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    Lietusgāzes Audriņu pagastā 

Laiks šajā vasarā mūs nav lutinājis. Vasara atnāca vē-

lu, un to pārtrauca augusta biežie lieti. Tomēr tādas 

lietusgāzes, kādas bija 23. un 24. augustā, Rēzeknes 

novadā neviens neatceras. Pārplūdušie grāvji izskaloja 

caurteku caurules, kuras netika galā ar lielajām ūdens 

masām, un mūsu pagastā vairākās vietās (Kozlovkā, 

Kļovos, Drebos, Fiļkinā, Audriņos – pie kapiem) uz 

vairākām dienām pilnīgi pārtrauca satiksmi. 

                                          Pārplūdis ceļš uz Zarečji        

Audriņos Pureņu mājās dzīvojošie pārtiku un ūdeni 

varēja saņemt, tikai ķerot tuvinieku pār straumi pār-

mestās ūdens pudeles un saiņus. Zarečjes iedzīvotāji 

vairākas dienas uz pagasta centru un veikalu gāja kā-

jām pa lauka taciņām. Tomēr visi esam laimīgi pārcie-

tuši šo ūdens stihijas spēka demonstrāciju, un tagad 

varam saskaitīt zaudējumus.       

                                                                                                                                  

                                                                                                                     

Ūdens izskalota bedre uz ceļa Greivuļos (ceļš uz zoo 

“Rozīte”) 

Ūdens pārrāvis ceļu Kozlovkā 
 

       Vislielākie zaudējumi mūsu pagastā ir lauksaim-

niekiem. Pēc provizoriskiem aprēķiniem, applūduši  

385 ha lauksaimniecības zemes ar kopējo stādījumu 

vērtību apmēram 173 000 EUR. Lauksaimniekiem 

jāpiesaka savus zaudējumus Lauku atbalsta dienestā 

līdz 2.oktobrim, kas lems par kompensāciju izmak-

sām. 

     Lietavas pilnīgi pārtrauca satiksmi uz pieciem pa-

gasta ceļiem, kopumā izskalojot 15 pagasta ceļus.  

    Šobrīd, 12.septembrī, satiksme ir atjaunota visos 

ceļa posmos, pateicoties operatīvai pagasta pārvaldes 

darbinieku (A.Melans, N.Volnuhins), stipendiātu 

(G.Jeršovs, L.Meļka) un mūsu ceļu uzturēšanas darbu  

Caurtekas remonts un ceļa atjaunošana Kozlovkā 

 

izpildītāja SIA “Digger LG” rīcībai. Tuvākā mēneša 

laikā pagasta pārvalde turpinās remontēt pārējos lietus 

sapostītos ceļus. Kopumā zaudējumi no lietusgāzēm 

uz Audriņu ceļiem ir lēsti apmēram 28 000 EUR apjo-

mā. 
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  No lietavām ir cietuši arī vairāki privātīpašumā eso-

šie servitūtu ceļi un grāvju caurtekas. Zarečjē bija iz-

skalotas divas caurtekas, uz vairākām dienām neļaujot 

cilvēkiem izbraukt ārpus mājām. Greivuļos, Aļhovkā, 

Kuciņos, Kaulačos un citur ir izskaloti māju piebrau-

camie ceļi. Pagasta pārvalde šādos gadījumos finansi-

āli diemžēl palīdzēt nevar. 

   Iedzīvotājiem ir paredzēta palīdzība saskaņā ar Soci-

ālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

35.panta otro daļu un likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 13.pantu un 27.2 panta piekto 

daļu, tas ir, palīdzība mājokļa bojāejas vai plūdu radī-

to bojājumu gadījumā. Šādos gadījumos jāvēršas pie 

sociālā darbinieka. 

   Ir paredzēta palīdzība arī bojātu caurteku atjaunoša-

nā, kas atrodas uz Valsts nozīmes ūdens notekām 

(mūsu pagastā – Liužonka, Moziča, Sūļupe, Murdiuls 

– pilna informācija internetā www.melioracija.lv). Par 

šiem bojājumiem vajag ziņot Latgales reģiona meli-

orācijas nodaļai Baznīcas ielā 22, Rēzeknē. 

   

 Informāciju un fotomateriālus sagatavoja 

 Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs 

 Einārs Aleksandrs Bindemanis 

AUDRIŅU PAGASTA PII ZIŅAS 

Zinību diena bērnudārzā 

Bērnudārzs ir otras mājas, kur bērns jūtas brīvi, ir sa-

prasts, gaidīts, radošs. Bērnudārzā bērni var brīvi rota-

ļāties, dziedāt, sportot, eksperimentēt, mācīties, jo kat-

ram ir sava sapratne par šo burvīgo iestādi, kuru mēs 

atceramies pēc tam visu mūžu.  

      1. septembris ir svētki mums visiem un mūsu bēr-

nudārzā Zinību diena sākās ar ziediem rokās, smai-

diem sejās! 

        Šajā dienā bērnudārza darbinieki organizēja leļļu 

teātri, kur galvenā varone Tince pazaudēja savu ābeci, 

bet ļoti vēlējas mācīties leļļu skolā. Mežs pilns ar brī-

numiem un dzīvniekiem, kuri labprāt vēlējās palīdzēt 

Tincei atrast skolu un ābeci! Bērniem ļoti iepatikās 

lelle Tince. Pēc uzveduma visi dejoja ar baloniem. 

Pasākums izdevās!  

        Tik daudz ziedu, dāvanu un pārsteigumu varēja 

vērot mūsu bērnudārzā. Pašiem mazākajiem vēl nobi-

ra kāda asara, jo nu diena jāpavada bez vecākiem. 

Bērnu prieks un drosme dzīvot ir apbrīnojama.  

Viņi ir tik pateicīgi un laimīgi par mirkļiem, ko pie-

dzīvo! Bērni dzīvi bauda nevilcinoties, viņu ziņkārei 

nav robežu. Lai gan ikvienam bērnam dzīvē daudz kas 

jāiemācās, ir tomēr lietas, ko viņi māca mums: 

Priecāties par to, kas mums pieder. 

Apskaut un sadoties rokās ar tiem, kurus mīlam. 

Katru dienu padarīt par labāko dienu. 

Cīnīties par to, kam ticam. 

Nekad nepārstāt mēģināt vēlreiz un vēlreiz. 

Atrast darāmo, kad kļuvis garlaicīgi. 

     Vasara pagājusi un jau iestājies rudens. Sācies 

jauns mācību gads, kurā vēlos kolēģēm vēlēt radošu 

atraktīvu ar jaunām idejām, iedvesmojušu gadu!

Mazajiem draugiem vēlu būt paklausīgiem, interesi 

par vēl neapgūto, neatlaidību, skata skaidrību, dzirdes 

asumu, tiekšanos pēc jauniem atklājumiem, lai veik-

sme pasniedz roku, prieks lai vienmēr durvis ver, lai 

gaišus saules starus katra diena sniedz! 

     Mūsu bērnudārzā mēs gaidām bērnus, kuri vēlas 

mācīties, iepazīties ar cietiem bērniem, izzināt pasauli, 

veidot jaunas iemaņas un kļūt daudz patstāvīgāki. Mēs 

centīsimies mūsu bērniem nodrošināt  tādu vidi, kurā 

viņš spētu augt un attīstīties saskaņā ar savu patieso 

iekšējo būtību, izprast un runāt par savu jūtu pasauli, 

atklāt un ikdienā attīstīt savus unikālos talantus un ra-

došumu. 

Informāciju sagatavoja pirmsskolas skolotāja  

Līvija Bobrova 

A.Bindemaņa foto 

http://www.melioracija.lv/
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    Mazie audrinieši gatavo dāvanas  

                     savam tētim 

   Tētis, tētuks, tēvs… Cik dažādi  un mīļi var nosaukt 

ļoti svarīgu personu katra bērna dzīvē. Šīs cilvēks ap-

vieno sevī vairākas īpašības - vīrišķību un rūpes, dro-

šību un maigumu. Tieši tāpēc Latvijā ir atdzīvināta 

sena tradīcija – Tēva dienas svinēšana.  

Izvēlēties dāvanu “ģimenes galvai” – atbildīga 

un svarīga lieta. Tai ir jābūt neparastai, siltuma un mī-

lestības pilnai. To visu zinot, Audriņu pagasta bibli-

otēkas vadītāja Margarita Platonova, pulcēja mazos 

audriniešus – sākumskolēnus uz radošo darbnīcu 

“Dāvana manam tētim”. Jautrās un saturīgās darboša-

nās laikā tapa lieliska dāvana – atklātne ar aplikāciju 

un neparasta zīmīte – sunītis ar siltu novēlējumu. 

Katrs bērns uzrakstīja dažas, no sirds plūstošas, ap-

sveikuma rindiņas savam tētim, lai viņš lasot sajustu 

īpašu mīlestību un cieņu.  

 

     Darbošanās process nemaz nebija viegls – mēs lī-

mējām, griezām, saskaņojām krāsas, veidojām aplikā-

cijas, rakstījām, domājām, runājām … un tikām pie 

lieliskā rezultāta – oriģināla ekskluzīvā dāvana  bija 

gatava! 

Mēs, Audriņu pamatskolas mācību spēki, izglī-

tojamie un vecāki, ļoti pateicamies pagasta bibliotēkas 

vadītājai Margaritai par prasmīgi, radoši, profesionāli 

plānotu darbu. Viņa ir mūsu lielais palīgs ne tikai iz-

glītojamo brīvā laika organizēšanā, bet arī komunikā-

cijas prasmju attīstīšanā. Lielu paldies sakām arī par 

to, ka, regulāri apmeklējot darbnīcu nodarbības, mūsu 

bērni mazāk laika velta datorspēlēm un citai nelietde-

rīgai brīvā laika pavadīšanai. Viņi mācās sadarboties, 

dalīties ar iespaidiem. Smelties pozitīvas emocijas un 

nest tās mājās – tas ir burvīgi! 

 

         Informāciju sagatavoja Oksana Brokāne 
                                         TatjanasVabales foto 

   

Audriņu pamatskolas pasākumu 

plāns (septembris, oktobris). 

07.09. - 15.09.   Izstāde “Dzejas dienas” 

21.09. Tūrisma diena 

22.09., plkst.14:00   Leļļu izrāde   

            “Vilks, kurš rija grāmatas” 

 25.09. – 29.09 Izstāde „Rudens veltes” 

 25.09. - 29.09. Drošības nedēļa skolā. 

29.09. Miķeļdienas gadatirgus. 

09.10. Skolotāju diena. 

13.10. Globālās izglītības diena. 

23.10. – 27.10. Rudens brīvlaiks. 
                                 
                                  Informāciju sagatavoja  
                                            Alīna Krasovska 

AUDRIŅU PAMATSKOLĀ 
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1.septembris – satikšanās svētki 

Saulīte klausās vasaras mākoņa stāstus, un da-
bā jūtams vēsums. Dārzos jau smaržo daudzkrāsainas 
dālijas. Gladiolu zobeni un asteru zvaigznes vērš sa-
vus skatus pret debesīm, kur drīz būs dzirdamas gāj-
putnu klaigas. Tas nozīmē, ka tuvojas pirmā skolas 
diena. 

 Klāt jaunais mācību gads ar jauniem piedzīvo-
jumiem, zināšanām, labiem darbiem un jauniem drau-
giem. Pirmā skolas diena ir svētki gan tiem, kas dodas 
uz jebkuru izglītības iestādi pirmo reizi, gan tiem, kas 
šīs durvis ver jau vairākus gadus. 

Audriņu pamatskolā šajā mācību gadā 
1.septembris īpaši nozīmīgs ir 1.klases skolniecēm 
Allai Vasiļjevai un Everitai Mičurovai, kuras uzsāk 
skolas gaitas un 9.klases meitenēm Anastasijai un Na-
deždai Jermolajevām, kurām šis ir pēdējais mācību 
gads mūsu skolā. 

Svinīgajā pasākumā skolas aktu zālē pulcējās 

skolēni, ar satraukumu savās mazajās sirsniņās, viņu 
vecāki un, protams, skolas darbinieki. Pārsteigumu 

sagādāja īpašs viesis – jautrā un skaļā Pepija Garzeķe, 
kura izteica vēlmi apmeklēt skolu un varbūt mācī-
ties.Lai labestīgs satikšanās prieks valda starp skolē-
niem, pedagogiem un vecākiem!  

Sveicam jauno mācību gadu uzsākot un vēlam:  
skolēniem  – lai zināšanu apgūšanas prieks Jūs 

pavada katru mācību dienu! 
pedagogiem – lai katra Jūsu darba diena kopā 

ar bērniem dāvā prieku un gandarījumu par paveikto!  
vecākiem – lai netrūkst spēka, pacietības un 

izpratnes, vadot savus bērnus skolas gaitās!  

  

Informāciju un fotomateriālus sagatavoja  

Audriņu pamatskolas skolotāja 

Iveta Rundāne 

 

4 

Dzejas dienas Audriņu pamatskolā 

   Literatūras cienītājiem septembris Latvijā jau vairāk 

nekā 50 gadus saistās  ar dzeju. Septembrī dzejas klāt-

būtne īpaši jūtama katrā skolā un bibliotēkā – ar izstā-

dēm, tematiskiem pasākumiem, sarunām. Dzejas die-

nu sarīkojumi tradicionāli sākas Rīgā un pamazām 

kļūst arvien apjomīgāki, kamēr pārņem visu Latviju. 

Lai gan vērienīgākie notikumi ir galvaspilsētā, tomē-

rarī mūsu skolā atzīmē šo dienu. Šogad Dzejas dienas 

Audriņu pamatskolā noritēja klusāk - latviešu valodas 

un literatūras stundu laikā, klausoties un rakstot dzeju. 

8. klases skolēni Jelena Putina, Deniss Bobovičs un 

Vladislavs Burovs “uzbūra” dzejoļus par visdažādāka-

jām tēmām. Lai būtu krāsai-

nāk, rudenim atbilstošāk, tie 

tika papildināti ar ilustrāci-

jām. Savukārt jaunākajiem 

skolēniem tika piedāvāta pre-

zentācija par Dzejas dienu 

tradīcijām. Skolas vestibilā no 

7. līdz 15. septembrim bija 

apskatāma izstāde “Dzejas 

dienas -Raiņa dienas”, bet 

bibliotēkā - jaunākās grāmatas.  

                     

                   Latviešu valodas un literatūras skolotāja  

                                                           Sandra Jeršova 

AUDRIŅU PAMATSKOLĀ 
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Sabiedriskā apspriešana par koku zāģēšanu Audriņu kapsētā 

Audriņu pagasta pārvaldes komunālais dienests, apsekojot Audriņu kapsētu, konstatēja 16 ko-

kus, kas ir pārauguši, bīstami, vai noliekušies pār kapu kopiņām un apdraud apbedījumus, kā 

arī ar saknēm bojā kapu kopiņas. 

 
 

Ievērojot pagasta iedzīvotāju intereses, pagasta pārvalde lūdz iedzīvotājus izteikt savu vie-

dokli attiecībā uz šo koku zāģēšanu vai saglabāšanu. 

Jūsu iesniegumi un ieteikumi tiks pieņemti laika posmā no 22.09.2017 līdz 06.10.2017, tele-

foniski 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 sasitošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus 

meža Rēzeknes novadā”. 

Informāciju un fotomateriālus sagatavoja 
Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs Einārs Aleksandrs Bindemanis 

Atrašanās vie- Koku suga Koku stumbra di- Skaits 
Kopā 

Audriņu kap-

sēta 

  

  

  

  

  

Kļava 25-35 cm 

50 cm 

5 

1 

6 

Priede 45 cm 

30 cm 

2 

3 

5 

Bērzs 60 cm 

25-40 cm 

1 

4 

5 
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Šis augusts ir bijis pārdomu laiks mūsu kultūras 
namam. Svinējām Audriņu KN 55.dzimšanas dienu. 
Katra dzimšanas diena ir brīdis, kad var pārdomāt pa-
veikto un iecerēt jaunus plānus, pasākumus...Vēlamies 
pateikties visiem viesiem, kas ieradās uz svētku pasā-
kumu, ka arī atbalstīja to: Rēzeknes novada Domei, 
Audriņu pagasta pārvaldei, Latvijas Saeimas deputā-
tam Ivanam Ribakovam, Ratnieku TN, Veremu TN, 
Dubuļu TN, Dricānu KN , Riebiņu KN pašdarbnie-
kiem un visiem skatītājiem. 

Esam organizējuši pēdējās augusta dienās arī bez-

maksas lietotu apģērbu saņemšanu pagasta iedzīvotā-

jiem. Tos varēja saņemt Audriņu kultūras namā visi, 

kam ģimenēs ir bērni - mazi un lieli, kā arī visi, kam 

tas bija nepieciešams. Akciju atbalstīja Audriņu pa-

gasta pārvalde, trūcīgo atbalsta biedrība DACE Rīgā 

un lietotu apģērbu veikals “” Rēzeknē, SIA NB&NAV

-  transporta sponsori apģērbam. Paldies visiem, kas 

ieradās un atbalstīja šo pasākumu. 

Arī izbraukumu pasākumi notiek rudens sākuma. 

10.septembrī vokālais ansamblis “Ivolga” priecēja ar 

savām dziesmām Silmalas seniorus viņiem veltītajā 

pasākumā. 

Vēlētos atgādināt visiem pagasta iedzīvotājiem, 

ka oktobrī atsāksies visu kolektīvu regulārie mēģinā-

jumi. Lūdzam pieteikties visus, kam ir vēlēšanās jautri 

pavadīt laiku un daudzveidot savu ikdienu mūsu ko-

lektīvos: 

Krievu dziesmu ansamblis “IVOLGA”vad.Ieva 

Lubāne 

Meiteņu vokālais ansamblis “PODZIŅAS” 

vad.Ieva Lubāne 

Krievu amatierteātris “POTEŠŅIKI” vad.Tatjana 

Putina 

Interešu pulcina vadītājs Ivans Putins Brīvā laika 

pavadīšanas centrā strādā pirmdienās un trešdienās no 

plkst.17:30 līdz 21:00 

Labprāt uzklausīsim arī jūsu priekšlikumus un 

vēlējumus personīgi Audriņu KN darba laikā - dar-

bdienās no plkst.9:00 līdz 17:30                                  

vai pa tālr. 25412872,64640318 

                             

               Audriņu KN vadītāja Tamāra Smirnova 
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AFIŠAS 

           6.oktobrī plkst.16:00 

Rīgas cirka “OKI-DOKI” izrāde 

Programmā: burvju triki, klaunu      

priekšnesumi un sīko dzīvnieku   

parāde. Ieeja:1,50 eiro 

                     28.oktobrī plkst.20:00  

         VAKARS ŠANSONA STILĀ 

           Groziņu vakars. Ieeja:1,50 eiro 

        Lūgums no 1.oktobra rezervēt galdiņus  

pa t.25412872, 64640318 vai personīgi Audriņu KN 

Bezmaksas 

           Atbildīgā par izdevumu              M.Platonova 

                                   

                         E-mail: margarita-1994@inbox.lv 


