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Nāk Jaunais gads, nāk egļu smarža liega,
Un viegli baltas pārslas slīd.
Bet sirdi nevar ieputināt sniegā,
Tai jāiet lielus sapņus piepildīt.
Lai veselības un veiksmes pilns Jaunais gads!
Audriņu pagasta KN vadītāja Tamāra

Gads nākošais par bijušo lai skaistāks,
Lai dzīves dārzā vairāk ziedu zied!
Audriņu pagasta bibliotēka sveic visus Audriņu pagasta
iedzīvotājus gada skaistākajos un brīnumainākajos svētkos!

SVĒTKU
SPECIĀLIZDEVUMS
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8. decembrī, skanot Ziemassvētku melodijām, ievērojot ārkārtas situācijas noteikumus, divi svētku rūķi
iededza svētku eglīti pie Audriņu pagasta bibliotēkas. Garāmgājēji uzrakstīja Ziemassvētku vēlējumus
pagasta iedzīvotajiem.

Laimīgu Jauno gadu!
Novēlu laimi!
Miripija

Gaišus un mīlestības
pilnas svētkus! Šī brīža
valsts un pasaules grūtajā brīdī novēlu stipru
veselību!
Evija

Lai Jaunais gads nes
visiem veselību.
Pārējo sagādāsim paši!
Staņislavs

Gaišus, miera un
labestības piepildītus Ziemassvētkus!
Laimīgu Jauno gadu!
Ivars

Jaunā gadā vēlu baltu sniegu,Lai pār brūcēm un pār grambām snieg,
It kā šūpuļdziesmu - klusu, liegu,
Tīrs lai sapnis tiek un mierīgs miegs.
Varbūt no šīs trakās riņķa spēles
Izraut Jaunais gads kaut brīdi spēs, –
Jāiemācās sev un citiem vēlēt
Gaismas graudus iesēt dvēselēs
Līga
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Cienījamie vecāki!
Ja jūsu bērnam ir no 0 līdz 15 gadiem,
viņš ir deklarēts Audriņu pagastā, nemācās nevienā
no Rēzeknes novada skolām un neapmeklē bērnudārzu,
saņemt saldās dāvanas Audriņu pagasta KN Jūs varat
22. un 23. decembrī no plkst.9:00 līdz 17:00, iepriekš
vienojoties par laiku pa tel.64640318. Dāvanas varēs
saņemt pie kultūras nama centrālās ieejas.

Ziemsvētku vakars, kad satumst aiz loga,
Spīd zelta mēness, mirdz sudraba sniegs,
Ir bagāts ikviens, ja sirdī mīt prieks!
Lai Jaunais gads ikkatrai sirdij nes prieku, labestību, mīlestību un iecietību;
Lai mierīgs prāts un finansiālais stāvoklis ir
stabils, kā mūsu ražotās grīdas!
SIA “Sporta halle”

Bezmaksas informatīvais izdevums

Atbildīgā par izdevumu O. Brokāne
oksana.brokane@rezeknesnovads.lv
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