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                                            AUDRIŅU  PAGASTA PĀRVALDES ZIŅAS 

  Pabeigts Puderovas vecticībnieku  
lūgšanu nama remonts 

 
2018.gada oktobra sākumā tika pabeigts remonts 

Puderovas vecticībnieku lūgšanu namā. Darbi pie 
dievnama remonta sākās jau agrā pavasarī. Tika izcelti 
satrupējušie logu rāmji un aizvesti uz restaurācijas 
darbnīcu. Tur pēc parauga izgatavotās precīzās logu 
kopijas tika ievietotas atpakaļ fasādē pēc tās nokrāso-
šanas. 

Tiklīdz laika apstākļi ļāva, restauratori ķērās pie 
baznīcas fasādes. Tā tika rūpīgi attīrīta no vecās pa-
domju laika eļļas krāsas kārtām, kuras jau bija sākušas 
nolobīties. Kad visas teju 90 gadu laikā uzklātās krā-
sas kārtas bija noņemtas, atklājās fasādes bojātie dēļi. 
Nācās nomainīt apakšējās dēļu rindas. Kopumā lielākā 
daļa fasādes dēļu bija labā stāvoklī pat pēc 90 gadu 
lietošanas, tāpēc tos tika nolemts atstāt. Notīrītā fasā-
de nokrāsota no jauna divās kārtās ar lineļļas – alkīda 
krāsu, kuru ieteica baznīcas atjaunošanas projekta au-
tore arhitekte Dace Lukševica. Pēc ūdens noteku uz-
stādīšanas, atjaunotā fasāde gatava kalpot vēl vismaz 
100 gadus. 

Iekštelpās tika nomainītas abas lielās apaļās 
krāsnis un pārmūrēti dūmeņi līdz bēniņiem. Gar baz-
nīcas sienu izveidota betona apmale, lai lietus un snie-
ga ūdens neaizkavētos baznīcas teritorijā. Tāpat tika 
veikta baznīcas torņu un visu skārda detaļu krāsošana 
ar rūsas izturīgu krāsu. 

Ķeroties pie baznīcas žoga remonta, tika konsta-

tēts, ka lielākā daļa veco betona stabiņu ir pārlūzuši un 
vairāk nav izmantojami. Lai iekļautos ierobežotajā 
remonta budžetā, draudzei tika piedāvāts uzstādīt 
jaunu paneļu žogu. Šis priekšlikums tika atbalstīts. 
Šobrīd ap baznīcu ir jauns žogs, kura iekšpusē apkārt 
baznīcai būs tūju dzīvžogs. Savukārt lūgšanu nama 
lielie goda vārti tika izgatavoti jauni pēc iepriekšējo 
vārtu parauga. Neskarti palika mazie ieejas vārtiņi. 
Visus restaurācijas darbus veica SIA “SPERO SK”, 
kurai tā nav pirmā atjaunotā kulta celtne. Celtnieku 
akurāto darbu un uzmanību pret detaļām atzīmēja visi 
draudzes locekļi, kuri apmeklēja baznīcu remonta lai-
kā. Darba gaitā risinājumu apspriešanā un ar palīdzību 
piedalījās arī pagasta komunālā dienesta darbinieki 
(V.Vabaļs, S.Gražuļs, A.Melans, N.Volnuhins), savu-
kārt pagasta iedzīvotāji un algoto darbu darbinieki sa-
kopa baznīcas teritoriju un palīdzēja sagatavot malku 
ziemai. Tādējādi lūgšanu nama remontdarbi bija ko-
pīgs Puderovas vecticībnieku draudzes darbs. 

        
 
 
 
 
 

          

            
            Mums ticis viszilākais ezers 
           Un rudākais rudzu lauks. 
           Visbaltākā bērzu birze, 
           Vismelnākais rupjmaizes klaips. 
           Un tieši Latvijai ticis 
           Vissvētākais debesu jums, 
           Jo savu visskaistāko zemi 
           Dievs ir atdevis mums. 
                                 /L. Vāczemnieks/  

    Svinīgu un skaistu Latvijas simtgadi  !    

     AUDRIŅU BALSS  
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Darbus noslēdza apsardzes firma “LDMC”, kura 
ēkā uzstādīja apsardzes signalizāciju. Tika pievienota 
arī ugunsgrēka (dūmu) signalizācija, kas padara ēku 
drošāku. 

Šobrīd draudze atjaunotajā lūgšanu namā ir jau 
novadījusi vairākus dievkalpojumus. Pēc draudzes 
padomes priekšsēdētāja F.Lukjanova vārdiem, jaunās 
krāsnis ļoti labi piesilda telpu, un baznīcā ir mājīgi. 

Lūgšanu nama restaurācijas projekts bija iespē-
jams, pateicoties ELFLA programmas “LEADER” 
finansiālajam atbalstam. 10% no visām projekta iz-
maksām sedza Audriņu pagasta pārvalde, bet 90% bija 
Eiropas finansējums. Projekts tika apstiprināts jau 
2017. gada 28.jūnijā ar Lauku atbalsta dienesta lēmu-
mu. Projekts “Puderovas vecticībnieku lūgšanu na-
ma saglabāšana” ir atbalstīts Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasā-
kuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības vir-
zītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. 
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. 

Projekta mērķis ir atjaunot pagastam nozīmīgu 
vietējās arhitektūras pieminekli, veicināt Audriņu pa-
gasta iedzīvotājiem svarīgu sabiedrisko un reliģisko 

tradīciju saglabāšanu, atbalstīt vietējo vecticībnieku 
kopienu. Audriņu pagasta iedzīvotāju lielākā daļa ir 
vecticībnieki. 

Puderovas vecticībnieku kopiena bijusi viena no vecā-
kajām un lielākajām Rēzeknes novadā. Dažādos doku-

mentos minēti atšķirīgi tās dibināšanas laiki, bet ie-
spējams, tas noticis 1719.gadā. Dokumentālas liecī-

bas par dievnama eksistenci saglabājušās no 
1826.gada. Puderovas vecticībnieku kopiena oficiāli 

tiek reģistrēta tikai 1920.gadā. Laikā no 1922.- 
1937.gadam tiek celts jaunais dievnams, kas saglabā-

jies līdz pat šodienai. Neparasti, ka jaunā celtne tika 
būvēta ap veco tā, ka dievkalpojumi notika visu celt-
niecības laiku. Kokmateriālus sagādājis Stabrovkas 
iedzīvotājs Astratons Kateščenkovs, bet būvdarbus 

veicis Ivans Astratovs ar saviem dēliem no Makašanu-
pagasta Maļinovkas ciema. Kad jaunais dievnams bi-

ja pabeigts, veco, izjaucot pa baļķiem, iznesa laukā. 
1939.gadā tiek uzstādīts Liepājas drāšu fabrikā ražo-

tais zvans. 20.gs. 40.gadu beigās padomju vara bija 
lēmusi ierīkot dievnamā klēti, tomēr šo lēmumu izde-

vās neīstenot. (fakti no V.Nikonova grāmatas 
“Staroverije Latgaliji”, 2008.). 

Arī šobrīd dievnamā notiek regulāri dievkalpoju-
mi. Dievnams ir labi uzturēts, pateicoties draudzes 
vecākā F.Lukjanova gādībai. 

Projekta kopējais budžets ir 29975,11 EUR (ar 
PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 26977,60 
EUR, līdzfinansējums - 2997,51 EUR, kas tiks nodro-
šināts no Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pa-
gasta pārvaldes budžeta līdzekļiem. Projekts tika īste-
nots laika periodā līdz 2018.gada oktobrim. 

Informāciju sagatavoja projekta vadītājs  
Aleksandrs Bindemanis (mob.20240381, 

 aleksandrs.bindemanis@audrini.lv ) 
                                                                         

Uzņēmēju dienas Latgalē                      
2018.  

     Audriņu pamatskolas 7.-9.klašu skolēni kopā 
ar skolotājām piektdien,2018.gada 

21.septembrī , devās uz LTRK organizēto pasā-
kumu “Uzņēmēju dienas Latgalē 2018”, kurš 

notika Latgales Vēstniecībā GORS. Pasākuma 
mērķis bija pilnveidot zināšanas par to, kā būt 

veiksmīgam jaunietim mūsdienu darba tirgū. No 
paša rīta skolēni apmeklēja CV-Online uzņēmu-

ma organizēto semināru “Kā būt veiksmīgam 
jaunietim mūsdienu darba tirgū”. CV-Online ir 
vadošais interneta personāla atlases uzņēmums 
Baltijā, kurš pārvalda arī karjeras un darba por-
tālus - cv.lv un visidarbi.lv. Semināra laikā sko-

lēni uzzināja par pieprasītākajām profesijām  

mūsdienu darba tirgū un  kas ir nepieciešams 
veiksmīgas karjeras īstenošanai.      

Turpinājums 3.lpp. 

AUDRIŅU PAMATSKOLĀ 
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«Zinātnieku nakts - 2018». 

   «Zinātnieku nakts» ir Eiropas līmeņa projekts, kurš 
septembra nogalē organizē dažādus pasākumus vairāk 
nekā 250 Eiropas pilsētās, popularizējot zinātni un tās 
sasniegumus; ļauj plašākai sabiedrībai ielūkoties 
zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos. 

   28. septembrī Rēzekne tehnoloģiju akadēmijā noro-
sinājās Zinātnieku nakts -2018, kuras ietvaros tika rī-
koti dažādi pasākumi ar ļoti plašu programmu: iespēja 
apmeklēt modernākās inženierzinātņu laboratorijas 
Baltijā, vērot to darbību un pašiem piedalīties eksperi-
mentos; 

 satikt zinošus dažādu jomu pārstāvjus, uzdot sev 
interesējošus jautājumus par sociālo, humanitāro, pe-
dagoģisko, eksakto sfēru; 
 klausīties izzinošas lekcijas un diskutēt ar RTA 
mācībspēkiem un studentiem; 
 apmeklēt bērnu rotaļu istabu un piedalīties ekspe-
rimentos; 
 radošajās darbnīcās atklāt savus talantus; 
 pārbaudīt spēkus veiklībā, veicot nakts orientēša-
nās trasi; 

piedalīties konkursā-eksperimentā «Dod iespēju 
«Kotiņu» pērļu grūbām sevi pierādīt!», kurā 
skolēni praktiski darbosies, realizējot savu 
jaunradīto ēdienu receptes. 

Šogad (jubilejas gadā)  pasākuma  tēma bija: 
«Zinātne veido mūs».  

Audriņu pamatskolas 5., 6., 8. un 9. klase skolēni 
ar lielu prieku piedalījas «Zinātnieku nakts 
2018» pasākumos. 

Katru gadu dalībnieku skaits arvien pieaug. Priecē 
tas, ka mūsu skolas skolēniem bija tāda iespēja 
apmeklēt šo pasākumu.  

«Zinātnieku nakts» – tie ir eksperimenti, 
izaicinājumi, iedvesma, kustība un prieks. 

      Audriņu pamatskolas  
skolotāja Alla Vorobjova. 

Semināra lektore detalizēti pastāstīja par to, 
cik svarīgi ir pareizi sastadīt savu CV, uzrakstīt moti-
vācijas vēstuli un kā sagatovoties un veiksmīgi iziet 
daba interviju ar potenciālo darba devēju. Semināra 
noslēguma daļā uzstājās SIA Nemo, Latvijas lielākā 
modes apģērbu rūpnīca, pārstāve, kura pastāstīja par 
rūpnīcas vēsturi un darbību. Rūpnīcai ir filiāles Krās-
lavā, Ludzā un Gulbenē, kur ir nodarbināti vairāk kā 
200 darbinieku. Rūpnīca aicina darbā ne tikai šuvējus 
un drēbniekus, bet arī šūšanas tehnologus, ražošanas 
procesa meistarus un klientu un iepirkuma speciālis-
tus. Prezentācija beidzās ar divu jaunu dizaineru ko-
lekciju modes skati. Modes kolekcijas ir ļoti mūsdie-
nīgas un patika skolēniem un skolotājām. Pēc seminā-
ra apmeklēšanas bija iespēja apskatīt dažādu uzņēmu-
mu, organizāciju un mācību iestāžu ekspozīcijas, kā 
arī uzdot jautājumus un uzzināt par karjeras iespējām. 
Ekspozīcijā bija pārstāvēti dažādi Latgales novadi. 
Lielāko skolēnu interesi izraisīja Nacionālo bruņoto 
spēku rekrutēšanas un atlases centrs, arī meitenes pār-
baudīja savus spēkus un guva balvas. Apskatot visus 

stendus un nodegustējot vietējo uzņēmēju produkciju, 
devāmies mājās. 

 
Skolotājas Jeļena Čelbajeva un Rudīte Vaišļa 
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                       Rudens svētki.  

   Tradicionāli mūsu iestādē notika Miķeļdienas svinē-

šana. Miķeļi ir rudens saulgriežu laiks. Pēc Miķeļiem 

dienas kļūst īsākas, naktis- garākas. Tie ir ražas no-

vākšanas svētki. Miķeļdienas rotaļās tiek rādīts spēks 

un izveicība. Līdz Miķeļiem bija jāpabeidz visi lauku 

darbi, jo tad ziemai vārti vaļā. Mūsu bērni dejoja, spē-

lējās, dziedāja un priecājās kopā ar Rudeni, Saulīti un 

Mākonīti. Svētki bija ļoti jautri un pozitīvi. Prieks, ka 

mūsu bērni ievēro senlatviešu tradīcijas. 

                                 Pirmsskolas skolotāja Līvija Bobrova 

AUDRIŅU PAMATSKOLĀ (PIRMSSKOLĀ) 
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   Zibakcija “Esi kustīgs! Esi veselīgs!”     
     25.septembī Audriņu pamatskolas pirmsskolas 

grupiņu bērni un skolotāji piedalījas Zibakcijā “Esi 

kustīgs! Esi veselīgs!”  Šajā dienā pat saulīte izlīda no 

mākoņiem, lai uzmundrinātu mūsu dalībniekus. Visi 

saņēma daudz enerģijas un pozitīvas emocijas visai 

dienai. 

                                                                                                                      

Pirmsskolas skolotājs Aleksandrs Mališevs 

          

AUDRIŅU PAMATSKOLĀ (PIRMSSKOLĀ) 

AUDRIŅU PAMATSKOLĀ 

        Dzejas rīts 

3. oktobra rīts Audriņu pamatskolā sākās nepa-
rasti. Neskatoties uz vēsu un lietaino laiku aiz skolas 
logiem, pasākuma zālē valdīja poētiskais noskaņo-
jums. Katru gadu Latvijā rudenī tiek atzīmētas dzejas 
dienas un 26.septembrī visā Eiropā arī tiek svinēta 

Eiropas valodu diena. Līdz ar to mēs, valodu skolotāji, 
nolēmām apvienot šos divus un svarīgus notikumus 
un piedāvājām skolēniem nolasīt un paklausīties savu 
mīļāko dzeju latviešu valodā, krievu valodā un angļu 
valodā. Pasākumā uzstājās gan skolēni, gan skolotāji. 
Pēc pasākuma mēs visi bijām ieguvuši  jauku un pozi-
tīvu noskaņojumu  visai dienai!   

 
Angļu valodas skolotāja Jeļena Čelbajeva 
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                 OKTOBRĪ: 
 
 20.10.plkst.9:00 Ārsta 

flebologa bezmaksas kon-
sultācija 

 
 20.10.plkst.15:00 Lekcija 

“Bērnu psihoemocionālā 
audzināšana” 

 
 no 23.10 līdz 25.10  plkst. 

10:00–17:00 

      Labdarības dienas- 
Kultūras nama lielajā zālē 
būs iespēja izvēlēties bez-
maksas lietotus apģērbus un 
apavus. 
     Vienā dienā – ne vairāk, kā 

15 mantas 
 katram apmeklētājam 

                                
 25.10.plkst.9:00 Izbrauku-

ma veselības istaba 
     (vietu skaits ir ie robežots – 
ne vairāk,kā 15 cilvēki) 

 Nūjošanas nodarbību 
grafiks: 

 
    17.10 plkst. 17:30-18:30 
    24.10 plkst. 17:30-19:30 
    31.10 plkst. 17:30-18:30 
 

          NOVEMBRĪ: 
 
 02.11.plkst.16.00  Fotoiz-

stādes “Audriņi šodien” 
atklāšana 

 
 10.11.plkst.13.00 Viktorīna 

jauniešiem “Vai tu zini 
Latgali?” 

 
 18.11.plkst.11.00  Svinīgs 

pasākums “Es ozola zīle 
Tev vainagā...”  

Pašdarbnieku un Audriņu pa-
matskolas skolēnu koncerts, 
labāko darbinieku un pagasta 
iedzīvotāju, kuri šogad svin  
    80.gadu jubileju, sveikšana. 
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AUDRIŅU KULTŪRAS NAMA AFIŠA 

Bezmaksas 
           Atbildīgā par izdevumu              M.Platonova 

 

                                   
                         E-mail: margarita.platonova@audrini.lv 

 


