, 11.martā Audriņu pagasta iedzīvotāji visas dienas 

garumā  varēja smelt informāciju, konsultēties par e-pakalpojumiem (e-banka, 

apdrošināšana, Latvijas pasts u.t.t.) Audriņu bibliotēkas telpās. 

                                                                            M.Platonovas teksts,T.Putinas foto 



Audriņu pamatskolas pasākumu kalendārs: 

 

 

Laipni gaidīti Audriņu pamatskolā! 

Audriņu pamatskolas direktore Liāna Teirumnieka 

 

Datums Pasākums 

07.03. – 31.03.16. Zīmējumu izstāde “Priecīgās Lieldienas”. 

21.03.-31.03.16 Izstāde “Priecīgās Lieldienas”. 

01.04.16. „Vara Talants 2016” (Bērzgale). 

01.04.16. Joku diena. 

06.04.16. Topošo pirmklasnieku nodarbības. 

09.04.16. Rēzeknes pusmaratons (Rēzekne). 

25.04.-29.04.16. Projektu nedēļa „Ceļojums zinātnes un tehnoloģiju 

pasaulē”. 

??? Skolu teātru skate – festivāls (Rēzekne). 

??? Radošais konkurss: netradicionālais māla svečturis 

(Rēzeknes novads IP). 

22.04.16. Lielā Talka 2016. 

29.04.16. Topošo pirmklasnieku nodarbības. 

02.05.-16.05.16. Māmiņu dienai veltīta zīmējumu izstāde. 

06.05.16. Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. 

07.05.16. Skrējiens „Rāzna – Muokūņkolns 

2015” (Mākoņkalna pagasts) 

09.05.16. Māmiņu dienai veltīts koncerts. 

09.05.16. – 26.05. Ģimeņu konkurss „Dari kopā!” 

13.05.16. Pēdējais zvans. 

24.05. – 31.05.16. Izstāde „Koka kluča ceļojums” 

26.05.16. Topošo pirmklasnieku nodarbības. 

30.05.16. Skolas 2015./16. mācību gada noslēguma pasākums. 

Klašu pēcpusdienas. 

SKOLAS ZIŅAS 
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AUDRIŅU PAGASTĀ 

 

Traktortehnikas tehnisko apskašu dienas Audriņu pagastā 2016. gadā 1. reizi. 

 

 

 

 

 

 

 

Traktortehnikas tehnisko apskašu dienas Audriņu pagastā 2016. gadā 2. reizi.  

 

Pagasts 
 

Datums Laiks Vieta 

 Audriņu 09.05. 9-00 Puderova, pie bijušajām darbnīcām 

Audriņu 09.05 11-00 Audriņi, Dārzu iela 2  

Pagasts Datums  Laiks  Vieta 

Audriņu 23.03.  12-00  Zeltiņi, "Strautiņi" 

Audriņu 08.04. 14-00   Audriņi, Dārzu iela 2 

      AFIŠA           

Bezmaksas 

      

    Atbildīgā par izdevumu M.Platonova 

 

e-mail: margarita-1994@inbox.lv 

       

22.04.plkst.15:30 

 Audriņu KN 

Zinātnes un eksperimentu diena 

bērniem (eksperimenti, mīklas, 

atjautības uzdevumi). 

30.04. plkst.13:00 Audriņu KN 

6. Līnijdeju festivāls  

"ZEM LAIMES LIETUSSARGA" 

 Novada līnijdeju un mūsdienu 

deju kolektīvu festivāls 


