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AUDRIŅU PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 2016.gada septembris 

 Vai jūs zināt, kādas puķes 

 Rudenī visskaistākās? 

 Skaistākās tās puķes šķiet, 

 Kuras pirmā skolas dienā 

 Skolas bērniem rokās zied. 
      Bezrūpīgajiem vasaras  

atpūtas, piedzīvojumu un 

jautrības mirkļiem kā katru 

gadu seko rudens ziediem 

rotātais, skaistais 1. septembra rīts. Skolas sirdspuksti ir skolē-

ni, bet skolas stiprums – skolotājs. Ja skola ir lukturis, kas dāvā 

gaismu, tad skolotāji un skolēni ir šī luktura liesmiņas.  Ja skola 

ir templis, kas sniedz mieru, tad skolotāji ir šī tempļa kolonnas. 

Cik ilgi būs pasaule šī, tik ilgi būs skola, skolas dvēsele – sko-

lotājs un skolas sirdspuksti– skolēni. 

   Novēlēsim visiem mūsu pagasta skolēniem nenogurstošu zi-

nātkāri un draudzīgas savstarpējās attiecības. Vecākiem arī 

turpmāk būt ieinteresētiem savu bērnu skolas gaitās, viņu panā-

kumos, izprast neveiksmju cēloņus, ja tādas ikdienā gadās. Mū-

su mīļajiem skolotājiem veselību, radošas idejas un izturību . 

Lai visiem veiksmīgs jaunais mācību gads! 

                                                                   

                                               PAGASTA PĀRVALDES ZIŅAS 

                                        Apsveicama iedzīvotāju iniciatīva 

Audriņu ciema Krasuhas ielas 2A pagalmā ir bieži sastopami bērni. Mājās ap pagalmu ir daudz dzīvokļu. Daudzos no 

tiem ir bērnudārza un jaunākā skolas vecuma bērni, kurus to vecāki vēlas paturēt acu priekšā. Savukārt pagalma teritori-

jā atrodas tikai smilšukaste un metāla slidkalniņš. Rotaļu laukums šeit nav ierīkots, jo pagalms ir privāta zeme (pieder 

mājas iedzīvotājiem) un pagasta pārvaldei par to 

nav teikšanas. Mājas iedzīvotāji nolēma rīkoties. 

Vairākas mazu bērnu ģimenes savāca naudu, sa-

pirka visu nepieciešamo un nolīga vietējo meista-

ru Pēteri Ovčiņņikovu. Pagasta pārvalde iedeva 

kokmateriālus un stiprinājumus. Rezultāts – uz-

stādītas bērnu šūpoles, kas sniedz prieku visiem 

mazajiem Audriņu iedzīvotājiem un drošības sa-

jūtu viņu vecākiem – jo bērniem nu pagalmā ir 

ko darīt. Kaut vairāk pie mums Audriņos bū-

tu šādi iniciatīvas bagāti cilvēki! Paldies 

jums! Audriņu pagasta pārvalde vienmēr palī-

dzēs realizēt jūsu labās idejas. 
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 Iedzīvotājiem, kuru parāda summa sastāda 

100 euro vai vairāk, reizi ceturksnī pa pastu 

izsūtīt atgādinājumu par parāda apjomu un uz-

aicinājumu to nomaksāt uzreiz vai piedāvāt 

sastādīt parāda atmaksas grafiku. 

   Ja debitors 30 kalendāro dienu laikā pēc vēs-

tules vai atgādinājuma izsūtīšanas nav sazinā-

jies ar pagasta pārvaldi un nav izdevies sazinā-

ties ar viņu telefoniski, uz debitora deklarēto 

dzīvesvietas adresi izsūtīt ierakstītu brīdināju-

ma vēstuli. 

   Debitoriem, kuri nesadarbojas ar pagasta 

pārvaldi parāda samaksas jautājumā, sagatavot 

brīdinājums par iespējamu parāda piedziņu 

tiesas ceļā. Ja parāds ir lielāks par 300 euro, 

lietu nodot parādu piedziņas firmai vai tiesai 

pēc divu brīdinājumu izsūtīšanas un parādnie-

ka individuālas izvērtēšanas. 

   Ja debitoram nav iespēja norēķināties par 

visu parāda summu uzreiz, sastādīt vienošanās 

ar parāda samaksas grafiku. Grāmatvedei se-

kot parāda samaksas grafika izpildei. Ja tas 

netiek ievērots 2 mēnešus pēc kārtas, sūtīt at-

kārtotu atgādinājumu pa pastu. 

Debitoriem, kuri divu gadu laikā kopš parāda 

atgūšanas ārpustiesas procesa uzsākšanas nav 

sākuši sadarbību ar pagasta pārvaldi, sagatavot 

brīdinājumu par ūdens padeves pārtraukšanu 

likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.3 panta 

kārtībā. 

 Reizi gadā komunālās saimniecības pārzinim 

veikt individuālo aukstā ūdens skaitītāju rādī-

jumu salīdzināšanu, skaitītāju vizuālu pārbau-

di un plombu pārbaudi. Pārbaudi veic reizi di-

vos gados, ja mājoklim nav komunālo maksā-

jumu parādi un skaitītāju verifikācijas termiņi 

nav iztecējuši. 

                             Audriņu pagasta pārvaldes  vadītājs  

Einārs Aleksandrs Bindemanis 

 

Iekšējais audits Audriņu pagasta pārvaldē 

     2016.gada aprīlī un maijā Audriņu pagasta 

pārvaldē notika iekšējā pārbaude, kuru veica 

Rēzeknes novada auditors. Tika pārbaudīta 

komunālo maksājumu organizēšana un komu-

nālo maksājumu parādu administrēšanu. 

Auditors konstatēja, ka Audriņu pagasta grā-

matvedībā ir saglabājušies grāmatvedības do-

kumenti no 1993. gada, kas sniedz objektīvu, 

saprotamu, pilnīgu informāciju par laika gaitā 

uzkrātiem iedzīvotāju īres un komunālajiem 

parādiem. Dokumenti sniedz liecību gan par 

noteiktā brīža komunālo pakalpojumu vei-

diem, tarifu izcenojumiem, patērētāja maksā-

šanas disciplīnu, kā arī par parāda izveidoša-

nās pirmsākumiem, līdz ar to pagasta pārval-

de nodrošina iespēju izmantot attiecīgos do-

kumentus parāda piedziņai. Uz šī gada maiju 

kopējais Audriņu pagasta iedzīvotāju komu-

nālo pakalpojumu parāds sastāda 11977 EUR. 

       Audriņu pagasta pārvaldei tika ieteikts 

izstrādāt un publicēt kārtību, kādā tiek veikts 

darbs ar komunālo maksājumu parādniekiem. 

Tādēļ informējam iedzīvotājus par šo kārtību 

un aicinām nopietni attiekties pret komunālo 

maksājumu disciplīnu.   

           Audriņu pagasta kārtība 

komunālo pakalpojumu administrēšanai      

un debitoru parādu samazināšanai. 

   Iedzīvotājiem - privātpersonām, saskaņā ar 

līgumu par komunālajiem pakalpojumiem, ir 

pienākums katru mēnesi līdz 20. datumam no-

dot grāmatvedībā individuālo ūdens skaitītāju 

rādījumus un apmaksāt atkritumu izvešanas 

un aukstā ūdens patēriņa rēķinu. 

Juridiskām personām atbilstoši noslēgtajam 

īres līgumam grāmatvedība izsūta rēķinus par 
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Sveika, skola! 

Dzeltenas, sārtas, brūnganas lapas sāk vizuļot 

koku zaros. Ar rudenīgu melodiju  tās sveicina mūs. 

Septembris klāt! Sākas jaunais mācību gads - jaunu 

iespēju, radošu ideju un cerību laiks. 

Audriņu pamatskolā 1. septembra svinīgajā pa-

sākumā pulcējās visi - skolēni, vecāki, skolotāji un 

viesi. Vieniem šis 1. septembris bija pirmo reizi, bet 

citiem - pēdējo, tas šo dienu padarīja vēl īpašāku un 

svinīgāku. Mūzikai skanot, tika sagaidīti 1. un 9. klašu 

skolēni. Klātesošos uzrunāja skolas direktore Liāna 
Teirumnieka, Rēzeknes novada IP vadītājs Guntars 

Skudra un Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs Einārs 

Aleksandrs Bindemanis. Pirmklasnieki un “devītie” 

bija sagatavojuši apsveikuma vārdus un dzejolīšus kā 

veltījumu Zinību dienai. 
Pasākuma noslēgumā pirmklasnieces Zarinas 

Onukrānes rokās skanot zvaniņam, visi tika aicināti uz 

pirmo klases stundu šajā mācību gadā. 

Liels paldies pasākuma vadītājām Milanai Ov-

činnikovai un Jelizavetai Vasiļjevai! Paldies par atsau-

cību skolotājām Tatjanai Vabalei, Oksanai Brokānei 

un Anželai Sigajevai! 

 

                  Pasākuma organizatore Sandra Jeršova 
     

Audriņu pamatskolas direktore Liāna Teirumnieka 



SKOLAS ZIŅAS 
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                      Ardievas skolai! 

    Atgriežoties pie pagājušā mācību gada  spilgtāka-

jiem notikumiem Audriņu pamatskolā, gribētos minēt, 

ka 9.klasi beidzot, savu izlaidumu absolventi atzīmēja 

netradicionāli. Jaunieši un viņu vecāki izvēlējās ap-

meklēt vienu no skaistākajām Latvijas vietām-

Siguldu. Pēc  skolas eksāmenu veiksmīgas nokārtoša-

nas 11.jūnijā visi devās ekskursijā uz Siguldu- Turai-

das muzejrezervātu.Te bija ko redzēt un dzirdēt, jo 

43.63 ha lielā  muzejrezervāta teritorija bagāta ar ar-

heoloģijas, arhitektūras, vēstures un mākslas piemi-

nekļiem. Skolēni uzklausīja muzeja darbinieku stāstus 

par notikumiem 1000 gadu garumā, sākot ar 

11.gadsimtu.  

     Bija ieplānota arī izklaide piedzīvojumu parkā 

"Tarzāns", kurš ir lielākais brīvdabas piedzīvojumu 

parks Baltijā! Tarzāna parkā ir iekļautas vairākas at-

rakcijas, kas piemērotas kā ģimenēm ar bērniem, tā 

adrenalīnu alkstošajiem un savu spēku izaicinātājiem. 

Šo izklaidi mazliet iztraucēja lietus, tāpēc mūsu absol-

venti un viņu vecāki izklaides programmu turpināja 

nākošajā dienā pie klases audzinātājas. 

Paldies Audriņu pagasta vadītājam  Eināram Aleksan-

dram Bindemanis par sniegto atbalstu transporta no-

drošināšanā. 

Audriņu pamatskolas  absolventi  turpina mācības ap-

gūstot gan vidusskolas programmu, gan iegūstot spe-

cialitāti Rēzeknes  tehnikumā. Tie ir V.Akmane,  

A.Blohina, A.Lukins, V.Laškova, A.Oļeinikovs, 

D.Vasiljevs , Ē.Joža. J.Krasovskis izvēlējās mācīties 

Dricānu vidusskolā.  

Lai viņiem viss 

izdodas! 

   9.klases audzinā-

tāja M.Platonova 

  

 

 

Vasara paskrējusi kā viens mirklis! Spēki un 

vitamīni uzņemti, lai ar jaunu sparu 

uzsāktu šo 2016/2017 mācību gadu. 

1. septembrī, kad jaunais mācību gads mūs 

vilina jaunos darbos,  

Audriņu pirmsskolas izglītības iestādē 

ciemos bija ieradušies klauni. Viņi kopā ar 
bērniem gāja jautrās rotaļās un uzdeva 
dažādus uzdevumus, kuru risināšanai bija 

nepieciešamas iepriekš apgūtās zināšanas, ar 
ko bērni veiksmīgi tika galā. Pasākuma 

noslēgumā visi bērni saņēma dāvanas – 

krāsainus balonus un saldumus. Paldies A. 
Mališevam un L. Bobrovai par jauko 

pārsteigumu bērniem. 

Uzsākot jauno darba cēlienu, novēlu visiem 
pirmsskolas darbiniekiem, bērnu vecākiem 

un mazajiem ķipariem daudz radošu ideju, 

labu veselību un izturību ! 

                   Audriņu PII vadītāja I. Dzene 
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Festivāls "Звiняць цымбалы i гармонiк" Balt-

krievijā 

Laikā no 11. līdz 12. jūnijam Audriņu KN krievu vo-

kālais ansamblis "Ivolga" piedalījās 19. starptautiskajā 

tautas mūzikas festivālā "Звiняць цымбалы i гар-

монiк" Baltkrievijas pilsētā Postavi.Festivālā ietvaros 

"Ivolga" piedalījās konkursā "Хто каго?" ar baltrievu 

dziesmu "Купалiнка", festivāla Orajā dienā festivāla 

dalībniekiem bija iespēja apmeklēt klasiskās mūzikas-

koncertu Postavu baznīcā, apskatīties un iegādāties 

baltkrievu meistaru darinātus suvenīrus, noklausīties 

Smargonu robežsargu grupas pūšamorkestra uzstāša-

nos.Noslēgumā, "Ivolga"piedalījās festivāla viesu un 

dalībnieku teatralizētajā gājienā no Ļenina laukuma uz 

pilsētas parku, kur ansamblis gala koncertā izpildīja 

dziesmu "В нашей Кати горя много". atklāšanas 

koncertā, kur kolektīvu pārstāvji apmainījās ar dāva-

nām, emocijām, un vakarā Audriņu ansamblis uzstājās 

koncertprogrammā "Поставский бал". 

                        Vasara Audriņu KN. 

Viss dzīvē ir nepilns spektrs, ja tu neliec klāt tam 

tūkstoš krāsu, un katram tas jādara, lai pats tu netaptu 

pelēks, lai nenodzīvotu pelēku mūžu un nemirtu 

pelēkā nāvē,- vajag likt dzīvē trūkstošo krāsu, un 

nepārtraukti skatīties cilvēku acīs, jo tās ir dvēseles 

spogulis. Un tikai tad var saprast-kādas krāsas vēl 

trūkst. 

 Audriņu KN vasara iesākās 4.jūnijā ar 

Bērnības svētkiem 10 pagasta piecgadniekiem vecāku 

pavadībā, kuri šogad bija paaicināti kopā ar pasaku 

Pelnrušķīti uz balli karaļa pilī. Lielā zāle bija pārta-

pusi par īstu karaļvalsti, kurā, kopā ar karali, 

Pelnrušķīti un karaļa galmu, bērni saņēma dāvanas, 

rotaļājās un uzcienājās pie īpaši viņiem klāta saldumu 

galda. Pēc svinīgās daļas visi gaviļnieki kopā ar 

apsveicējiem un draugiem varēja izpriecāties laukumā 

pie KN, lēkājot uz batuta, izmēģinot roku piepūšamo 

šautriņu mešanā un pablēņojoties uz piepūšamo atra-

kciju kalniņa. 

 Lai arī šogad Ģimeņu diena iekrita parastajā 

darbdienā, 15.jūnija pēcpusdienā vecāki ar bērniem 

pulcējās laukumā pie KN. Te viņus priecēja Audriņu 

KN bērnu vokālā ansambļa"Podziņas" skanīgās 

dziesmas. Spēlēties visiem kopā bija īsta laime! 

Neviens slikti nejutās"skrienot sunīšus", spēlējot 

"pirtiņa deg" un vēl daudzas jautras spēles, kopīgi 

sacenšoties ziedu vainagu pīšanā un atjautīgu uzde- 
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uzdevumu risināšanā. Brīnišķīga kopības sajūta bija 

līdz pašām pasākuma beigām, kuru noslēdza tējas 

dzeršana ar cepumiem. 

 21.jūnijs ir vasaras Saulgriežu diena. Audriņu 

KN šo dienu atzīmēja ar jautrām dejām un dziesmām, 

ieskandinot vasaru. Laukumu pie KN plkst.18.00 

piepildīja pagasta iedzīvotāji, kuri labprāt noskatījās 

uzlūgto ciemiņu-Dricānu KN vidējās paaudzes deju 

kolektīva "Jumalo" un folkloras kopas "Bolta vīšņa" 

sniegto koncertu. Neizpalika arī pašmāju sieviešu 

vokālā ansambļa "Ivolga" uzstāšanās. Dricānu KN 

vadītāja vēl atgādināja visiem par dažādām Līgo 

vakara izdarībām, ko, svētkiem tuvojoties, noteikti 

nedrīkst aizmirst. Vēl tika iekurināts ugunskurs un 

garšots dažādu škirņu Jāņu siers. 

  Ančupānu ielejas kartodromā 23.jūlijā 

sanēja ka bišu dravā. Uz novada svētkiem pulcējās 

jauni un veci, darbīgi un aktīvi, sportiski, radoši un 

uzņēmīgi Rēzeknes pagastu ļaudis, jo šajā dienā no-

vads svinēja savus svētkus. Novada svētkos sevi 

parādīt ieradās arī Audriņu pagasta sportisti, stiprākie 

vīri, lielo koncertu kuplināja Audriņu KN sieviešu 

vokālais ansamblis "Ivolga", par ko visiem bija liels 

prieks. 

 Vasara izdevās notikumiem bagāta. 27.jūlijā 

vokālais ansamblis “Ivolga” piedalījās ikgadējā Rē-

zeknes atbrīvošanas gadadienai veltītajā pasākumā, 

kurš notika laukumā pie Pieminekļa Rēzeknes atbrīvo-

tājiem. Skanēja Otrā pasaules laika dziesmas, pateicī-

bas vārdi kara veterāniem un aizkustinoša mūzika Rē-

zeknes pūtēju orķestra izpildījumā. 

3.augustā notika vokālā ansambļa “Ivolga” labdarības 

koncerti Pilcenes un Strūžānu veco ļaužu pansionātos. 

Vismaz divas reizes gadā  tiek apciemoti šo iestāžu 

iedzīvotāji. Parunāt par dzīvi, pasmieties par sevi un 

atcerēties kādu jautru savu jaunības dienu  dziesmu  - 

tas visiem mums patīk. 

Katra tāda koncerta noslēgumā tiek arī pasniegtas sal-

dās dāvanas no Audriņu pagasta pārvaldes pansionātu 

iedzīvotājiem, jo starp tiem ir arī audrinieši. 

 6.augustā lietus nespēja apturēt mūsu vokālā 

ansambļa dalībnieces no “kalna kāpšanas”. Mākoņkal-

na brīvdabas skatuve pulcēja vienuviet pašdarbniekus 

no daudziem pagastiem un pat Dagdas novada. Notika 

Volkenbergas pils svētki. Skanēja lustīgas dziesmas, 

raitas dejas solis uzjautrināja klātesošos un pašus de-

jotājus. 

 Atliek tikai piebilst, ka mēs paši esam savas 

laimes kalēji un savas dzīves veidotāji. Ja negribas 

sēdēt garajos rudens vakaros mājās un skumt – Aud-

riņu KN pašdarbības pulcini gaida Jūs! 

Šobrīd sieviešu vokālais ansamblis “Ivolga”, bērnu 

vokālais ansamblis “Podziņas”, amatierteātris 

“Potešņiki”,līnijdeju grupa “Orhidjas” gaida jaunus 

dalībniekus. Informācija par mēģinājumiem jaunajā 

sezonā – kultūras namā. 

 Lai rudens nāk ar jauku atvasaru, labu ražu un 

krāsainu noskaņojumu! 

 
Informāciju sagatavoja Tamāra Smirnova, KN vadītāja 

Bezmaksas 

      

 Atbildīgā par izdevumu              M.Platonova 

 

 

e-mail: margarita.platonova@audrini.lv 


