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AUDRIŅU PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 2016.gada aprīlis-maijs 

               PAVASARIS NĀK! 

            Atver durvis, paveries 

            Kā dabā viss ir mainījies 

            Pie mātes zemes pieglaudies 

            Tu jutīsi - pa zemi pavasaris nāk! 

 

            Uz koku zariem paskaties 

            Tur pumpuri sāk raisīties 

            Un strazdu balsīs ieklausies 

          Tu dzirdēsi - pa zemi pavasaris nāk! 

                                          PAGASTA PĀRVALDES ZIŅAS 

Audriņu pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome 

        Audriņu pagasta iedzīvotāju sapulcē, kas notika 2016.gada 9.martā, iedzīvotāji vienbalsīgi ievēlēja jaun-

us konsultatīvās padomes locekļus – Juriju Vasiļjevu, Nikolaju Koroļkovu un Juriju Astratovu. Konsultatīvā 

padome savā sapulcē 07.04.2016 izvirzīja padomes priekšsēdētāju un vietnieku.  

 Iedzīvotāju konsultatīvās padomes darbības mērķis ir aktivizēt dialogu starp iedzīvotājiem un pašval-

dību, tādējādi veicinot viedokļu apmaiņu par novadam un pagastam aktuāliem jautājumiem. Padomes galve-

nais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana un iesniegšana Audriņu pagasta pārvaldei un Rēzeknes novada 

pašvaldībai par pagastam un novadam būtiskiem jautājumiem, saskaņā ar padomes nolikumu. 

 Tādēļ šeit publicējam konsultatīvās padomes dalībnieku sarakstu ar telefona numuriem un e-pastiem. 

Aicinām vajadzības gadījumā zvanīt konsultatīvajai padomei un interesēties par pagastā notiekošo, kā arī iz-

teikt savus priekšlikumus, kas adresēti pagasta pārvaldei. 

Audriņu pagasta pārvaldes  vadītājs Einārs Aleksandrs Bindermanis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vārds, Uzvārds Ciems Telefons E-pasts 

Nikolajs Černobrovs  Padomes 

priekšsēdētājs 

Līpūri 26464293   

Aldis Teirumnieks Priekšsēdētāja 

vietnieks 

Krupi 28218671   

Nataļja Bibičeva  Padomes sekretāre Audriņi 26165746 natalijabibice-

va@inbox.lv 

Jurijs Astratovs Audriņi 26514653 korssar@inbox.lv 

Aleksandrs Ivanovs Līpūri 29465381   

Jurijs Vasiļjevs Audriņi 26422576 jurij1401@inbox.lv 

Nikolajs Koroļkovs Jegorovka 26569346   

Jekaterina Čakša Audriņi 22033671   

Antoņina Naumkova Audriņi 29813838   

https://www.google.ru/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6102%2F56700390.d%2F0_c4c51_ff3cd5_XL.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Ftags%2F%25EF%25F0%25E8%25EC%25F3%25EB%25E0%2Fpage2.html&docid=P-e5-DkyFY6roM&tbnid=oVpD-d
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NEAIZMIRSTAMĀ VĒSTURE 

8. maijā Ančupānu memoriālā pulcējās cilvēki, lai 

atcerētos Otrā pasaules kara upurus un kara postā cie-

tušos. Katrs no klātesošajiem pieminēja kritušos, 

noliekot ziedus pie pieminekļa “Māte ābele” un pie 

Audriņu traģēdijas upuru atdusas vietas. Piemiņas brīdī 

piedalījās Rēzeknes pašvaldības novada Izglītības pār-

valdes vadītājs Guntars Skudra, Audriņu pagasta pār-

valdes vadītājs Einārs Aleksandrs Bindemanis, Vērēmu 

pagasta pārvaldes vadītājs Vladimirs Bistrovs, kā arī 

Audriņu pagasta iedzīvotāji. 

Ir svarīgi atcerēties kritušos un būt pateicīgiem par to, 

ka mēs dzīvojam, pateicoties viņiem. 

                                              Tatjana Putina, 

                                             Audriņu pagasta pārvaldes 

                                              jaunatnes lietu speciāliste 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 

          Audriņu PII atzīmē 10 gadu jubileju 

 Pagājuši jau 10 gadi kopš saviem mazajiem audzēk-

ņiem durvis ir vērusi Audriņu pirmsskolas izglītības 

iestāde, kuru šogad apmeklē 39 bērni. Laiks ir paskrē-

jis nemanot un daudz kas ir piedzīvots. 

   Pirms 10 gadiem bērnudārzs ienācis skolas internāta 

telpās. Pa šo laiku izdarīts ir daudz, lai radītu mājīgu 

un estētisku vidi. Skaisti izremontētas telpas, sakopta 

teritorija, bagātīga materiāli tehniskā bāze, plašs sporta 

inventārs un labi iekārtotas un aprīkotas grupiņas. 

    Izglītības iestāde lepojas arī ar savu kolektīvu, kurš 

cenšas rūpēties par savu audzēkņu labsajūtu un vecāku 

sirdsmieru. Ir gan darbinieki, kuri iestādē strādā jau no 

tās atvēršanas brīža, ir arī jauni darbinieki. 

   Pirmssvētku nedēļa iestādē pagāja raibi, un ikviens 

darbinieks pielika spēkus, lai 10 gadu jubilejai veltītie 

svētki izdotos krāsaini, īpaši interesanti un atmiņā pa-

liekoši. 

   Jubilejas koncertā katras grupas bērni bija sagata 

vojuši īpašus priekšnesumus, lai priecētu visus cie-

miņus. Kā arī pasākumu kuplināja absolventi ar dze-

joļiem, dejām un dziesmām. 

   Paldies visam kolektīvam, par ieguldīto darbu bēr-

nu izaugsmes, labsajūtas un attīstības labā! Paldies 

pašvaldībai un Izglītības pārvaldei, kuras vienmēr 

palīdz ar finansējumu un neskopojas ar padomu! 

   Īpašs paldies iestādes padomes priekšsēdētājam 

Oļegam Vasiļjevam par iniciatīvu un palīdzību pasā-

kuma organizēšanā! Paldies vecākiem par dāvanām, 

ziediem, torti! 

    

Audriņu PII vadītājas Indras Dzenes teksts un foto 

“…Ar trijiem zvērestiem lai mūžu mērām, 

      Tad savu dzīvi nodzīvosim godam: 

      Mēs zvēram – mātei, 

      Mīlestībai – zvēram, 

      Un trešo –Tēvu zemei dodam!” 

 

 



3 

 ATBALSS                                                                   2016.gada aprīlis-maijs 

NEAIZMIRSTAMĀ VĒSTURE 

 

SKOLAS ZIŅAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieldienu izstāde Audriņu 

pamatskolā  

Lieldienas vai Jēzus Kristus Augšāmcelšanās 

svētki – viens no senākajiem un nozīmīgākajiem kris-

tiešu svētkiem. Tāpēc gatavošanās tiem Audriņu pa-

matskolā vienmēr notiek ar gaišām domām un mīlestī-

bu.   Par  tradīciju kļuva bērnu un vecāku  ikgadējā 

rokdarbu izstāde “Priecīgas Lieldienas”. 

Izstādes “eksponāti”, kas top ģimenes locekļu 

mijiedarbības procesā, ir darināti ar īpašu dvēseles 

iedvesmu un garastāvokli, sagaidot pavasara vislielā-

ko noslēpumainību   - Augšāmcelšanās  brīnumu.  

Visi izstādes dalībnieki saņēma ne tikai bal-

vas, bet arī apmeklētāju uzslavas un sirsnīgās pateicī-

bas.  

Aicinām visus, kam ir  interese par bērnu un 

vecāku radošās darbības idejām,  līdz 2016.gada 2. 

maijam apmeklēt Lieldienu izstādi Audriņu pamatsko-

las sākumskolas telpās.  

 
                     Audriņu pamatskolas skolotājas 

                   Oksanas Brokānes teksts un foto  
     

Piemiņas diena 

 Sestajā maijā Audriņu skolas un 

bērnu dārza audzēkņi jau tradicionā-

li piemiņas dienu sāka pie Audriņu 

pieminekļa, kas tika veltīta Otrā pa-

saules kara upuriem.  

 Skolēni runāja par to, cik daudz 

cilvēku dzīvību paņēmis Otrais 

pasaules karš un kāda cena bija 

jāsamaksā par iespēju mums vis-

iem dzīvot mierīgā pasaulē.   

Skolēni godināja kara upurus ar 

klusuma brīdi un nolika ziedus pie 

pieminekļa. Vēlreiz atcerējās par 

Audriņu mazā ciematiņa traģēdiju 

un apsolīja glabāt mieru savās sir-

dīs, ģimenēs, valstī un pasaulē.  

                   Jelenas Pimahovas teksts 

                     M.Platonovas foto 



SKOLAS ZIŅAS 
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Audriņu pamatskola piedalās konkursā: 

„Netradicionāli māla trauki” 

        2016. gada 20. aprīlī, pieci „Vizuālās mākslas 

un keramikas” pulciņa dalībnieki viesojās Rogovkā un 

piedalījās radošajā konkursā „Saldumtrauks”. 

Neskatoties uz to, ka konkursu vērtēja profesionāli 

keramiķi, un uz to, ka citu skolu pārstāvji izveidoja no 

māla dažāda veida kvalitatīvus traukus, Audriņu 

pamatskolas audzēkņi ieguva divas godalgotas 

vietas.Apsveicam 1.klases skolnieci Jūliju 

Razumejevu, viņa izcīnīja 1.vietu savā vecuma grupā. 

2.vietu izcīnīja 4. klases skolniece Karīna 

Tihomirova.  

Paldies, pulciņa vadītājai Anželai Sigajevai. 

                     

                        Tekstu sagatavoja Alla Vorobjova 

       Tekstu tulkoja Solvita Kalnača 

 

 

Atvērto durvju dienas Rēzeknes 

 tehnikumā. 
Tuvojas mācību gada beigas Audriņu pamatskolā. Ir 

noskanējis pēdējais zvans 9.klases skolēniem un nav 

aiz muguras arī eksāmenu kārtošanas laiks. Mūsu 

skolēni arvien biežāk aizdomājas par to, kādu mācību 

iestādi izvēlēties pēc Audriņu pamatskolas beigšanas, 

lai turpinātu tālāko izglītību.  

 22.martā mūsu skolas 8. un 9 .klašu skolēni ciemojās 

Rēzeknes tehnikumā. Viņi bija sajūsmināti par mācī-

bu iestādes renovētajām telpām un piedāvāto  izglītī-

bas programmu izvēli. 8.aprīlī mēs atkārtoti braucām 

uz Rēzeknes tehnikumu, jo tikām ielūgti uz  Atvērto 

durvju dienu. Skolēniem tika dota iespēja  iejusties 

dažādās profesijās un padarboties darbnīcās. Daļa 

skolēnu apskatīja un arī pamēģināja veikt automehā-

niķa darbu, citi izvēlējās pabūt pārtikas  produktu ra-

žošanas tehniķa amatā, un paši pagatavoja biezpiena 

sieriņus, saldējumu un kūkas. Dažiem interesēja kādi 

ir viesnīcu pakalpojuma  speciālistu pienākumi... 

Uzzinājām daudz interesanta par tehnikuma tradīci-

jām, sasniegumiem un ārpusstundu aktivitātēm. 

Daži no mūsu skolas audzēkņiem ir nolēmuši turpināt 

mācības Rēzeknes tehnikumā.  

                     Margaritas Platonovas teksts un foto 



SKOLAS ZIŅAS 
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apr ī l i s - mai j s  

Audriņu pamatskolā SIA “ALAAS” 

pasākums 

„Šķirosim atkritumus” . 

2016.gada 11.maijā Audriņu pamatskolā noti-

ka SIA „ALAAS” organizētais pasākums „Šķirosim 

atkritumus” 5. - 9.klasēm. 

Izglītojamie vēroja divas filmas „Kāpēc atkri-

tumus šķirot ir nozīmīgi?” un „Šķirosim plastmasu”. 

Pasākumā rādīja izzinošu prezentāciju par atkritu-

miem , kuras laikā skolēni aktīvi piedalījās diskusijā 

par atkritumu rašanos, evolūciju, sadalīšanos, pareizu 

šķirošanu un dabas resursu taupīšanu. 

Pasākumā skolēni piedalījās izzinošā spēlē, 

kurā vajadzēja loģiski domāt, izdarīt secinājumus un 

šķirot atkritumus. Apkopojot rezultātus spēles uzvarē-

tājkomanda  „Odziņas” saņēma balvas - mazus, dzel-

tenus konteinerīšus rakstāmpiederumu  glabāšanai. 

Izglītojamie iesaistījās pieredzes apmaiņā, ie-

guva jaunas zināšanas, paplašināja izpratni par vides 

resursu taupīšanu un atkritumu pārstrādi. 

 Par izglītojošo pasākumu paldies sakām SIA  

„ALAAS” drbiniecei Edītei Čepulei. 

       Sanita Viļuma Audriņu pamatskolas skolotāja 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

            Ja katrs darītu kaut ko labu,  

iedomājieties, cik skaista būtu šī pasaule!" 

 
2016.gada 11.maijā Audriņu pamatskola sagaidīja 

viesus no firmas ALAAS. 

     Šī firma nodarbojas ar atkritumu savākšanu un 

šķirošanu. Pie mums viesojās firmas pārstāve Edīte 

Čepule. Viņa pastāstīja bērniem par atkritumu 

veidiem un par to šķirošanas principiem. Izglītoja-

mie noskatījās interesantu un pamācošo multfilmu 

par ezīti. Pārrunāja jautājumus par to, kā pareizi 

šķirot atkritumus. Ko drīkst mest speciālajās atkritu-

mu tvertnēs un ko nedrīkst un kāpēc. Uzzināja, cik 

ilgā laikā dažādas lietas var sadalīties. Skolēniem 

bija interesanti uzzināt, cik daudz atkritumu rodas 

cilvēkam vienā dienā, nedēļā, gadā. 

     Nodarbības beigās mēs spēlējam un 

pamēģinājām praktiski pielietot iegūtās zināšanas. 

   Liels paldies Edītei Čepulei par jauku nodarbību.  

Tatjana Vabale Audriņu pamatskolas skolotāja 
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KULTŪRAS NAMĀ 

Līnijdeju un mūsdienu deju festivāls 
“Zem laimes lietussarga” 2016 
 
30. aprīlī Audriņu KN notika VI Rēzeknes novada 

līnijdeju un mūsdienu deju festivāls “Zem laimes 

lietussarga”. 

Kāda laime, ja dejojot vari elpot 

Pret mežu, 

Pret kalnu, 

Pret jūru 

Un ar savu elpojumu 

Sagraut pašus biezākos mūrus, 

Būt pret visu kā pumpura aizmetnis, 

Kura būtība - atvērties vaļā, 

Un iedegt visas varavīksnes krāsas 

no pašas svarīgākās... 

no zaļās.  

/L.Briedis/ 

Audriņu Pili ar savu priekšnesumu apmeklēja septiņi 

Rēzeknes novada deju kolektīvi un grupas, kam bija 

tas gods rādīt savas prasmes un deju talantus karalim 

Lambetvokam. 
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Karalis baudīja dejas, kuras rādīja ciemiņi no Rikavas 

KN “Saules zaķīši”, Griškānu KN “Eridan”, Mākoņ-

kalna TN “Super Star”, Strūžānu KN “Kokteilis”, Rat-

nieku TN “Kaleidoskops” un “NON STOP” kā arī paš-

māju deju grupa “Orhidejas”. 

Gaisā valdīja pozitīvas emocijas, smiekli un apsveiku-

mi. Vakara noslēgumā, kuplā lokā tika nodejota kopīgā 

deja “Lambetvoks”. 

                                     Tatjanas Putinas teksts un foto 

BIBLIOTĒKĀ 

 

 

 

 

 

18.maijā Audriņu pagasta bibliotēkā notika pasā-

kums veltīts Pētera Upīša 120 jubilejai. Audriņu cie-

ma bērni iepazinās ar izcilā selekcionāra mūža guvu-

mu. Viens no Latvijas izcilākajiem selekcionāriem  

Pēteris Upītis, Dobeles Augļkopības selekcijas 

laboratorijas vadītājs laika posmā no 1963. līdz 1976. 

gadam. Viņš visu mūžu strādāja dārzaugu selekcijā, 

kopumā ar 24 dažādām kultūrām. Pateicoties P. 

Upītim izveidotas un līdz šķirņu reģistrācijai 

novestas 2 ābeļu, 1 bumbieru, 1 saldo ķiršu, 3 

plūmju, 3 aprikožu, 1 aveņu un 9 ceriņu šķirnes. 

 

Paldies Audriņu pamatskolas skolotājai puķkopības 

pulciņa vadītājai  Alīnai Krasovskai un skolotājai Ok-

sanai Brokānei, pagasta vadītājam Aleksandram Bin-

demanim par sniegto atbalstu pagasta bibliotēkas ap-

zaļumošanā un visiem pagasta bērniem, kuri piedalī-

jās pasākumā. 

Darīsim mūsu pagastu arvien sakoptāku un skaistāku 

paši sev par prieku! 

Margaritas Platonovas teksts ,Oksanas Brokānes foto 



 

 

e-mail: margarita.platonova@audrini.lv 

Bezmaksas 

      

 Atbildīgā par izdevumu              M.Platonova 

                

 ATBA LSS         201 6. gada  apr ī l i s - mai js  

      AFIŠA           

JAUNIEŠU AKTIVITĀTES 

2016. gada 22. aprīlī Audriņu pagasta jaunieši 

organizēja un novadīja aizrautīgu pasākumu 

“Zinātnes un eksperimentu diena bērniem” .  

Tika rādīti un skaidroti dažādi eksperimenti: 

peldošā ola, ugunsdrošs balons, “magmas 

šķidrums”, pašuzpūšamie baloni u.c. 

Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 30 bērni un 

jaunieši, kas bija ļoti aktīvi un pozitīvi.  Pal-

dies jaunietēm Anastasijai Blohinai un Ērikai 

Jožai, kuras palīdzēja sagatavot eksperimentus 

un uzstājās publikas priekšā. 

                                Tatjanas Putinas teksts un foto 

               Audriņu KN afiša 
             5.jūnijā plkst.13:00 
Bērnības svētki pagasta piecgadnieki-
em. 
            Šogad sveiksim: 
 Sanitu Aleksandroviču 
 Kirilu Deksni 
 Laimu Justeli 
 Alekseju Mališevu 
 Ēriku Melānu 
 Alekseju Razumejevu 
 Veroniku Semjonovu 
 Lauru Terehoviču 
 Viktoru Terehoviču 
 Jaroslavu Višņakovu 

                      21.jūnijā plkst.18:00 
                Laukumā pie kultūras nama 
                Vasaras Saulgriežu koncerts. 

                 23.jūnijā plkst.22:00 

         Jāņu nakts disko balle 
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