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AUDRIŅU PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 2017.gada janvāris 

        

    Jaunajā 2017. gadā visiem pagasta iedzīvotā-

jiem piedzīvot mazus un lielus brīnumus, izbau-

dīt tos kopā ar saviem tuvajiem un mīļajiem.  

Nav tik būtiski, ko mēs darām - mazus vai lielus 

darbus, sakām daudz vai maz, uzsmaidām sirsnī-

gi vai vienkārši esam viens otram blakus -

svarīgākais, ka darām to no sirds. 

         Laimīgu Jauno Gaiļa gadu!                                                                                    

 PAGASTA PĀRVALDES ZIŅAS 

                    Sabiedriskā apspriešana par koku zāģēšanu Kuciņu kapsētā 

Audriņu pagasta pārvaldē ir saņemts iesniegums ar lūgumu nozāģēt Kuciņu kapsētā esošos 

pāraugušos, novecojušos un bīstamos kokus – priedes un bērzus. Koki ir novecojuši, pastāv 

bīstamība kokiem nokrist uz kapu kopiņām; to zari krīt un apdraud cilvēkus. Vēstuli parakstī-

juši 12 cilvēki – Kuciņu kapsētā apglabāto piederīgie. 

Komunālajam dienestam apsekojot Kuciņu kapsētu, ir konstatēti  26  koki (daļēji nokaltuši, 

pārauguši vai bīstami). 
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Ievērojot pagasta iedzīvotāju intereses, pagasta pārvalde lūdz iedzīvotājus izteikt savu viedokli 
attiecībā uz šo koku zāģēšanu vai saglabāšanu. 
 
Jūsu iesniegumi un ieteikumi tiks pieņemti laika posmā no 17.01.2017 līdz 31.01.2017, telefo-
niski vai personīgi Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldē, Lidicas iela 17, 
Audriņos, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 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 
meža Rēzeknes novadā”. 

Audriņu pagasta pārvaldes  vadītājs Einārs Aleksandrs Bindemanis 

NEAIZMIRSTAMĀ VĒSTURE 

Par karu negribas runāt 

Bet tas notika karā... 

Kad uzpūta vējš 

Gaisā pacēlās bijušā ciemata pelni 

Sēdēja vīri un sievas 

un nerunāja nekā -  

Dienā viņi 

Dzimto pavardu krāsmatas glāstīja? 

Un zeme 

Ar nepļauto auzu salauztiem stiebriem 

Par kaut ko lielu un mīļu, 

Varbūt par nākošo pavasari 

Tiem stāstīja.  

 (O. Vācietis) 

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

okupācijas varas soda ekspedīcijas laikā, tika 

nošauti 235 Audriņu sādžas iedzīvotāji un pati 

Audriņu sādža nodedzināta. 

Karš ir viens no veidiem, kā cilvēce risina 

sarežģītas problēmas daudzu gadu tūkstošu 

laikā. Karš atņem dzīvības tūkstošiem cilvēku. 

Jebkurš karš ir traģēdija. Tikai cilvēki par to 

aizmirst un tas atkārtojas. 

Mūsu pienākums ir atcerēties par 1942.gada 

notikumiem, nodot mūsu zināšanas un 

piemiņu jaunākajām paaudzēm. Kamēr mēs 

atceramies– ir cerība, ka mūsu zemē karš neat-

kārtosies. 

...Šī smilts, šī zāle, kur stāvam, ir svēta: 

Šai zemē reiz asins sēkla ir sēta. 

Ar lūpām pie svētās zemes lai slīgstam: 

Mēs jūtam sirdīs to sēklu sev dīgstam... 

 
            Informāciju sagatavoja KN vadītāja T.Smirnova 

                                    M.Bērtiņas un M.Platonovas foto 
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Kā katru gadu, arī 2017.gadā Audriņu pagasta 

pārvalde gatavojas racionāli izmantot valsts piešķirtos 

līdzekļus ceļu remontiem – valsts ceļu fondu naudu. 

Tās apjoms šogad ir 36847 euro, kas ir apmēram tāds 

pats kā  iepriekšējos gados. 

Kopumā mūsu ilgtermiņa mērķis ir, lai pagasta 

ceļus varētu izbraukt visos laika apstākļos ar vieglo 

automašīnu. Tas ir nepieciešams, lai laukos atgrieztos 

dzīvība. Lai cilvēki varētu apmesties uz dzīvi skaistā, 

klusā lauku vidē un zinātu, ka vienmēr  laikā nokļūs 

savā darba vietā. Tāpēc pirmām kārtām – remontēsim 

ceļus, kuri ir sliktā stāvoklī vai bez grants seguma. 

Pēc tam laika gaitā uzlabosim jau esošos grants ceļus 

ar stingrāku un kvalitatīvāku akmeņainas grants vai 

šķembu segumu. 

Lai gan 2016.gadā Audriņu pagasta pārvalde ir 

paveikusi daudz ceļu sakārtošanā, tomēr darbs vēl ir 

daudziem gadiem. Ceļu fonda summa 36847 euro 

šķiet ļoti liels skaitlis, tomēr par šo naudu varam izre-

montēt (atjaunot sāngrāvjus, uzbērt ceļa seguma mate-

riālu) apmēram 3 līdz 5 km garu ceļu posmu. 

Tādēļ ceļus jāsaudzē: nedrīkst braukt ar smago 

tehniku laikā, kad ceļa segums ir izmircis, un atturēt 

to darīt arī kaimiņus un mežizstrādes uzņēmumus. 

Protams, pagasta pārvalde var uz ceļa uzlikt smagās 

tehnikas ierobežojuma zīmes (7t), tomēr policistu uz 

katra ceļa nostādīt mēs nevaram. Ja ceļu remonts ir 

pagasta pārvaldes uzdevums, tad ceļu saglabāšana  

lielā mērā ir pagasta iedzīvotāju rokās. 

  2016.gadā paveiktie darbi 

2016.gads Audriņu pagasta ceļiem bija veik-

smīgs. Gada sākumā tika izremontēts ceļa posms no 

P36 līdz Jegorovkas sādžai, 1315 m garumā, izvei-

dojot sāngrāvjus ūdens drenāžai no ceļa un uzberot 

ceļa seguma materiālu no Audriņu smilts-grants karje-

ra. Mūsu pašu materiāls ceļa segumam izmaksā 2-3 

reizes lētāk nekā konkursa kārtībā iepirktais, tādēļ lie-

tojam to ceļiem, kuri atrodas tuvu karjeram. Šī ceļa 

svarīgākos posmus (kalnu nogāzes) 2017.gadā pastip-

rināsim ar akmeņainu iepirkto ceļa materiālu. 

Nākošais darbs ir ceļa L.Puderova-

Samrekovka atjaunošana 1644 m garumā, arī ar pa-

gasta karjera materiālu. Šis ceļš vienmēr bijis proble-

mātisks. Ziemā tas tiek aizputināts, un pavasarī ilgi 

stāv ūdenī. Tagad, pateicoties izraktajiem sāngrāvjiem 

un labam ceļa materiālam, ceļš ir sauss un izbraucams 

līdz pat pēdējai mājai. Pavasaris rādīs, bet šķiet, ka šis 

ceļš tagad stāvēs gadu desmitus. 

Septembrī sākām darbu pie Audriņu pagasta ceļa 

Vusari-Tabakirkas 1200 m posma. 

Pašā ceļa galā Tabakirkās jau vairākus gadus 

atrodas šķirnes aitu saimniecība “Zeltkalna”  un vai-

rākas dzīvojamās mājas, līdz kurām slapjā laikā no-

kļūt nebija iespējams. Darbs uz ceļa ilga pusotru mē-

nesi.1000 metru garumā ceļš tika uzbērts  arkvalitatī-

vu seguma materiālu no “Salenieku dolomīta” karje-

ra,  

    Audriņu pagasta autoceļi: tagad un nākotnē 
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un 200 m posms – ar Audriņu karjera materiālu. 

Vēl ziemas sākumā ceļš bija ideālā stāvoklī. 

2017.gada pavasarī apraudzīsim savu veikumu un no-

vērtēsim, kā šis ceļš ir pārlaidis mūsu ziemu ar tās 

daudzkārtējajiem atkušņiem. 

Tāpat 2016.gada vasarā tika kapitāli izremontēts 

400 metru garš posms, kurš ved kalnā uz Hvorobinas 

kapsētu un mājām. Vēlos izteikt pateicību Aksentjevu 

pārim, kuri rūpējās par šī ceļa saglabāšanu, neļaujot 

smagajai tehnikai izdangāt ceļu sliktos laika apstākļos. 

Ja katrs pagasta iedzīvotājs šādi apzinīgi rūpētos par 

savu pagasta ceļa posmu, mūsu ceļi būtu daudz labākā 

stāvoklī. Tagad jaunais Hvorobinas ceļa segums, do-

mājams, izturēs arī lauksaimniecības traktoru un mašī-

nu slodzi. 

Sacenšoties ar ziemu un izmantojot silto laiku, 

novembra beigās paguvām izremontēt 444 metrus ga-

ru ceļa Strankaļi-Krupi posmu pie Zīmeļiem. Arī 

šeit tika uzbērts kvalitatīvs, akmeņains ceļa seguma 

materiāls un izrakti sāngrāvji ceļa drenāžai. Materiāla 

uzbēršana notika mīnus 7 grādu temperatūrā uz cietas, 

sasalušas klātnes. Pateicoties operatīvai piegādātāju 

rīcībai (granti pieveda 3 lielās mašīnas vienlaicīgi), 

ceļa seguma darbi tika paveikti vienā dienā. Nākošajā  

dienā sākās sniegputenis. Šī ceļa pārējo daļu remontē-

sim 2017.gadā. 

Dažādos laikos tika paveikti arī mazāki darbiņi. 

Ir iztīrīts sāngrāvis un ieliktas jaunas caurtekas 400m 

garā posmā Pustoškā, saremontēta brūkošā caurteka 

un ceļa posms aiz Audriņu DUS, sakārtots ceļa posms 

zem Audriņu kapiem, labots ceļš Krupu ciemā, ceļš 

Asačos, ieraktas 2 jaunas caurtekas Šulehos un strā-

dāts citās vietās. Pagasta tehnika ir 2 reizes nopļāvusi 

ceļu malas, ceļus ir līdzinājis “Latvijas Autoceļu uztu-

rētāja” greideris, dažus no tiem – arī divas reizes sezo-

nā. 

Kurus pagasta autoceļus remontēsim 2017.gadā? 

Man kā pagasta pārvaldniekam tas vienmēr ir 

grūts jautājums. Mūsu pagastā ir 69 kilometri ceļu, un 

visi tie ir dažādi. Daži ceļi ved uz zemnieku saimnie-

cībām, kuras apstrādā desmitiem un simtiem hektāru 

zemes, nodarbina vairākus darbiniekus, maksā nodok-

ļus. Pa šiem ceļiem lauksaimniecības tehnikai ir jāiz-

brauc jebkuros laika apstākļos, jo sēšanas un ražas 

novākšanas laikā katra minūte dārga. Prasības pret šo 

ceļu kvalitāti ir paaugstinātas. 

Daži ceļi ved līdz mājām, kurās dzīvo veci cilvē-

ki, un nav izbraucami pavasara šķīdonī vai rudenī. Ko 

darīt tad, ja pa šo ceļu steidzami jāpiebrauc neatlieka-

majai palīdzībai vai jātiek līdz veikalam? 

Tādēļ pagastam iedalītos ceļu remonta līdzekļus 

cenšos izmantot gan lai sakārtotu piebraucamos ceļus 

līdz lielākām saimniecībām, gan līdz dzimtas mājām, 

kurās cilvēki ir dzīvojuši visu savu mūžu un tagad ne-

dēļas nogalēs gaida atbraucam ciemos savus mazbēr-

nus. 

Un, konkrēti ceļi, kurus remontēsim 2017.gadā: 

Greivuļu ceļš pie apļa, 700 m – tiks rakti sāngrāvji, uzbēr-

ta grants 

Ceļš Mivrinīki – L.Puderova, 700 m - tiks pilnībā atjau-

nots ceļš līdz šosejai P36 

Ceļš uz Asačiem, 400 m – tiks rakti sāngrāvji, uzbērta 

grants 

Ceļš no Audriņu dīķa līdz DUS, 400 m – pastiprināts ar 

akmeņainu granti 

Ceļš uz Jegorovku – pastiprināts ar akmeņainainu granti 

Ceļš Strankaļi-Krupi, posms Krupi-Zīmeļi 1 km– tiks 

noņemts ceļa malu apaugums, atjaunoti sāngrāvji, kur ne-

pieciešams, uzbērta grants 

Pārējo ceļu remonts tiks plānots pēc šajā sarakstā esošo 

ceļu sakārtošanas, ja tam pietiks līdzekļi. Ja savu ceļu nere-

dzat šajā sarakstā, bet remonts ir nepieciešams, zvaniet pār-

valdniekam, un plānosim arī jūsu ceļu remontu. 

2017.gadā turpinās LAD grants ceļu projekta realizācija 

Audriņu pagastā. Mūsu pagastā ar LAD finansējumu tiek 

rekonstruēts ceļš no Audriņu DUS līdz Lipūriem apmēram 

3 km posmā, uzberot dolomīta šķembas. Savukārt pie paša 

DUS ceļš tiks noasfaltēts (veikta virsmas dubultā apstrāde). 

Šobrīd notiek projektēšanas un sagatavošanas darbi, gada 

beigās tiks veikts iepirkums šī ceļa remontam par summu 

apmēram 150 000 euro. Darbi varētu sākties 2017.gada 

beigās vai 2018.gada sākumā. 

2017.gadā notiks arī valsts ceļa P36 posma Greivuļi-

Audriņi rekonstrukcija. Darbu gaitā ceļa asie līkumi tiks 

iztaisnoti, un ceļš paliks daudz drošāks. Audriņu ciemā gar 

ceļu tiks uzstādīts  apgaismojums, atjaunots gājēju celiņš, 

izveidota gājēju pāreja pie skolas. Savukārt posma Audriņi

-Dricāni remonts paredzēts 2018.gadā, ja viss notiks tā kā 

plānots. Pēc šī posma remonta autobusa pietura 

“Krivomaizi” tiks pārcelta  līdz krustojumam ar Jegorovkas 

ceļu. 
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Audriņu skolēni iededzina pirmo Adventes sveci 

2016. gada nogalē Audriņu sākumskolas izglītoja-

mie kopā ar pagarinātās dienas grupas skolotāju Oksa-

nu Brokāni 24. novembrī devās ciemos uz Audriņu 

pagasta bibliotēku. Bibliotēkas vadītāja Margarita Pla-

tonova iepazīstināja bērnus ar Adventes laika galvenā 

simbola - vainaga vēsturi, nozīmi, kā arī uzaicināja 

piedalīties radošajā darbnīcā – izgatavot savu vainagu. 

Adventes vainaga tapšanas process pārvērtās par bur-

vīgu un interesantu pasaku prasmīgās un zinošās pa-

sniedzējas Margaritas vadībā.  Bērni, sadaloties divās 

grupās, domāja, līmēja, grieza... Trīs stundu rūpīgā 

darba rezultātā tapa  

Ziemassvētku sagaidī-

šanas būtiskais sim-

bols – Adventes vai-

nags, kas simbolizē 

mūžību un vienotību, 

cerību gaismas uzva-

rai pār tumsu un lai-

mīgo dzīvību. Tradici-

onāli egļu vainaga 

centrā bērni novietoja 

četras sveces, lai katru 

svētdienu aizdedzinātu 

pa vienai. Katrai sve-

cei ir sava nozīme -  

pirmā - dāvina cerību, 

otrā - apzīmē aicinājumu uz pestīšanu, trešā ir prieka 

svece, bet  ceturtā - atgādinās par  eņģeļiem un mīles-

tību. Pašu rokām izveidoto Ziemassvētku “brīnumu” 

izglītojamie nogādāja sava skolā, lai novietotu sākum-

skolas telpās un radītu burvīgu svētku sagaidīšanas 

gaisotni. Liels paldies sakām Audriņu pagasta bibli-

otēkas vadītajai Margaritai Platonovai par radošo pie-

eju, neizsīkstošo fantāziju, palīdzību jaunatnes izglīto-

šanā un lietderīga brīvā laika pavadīšanu. 

  

Oksana Brokāne, Audriņu pamatskolas skolotāja 

                                                 M.Platonovas foto 

Ar puzuru rotāti 

Ziemassvētki Audriņu pa-

matskolā. 

      Mūsu 2.klase Audriņu 

pamatskolā nav liela (tikai 8 

bērni), tomēr draudzīga un 

saliedēta. Lai piedalītos kon-

kursā “Ar puzuru rotāti Zie-

massvētki”, mēs apmeklējām 

Audriņu pagasta bibliotēku. 

Šeit kopā ar bibliotekāri Mar-

garitu Platonovu un klases 

audzinātāju Oksanu Brokāni izglītojamie izpētīja visu 

pieejamo literatūru par puzuru vēsturi un iepazinās ar 

totapšanas procesu.   

Sākās mūsu darbs ar stiebru griešanu un sa-

gatavošanu darbam. Patīkama un jautra nodarbošanās! 

Bet tālāk sekoja diezgan smags un darbietilpīgs pro-

cess, kurš prasīja daudz pa-

cietības.  

Stiebriem notīrījām mizu. 

Izmantojot adatu, ievērām 

sagataves diegā. Katrs izga-

tavoja vismaz vienu daļiņu 

lielajam kopdarbam.  

Ar pieaugušo palīdzību sa-

vienojām visas detaļas ko-

pā, izrotājām ar dabas mate-

riāliem – zīlīšu cepurēm, 

kastaņiem, čiekuriem… 

Mēs, otrklasnieki, tikai uzsākām skolas gaitas, tāpēc 

puzura tapšanas process mums nebija viegls. Tomēr 

darbs ir paveikts – mēs izgatavojām tradicionālo lat-

viešu tautas rotājumu – puzuri 

Oksana Brokāne, Audriņu pamatskolas skolotāja 

                                                  M.Platonovas foto 
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  Audriņu pamatskolas skolēni piedalās radošo 

darbu konkursā “Krāsas man apkārt” 

2016. gada beigās Aus-

trumlatvijas radošo pa-

kalpojumu centra 

“Zeimuļs” Interešu iz-

glītības nodaļa rīkoja 

radošo darbu konkursu 

“Krāsas man apkārt”. 

Darbus varēja iesniegt 

četrās kategorijās: 

video, radošie raksti - 

dzeja, pasakas, stāsti, 

teikas, tēlotājmāksla - 

zīmēti, līmēti, gleznoti 

u.c. tehnikā veidoti dar-

bi, fotomāksla. Konkursa dalībnieki bija skolēni, in-

terešu izglītības programmu dalībnieki, biedrību un 

klubu dalībnieki vecumā no 13 līdz 25 gadiem.  

 Audriņu pamatskolas 9. klases skolēni Vikto-

rija Korsaka un Arkādijs Jeršovs (klases audzinātāja 

Sandra Jeršova) piedalījās 

šajā konkursā un izvēlējās 

kategoriju fotomāksla. Tas 

deva iespēju jauniešiem 

radoši izpausties un atklāt 

savu talantu.  

13. janvārī Austrumlatvi-

jas radošo pakalpojumu 

centrā “Zeimuļs” notika šī 

konkursa apbalvoša-

nas pasākums. Apbalvoša-

nas laikā tika noskaidroti konkursa uzvarētāji, kā arī 

bija iespēja piedalīties radošajā darbnīcā kopā ar EBD 

brīvprātīgajiem. 

Mūsu jauniešu darbi nepalika novārtā. Arkā-

dijs ieguva ARPC “Zeimuļs” diplomu nominācijā 

“Mirkli tverošākais darbs”, bet Viktorija - pateicības 

rakstu par piedalīšanos konkursā. Abi skolēni saņēma 

arī pārsteiguma balvas. 

                     Sandras Jeršovas teksts un foto 

        

   Es būšu mākslinieks! 

 Klāt ir decembris - laiks, 

kad saulīte dienā lutina mūs 

arvien mazāk, sals kņudina 

degunu, leduspuķes rotā 

logu rūtis. Bet tas ir arī 

laiks, kad sākas gatavošanās 

gada sirsnīgākajiem un gaišākajiem svētkiem – Zie-

massvētkiem. Biežāk kā citos mēnešos mēs pasmai-

dām un savu prieku izrādām apkārtējiem un saviem 

mīļajiem. Vairāk kā ierasts cenšamies, lai ikvienam 

gada skaistākie svētki paietu līksmi, bez skumjām un 

nepatikšanām. Ziemassvētku laikā, kas ir brīnumu 

laiks, mēs ticam brīnumam vairāk kā jebkad.6. decem-

bra pēcpusdienā neliels pulciņš Audriņu pamatskolas 

sākumskolēnu ieradās skolas bibliotēkā uz nodarbību 

“Es būšu mākslinieks!”.  

Nodarbības mērķis - veicināt lasītprasmi un 

attīstīt radošumu. Svētku noskaņu radīja liriska mūzi-

ka un mīļas dziesmiņas. Bērni kopā ar bibliotekāri 

Sandru Jeršovu lasīja jaukus Ziemassvētku un Jaunā 

gada dzejolīšus, izvēlējās sev tīkamākos un tos ilustrē-

ja. Zīmējot, krāsojot un dziedot laiks pagāja nemanot. 

Pēc nodarbības daži bērni uzkavējās kādu laiciņu bib-

liotēkā, lai vēlreiz ielūkotos plauktā un izvēlētos sev 

grāmatiņu. 

Pateicamies par atsaucību pagarinātās dienas 

grupas skolotājai Alīnai Krasovskai!  

 

                   Sandras Jeršovas teksts un foto 
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Audriņu sākumskolas skolēni radoši sagai-

dīja Jauno 2017. gadu 

Viena no svarīgākajām prioritātēm mācī-

bu procesā sākumskolā ir jēgpilnas lasītpras-

mes veicināšana. Tāpēc Audriņu sākumskolas 

skolotājas jau otro gadu cieši sadarbojas ar pa-

gasta bibliotēku. Gandrīz katru mēnesi bibli-

otēkas radošā vadītāja Margarita Platonova 

organizē attīstošus pasākumus mūsu izglītoja-

majiem.  

Sagaidot Jauno 2017. gadu, decembrī 

mazie audrinieši cītīgi zīmēja tā simbolu – 

gaili. Putni bērnu skatījumā sanāca dažādi, bet 

visi forši – krāsaini, jautri, neprasti un burvīgi! 

Radošās darbnīcas vadītāja Margarita meista-

rīgi palīdzēja īstenot mazuļu fantāzijas – un uz 

balta papīra atdzīvojās pasakainie tēli – gailīši. 

  

Skolēniem tika dota iespēja ne tikai klu-

siņām zīmēt, bet arī pastāstīt par savām iece-

rēm, padalīties, kas ir izdevies labi, kas vēl jā-

pilnveido turpmākajā darbā. 

Visi zīmējuma konkursa dalībnieki saņē-

ma balvas. Tā radoši mēs noslēdzām 1. mācī-

bu semestri.  

     Uzsākot 2. semestri, 

Audriņu pagasta bibli-

otēkā tika organizēta 

vēl viena radošā dar-

bnīca – atklātņu darinā-

šana. Vadītāja Margari-

ta Platonova  akcentēja 

vides piesārņojuma 

problēmu, atkritumu 

samazināšanas nozīmi. 

Tāpēc atklātnes tika veidotas no pēc Jaungada 

svētkiem palikušajiem iesaiņojumiem, rotāju-

miem, vizuļiem. Tādējādi, nevajadzīgajām lie-

tām bērni uzdāvināja otro dzīvi.  

Laipni lūdzam visus ieinteresētos apmek-

lēt Audriņu pagasta bibliotēku un apskatīt mū-

su bērnu zīmējumu un rokdarbu izstādes!  

Lielu paldies sakām Audriņu pagasta bib-

liotēkas vadītājai Margaritai Platonovai par 

palīdzību bērnu brīvā laika organizēšanā, sa-

darbību ar Audriņu pamatskolas pedagogiem, 

vecākiem, izglītojamajiem! 

 

  Oksana Brokāne, Audriņu pamatskolas skolotāja 

                                                  A. Krasovskas foto  
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Pirmā semestra sasniegumi Audriņu pa-

matskolā. 

Audriņu pamatskolā ir tradīcija, katra se-

mestra beigās apbalvot zinošākos, čaklākos un 

radošākos skolēnus.  

Šajā semestrī par teicamām sekmēm tika 

apbalvoti trīs skolēni  - 2. klases skolniece Je-

lizaveta Jačeikina, 3. klases skolnieks  Iļja Ci-

ganovs un 4.klases skolniece  Milana Ovčinni-

kova.  

Par labām sekmēm tika apbalvoti seši 

skolēni - 2. klases skolēni Ņikita Narnickis un 

Artjoms Vasiļjevs, 3. klases skolēni Vladlena 

Drobate un Kristina Vasiļjeva, 5. klases skol-

niece Jelizaveta Vasiļjeva  un 6. klases skol-

nieks Iļja Višņakovs.  

Nominācijā par  kārtīgāko dienasgrāma-

tu tika apbalvoti – 4. klases skolnieces  Mila-

na Ovčinnikova  un Anastasija Putina,  5.klases 

skolniece Jelizaveta Vasiļjeva, 6. klases skol-

niece Viviāna Laškova, 7. klases skolniece Je-

ļena Putina un 9. klases skolniece Viktorija 

Korsaka. 

Nominācijā par 100% skolas apmeklējumu 

tika apbalvoti 1. klases skolēns Deniss Tiho-

mirovs, 2. klases skolēns Artjoms Vasiļjevs, 3. 

klases skolēni Vladlena Drobate, Nikita Ko-

roļkovs un Kristina Vasiļjeva, 4. klases skolēni 

Artjoms Laškovs un Andrejs Vasiļjevs, 5. kla-

ses skolnieces Jelizaveta Vasiļjeva,  Karina Ti-

homirova un Dženifera Surikova.  

Skolēni visu semestri čakli piedalijās dažādos 

skolas un ārpusskolas pasākumos, un saņēma 

skolas pateicības rakstus. 

Tika apbalvoti aktīvākie vecāki par ak-

tīvu līdzdalību un atbalstu skolas dzīvē – Aļo-

na un Oļegs Vasiļjevi, Olga Narnicka, Larisa 

Laškova, Gaļina Ciganova un Svetlana Tiho-

mirova. Paldies viņiem! 

Paldies visam skolotāju kolektīvam, 

skolēniem un viņu vecākiem par ieguldīto dar-

bu! Otrajā semestrī novēlu būt tikpat rado-

šiem, enerģiskiem un lai pietiek spēka, pacie-

tības un  veselības čakli mācīt un mācīties, uz-

krāt jaunas zināšanas, piedalīties dažādos kon-

kursos, skatēs, olimpiādēs un citos pasāku-

mos. 

Informāciju sagatavoja Audriņu pamatskolas  

skolotāja Dace Vasiļevska 

Pagājušā gada no-

galē,  laika ap-

stākļi ļāva, apvie-

nojot kultūras na-

ma, bibliotēkas un 

pagasta jauniešu 

spēkus, sakārtot autobusu pietu-

ru ciema centrā.  

Cerēsim, ka autobusu pietura 

tagad būs estētiski pieklājīga un 

uz tās sienām neradīsies atkal 

jauni “šedevri”. 

Bezmaksas 

      

 Atbildīgā par izdevumu              M.Platonova 

 

      

                            E-mail: margarita-1994@inbox.lv 

PAGASTĀ 


