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Tu mīĜā, mīĜā māmiĦa, 
Par visu vairāk mīlu tevi — 
Man balta dzīves taciĦa: 
Tu savu sirsniĦu man devi. 
   /Rainis/ 

Sveicam visas māmiĦas Mātes dienā! 

Lielā Talka AudriĦu pagastā 

AudriĦu pagastā Talka sākās jau 8:00 no rīta, kad pa-
gastā ieradās ekskavators, lai paveiktu lielākos zemes 
darbus. Talcinieki pulcējās 9:00 pie pagasta ēkas un 
sadalījās grupās. Šogad AudriĦos tika sakopta piemi-
Ħas vieta PiemiĦas ielas galā – tika nogriezti pāraugu-
šie krūmi un izveidots grants celiĦš, kā arī attīrīta no 

krūmiem AudriĦu traăēdijas upura Lavrentija GlušĦe-
va piemiĦas vieta.  
AudriĦu ciemā talkā piedalījās 30 talcinieki. Pēc tal-
kas visi piedalījās kopīgās pusdienās, kuras sarūpēja 
kluba vadītāja Tamāra Smirnova ar savām saimnie-
cēm. 
 

AudriĦu pamatskolā talkā piedalījās 83 cilvēki. Di-
rektore Liāna Teirumnieka, skolotājas, skolēni un  

 

skolas tehniskie darbinieki sakārtoja skolas teritoriju 
– grāba sausās lapas, dedzināja nogrieztos krūmus, 

izzāăēja sausos zarus skaistajā skolas ābeĜdārzā un 
vāca atkritumus. Pēc talkas kopīgās talkas pusdienas 
tika ieturētas pie ugunskura. 

Krupu (Mežāru) ciemā talcinieki pulcējās 10:00.  
Piecpadsmit talcinieki un pagasta pārvaldes vadītājs 
ar ekskavatora un smago auto palīdzību strādāja līdz 
pat 19:00 vakarā, lai sakoptu bijušās atkritumu iz-
gāztuves teritoriju. Tika izvesti 100 kub.m atkritumu 
ar kopējo svaru 31860 kilogrami. Nolīdzinātajā biju-
šās izgāztuves teritorijā tika nolemts stādīt kopējo 
mājas dārzu. Arī uz šejieni no pagasta centra tika 
atvesta karsta tēja un sviestmaizes. 
 

AudriĦu pamatskola talkā 

CeliĦa izveidošana pie pieminekĜa 

Turpinājums 2.lpp. 
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Mazajā Puderovā gar Mazās Puderovas ceĜu talku 
rīkoja māju “Oškalni” saimniece Aloida Jurčenko. 
Trīs talcinieki savāca 55 maisus ar atkritumiem, kas 
ir savdabīgs šī gada rekords. 

 
Lielajā Puderovā ceĜa malu uzkopa Vija Bule ar sa-
viem un Boičenko ăimenes bērniem. Paldies viĦai par 
iniciatīvu un vēlmi rādīt priekšzīmi jaunajai paaudzei! 
Šeit tika piepildīti 5 talkas maisi. 
Gorškovu ăimene, Marina Jačeikina, Iluta Terehoviča 
un vairāki citi talcinieki ne tikai piedalījās kopējā tal-
kā, bet arī sakopa savu māju apkārtni un savāca ceĜ-
malā atrastos atkritumus. Paldies visiem talcinie-
kiem, kas šogad padarīja mūsu pagasta teritoriju 
skaistāku! 
Kopā AudriĦu pagastā šogad talkoja 136 cilvēki. 
Tika sakoptas vietas, kuras turpmāk priecēs visus 
pagasta iedzīvotājus. Plecu pie pleca strādāja gan 
pagasta pārvaldes darbinieki, gan iedzīvotāji. 
Prieks par padarīto darbu ir visiem. 
       
  A. BindemaĦa teksts, T. Smirnovas foto 

PAGASTA PĀRVALDES ZIĥAS 

Izgāztuves likvidēšana Krupu ( Mežāru) ciemā 

Mazajā Puderovā Garšīga, karsta pusdienu zupa 

Par pagasta ceĜu labošanu 

Ir sākušies ikgadējie darbi uz pagasta ceĜiem. Šobrīd 
notiek AudriĦu pagasta ceĜu profila atjaunošana ar 
greideri, kurus izpilda VAS „Latvijas autoceĜu uzturē-
tājs”. Cilvēki ir pamanījuši, ka dažos ceĜa posmos uz 
braucamās daĜas atrodas velēnas un akmeĦi, un jautā 
mums, kādēĜ tās nav nostumtas malā. Lai sagatavotu 
atbildi, konsultējāmies ar valsts akciju sabiedrības 
„Latvijas AutoceĜu uzturētājs” speciālistiem. 
Gar sen izbūvētu grants ceĜu malām laika gaitā izvei-
dojas vaĜĦi.  
Šie vaĜĦi sastāv no ceĜa materiāla (grants), kurš tika 
nostumts ceĜa malās, līdzinot ceĜu un tīrot sniegu. Tā 
kā gar ceĜa malām atrodas vaĜĦi, no ceĜa nenoplūst 
lietus ūdens, veidojas peĜėes. PeĜėē iebraucot automa-
šīnām, tiek izsistas bedres, un ceĜš strauji bojājas. 

Lai atjaunotu ūdens noplūdi no ceĜa un izveidotu pa-
reizu ceĜa slīpumu, malās nostumto materiālu nepie-
ciešams atkal atgriezt ceĜa vidū. 

Turpinājums 3.lpp. 
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Pārtikas pakas trūcīgām personām 
(ăimenēm) 

 
No 2015.gada 11.maija  sāksies pārtikas paku 

izsniegšana AudriĦu pagasta personām (ăimenēm), 
kuras ir atzītas par trūcīgām vai kurām ir piešėirts 
pašvaldības pabalsts ārkārtas situācijā. Pārtikas 
pakas tiks izsniegtas  katru pirmdienu un trešdie-
nu no plkst. 8.00-12.00  un 13.00-16.30 (atbildīgā 
persona Marina Jačeikina). Pakas varēs saĦemt, uz-
rādot  izziĦas par atbilstību trūcīgās ăimenes 
(personas) statusam oriăinālu. 

Ja trūcīgas personas (ăimenes) statuss ir pie-
šėirts uz 3 mēnešiem (darbspējīgām personām), tad 
katrai personai tiks izsniegtas divas pārtikas pakas 3 
mēnešu periodā, bet, ja statuss ir piešėirts uz 6 mēne-
šiem (invalīdiem un pensionāriem), tad katra persona 
varēs saĦemt 4 pakas 3 mēnešu periodā. Savukārt per-
sonām, kurām piešėirts pašvaldības pabalsts ārkārtas 
situācijā, tiks izsniegta 1 pārtikas paka.  

Vienā pārtikas preču komplektā (4,7 kg) ie-
tilpst: 0,4 kg pilnpiena pulvera, 0,5 kg auzu pārslu, 0,4 
kg griėu, 0,5 kg mannas, 0,4 kg rīsu, 1 kg makaronu, 
0,5 kg augstākā labuma kviešu miltu, 0,5 l rapšu eĜĜas, 
0,250 kg cukura un 0,250 kg sautētas cūkgaĜas.  

Higiēnas un saimniecības preču komplektu 
izsniegšana sāksies jūnijā. Ja trūcīgas personas 
(ăimenes) statuss ir piešėirts uz 3 mēnešiem 
(darbspējīgām personām), tad katram bērnam līdz 18 
gadiem tiks izsniegts viens higiēnas un saimniecības 

preču komplekts 3 mēnešu periodā, bet, ja statuss ir 
piešėirts uz 6 mēnešiem (invalīdiem un pensionā-
riem), tad katrs bērns līdz 18 gadiem varēs saĦemt 
divus komplektus 6 mēnešu periodā.  

Vasarā sāksies arī mācību piederumu kom-
plektu vai skolas somu izsniegšana. Katram bērnam 
vecumā no 5 līdz 16 gadiem, kura ăimenei ir pie-
šėirts trūcīgas personas (ăimenes) statuss, tiks iz-
sniegts viens mācību piederumu komplekts vai sko-
las soma kalendārā gada ietvaros.  

Projekta ietvaros trūcīgām personām 
(ăimenēm) savas situācijas uzlabošanai tiks piedāvā-
ti informatīvi pasākumi par papildu iespējām saĦemt 
atbalstu ikdienas problēmu risināšanai, grupu nodar-
bības, atbalsta pašpalīdzības grupas sociālo problē-
mu risināšanā, vieslektora semināri, neformāli izglī-
tojoši pasākumi praktisku sadzīves iemaĦu attīstībai, 
tai skaitā, ēst gatavošanā, veĜas mazgāšanā, mājas 
uzkopšanā, mājsaimniecības budžeta plānošanā, bēr-
nu audzināšanā un darba meklēšanā, dienas nometne 
trūcīgo ăimeĦu bērniem.  

SaskaĦā ar projekta noteikumiem, maznod-
rošinātām personām (ăimenēm) atbalsta pakas 
nav paredzētas.  

 

N. Bernāne,  

AudriĦu pagasta pārvaldes sociālā darbiniece 

PAGASTA PĀRVALDES ZIĥAS 

Kopā ar granti no ceĜa nomalēm uz ceĜa vidu tiek no-
šėūrēta arī zāles velēna, kur tā saulē izkalst un tiek 
sasista ar automašīnu riteĦiem. Vairākas nedēĜas ceĜš 
patiešām izskatās nekārtīgs.  

Kad velēna būs izkaltusi, notiks ceĜa virsmas līdzinā-
šana. To pēc nepieciešamības veiks pagasta komunā-
lās saimniecības tehnika. Izlīdzinātais ceĜš būs ieguvis 
pareizu slīpumu, un notiks netraucēta lietus ūdens no-
plūde. 

AudriĦu pagastā uz daudziem ceĜiem ir ilgstoši vei-
dojies nomaĜu apaugums. Arī nākošajā pavasarī tur-
pināsies ceĜu apauguma noĦemšana, kur tas būs ne-
pieciešams. Tāpēc lūdzam iedzīvotājus būt saproto-
šiem, jo citas iespējas atjaunot kvalitatīvu grants ceĜa 
segumu nav. 

Pagasta pārvaldes vadītājs  

A. Bindemanis 

(teksts, foto) 

SOCIĀLĀ  DIENESTA  INFORMĀCIJA 



PAGASTA PĀRVALDES PASTKASTĪTE 
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Atbildes uz iedzīvotāju vēstulēm 
sniedz AudriĦu pagasta pārvaldes 
vadītājs  

Aleksandrs  Bindemanis 

 

 

Kopš šī gada sākuma pagasta pārvaldes ēkā atrodas 
pastkastīte iedzīvotāju ierosinājumiem un sūdzībām. 
Avīzē turpmāk publicēsim, ko mums raksta mūsu pa-
gasta iedzīvotāji, un pagasta pārvaldes atbildes. Vēstu-
les publicējam saīsinātas. 

- Вот бы пригласить к нам ландшафтного дизай-
нера, сделать проект и благоустроить террито-
рию вокруг клуба! Сделать бы сквер с клумбами и 
скамейками. Для жителей. В поселке одна скамей-
ка есть - у волости. Нет её даже у амбулатории. 
Школа не в счет. А сейчас надо убрать, сжечь 
это позорище на детской площадке у клуба - наши 

современные скамейки. 

- Paldies par Jūsu ierosinājumu! Šobrīd komunālajā 
saimniecībā tiek izgatavoti jauni soliĦi teritorijai pie 
kluba. Vasaras sākumā tie tiks uzstādīti un vecie soliĦi 
tiks novākti. Jauns soliĦš jau ir uzstādīts pie ambulan-
ces. To izgatavoja un uzstādīja mūsu galdnieks StaĦis-
lavs ar komunālās saimniecības darbinieku palīdzību. 

- Возле памятника поставить камеру, летом де-
ти бегают, на памятнике залезают наверх, иг-

рают в прятки крик, визг. 

- Paldies par vēstuli! Pie pieminekĜa šogad uzstādī-
sim apgaismojuma laternu, kura apgaismos ielu un 
daĜu no pieminekĜa teritorijas. Lūdzam vecākus pie-
skatīt savus un arī citu bērnus un neĜaut spēlēties 

pieminekĜa teritorijā. Mūsu jaunieši, iespējams, nezi-
na, ka par kultūras pieminekĜu apgānīšanu ir pare-
dzēta kriminālatbildība. 

- Esam saĦēmuši vēstuli no mūsu lasītājiem, kuri 
raksta par mūsu ăimenes ārsti Ingrīdu Doroško. ViĦi 
izsaka pateicību par dakteres Doroško darbu, tomēr 
vēlētos, lai viĦa vairāk laika veltītu katram pacien-

tam. 

- Par šo jautājumu runājām ar pašu dakteri. ViĦa at-
zina, ka katru dienu ambulancē viĦai ir daudz darba. 
PieĦemšanas laikā jāsaraksta ambulatorā karte, jāiz-
raksta receptes, norīkojumi. Pašai sarunai ar slimnie-
ku paliek maz laika, turklāt – gandrīz visiem kaites 
viĦa jau zina no galvas, tāpēc iztaujāšana bieži vien 
nav nepieciešama. Pēc pieĦemšanas ambulancē dak-
terei jādodas mājas vizītēs, paralēli jāstrādā Dricānu 
pagastā par ăimenes ārsti, un jāapgūst jaunā infor-
mācija par zālēm semināros. Katram pacientam laika 
paliek pavisam maz, un tur vainojama pašreizējā ve-
selības aprūpes sistēma, kas ārstam uzliek daudz pa-
pildus pienākumus. 
Daktere Doroško savukārt vēlētos, lai cilvēki lielāku 
vērību pievērstu savai veselībai. Piemēram, ir ticis 
izrakstīts norīkojums pie speciālista analīzēm vai 
slimības ārstēšanai, bet cilvēks tur neierodas. Ăime-
nes ārsts nesaĦem speciālista slēdzienu, un nevar 
nozīmēt tālāku ārstēšanos. TādēĜ slimības tiek ielais-
tas, un reizēm diemžēl ir par vēlu ārstēties. Īpaši tas 
attiecas uz onkoloăiskiem izmeklējumiem, kur katrs 
mirklis ir dārgs. 
TādēĜ lūgums mūsu pagasta iedzīvotājiem – lūdzu 
nopietni izturieties pret dakteres norādījumiem, jo tie 
tiek doti jūsu pašu veselības labā. 

Tagad arī Rēzeknes novada AudriĦu pagastā var izĦemt  

skaidru naudu ar Swedbank karti  

Rēzeknes novada AudriĦos, Z/S Beėeri veikalā (Krasuhas 1, 
AudriĦi, AudriĦu pag., Rēzeknes novads) tagad ir pieejams 
jauns pakalpojums – skaidras naudas izĦemšana ar 
Swedbank karti. 
Swedbank piedāvā pakalpojumu - klients ar savu bankas karti 
var veikalā pie kases izĦemt skaidru naudu (līdzīgi, kā norēėino-
ties ar karti par pirkumu). Šādas tirdzniecības vietas var pazīt arī 
pēc īpašas uzlīmes uz veikala durvīm . 
 

Trešdienās plkst. 18.30 
AudriĦu kultūras namā 

notiek bezmaksas  

aerobikas nodarbības. 

PAZIĥOJUMI 



SKOLAS ZIĥAS 
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Projektu nedēĜa 

 

Kā katru gadu, arī šogad ir aizvadīta projektu nedēĜa 
mūsu skolā. Šajā mācību gadā projektu nedēĜa notika 
no 20. aprīĜa līdz 24. aprīlim un kopējā skolas tēma 
bija „Pasaule mums apkārt”. Šī ir plaša tēma, tāpēc 
klases apvienojās un izvēlējās sev atbilstošāku, intere-
santāku un šaurāku tēmu, kuru pētīja, analizēja, vāca 
informāciju, apkopoja iegūtos datus, draudzīgi strādā-
ja grupās. Šī nedēĜa pagāja Ĝoti  radoši, interesanti, po-
zitīvā gaisotnē. Katrai projektu tēmai bija izvirzīti savi 
mērėi un uzdevumi, kuri ir jāveic šī projekta ietvaros. 
 Sākumskolas skolēni daudz jauna uzzināja par 
grāmatām, kā tās top, kādas tās ir. Rezultātā skolēni 
pārtapa par rakstniekiem, ilustratoriem, korektoriem, 
jo katrs pats uzrakstīja savu grāmatiĦu, kuru paši arī 
ilustrēja. Uzrakstīto grāmatiĦu  prezentācija notika 
pagasta bibliotēkā. Lai taptu šīs grāmatiĦas bērni, kla-
šu audzinātāju pavadībā, apmeklēja Rēzeknes bibli-
otēkas un radošās darbnīcas - Austrumlatvijas radoša-
jā pakalpojumu centrā „ZeimuĜs”.  
 4. – 5. klases strādāja pie tēmas „Dzīvnieki 
mums apkārt”. Skolēni vāca materiālus, tos apkopoja, 
skatījās filmas par dzīvniekiem, to uzvedību un vaja-
dzības. Projekta ietvaros skolēni veica aptauju par 
mājdzīvniekiem, kas viĦiem patīk, kas visbiežāk rūpē-
jās par tiem, kuri ir pie skolasbiedriem. Savas tēmas 
ietvaros skolēni brauca uz Daugavpils Zooloăisko dār 
 

 
zu, kurā skolēni iepazinās ar dažādiem dzīvniekiem, 
viĦu dzīvi, vajadzības un uzvedību.  
 7. – 8. klases skolēni  praktiski strādāja skolas 
telpās, viĦi meklēja idejas, zīmēja skices, radoši strā-
dāja visu nedēĜu, šiem skolēniem bija krāsaina nedē-
Ĝa. ViĦi noformēja koriăējošās vingrošanas klases 
sienu. Tagad šīs telpas sienu rotā bambusa zari un 
panda. 
 Bet izlaiduma klase, strādāja pie tēmas – „Mēs 
skolā”. ViĦiem šis gads šajā skolā ir pēdējais gads. 
ViĦi čakli strādāja pie gada grāmatas, skatījās, lai 
šajā grāmatā informācija būtu pilnīga, lai visi skolas 
notikumi būtu tajā atspoguĜoti. Veidoja prezentāciju 
par sevi šajā skolā, atskatījās, kādi bija tad, kad viĦi 
ienāca šajā skolā un kādi ir tagad, tie paši bērni pēc 
deviĦiem gadiem. 
 Projekta nedēĜas laikā paveikts ir Ĝoti daudz, 
par to varēja pārliecināties klašu grupām prezentējot 
savas veidotās prezentācijas, kurās bija viss par aiz-
vadīto nedēĜu – ko jaunu uzzināja, iemācījās, kā ju-
tās šīs nedēĜas laikā, vai uzdevumi ir izpildīti un 
mērėis ir sasniegts. Un varēja secināt, kad uzdevumi 
ir izpildīti un mērėis ir sasniegts. Paldies skolēniem 
par ieguldīto darbu, pedagogiem par radošajām ide-
jām un atbalstu projektu nedēĜā.  
 

AudriĦu pamatskolas dir. vietn. m. d.  

Dace Vasilevska 

Lieldienu pasākums  AudriĦu pamatskolā 
 
Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs, 
Glabāsim Lieldienu prieku arvien,  
Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī.  
Lieldienu saule lai atspīd arvien. 
Lieldienas ir pavasara saulgriežu svinības. 

Jau laikus pirms Lieldienām cilvēki redz dabā 
pārmaiĦas, kas nes vēsti par pavasara  iestāšanos un 
Lieldienu tuvošanos: saule pakavējas ilgāk pie debe-
sīm, gaiss kĜūst siltāks, sniegs nokūst un zemē paradās 
pirmie asni un zaĜa zāle.  Pēc garās ziemas visi nepa-
cietīgi gaida Lieldienas, kas iezīmē Saules uzvaru pār 
tumsu un dabas atmodu. 
  Mūsu skolas bērni, gan lielie, gan mazie, arī 
gaidīja šos svētkus. No paša rīta viĦi atnāca uz skolu 
ar  cienastu un krāsotām olām. Olas bija nokrāsotas 

dažādās krāsās. Protams, arī vecāki Ĝoti aktīvi bija 
iesaistījušies šajās aktivitātēs. Katra klase sagatavoja 
dažādas rotaĜas, atbilstoši Lieldienu tradīcijām: ma-
zie bērni piedalījās stafetēs, kur vajadzēja nest olas 
karotēs un nevienu nesadauzīt, spēlēja olu kerlingu, 
sacentās olu griešanā. Īpaši viesiem patika olu ripi-
nāšana. Svētkos visiem bija Ĝoti jautri. Svētku izska-
Ħā bērni saklāju kopējo galdu, izrotāja to un aicināja 
visus izbaudīt sagatavoto mielastu. Skanēja jautra 
mūzika un visiem bija labs garastāvoklis. Svētki tur-
pinājās visu dienu. 
   Pēc svinēšanas mēs visi kopā sakopām telpas un 
apmierināti gājām mājās. Ar prieku gaidīsim nākošās 
Lieldienas. 

 
AudriĦu pamatskolas sākumskolas skolotāja  

Tatjana Vabale 
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Ar saulainu un siltu laiku, pašā pavasara 

plaukumā, dienu no dienas aizrit pirmās maija die-
nas. Vēl nesen, 1.aprīlī svinējām skolā Joku dienu, 
14.aprīlī cīnījāmies olu kaujā Lieldienu pasākumā, 
bet no 20. līdz 24.aprīlim AudriĦu pamatskolas sko-
lēni piedalījās dažādās aktivitātēs projektu nedēĜas 
ietvaros, centīgi darbojāmies „Lielajā Talkā 2015”, 
sakopjot savas skolas teritoriju, piedalījāmies pava-
sara krosā Kaunatā, braucām ekskursijā uz mini 
zooloăisko dārzu Daugavpilī, uz Rēzeknes pilsētas 
bibliotēkām un Austrumlatgales radošo pakalpoju-
mu centru „ZeimuĜs”, svinējām grāmatas svētkus 
AudriĦu pagasta bibliotēkā. 

Tik tikko –29.aprīlī AudriĦu pamatskolā 
ciemojās viesi no Somijas, kas sagādāja siltus un 
mīĜus brīžus, lai pavasara atmodas laikā, atcerētos 
par mīlestību un cieĦu pret apkārtējiem, par Dieva 
harmoniju katra sirdī, par saticību un līdzcietību at-
tiecībās un, protams, vienkāršā un teatralizētā uzve-
dumā, sniedza mums nelielu ieskatu Bībeles izprat-
nē. Vēlēja mums labus vārdus un mīĜus smaidus.Un, 
re, … maijs… 

 AudriĦu pamatskolā maijs ir pēdējais mācī-
bu mēnesis kārtējā mācību gadā. Tiek steigti paveikt 
pēdējie darbiĦi. Maijs mūsu skolā ir piesātināts ar 
dažādiem pasākumiem. Viens no tiem, kas veltīts 
māmiĦām, vecmāmiĦām, vecvecmāmiĦām. Tāpēc, 
mīĜās māmiĦas, gaidīsim ciemos 11.maijā pl. 
12:15, kur teiksim paldies par dzīvības došanu, rū-
pēm, uztraukumiem un negulētām naktīm, par ceĜa 
maizi dzīvei un iespēju vienmēr saĦemt atbalstu, 
padomu, sajūtas, ko sniedz Jūsu labās domas. Tuvo-
jas noslēgumam arī skolā skatāmā un acīm baudāmā 
bērnu zīmējumu izstāde „Priecīgas Lieldienas”. 

12.maijā AudriĦu pamatskolas atjautīgais, 
aktīvais un centīgais teātra pulciĦš piedalīsies Rē-
zeknes novada skolu teātra skatē, kur centīsies 
iegūt augstāko pakāpi. Turēsim īkšėus, lai mazajiem 
censoĦiem šajā dienā veicas! Ar savu priekšnesumu, 
pirms skates iesildoties, viĦi priecēs arī savas mā-
miĦas. 

13.maijā AudriĦu pamatskolā svinēs 
Valsts valodas dienu. Būs dažādas aktivitātes, kur 
piedalīsies skolotāji un skolēni, pa skolu ceĜos 
„CeĜojošais valodas groziĦš”. Šajā dienā skolas 
telpās ciemosies arī Planetārijs, kas demonstrēs  

 
 
 

 
multfilmu par ūdens pasauli un kosmosu - 

seansa sākums pl. 13:00, un filmu par Nanopasauli 
jeb mūsu dzīvi caur nano mikroskopu – seansa sā-
kums pl. 14:00 (Ieejas biĜete – 2,-EUR) 

15.maijā pl. 14:00 skanēs Pēdējais zvans 
AudriĦu pamatskolas 9.klases skolēniem – Vla-
dai Mihailovai, Marijai GrahoĜskai – Krukov-
skai, ĥikitam KrupeĦĦikovam, Raimondam 
Pavlovskim, Vitālijam Razumejevam un IĜjam-
Timofejevam. ViĦi AudriĦu pamatskolā pavada 
savu pēdējo mācību gadu, svinēs pirmo nopietno 
izlaidumu, saĦemot atestātu par pamatskolas izglī-
tības apgūšanu. Vēlēsim viĦiem veiksmi eksāme-
nos ceriĦu ziedēšanas laikā, lai tas nav pēdējais 
izlaidums viĦu dzīvē, lai zinību kalnus pārvarēt 
palīdz atbalstošs un uzmundrinošs ceĜavējš! 

Maija mēnesis AudriĦu pamatskolā būs arī 
aktīvs darbojoties pie Rēzeknes novada Vides aiz-
sardzības fonda projekta „Brīvdabas mācību 
klases ierīkošana AudriĦu pamatskolā” realizē-
šanas. Tiks iebetonēti pamati lapenei skolas pa-
galmā, kur maija beigās tiks uzstādīta lapene no 
guĜbaĜėiem. Tiks iegādāts saliekamais galds u 
krēsli, lai vajadzības gadījumā tos varētu izmantot 
nodarbībām brīvajā dabā. ěoti cerēsim uz saudzī-
gu attieksmi no AudriĦu pagasta iedzīvotāju puses! 
Darīsim visu, lai šī būve ilgi kalpotu mūsu bēr-
niem kā mācību klase, kurā nav sienu, kas norobe-
žo no dzīvās dabas. 

Savukārt 26.maijā pl. 14:30 gaidīsim cie-
mos topošos pirmklasniekus uz nodarbībām 
AudriĦu pamatskolas sākumskolas telpās, bet 
29.maijā pl. 10:00 notiks svinīgais pasākums 
veltīts mācību gada noslēgumam, kurā teiksim 
paldies skolas aktīvākajiem vecākiem, centīgāka-
jiem skolēniem, radošākajiem skolotājiem un izpa-
līdzīgākajiem tehniskajiem darbiniekiem. Būs ska-
tāma izstāde ar radošajiem darbiĦiem, kas tika pa-
veikti praktiskais skolnieks, prasmīgās rokas, kok-
apstrādes un dizaina interešu izglītības program-
mās. Uz tikšanos AudriĦu pamatskolā! 

 
AudriĦu pamatskolas direktore 

 Liāna Teirumnieka 

SKOLAS ZIĥAS 

 

Pavasaris AudriĦu pamatskolā 
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JAUNIEŠU  KLUBS 

Dalība Ozolaines pagasta projektā   

„Jaunietis. Rīcība. Dialogs” 
29.martā Ozolaines pagasta tautas namā notika 

projekta „Jaunietis. Rīcība. Dialogs” pirmā Rēzeknes 

novada jauniešu tikšanās, kuru apmeklēja četri Audri-

Ħu pagasta jaunieši. Dotajā pasākumā jaunietim bija 

iespēja caur neformālo izglītību saprast, ko nozīmē 

tolerance, starpkultūra, izvērtēt dažādus stereotipus, 

kas pieĦemti pasaulē un cilvēku piederību savai reliăi-

jai, tautībai, tradīcijām u.c. 

Pasākumā jaunieši izspēlēja dažādas sadrau-

dzības, reakciju un asociāciju spēles, skatījās īsas 

filmas/video par mūsdienu jaunatni. Jaunieši caur 

spēlēm mācījās nepamest savādākus cilvēkus vienus, 

bet meklēt dažādus risinājumus, kā pareizi pieĦemt 

un saprast tos, kas nav tādi kā tu pats. 

 

Nākotnē plānots apmeklēt dotā projekta arī 

citas tikšanas, kas cerams būs tikpat noderīgas un 

vērtīgas. 

Pavasara karnevāls Rogovkā 

2015. gada 24. aprīlī pieci AudriĦu pagasta jaun-

ieši ciemojās Nautrēnu kultūras namā, kur Rogovkas 

jauniešu centrs rīkoja kopīgu svinēšanas pasākumu – 

Pavasara karnevālu. Jaunieši piedalījās orientēšanas 

sacensībās, kur izpildīja dažāda veida uzdevumus 

(dejošana uz muzikālā paklāja, teikuma salikšana no 

atsevišėi sagrieztajiem vārdiem, konkrēta objekta 

atrašana pēc bildes, bērzu skaitīšana parkā u.c.); rādī-

ja iepriekš sagatavotas pavasara maskas masku gājie-

nā; noskatījās nelielu priekšnesumu „Viltotais zaėis”, 

kā arī parādīja sevi sadraudzības spēlēs. Vakarā jaun-

iešus gaidīja diskotēka. 

Dotajā pasākumā piedalījās komandas no Audri-

Ħiem, Sakstagala, Rēznas, Nautrēniem, Jaunstružā-

niem, Vērēmiem un Bērzgales. Pēc orientēšanas pun-

ktiem AudriĦu jaunieši ieguva 4. vietu.  

Līdzīgie pasākumi Ĝauj jauniešiem gūt ne tikai 

pozitīvas emocijas, bet arī komunicēt ar jauniem cil-

vēkiem, būt aktīviem un apzināties, kādus pasākumus 

var rīkot savā pagastā. 

Paldies AudriĦu pagasta pārvaldei par iespēju 

apmeklēt pavasara karnevālu.  

AudriĦu jaunieši karnevālā 

AudriĦu pagasta jaunatnes lietu speciāliste 
Tatjana Seile-Zundāne (teksts, foto) 



 
 
e-mail: Valentina.Visa@audrini.lv 

AUDRIĥU PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 
Bezmaksas 
      
    Atbildīgā par izdevumu V. Viša 
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08.05. 

 OTRĀ PASAULES 

KARA UPURU PIE-

MIĥAS PASĀKUMS 

pl. 10:30 –  

PIEMIĥAS BRĪDIS  

AUDRIĥOS 

pl. 11:20 –  

PIEMIĥAS BRĪDIS 

ANČUPĀNOS 

09.05. AIZLŪGUMS PAR 
KRITUŠAJIEM  

ANČUPĀNU MEMORIĀLĀ 
09:00 – 09:15  

PULCĒŠANĀS LAUKUMĀ 
PIE PIEMINEKěA AUDRIĥU 

TRAĂĒDIJAS UPURIEM 
09:30 AIZLŪGUMS ANČU-

PĀNU MEMORIĀLĀ 
10:20 ZIEDU NOLIKŠANA 

TIRGUS LAUKUMĀ 
 RĒZEKNĒ 

09.05. pl.18:00 
 KARA LAIKA DZIESMU 

 KONCERTS LAUKUMĀ PIE 

AUDRIĥU KN 

Pēc koncerta ziedu nolikšana pie 

AudriĦu pieminekĜa 

      AFIŠA           

5.Līnijdeju festivāls  
“Zem laimes lietussarga” 

 
Sena austrumu teika vēsta: "Atnāca kādreiz pie gudrā 
kāds jauneklis un lūdzās – iemāci man dzīves prieku! 
Gudrais padomāja un iemācīja jaunekli dejot!" 
 Cilvēki ir dejojuši kopš neatminamiem lai-
kiem. Dejas vēsture aptver laika posmu no pirmatnē-
jās pasaules līdz pat mūsdienām. No mežonīgām ritu-
ālu deju kustībām līdz izsmalcinātībai un grācijai ba-
letā deja ir saglabājusi savu galveno uzdevumu – ar 
kustību paust cilvēka iekšējās pasaules pārdzīvojumu. 
  

26.aprīlī AudriĦu KN pārveidojās līdz nepazīšanai. 
Lielās zāles skatuve nu bija ceĜojumu un izklaides 
kuăa klājs. Kultūras namā ieradās desmit Rēzeknes 
novada mūsdienu deju un līnijdeju dejotāji, lai iz-
baudītu dejas viĜĦa prieku. Šādu pasākumu AudriĦu 
kultūras nams organizē jau piekto gadu, tāpēc neizti-
ka arī bez svētku tortes. Pēc garās nedēĜas un lielās  

 
 
talkošanas neviens no dalībniekiem tomēr noguris 
nebija un kolektīvi apĦēmās te iegriezties arī nākoš-
gad. 

 
    

T. Smirnovas teksts, V. Zemzara foto 

KULTŪRAS NAMĀ 

16.05. pl. 11:00 

 ĂIMENES DIENA 

 

 ROTAěAS UN KONKURSI 
ĂIMENĒM  

AR BĒRNIEM 
AudriĦu KN 

 


