
Audriņu pagasts

2015.gadā paveiktais



2015.gada 
budžeta izpilde



Pamatbudžeta ieņēmumu kopsavilkums

Kods Ieņēmumu avots
2014.gada 

izpilde
2015.gada 

izpilde

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 4889 6719

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 4036640366 31403140

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas            7

12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 95 160
13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 40264 2980

5.0. Transferti 407849407849 405595405595
18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 9264 3796
19.3.0.0. Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes 398585 401799

3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3696336963 3602136021

21.3.0.0.
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 

pašu ieņēmumi
36963 36021

Ieņēmumi no vecāku maksām 11770 11751

Ieņēmumi par telpu nomu 914 913

Ieņēmumi par zemes nomu 2301 2682

Ieņēmumi no biļešu realizācijas 1810 2169

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 17966 16956

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 2202 1550

21.4.0.0. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi         

Aizņēmums no Valsts Kases 15300

Kopā ieņēmumi 490067 466775



Kopējie pamatbudžeta ieņēmumi (%)
Kod

s
Ieņēmumu avots

2014.gada 
izpilde

2015.gada 
izpilde

%

1.0. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 4889 6719 1.4

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 40366 3140 0.7

3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 36963 36021 7.7

5.0. Transferti 407849 405595 86.9

Aizņēmums no Valsts Kases 15300 3.3

Kopā ieņēmumi 490067 466775 100

1,4% 0.7% 7.7%

86,9%

Naudas līdzekļu  atlikums
gada sākumā

Nenodokļu ieņēmumi

Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

Transferti



 Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums
 pēc funkcionālajām kategorijām 

Kods Funkcionālās kategorijas
2014. gada 

izpilde

Procentos 
no kopējā 
budžeta

2015. gada 
izpilde

Procentos no 
kopējā 

budžeta

1 Vispārējie valdības dienesti 89539 18.5 71238 15.5

3 Ekonomiskā darbība 41861 8.7 37170 8.1

4
Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana
109223 22.6 109438 23.9

5 Veselība 2453 0.5 1935 0.4

6 Atpūta, kultūra un reliģija 67895 14.1 53167 11.6

9 Izglītība 167779 34.7 180371 39.4

10 Sociālā aizsardzība 642 0.1 947 0.2

Aizņēmuma atmaksa 3956 0.8 3956 0.9

Kopā izdevumi 483348 100 458222 100



Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums pēc ekonomiskajām 
kategorijām 

2014.gada 
izpilde

Procentos no 
kopējā 

budžeta

2015.gada 
izpilde

Procentos no 
kopējā 

budžeta

Atalgojums 204790 42.4 204336 44.6

DD VSAOI 53551 11.0 56605 12.4

Komandējumi 349 0.1 258 0.1

Pakalpojumi 76218 15.7 60221 13.1

Krājumi 85555 17.7 82279 17.9

Periodika 761 0.2 664 0.1

Budžeta iestāžu nodokļu 
maksājumi

639 0.2 1187 0.3

Subsīdijas un dotācijas              

Procentu izdevumi 320 0.1 51 0.01

Pamatkapitāla veidošana 37265 7.7 36284 7.9

Sociālie pabalsti 19944 4.1 12381 2.7

Aizdevumu atmaksa 3956 0.8 3956 0.9

Kopā izdevumi 483348 100 458222 100



Speciālā budžeta avoti
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Vides fonda līdzekļu izlietojums
8879 EUR



Skolas pludmales labiekārtošana



Skolas pludmales labiekārtošana



15 atkritumu  urnas Audriņos



Bīstamo koku zāģēšana



Kapsētu labiekārtošana



Atkritumu izvākšana - pirms



Atkritumu izvākšana - rezultāts



Ceļu fonda līdzekļu izlietojums



Ceļa posms Vabaļi-Lipūri 300m



Ceļš Mazā Fiļkina 200m



Ceļš Strankaļi-Krupi 360m



Hvorobina – ceļa posms 100 m



Hvorobina – 100 m un caurteka



Kuciņi-Lovnīki (pie radara) 150m



Audriņi (pie pludmales) - pirms



Audriņi (pie pludmales) - 400m



Samrekovka – 100 m posms



Miurinīki



Novaja – sāngrāvis 400 m



Caurteku remonts un nomaiņa



Caurteku remonti – 16 gab
Lipūri-Vabaļi, remontētas 2 betona caurtekas
Pustoška-Vusari, ieguldītas 2 PP caurtekas

– remontēta 1 caurteka
Strankaļi-Krupi, ieguldīta 300 mm PP caurteka
Kuciņi-Lovnīki, caurtekas remonts
Audriņi-Zarečje, caurtekas remonts
L.Puderova-Staudži, caurtekas remonts
Audriņi (baseins), ieguldītas 3 PP caurtekas
Samrekovka, ieguldīta PP caurteka
Audriņi - Silinīki, caurtekas remonts
Vabaļi - L.Puderova, caurtekas remonts
Aļkovka, remontēta betona caurteka



Krūmu ciršana - visi galvenie ceļi



Pārējie ceļu fonda izdevumi
Pagasta ceļu greiderēšana
Degviela ceļu uzturēšanas darbiem
Sniega tīrīšanas pakalpojumi
Rezerves daļas pļaujmašīnai, traktoram
u.c.



Pagasta labiekārtošana un  
komunālā saimniecība



Skolas apkures katla nomaiņa



Kanalizācijas aku remonts



Ogļu noliktavas remonts



Atkritumu šķirošanas ieviešana



Pagasta pirts apkures remonts



Citi darbi
Zāles pļaušana
Sniega tīrīšana
Teritorijas labiekārtošana
Remonti pagasta iestādēs – saviem spēkiem

(darbinieki un stipendiāti)

Soliņu nomaiņa pie kultūras nama un ambulances
Avāriju novēršana ziemā (ūdensvads)
... un daudz citi ikdienas sīkumi



Kultūras namā



Kultūras namā

2015. gadā Audriņu Kultūras namā
organizēts 41 pasākums.

Tos apmeklēja 3035 skatītāji, mākslinieki un 
amatiermākslinieki.



Izbraukuma koncerti:
Andzeļu TN (Dagdas novads), Feimaņos, Pušā, Čornajā, Ratniekos, Strūžānos, 
Pilcenes un Strūžānu veco ļaužu pansionātos, Kaunatas  vidusskolā





5. Līnijdeju festivāls
"Zem Laimes lietussarga"



Konkursa "Sakoptākā sēta" 
dalībnieku sveikšana



Novada diena 2015



Lietus ūdens noteku uzstādīšana



Pagasta bibliotēkā

Bibliotēkas darba 
rādītāji:

Lasītāju skaits 217
Apmeklējumu skaits 

3603
Izsniegums 3849( t.sk. 

perodiskie izdevumi 
937



Jaunie grāmatu plaukti bērnu 
zālē



Bibliotēkas resursi un 
pakalpojumi
14 nosaukumu periodiskie izdevumi

7 datori ar interneta pieslēgumu

Iespieddarbu krājums 5850 eks.;

Bezmaksas bezvadu internets Wi –Fi

Bezmaksas datu bāzes Letonika , Lursoft 
(laikrakstu bibliotēka)

www.filmas.lv

Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi

Kopēšana, skenēšana un izdrukas

Uzziņu un konsultāciju sniegšana pēc 
pieprasījuma

E-dokumentu pārsūtīšana

Lasīšanas veicināšanas, izglītojošie un 
izklaides pasākumi



Lasīšanas veicināšana un 
interešu izglītība

Konkurss «Lasīsim kopā ar dzenīti!»



Lasīšanas veicināšana un 
interešu izglītība

Konkurss «Lasīsim kopā ar dzenīti!»



Sadarbība ar skolu

Ābeces svētki



Pirmsskolas izglītības iestāde



Aktu zāles remonts (izlīmētas 
tapetes, izgatavoti sienu dekori)



1,5 – 3 gadu grupas remonts 
(tapetes, piekaramie griesti)



Pārbūvēta bērnu ratiņu novietne



Nopirkts rotaļu motocikls
529.82 EUR (pamatlīdzekļi)



Nopirkts dators ar monitoru
un sniega lāpsta



Nopirkts ledusskapis, saldētava un 
gaļas mašīna - virtuvē



Audriņu pamatskola



Audriņu pamatskolas sākumskola

Veikts kosm tiskais remonts ē

 Klašu telpas (gr da, palodzes)ī

 Vestibils (lakota gr da)ī

 Kāpņutelpa

Trepju pak pienu mai aā ņ

Ieg d ts invent rsā ā ā

 Sekcija (pagarin t  grupa)ā ā

 Tāfele (za , kr ta) (1.klase)ļā ī

 Mini novusi – 2 gabali



Sekcija (pagarinātā grupa)



Tāfele (zaļā, krīta)         (1. klase)



Mini novusi – 2 gb.



Trepju pakāpienu maiņa



Audriņu pamatskolas telpas 

Veikts kosm tiskais remontsē
Garderobes (durvis un gr da)ī
Klašu telpas un kabineti
(gr du kr sošana un lakošana)ī ā
Informātikas kabinets 
(sienas un gr da)ī



Garderobes (durvis un grīda)



Kabinetu remonts 



Skolas aktu zāle



Informātikas kabinets  (sienas un grīda)



Projektu nedēļas ietvaros



Audriņu pamatskolas telpas

Virtuves bloks (sienas, griesti, gr da, ī
durvis, palodzes)

Skolas gaiteņi (griesti, sienas, gr da)ī
Sienas demontāža (vec  skolas ā

ka)ē
Sienu apstrāde ar pret-pelējuma 

līdzekli



Virtuves bloks 



Skolas gaiteņi





Sienas demontāža (vecā skolas ēka)



Audriņu pamatskolas telpas

Virtuves bloks (sienas, griesti, gr da, ī
durvis, palodzes)

Skolas gaiteņi (griesti, sienas, gr da)ī
Sienas demontāža (vec  skolas ā

ka)ē
Sienu apstrāde ar pret-pelējuma 

līdzekli



Mūzikas kabinets



Audriņu pamatskolas telpas

Virtuves bloks (sienas, griesti, gr da, ī
durvis, palodzes)

Skolas gaiteņi (griesti, sienas, gr da)ī
Sienas demontāža (vec  skolas ā

ka)ē
Sienu apstrāde ar pret-pelējuma 

līdzekli



Vitrīnas izstādēm (1.stāva vestibils)



Tāfele (fizikas kabinets)



Audriņu pamatskolas sporta zāle

Logu aizsargtīkls 

Sporta inventārs
Volejbola, basketbola, florbola 

bumbas
Vārtsargu veste un bandāža, bikses, 

ceļgalsargi, elkoņsargi
Florbola nūju komplekts
Florbola vārti



Logu aizsargtīkls (sporta zāle)



Sporta inventārs



Stacionārais dators



Vizuālās mākslas kabinets



Projekti  (Iesniegti – 8, atbalst ti – 3)ī

Latvijas vides aizsardzības fonds:

Nometne «Es vid , vide man  -2015» ē ī (7 - 15 gadi)

2500,-EUR    (L.Teirumnieka, N.Savicka, S. Viļuma)

Rēzeknes novada domes Vides aizsardzības fonds:

«Br vdabas m c bu klases ier košana»ī ā ī ī

2000,-EUR   (L.Teirumnieka)

Rēzeknes novada jaunatnes iniciatīvu projekts 
«Trenažieru iegāde vingrošanas telpai» 

300,-EUR     (L.Teirumnieka, skolēnu pašpārvalde)



Brīvdabas klase



Trenažieri



Cita darbība

«Tīrai Latvijai -2015» – makulat ras v kšana:ū ā

A4 biroja pap rs – 5 pakasī

A4 z m šanas pap rs (balts) - 6 pakasī ē ī

A4 z m šanas pap rs (melns) – 2 pakasī ē ī

 (S.Jeršova, R.Šakalovs)

MAXIMA akcija «Savai skolai» (L.Teirumnieka, 
D.Vasilevska)

«Tīrai Latvijai -2016» – makulat ras v kšanaū ā

(O.Brokāne, R.Šakalovs)

«Tīrai Latvijai -2016» » - elektrisko un elektronisko iek rtu v kšana ā ā
(O.Brokāne, R.Šakalovs)



Zviedrijas labdarības organizācijas ziedojums

 Audums

 Rotaļlietas

 Krūzītes

 Ziepes

 Tualetes papīrs

 Dvieļi

 Plastmasas trauki

 Atpūtas stūrītis

 Galdi

 Krēsli

 Soli

 Kancelejas preces

 Drēbes (darba un 
ikdienas)

 Apavi



Pasākumi
 1. septembris – Zinību 

diena

 Skolotāju diena

 Miķeļdienas gadatirgus

 Latvijas Republikas 
proklamēšanas diena

 Absolventu vakars

 Meteņi

 Skatuves runas konkurss

 Lieldienas

 Mātes diena

 Jaunais gads

 Sporta diena

 Svētā Valentīna diena

 Rudens un pavasara 
pārgājieni un ekskursijas

 Sporta sacensības

 9. klases pēdējais zvans

 Mācību gada noslēguma 
pasākums



Pateicamies  par 
entuziasmu un paveikto 

2015.gadā:
- pagasta pārvaldes darbiniekiem

- stipendiātiem un GMI darbiniekiem

- Audriņu pagasta iedzīvotājiem



Pateicība mūsu darbiniekiem



Pateicība mūsu darbiniekiem



Pateicība mūsu darbiniekiem



Pateicība stipendiātiem



Pateicība stipendiātiem



Pateicība stipendiātiem



Pateicība stipendiātiem



Pateicība pagasta iedzīvotājiem



Pateicība pagasta iedzīvotājiem



Paldies
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