
    ATBALSS     
AUDRIĥU PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 2014.gada novembris-decembris 

Tā gaisma, ko izstaro svece, 
Tas gaišums, kas liesmiĦā plīvo, 
Izplēn, pazūd un gaist. 
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo, 
Un siltums, ko izstaro sirds, 
Tas nezūd. Tas palīdz. 
Un mirdz. 
 (V. Egle) 
 
Sirsnīgus, mīĜus un saticīgus Ziemassvētkus  
ikvienā mājā! 
Gaišām cerībām un veiksmēm piepildītu  
Jauno 2015.gadu! 
 
 AudriĦu pagasta pārvaldes vārdā  
pārvaldes vadītājs Einārs Aleksandrs Bindemanis 

 

Atskatoties uz paveikto 2014. gadā 

Šī gada jūnijā AudriĦu ciema kultūras namā tika uzstādīts centrālās apkures katls un ierīkota centrālapkure 
visās telpās, ieskaitot lielo zāli. Projektu realizēja firma SANTEKO, no pagasta pārvaldes puses projektu vadī-
ja V.Tihomirovs. Tagad nams tiek apsildīts ar oglēm un malku. Jau pirmie rudens mēneši pierādīja jaunās ap-
kures sistēmas efektivitāti. Kultūras namā vienmēr ir silti. Iepriekšējā elektriskā apkures sistēma tiks atstāta 
rezervē. 
Pagasta komunālās saimniecības darbinieki ar stipendiātu palīdzību 2014.gada pavasarī un vasarā remontēja 
skolas telpas. Tika pilnībā izremontēti vizuālās mākslas un fizikas kabineti, kā arī koriăējošās vingrošanas zā-
le. 
Par pagasta ceĜu fonda līdzekĜiem tika izbūvēts ceĜu posms KuciĦi-Mežāri un rekonstruēts ceĜš uz SkredeĜu 
kapsētu, kā arī paplašināts ceĜa posms pie Puderovas vecticībnieku lūgšanu nama. Visu vasaru turpinājās ikga-
dējie ceĜu uzturēšanas darbi – pĜaušana, ceĜu greiderēšana. Vasarā, veiktā iepirkuma rezultātā, oktobrī tika ie-
gādāta jauna pĜaujmašīna ceĜmalu izpĜaušanai. Jau rudenī vairāku ceĜu malas tika appĜautas ar jauno pĜaujma-
šīnu. 
Lielu ieguldījumu pagasta komunālās saimniecības darbinieki, stipendiāti un bezdarbnieki deva Rēzeknes no-
vada aviosvētku sagatavošanā. Veselu mēnesi tika pĜauta un sakārtota visa lidostas teritorija, izbūvēts pieved-
ceĜš lidlaukam. 
Rudenī pagasta komunālās saimniecības darbinieki, stipendiāti un pabalstu saĦēmēji uzkopa un sakārtoja vidi 
ap divām AudriĦu ciema ūdenskrātuvēm. Šos darbus finansēja Vides aizsardzības fonds. 

Pie skolas baseina tika izpĜauti un nolīdzināti baseina krasti, sagatavota vieta plašai pludmalei. Lai to visu pa-
veiktu, baseinā bija jāpazemina ūdens līmenis. Pavasarī šeit turpināsies apkārtnes labiekārtošana. Ir paredzēts 
ierīkot smilšu pludmali, iekārtot atpūtas vietu. Skolas baseina peldvietas ūdens kvalitāte regulāri tiek pārbau-
dīta, un līdz šim dīėī peldēties ir atĜauts. 

turpinājums 2.lpp. 
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Atbalsts norēėiniem par elektrību aizsargātiem lietotājiem  

2015.gada 1.janvārī atveroties elektroenerăijas tirgum, daudzbērnu ăimenes un maznodrošinātās vai trūcī-

gās personas varēs saĦemt atbalstu norēėiniem par elektroenerăiju. Likumā šīs iedzīvotāju grupas tiek sau-

ktas par aizsargātajiem lietotājiem, un katrai no tām paredzēts dažāda formāta atbalsts. 

• Atbalsts tiek attiecināts uz līgumu, kas ir noslēgts par kādu no Latvenergo piedāvātajiem Elektrum produk-

tiem.  

Līgumam nav obligāti jābūt noslēgtam uz Aizsargātās personas vārda. Atbalstu varat saĦemt arī norēėiniem 

par elektrību, kuru patērē īrētā mājoklī vai ja par elektroenerăiju norēėinās ar namu apsaimniekotāju. 

 

Atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām personām  

Trūcīgas un maznodrošinātās personas no 2015.gada 1.janvāra katru mēnesi par pirmajām 100 izlietotajām 

kilovatstundām (kWh) varēs norēėināties par cenu, kas atbilst Starta tarifam (* Starta tarifa aprēėinā ie-

kĜauta cena par elektroenerăiju 0.0131 EUR/kWh un attiecīgajā norēėinu periodā spēkā esošais tarifs par sis-

tēmas pakalpojumiem, OIK un PVN likme), bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam.  

Lai saĦemtu atbalstu, nav jāpiesakās – informāciju par trūcīgajām un maznodrošinātajām personām ie-

sniegs pašvaldību sociālie dienesti.  

Atbalsts par norēėinu periodu tiek piešėirts, ja trūcīgās / maznodrošinātās personas statuss bija spēkā 

iepriekšējā mēnesī. Piemēram, atbalstu par janvāri (kas atspoguĜosies februārī izrakstītajos rēėinos) saĦems 

 tie, kam decembrī bija trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss.    turpinājums 3.lpp. 

Savukārt Rēzeknes ielas māju pagalmā esošā ugunsdzēsības ūdenskrātuve pēc apkārtējo māju iedzīvotāju lū-
guma tika aizbērta. Šobrīd dīėa vietā palicis drenāžas grāvis lietus ūdens novadīšanai. Darbi turpināsies 
2015.gadā. 

Lūdzu iedzīvotājus dalīties ar savām idejām un ierosinājumiem par skolas baseina un ugunsdzēsības dīėa teri-

torijas iekārtošanu. Ar ierosinājumiem lūdzu zvanīt pārvaldniekam A.Bindemanim, tel. 20240381 

2014.gada oktobrī par Vides aizsardzības fonda finansējumu tika sakopta KuciĦu senkapu teritorija un ierīkota 
atkritumu savākšanas vieta pie KuciĦu kapsētas. 

AudriĦu pagasta pārvaldes vadītājs A. Bindemanis  

Svarīgi telefoni un darba laiki 
Pagasta bāriĦtiesas darba laiks:  

pirmdienas 8:30-12:30; trešdienās 13:30-16:30 

PieĦem Ozolaines bāriĦtiesas locekle Valentīna Pla-

tonova, tel. 28322181, 64628241 

 

 

Sociālās darbinieces Natālijas Bernānes pieĦemšanas 

laiki: 

pirmdienās 8:00-12:00; 13:00-16:30 

otrdienās 13:00-16:00 

trešdienās 8:00-12:00; 13:00-15:00 

ceturtdienās 8:00-12:00 

Telefons 28322181, 64628241 

 

Pagasta pārvaldes ēkā AudriĦos, Lidicas ielā 17, kat-
ra mēneša pirmajā un trešajā trešdienā iedzīvotājus 
pieĦems VP LRP Rēzeknes iecirkĦa inspektors Vitolds 

Karels, telefons 64603586 

Neatliekamos gadījumos zvaniet visu diennakti pa 

telefonu 112. 

Sludinājums 
 

AudriĦu pagasta pārvalde lūdz pieteikties sadarbī-
bai ziemas sezonā AudriĦu pagasta zemniekus un 
uzĦēmējus, kuriem ir sniega tīrīšanas tehnika.  
Tel. 20240381 
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Biznesa ideju atbalsts Rēzeknes novadā 

Finansēt uzĦēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Rēzeknes novada teritorijā piedāvā Rēzeknes 
novada pašvaldības un 25 pagastu pārvalžu izveidotais nodibinājums „Lauku ekonomikas attīs-
tībai Rēzeknes novadā” (turpmāk tekstā – LEARN). Atbalsts tiek piedāvāts gan fiziskām, gan 

juridiskām personām un tas tiks īstenots, pamatojoties uz atklāta projektu konkursa rezultātiem. Konkursā va-
rēs pieteikties, iesniedzot projektu pieteikumus 2015.gadā no 15.janvāra līdz 16.februārim. Kopējā pieejamā 
summa labāko projektu finansēšanai ir 30 000 eiro. Viena projekta īstenošanai tiks piešėirts atbalsts līdz 3000 
eiro apmērā, bet tas nedrīkst pārsniegt 90% no nepieciešamās summas. Vismaz 10% ir jānodrošina pašam. 

Projektu konkursa nolikums, vērtēšanas kritēriji, pieteikuma veidlapa un atskaišu formas pieejamas 
Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv 

Konsultācijas var saĦemt pie Nodibinājuma LEARN vecākās konsultantes Dainas Butleres, zvanot 
26543286 vai tiekoties personīgi Rēzeknes novada pašvaldības ēkā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 34.kab. 
(pieĦemšanas laiki: pirmdienās un ceturtdienās pl.09:00 – 12:00 vai iepriekš saskaĦojot vizītes laiku.) 

SVARĪGI! 2015.gada 12.janvārī Rēzeknes novada pašvaldības ēkā (Atbrīvošanas alejā 95A, lielajā zālē) 
pl.10:00 notiks seminārs, kurā tiks sniegta plašāka informācija un skaidrojumi par projekta  

 Tā kā statuss ir mainīgs, atbalsta saĦemšanas periodā nebūs iespējams norēėināties ar Izlīdzināto maksā-

jumu. Katra mēneša pēdējā dienā būs jānodod skaitītāja rādījumi, bet nākamā mēneša sākumā tiks aprēėināta 

maksājuma summa, ietverot pienākošos atbalstu, un nosūtīta SMS veidā uz Aizsargātās personas norādīto mo-

bilo tālruni.  

Kas jādara?  

Aizsargātajam lietotājam jāizvēlas kāds no Latvenergo Elektrum produktiem.  

Noformējot trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu,  sociālajā dienestā jāpaziĦo Latvenergo 

līguma numurs, uz kuru attiecināt atbalstu. (Līgums var nebūt slēgts ar aizsargāto personu, bet ar 

namu apsaimniekotāju vai izīrētāju).  

Informāciju par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusa piešėiršanu Latvenergo saĦems no soci-

ālajiem dienestiem, tāpēc atbalsta saĦemšanai papildus nekur nav jāpiesakās. Piešėirot atbalstu, Latvener-

go nosūtīs atbalsta saĦēmējam informāciju par atbalsta piešėiršanu un kārtību, kā turpmāk veicami norē-

ėini. Ja atbalsts tiks attiecināts uz citas personas līgumu (piem. namu apsaimniekotājs vai izīrētājs), infor-

mācija par piešėirto atbalstu tiks nosūtīta kopā ar rēėinu.  

 

Atbalsts daudzbērnu ăimenēm Ăimenes, kurās aug trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie, pēc 

pieteikšanās atbalstam no 2015.gada 1.janvāra katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām kilovatstun-

dām (kWh) varēs norēėināties par cenu, kas atbilst Starta tarifam (Starta tarifa aprēėinā iekĜauta cena par 

elektroenerăiju 0.0131 EUR/kWh un attiecīgajā norēėinu periodā spēkā esošais tarifs par sistēmas pakalpoju-

miem, OIK un PVN likme) , bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam.  

Lai saĦemtu atbalstu, būs jāaizpilda pieteikšanās forma, kas būs pieejama portālā e-latvenergo.lv no 

1.janvāra. Pēc informācijas pārbaudes atbalsts tiks piešėirts līdz gada beigām.  

Atbalsta saĦemšanas periodā nebūs iespējams norēėināties ar Izlīdzināto maksājumu. Katra mēneša pēdē-

jā dienā būs jānodod skaitītāja rādījumi, bet nākamā mēneša sākumā tiks aprēėināta maksājuma summa, ietve-

rot pienākošos atbalstu, un nosūtīta SMS veidā uz Aizsargātās personas norādīto mobilo tālruni.  
 

Informāciju sagatavoja N. Bernāne 
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NOVEMBRIS AUDRIĥU PAMATSKOLĀ-LATVIJAS MĒNESIS 

AudriĦu pamatskolā ciemojas robežsargi 

Latvijai un Latvijas iedzīvotājiem novembris ir īpašs mēnesis, jo tiek svinēta valsts dzimšanas diena. Arī Aud-
riĦu pamatskolā notika virkne, šiem svētkiem veltītu pasākumu. Izveidotas vairākas izstādes, sarīkotas jautrās 
sacensības un stafetes Lāčplēša dienā un svinīgais koncerts Latvijas valsts dibināšanas 96.gadadienā. 
Ar lielu nepacietību skolēni gaidīja tikšanos ar Latvijas Valsts robežsardzes pārstāvjiem, ar kuriem sadarbība 
turpinās otro gadu. Cienījamie viesi pavadīja skolā visu dienu, sagādājot skolēniem daudz pārsteigumu. Virs-
leitnants V. Elksnis un kaprālis J. Stepanovs  aizraujoši pastāstīja par robežsargu darbu, tā apgūšanas iespē-
jām, tika parādīta filma par šī dienesta darbu. Interesi izraisīja iespēja, ne tikai apskatīt, bet arī paturēt rokās 
specifiskus darba līdzekĜus-kara binokli, zizli, roku dzelžus, uzlaikot bruĦu vesti u.c. 
Skolas sporta laukumā visus  sagaidīja vēl kāds pārsteigums– paraugdemonstrējumiem tika atvesti arī dienesta 
suĦi. Tie meklēja “pazaudētās” atslēgas, brelokus un citas mantiĦas, paklausīgi izpildīja  komandas, arī cilvē-
ku meklēšanā, paziĦojot par izpildītām komandām ar skaĜu riešanu. Visi ar interesi vēroja kā tika attēlota  no-
ziedznieka aizturēšana. To veica vecākais seržants Sergejs Ribakovs kopā ar savu dienesta suni Ekvi. S. Riba-
kovs ir mūsu skolas absolvents. Skolas gados viĦš bieži piedalījās  olimpiādēs, saĦemot godalgas. Tagad viĦš 
ir mūsu valsts goda un kārtības sardzē, rādot labu piemēru mūsu skolēniem-zēniem un meitenēm. 
Bērniem Ĝoti patika vizināšanās ar dienesta kvadraciklu. 
Skolas kolektīvs izsaka pateicību Ludzas robežsardzes pārvaldes darbinie-
kiem par patriotisko audzināšanu, veselīga dzīvesveida popularizēšanu un 
profesionālās orientācijas veicināšanu. Daudz skolēnu guva interesi par ro-

bežsarga profesiju, stimulu labi 
mācīties un piekopt veselīgu dzī-
vesveidu. Tikai izglītoti, mērėtie-
cīgi un godīgi cilvēki  spēj pienā-
cīgi pildīt augstu misiju-sargāt 
dzimteni! 
  Oksanas Brokānes 
   teksts un foto 

  (tulk. latv val. V.Viša) 

 

AudriĦu skolēnu dāvanas Latvijai 
 

Pagājusi Latvijas valsts dzimšanas diena. Rakstnieks Jānis JaunsudrabiĦš ir tei-
cis: „Dzīvo kur dzīvodams, bet nesaki nekad, – te esmu mājās, te esmu atradis 
jaunu dzimteni. Jo zini: dzimtene ir tikai viena, – kur esi dzimis, kur dzimuši un 
mūžu nodzīvojuši tavi vecāki, tavi senči, paaudžu paaudzes. ” Vienam Latvija 
— tās ir mājas ar sarkaniem jumtiem, citam – attāls Latgales ciems, vēl kāds 
nosauks likteĦupi Daugavu vai nelielu ezeriĦu. 
Latvija katram ir sava. 
Svētkos ir pieĦemts sveikt gaviĜnieku. Arī Audri-
Ħu pamatskolas skolēni bija sarūpējuši dāvanu 

Latvijai. To, ka Latvija „dzīvo” katrā sirsniĦā, bērni atklāja savos radošajos dar-
bos. Skolas sienu rotā apsveikuma kartiĦas (konkurss „Dāvana Manai Latvijai”, 
zīmējumi (izstāde „Mana Latvija”) un fotogrāfijas (izstāde „Mana Latvija”). 
Paldies skolēniem, skolotājiem un vecākiem par atsaucību! 
        Sandras Jeršovas 
         teksts un foto 
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   Pasākumi AudriĦu pamatskolā (decembris-februāris) 

 

15.12. - 30.12.2014. - Skolēnu darbu izstāde mācību priekšmetos - vizuālā māksla, mājturība un  

tehnoloăijas; 

08.12. - 19.12.2014. - Skatāma sākumskolas skolēnu darbu izstāde "Aita un kaza 2015. gada simboli"; 

05.01.2015 . pl. 9:00 - AudriĦu kara upuru piemiĦas dienai veltīts pasākums. 

23.01.2015.   pl. 14:00 - AudriĦu pamatskolas interešu izglītības pulciĦu dalībnieku koncerts. 

23.01.2015.   pl. 15:00 - Topošo pirmklasnieku vecāku diena. 

13.02.2015.   Svētā Valentīna diena. 

        Informāciju sagatavoja Liāna Teirumnieka, 
         AudriĦu pamatskolas direktore 

 
 
 
Siltajā un saulainajā 6. oktobra dienā AudriĦu pamatskolas 7. klases skolēni latviešu valodas stundu ietvaros 
devās ekskursijā – pārgājienā uz atpūtas centru „Vītoli” Sakstagala pagasta Ciskādos. 
Skolēnu un skolotājas uzmanību piesaistīja iespēja apvienot aktīvo atpūtu un mācības. Bērniem tika piedāvāts 
aplūkot izstāžu zāli „NostaĜăija”. ViĦi mēăināja iztēloties tā laika dzīvi, interesējās par sadzīves priekšmetiem, 
no kuriem daudzus bērni nebija redzējuši un nezināja, kādam nolūkam tie domāti. Sarunas laikā tika rosināta 
domāšana par garīgām vērtībām, padziĜinātas zināšanas latviešu valodā, izkopta skolēnu gaume. Pēc muzeja 
bērni devās uz 2. pasaules kara modeĜu parku. 
Ekskursija – pārgājiens ir viens no veidiem, kā veiksmīgi īstenot starppriekšmetu saikni. Iegūtās zināšanas 
iespējams pielietot arī citos mācību priekšmetos (vēsturē, sociālajās zinībās, mājturībā, ăeogrāfijā, klases stun-
dās). Skolēni ne tikai ieguva jaunu informāciju, bagātināja vārdu krājumu latviešu valodā, aktīvi atpūtās, bet 
arī mācījās sadarboties, ieguva saskarsmes kultūras iemaĦas. 
            Sandra Jeršova 
          AudriĦu pamatskolas skolotāja 
            (aut. foto) 

AudriĦu pamatskolas audzēkĦi iepazīst atpūtas centru „Vītoli” 
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Indra Dzene, AudriĦu PII vadītāja (teksts, foto) 

Latvijas dzimšanas diena 

 

Katram cilvēkam ir tikai viena zeme, kurā tas piedzimst. Šo zemi sauc par dzimteni. Mūsu dzimtene ir 
Latvija. 

Novembris Latvijā ir valsts svētku mēnesis. Tāpēc sestdien, 15. novembrī AudriĦu pirmsskolas izglītības 
iestādē notika svinīgais svētku koncerts. Svētku koncertā skanēja daudz skaistu dziesmu, deju un dzejoĜu 
par Latviju, kuras izpildīja mūsu mazie dziedātāji. 

Un, protams, visi kopā – skolēni, skolotāji un vecāki – lepni par savu mīĜo Latviju, dziedāja Latvijas 
Valsts himnu. 

Paldies skolotājām un bērniem par jauko koncertu!     

 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 

Sporta pasākums 

Šajā mācību gadā viena no Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības prioritātēm mācību un audzināšanas darbā 
ir Fiziskās izglītības un veselības audzināšanas aktualizācija mācību procesā. TādēĜ sporta svētku pasākumu 
mērėis – veicināt sporta attīstību pirmsskolas izglītības iestādēs. 

7. novembrī Strūžanu KN pasaku tēli aicināja uz dažādām kustību aktivitātēm un kopējām rotaĜām pirmsskol-
niekus no AudriĦu PII, Dricānu PII, Gaigalavas PII, Rikavas PII, Strūžānu PII „ZvaniĦš”. Visi 5 -6 gadīgie 
bērni veikli tika galā ar izvirzītajiem uzdevumiem. Bērnos kūsāja prieks par savu sportisko veikumu un par 
panākumiem, ikviens šo svētku pasākumu dalībnieks ieguva uzvarētāja medaĜu un diplomu par aktīvu līdzda-
lību, kā arī dāvanu komandai. Pasākuma noslēgumā neiztika arī bez cienāšanās ar veselīgiem našėiem. 
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Pēc nelielas atpūtas rudenī, AudriĦu kultūras namā atsākās rosība. Oktobrī uz mēăinājumiem otrdienās no 
plkst. 18.30 līdz 20.00 atkal sāka pulcēties līnijdeju grupas “Orhidejas” dalībnieces. Sieviešu vokālais ansam-
blis “Ivolga” saviem mēăinājumiem ir izvēlējies trešdienu. No plkst. 15.00 līdz 17.00 te atkal skan vecas un 
jaunas dziesmas. Kultūras nama administrācija un pulciĦu vadītājas būtu priecīgas, ja dalībnieku skaits šajos 
kolektīvos papildinātos. Jebkurš interesents ir laipni gaidīts. 
Jau 25.oktobra pasākumā “Rudens ziedu bazārs” varēja redzēt kolektīvu uzstāšanos. Sieviešu vokālais ansam-
blis “Ivolga” aktīvi izbrauca ar koncertprogrammām. Strūžānu veco Ĝaužu pansionātā uzstājās 1.oktobrī un 
Strūžānu veco Ĝaužu pansionāta Pilcenes filiālē-2. oktobrī. 18.oktobrī pabija stabulniekos, lai 10 gadu jubilejas 
reizē apsveiktu Stabulnieku kultūras nama krievu dziesmu ansambli “Zapevočki”. 
 

 

Kultūras nama lielajā zālē oktobrī un novembrī  bija skatāmas trīs fotoizstādes: Foto kluba “ARTērija” izstā-
des “Cylvāks”un “Uguns brīnums”, kā arī A. Smirnovas veidotā izstāde “Mani AudriĦi”. 
 
Novembra mēnesis mums ir svarīgs ar to, ka 18.datumā svinam Latvijas Republikas proklamēšanas dienu. Šā 
gada koncerta tēma bija Saules tēma  ar nosaukumu “Rakstā tauta, rakstā saule”. Koncertu kuplināja Dricānu 
pagasta jauniešu deju kolektīvs “Jumalēni”un Čornajas pagasta folkloras kopa. Šogad pateicības rakstus dažā-
dās nominācijās pagasta pārvaldes vadītājs pasniedza 11 aktīvākajiem un godprātīgākajiem sava darba darītā-
jiem pagastā. 

   

KULTŪRAS NAMĀ 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 

 
Ielūgums 

 
Cienījamie, vecāki! 

 
Otrdien, 23. decembrī 
plkst. 10.00 (jaunākā un vidējā gr.) 
plkst. 12.00 (5 – 6 gadu gr.) 
ielūdzam Jūs kopā ar bērniem uz 
 Ziemassvētku pasākumu! 
    

    
Gaišas domas, prieks un labestība,Gaišas domas, prieks un labestība,Gaišas domas, prieks un labestība,Gaišas domas, prieks un labestība,    
Lai par slieksni Ziemassvētkos nāk,Lai par slieksni Ziemassvētkos nāk,Lai par slieksni Ziemassvētkos nāk,Lai par slieksni Ziemassvētkos nāk,    
Un ne tikai saĦemt mīlestību Un ne tikai saĦemt mīlestību Un ne tikai saĦemt mīlestību Un ne tikai saĦemt mīlestību ----    

Citiem dot to arī sirds lai māk!Citiem dot to arī sirds lai māk!Citiem dot to arī sirds lai māk!Citiem dot to arī sirds lai māk!    

 
AudriĦu pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs 
sveic Ziemassvētkos un novēl visiem prieka, veselī-
bas, mīlestības un patīkamu pārsteigumu pilnu  
Jauno 2015.gadu! 
 

   AudriĦu PII vadītāja Indra Dzene 

T. Smirnovas teksts un foto 



 
 
e-mail: Valentina.Visa@audrini.lv 

AUDRIĥU PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 
Bezmaksas 
      
    Atbildīgā par izdevumu V. Viša 

                

 ATBALSS         2014 .gada  novembr i s -decembr i s  

25.decembrī   

plkst. 11.00 

ZIEMASSVĒTKU 

eglīte  

ar Mašu un Lāci  

pagasta  

mazajiem 

 

25.decembrī  
plkst. 20.00 

Ziemassvētku groziĦu 

balle-karnevāls  

“Jumts aizbraucis” 

GaldiĦu rezervēšana pa  
t. 64640318, 25412872 

AUDRIĥU KULTŪRAS NAMĀ  

04.janvārī  

plkst. 13.00 

Atpūtas pasākums 
pagasta  

pensionāriem 

 

      AFIŠA           

 

04. janvārī 

AudriĦu traăēdijas piemiĦas pasākums 
 
10.30-10.45 Dalībnieku pulcēšanās AudriĦu KN. 
11.00 PiemiĦas brīdis un ziedu nolikšana pie piemi-
nekĜa AudriĦu traăēdijas upuriem AudriĦos. 
11.30 Izbraukšana uz Ančupāniem. 
11.45 Klusuma brīdis un ziedu nolikšana Ančupānu  
memoriālā. 
12.15 Izbraukšana uz Rēzekni. 
12.35 PiemiĦas brīdis un ziedu nolikšana Tirgus lau-
kumā—AudriĦu ciema iedzīvotāju nošaušanas vietā. 

Ne vienai dienai, bet mūžam, 

Ne vienai sirdij, bet visiem mīĜajiem  

Svētki lai nāk ar sauli, baltām domām, 

Labiem darbiem un pilnu sirdi mīlestības! 

Gaišus Ziemassvētkus  

un laimīgu Jauno gadu! 

 
   AudriĦu KN vadītāja  

   Tamāra Smirnova 

 

Jauns pakalpojums 

No 15. novembra AudriĦu kultūras nama 
telpās darbojas frizētava. 

Friziera pakalpojumi ir pieejami  
piektdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, 

sestdienās pēc iepriekšējā pieraksta.  
tel. 29154482 

Dricānu deju kolektīvs “Jumalēni”; T. Smirnovas foto 


