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AUDRIŅU KN AFIŠA
19.augustā plkts. 14:00

Pasākums veltīts Audriņu KN
55 gadu jubilejai!
AUDRIŅU PAGASTA PĀRVALDES ZIŅAS
tiek reģistrēta tikai 1920.gadā. Laikā no 1922.1937.gadam tiek celts jaunais dievnams, kas
saglabājies līdz pat šodienai. Neparasti, ka jaunā
celtne tika būvēta ap veco tā, ka dievkalpojumi notika
visu celtniecības laiku. Kokmateriālus sagādājis
Stabrovkas iedzīvotājs Astratons Kateščenkovs, bet
būvdarbus veicis Ivans Astratovs ar saviem dēliem no
Makašanu pagasta Maļinovkas ciema. Kad jaunais
dievnams bija pabeigts, veco, izjaucot pa baļķiem,
iznesa laukā. 1939.gadā tiek uzstādīts Liepājas drāšu
fabrikā ražotais zvans. 20.gs. 40.gadu beigās padomju
2017. gada 28.jūnijā ar Lauku atbalsta dienesta vara bija lēmusi ierīkot dievnamā klēti, tomēr šo
lēmumu tika atbalstīts Puderevas vecticībnieku lēmumu izdevās neīstenot. (fakti no V.Nikonova
draudzes projekts baznīcas fasādes krāsojuma grāmatas “Staroverije Latgaliji”, 2008.).
atjaunošanai, lietus noteku uzstādīšanai un žoga
Arī šobrīd dievnamā joprojām notiek regulāri
remontam. Projekts “Puderovas vecticībnieku
lūgšanu nama saglabāšana” ir atbalstīts Eiropas dievkalpojumi. Dievnams ir labi uzturēts, pateicoties
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) draudzes vecākā F.Lukjanova gādībai, tomēr laiks
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- dara savu – ir nepieciešami remonti gan fasādē, gan
2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana iekštelpās.
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības
Projekta realizācijas gaitā tiks noņemts vecais
stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla krāsojums no baznīcas fasādes un tā pārkrāsota ar
attīstības iniciatīvas” ietvaros.
ekoloģisku lineļļas krāsu, nomainīti un remontēti
Projekta mērķis ir atjaunot pagastam nozīmīgu baznīcas logi, tiks uzstādītas lietus ūdens notekas,
vietējās arhitektūras pieminekli, veicināt Audriņu saremontēts žogs un baznīcas lielie vārti, pārkrāsoti
pagasta iedzīvotājiem svarīgu sabiedrisko un reliģisko baznīcas kupoli, kapitāli izremontētas krāsnis un
tradīciju saglabāšanu, atbalstīt vietējo vecticībnieku ierīkota apsardzes signalizācija.
kopienu. Audriņu pagasta iedzīvotāju lielākā daļa ir
Projekta kopējais budžets ir 29975,11 EUR (ar
vecticībnieki.
PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 26977,60
Puderovas vecticībnieku kopiena bijusi viena no EUR, līdzfinansējums - 2997,51 EUR, kas tiks
vecākajām un lielākajām Rēzeknes novadā. Dažādos nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu
dokumentos minēti atšķirīgi tās dibināšanas laiki, bet pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem. Projekts tiek
iespējams, tas noticis 1719.gadā. Dokumentālas īstenots laika periodā līdz 2019.gada 16.jūnijam.
Projekta vadītājs Aleksandrs Bindemanis
liecības par dievnama eksistenci saglabājušās no
1826.gada. Puderovas vecticībnieku kopiena oficiāli
(20240381, aleksandrs.bindemanis@audrini.lv1)
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Sabiedriskā apspriešana par
koku zāģēšanu Rēzeknes iela 1
Audriņi, Audriņu pagastā

parakstījuši 12 cilvēki – “Rēzeknes iela 1” un
“Rēzeknes iela 2” iedzīvotāji.
Komunālajam dienestam apsekojot Rēzeknes
iela 1 , ir konstatēts 1 koks (vecs, atrodas
tuvu pie ēkas, ar zariem skar ēkas sienas).
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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 26.07.2017 līdz 9.08.2017,
telefoniski vai personīgi Rēzeknes novada
pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldē, Lidicas
iela 17, Audriņos, Audriņu pagastā, Rēzeknes
novadā, pie lietvedes, tel: 64628241,
64628222.
Pēc viedokļu apkopošanas, Audriņu pagasta
pārvalde rīkosies saskaņā ar Rēzeknes novada
pašvaldības
2012.gada
15.novembra
sasitošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku
ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.
Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs
Audriņu pagasta pārvaldē ir saņemts
iesniegums ar lūgumu atļaut nozāģēt Audriņu
ciemā Rēzeknes ielā 1 esošo pāraugušo,
novecojušo un bīstamo koku – bērzu. Koks ir
vecs, to zari krīt un apdraud cilvēkus, rada
mitrumu ēkā un bīstamību vēja laikā. Vēstuli
2

Einārs Aleksandrs Bindemanis
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Audriņu Kultūras nama skatuvei
tiks pašūti jauni aizkari par
ELFLA līdzekļiem.

2017.gada 28.jūnijā ir apstiprināts Rēzeknes
novada pašvaldības projekts “Audriņu pagasta
kultūras nama aizkaru maiņa”, kurš tika
iesniegts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu
partnerība” izsludinātajā ES ELFLA projektu
iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020.gadam
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Projekta mērķis ir uzlabot Audriņu kultūras
nama aizkaru sistēmu un nomainīt aizkarus,
uzlabot skatuves vizuālo izskatu un nodrošināt
labāku pasākumu kvalitāti. Tiks uzlabota arī
pasākumu drošība, jo šobrīd esošie skatuves
aizkari neatbilst ugunsdrošības prasībām.
Audriņu kultūras nams ir pagasta sabiedriskais
centrs. Kultūras namā jau 20 gadus darbojas
amatierteātris “Potešniki” ar 12 dalībniekiem;
8 gadus jau dzied sieviešu krievu dziesmu
ansamblis “Ivolga” ar 12 dalībniekiem; strādā
bērnu vokālais ansamblis “Podziņas” - 6
dalībnieces. Ir atvērts iedzīvotāju brīvā laika
pavadīšanas centrs, īpaši populārs jauniešu
vidū, kuri tur spēlē galda spēles, kopīgi
3

nodarbojas ar sportu un piedalās pasākumos
ārpus pagasta.Katru gadu Audriņu kultūras
nams realizē ap 30 pasākumus pagasta un
novada iedzīvotājiem. Šeit tradicionāli notiek
pasākumi, kas pulcē skatītājus ne tikai no
Audriņiem, bet arī no citiem pagastiem un
novadiem:

Audriņu traģēdijas piemiņas pasākums
katru gadu pulcē ap 200 dalībnieku no
visas Latvijas un ārzemēm
Līnijdeju festivāls “ Zem laimes
lietussarga”(šogad - 7.gadu) - līdz 200
dalībnieki no 4 novadiem.
Ziemassvētku pasākums pulcē ap 200
apmeklētājus no Rēzeknes un citiem
novadiem
Teātra un izklaides pasākumus regulāri
apmeklē un tajos piedalās 50-200
Rēzeknes un citu novadu iedzīvotāji.
Projekta kopējais budžets ir 8154,77 EUR (ar
PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb
7339,29 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 815,48 EUR, kas tiks nodrošināts no Rēzeknes
novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes
budžeta līdzekļiem. Projekts tiek īstenots laika
periodā līdz 2017.gada 31.decembrim.
Projekta vadītājs Aleksandrs Bindemanis (20240381,
aleksandrs.bindemanis@audrini.lv )
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Audriņu pamatskola bērnu vides festivālā
“Tīrai Latvijai!” Tērvetē

pasākumos. Skolēniem un skolotājiem bija iespēja
piedalīties izzinošās un izglītojošās spēlēs, radošās
darbnīcās, akcentējot videi draudzīgu un veselīgu
“Zaļā josta” trīspadsmito gadu pēc kārtas rīkoja
dzīvesveidu, noklausīties Laura Reinika un Elzas
makulatūras vākšanas kampaņu Latvijas izglītības
Rozentāles koncertu, pabūt Tērvetes dabas parkā, kur
iestādēs. 26. maijā, Tērvetes silos norisinājās gada
mīt dažādi pasaku tēli un, protams, papriecāties par
vērienīgākais vides un veselīgas atpūtas festivāls
krāšņajiem taureņiem “Taureņu mājā”. Ceļš bija tāls
"Tīrai Latvijai!". Festivāls orientēts uz zaļa,
un brauciens diezgan nogurdinošs, bet pozitīvās
ilgtspējīga, dabai un cilvēkam draudzīga dzīvesveida
emocijas un spilgtie iespaidi kompensē visu, tāpēc
popularizēšanu, īpaši godinot un izceļot cilvēkus, kas
atmiņas par šo ceļojumu saglabāsies ilgi. Audriņu
ikdienā praksē snieguši būtisku ieguldījumu vides
pamatskolas skolēni, viņu vecāki, skolotāji, pārējie
ilgtspējas kvalitātes uzlabošanā un atkritumu
darbinieki palīdzēja, lai šajā mācību gadā tiktu savākti
apsaimniekošanas attīstībā valstī. Festivālā "Zaļā
14261 kg makulatūras. Visiem paldies!
josta" un vairāk nekā 30 partneri gādāja par plašu
Audriņu pamatskolas skolotājas Dace Vasilevska
bezmaksas aktivitāšu programmu visai ģimenei.Uz šo
Iveta Rundāne
pasākumu brauca arī Audriņu pamatskolas skolēni,
kuri piedalījās izzinošos, saistošos un atraktīvos
AUDRIŅU PAMATSKOLAS ZIŅAS

Tūrisma diena Audriņu pamatskolā

disciplīnas un uzdevumi tika vērtēti pēc ātruma
izpildīšanas un pareizām atbildēm.Visvairāk punktu
ieguva 4. klases skolēni, 2. vietu ieguva 6. klases
skolēni un 3. vietu ieguva 5. klases skolēni. Visas
pirmās trīs vietas tika apbalvotas ar diplomiem un
saldām balvām. Pārējās klases saņēma sertifikātu par
labiem sasniegumiem tūrisma dienā. Par drosmi un
centību sacensties ar vecākajām klasēm 1. klase tika
apbalvota arī ar konfektēm.

Šī gada 30. maijā Audriņu pamatskolā notika
Tūrisma diena, kur piedalījās 1.-6. klases ar saviem
klases audzinātājiem. Tūrisma dienas mērķis bija
sniegt iespēju klases audzinātājiem un viņu
audzēkņiem pozitīvi, sportiski un izglītojoši
draudzīgajā atmosfērā pavadīt pēdējo mācību dienu
šajā mācību gadā. Pasākuma laikā varēja apskatīt
Rēzeknes novada tūrisma objektu informatīvās
Pēc skolēnu atsauksmēm un viņu emocijām,
bukletes.Tūrisma dienā notika orientēšanās sacensības
Audriņu pamatskolas apkārtnē, viktorīnas par varam secināt, ka Tūrisma diena Audriņu pamatskolā
Rēzeknes novada tūrisma objektiem un tūrisma karšu pagāja draudzīgā un pozitīvā atmosfērā.
simbolu apzīmējumiem, ka arī pasākuma noslēguma
Audriņu pamatskolas sporta skolotāja
beigās notika stafete. Visas iepriekšminētās
Jesēnija Masaļska
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"Kurš gudroiks: zyrgs voi mašeņa?" pieredzes daļām, kas turklāt nebūt nav
obligāta saskarsmē ar zirgiem. Darbojoties ar
zirgiem, viņi šķiet skaisti, gudri dzīvnieki, bet
mēs īpaši neaizdomājamies par cilvēka un
zirga saskarsmi, taču ar fiziskām prasmēm
vien par maz, jo pat pacietīgie un labi
audzinātie zirgi, kuriem it kā būtu padevīgi
jāklausa ikviena jātnieka norādēm, katru reizi
sniedz vielu pārdomām par sevi, savu
attieksmi un rīcību.

Daudziem no mums šī frāze ir dzirdēta
un neviļus izraisa smaidu, atceroties par
izteiktās frāzes apstākļiem un dalībniekiem.
Bet šis stāsts ir par ko citu.
30.maijā Audriņu pamatskolas 7. un
8.klases skolēniem projekta Nr.8.3.5.0/16/
I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” Karjeras
izglītības atbalsta pasākuma “Zirgkopja
Zirgu aprūpe arī ir īpašs pasākums. Tas
meistarklase” ietvaros bija lieliska iespēja ir jāveic ar lielu atbildības un pienākuma
piedalīties parktiskajā nodarbībā zirgu sētā sajūtu. Zirgu apmācībā un treniņos izmanto
“Untumos”.
dažādas metodes, skolas un pieejas.
Cilvēka sadarbība ar zirgu ir veidojusies
Skolēni ar lielu sajūsmu stāstīja par
daudzu gadsimtu gaitā, taču, šķiet, tikai savu pirmo tikšanos ar zirgu. Dalījās
mūsdienās vairāk nekā agrāk šīs savstarpējās iespaidos,kurus viņi guva šajā brīdī, atrodoties
attiecības ir kļuvušas godīgas un brīvas. Zirgu zirgu sētā.
var uztvert kā dzīvnieku, kurš darbojas
Liels paldies par pozitīvajām emocijām
instinktu, refleksu un iemācītu rīcību līmenī,
taču ar zirgu var veidot saikni un sarunāties arī un enerģētisko lādiņu, ko saņēmām zirgu sētas
darbiniekiem
un
projekta
intelektuālā, enerģētiskā un pat garīgā līmenī. “Untumi”
Ikviena mūsu nodarbe, treniņš, spēle, kopīga organizētajiem.
pastaiga un ikdienas saskarsme var būt kā
Audriņu pamatskolas skolotāja Iveta Rundāne
saruna divu ķermeņu, prātu un dvēseļu starpā.
Jāšana ir tikai viena no kopā būšanas
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Jauna ceļa sākumā…

audzinātājām, vecākiem. Viņi aizdedza trīs
sveces. Pirmo sveci - par skolotājiem. Šo
deviņu gadu laikā skolotāji bija tie cilvēki, kas
attīstīja skolēnu talantus, kas juta līdzi gan
svētkos, gan ikdienā. Skolotāji un klases
audzinātāji
bija
pirmie,
kas
savas
rūpes izpauda uzreiz pēc mājas sliekšņa
atstāšanas, viņi iemācīja nebaidīties, klausīt
savai sirds balsij. Otro sveci aizdedza par
skolēniem, jo viņi ir mūsu skolas bagātība un
vērtība.
Trešo sveci – par vecākiem. Viņi ir
visstiprākais atbalsts dzīvē. Vecāki savos
bērnos redz savu spoguļattēlu, savu sapņu
piepildījumu. Deviņus gadus bērni bija viņu
saikne ar skolu, šajā dienā šis periods
noslēdzās arī viņiem.

10. jūnijā mākoņi bija tik balti, margrietiņas
tik smaidīgas, bet magones tik sarkanas, jo
atkal pienāca brīdis klāt, tāds savādāks –
skolas izlaidums. Tas ir veiksmes brīdis, uz
kuru Audriņu pamatskolas audzēkņi Arkādijs
Jeršovs, Viktorija Korsaka, Konstantīns
Kļovs, Vjačeslavs Rastopčins un Liana
Razumejeva gāja deviņus gadus.
9. klase - tās ir krustceles. Dažs droši
spers soli pāri skolas slieksnim un turpinās
izglītību tehnikumā, cits uzsāks mācības 10.
klasē. Bet tas jau būs cits stāsts un cita klase.
Pirms deviņiem gadiem skolas gaitas
uzsāka braši zēni un mazas meitenītes. Šajā
svinīgajā dienā šie brašie zēni un mazās
Lai saules siltie stari, lietus lāšu
meitenes nebija nobijušies, viņi izskatījās
svaigums, varavīksnes krāšņums un ziedošās
pārliecināti, lepni par paveikto, jo iegūs pirmo
pļavas piepilda absolventu dvēseles, dodot
nopietno dokumentu par pamatizglītību.
spēku jaunam ceļa sākumam!
Absolventi izteica pateicības vārdus
Sandra Jeršova, klases audzinātāja
visiem
skolas
darbiniekiem,
klases
Bezmaksas
Atbildīgā par izdevumu

M.Platonova

E-mail: margarita-1994@inbox.lv
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