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AUDRIŅU PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 2017.gada marts 

                  Pasākumi aprīlī: 
   02.04.plkst.13:00 7.Līnijdeju un 

mūsdienu deju festivāls "Zem Laimes lie-

tussarga" 
  10-15.04. Labo darbu nedēļa (Lieldienu 

dekoru izgatavošana ciemata izrotāšanai) 
  16.04.plkst.12:00 Lieldienu pasākums 
(laukumā pie KN) - rotaļas, kunkursi , olu 

ripināšana ģimenēm ar bērniem. 

KULTŪRAS ZIŅAS 
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        Februāris un marta sākums bija ļoti bagāti notiku-

miem un pasākumiem.18.februārī vokālais ansamblis 

IVOLGA tradicionāli viesojās Strūžānu un Pilcenes 

veco ļaužu pansionātos. Skanēja jautras dziesmas un 

stāstnieces dzīves pieredzes pilnie joku stāsti. Kā al-

laž, pansionatu iemītniekiem tika aizvests arī saldais 

sveiciens no pagasta pārvaldes. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.februārī, kā saukta, Masļeņica  

bija klāt mūsu pagasta bērniem par prieku. Sacensties 

atjautībā un slotas dresēšanas prasmē bija iespēja kat-

ram, kā arī – vizināties zirga ratos un cienāties ar 

karstām pankūkām. 

      Audriņu pagasta ambulances telpās no        

2017.g. 23.marta darbu uzsāk  

                SIA LESKON aptieka. 

Darba laiks: darba dienās  9.00-14.30 

      Atver durvis, paveries 

  Kā dabā viss ir mainījies. 

  Pie mātes zemes pieglaudies 

 Tu jutīsi-pa zemi pavasaris iet! 
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KULTŪRAS ZIŅAS 

SKOLAS ZIŅAS 

Laba garastāvokļa svētki! 

    Šos romantiskos svētkus-svētā Valentīndienu-visā 

pasaulē iemīlējušies pāri svin 14. februārī. Kā zināms, 

vārdu šiem svētkiem deva vienkāršs kristiešu prieste-

ris Valentīns, kurš slepeni laulāja leģionāru mīlniekus, 

par ko tika notiesāts uz nāves sodu.  

    Svinot šos svētkus, mīļotiem un dārgiem cilvēkiem 

dāvina puķes, konfektes, rotaļlietas, un īpašās atklāt-

nes, kuras bieži ir sirds formā, ar dzejoļiem, atzīšanām 

mīlestībā un laba vēlējumiem.  

    Svētā Valentīndiena bija arī pie mums, Audriņu pa-

matskolā, un mēs centāmies pavadīt viņu tā, lai sagla-

bātu visas svētku tradīcijas. Jau no paša rīta strādāja 

“mīlestības pasts”, un bērni ar lielāko prieku atzinās 

viens otram simpātijās. Neaizmirsa arī par skolotā-

jiem. Svētki izrādījās par labu iemeslu, lai pateiktu 

viņiem labus un patīkamus vārdus. Pēc stundām visi 

no sirds izpriecājās, piedaloties konkursos par visvai-

rāk asprātīga, gudra un radoša pāra titulu. Par uzvarē-

tājiem kļuva pāris- J. Razumejeva un R. Smirnovs (6. 

klases skolēni) 

    Un lai pa īstam iemīlējušos zēnu un meiteņu nebija 

pārāk daudz, toties šie svētki visus uzmundrināja, un 

lika būt kaut nedaudz uzmanīgākiem vienam pret otru 

šajos tuvojošā pavasara 

svētkos.                                                                                          

 

 

       Audriņu pamatskolas skolotāja Jelena Pimahova 

      Marta sākumā kultūras namā tika organizēta rado-

šā darbnīca “Pavasara ziedi sievietēm”, uz kuru iera-

dās Audriņu pamatskolas skolotājas, bibliotēkas vadī-

tāja un kultūras nama darbinieces. Darbnīcas dalīb-

nieces izveidoja simts burvīgas dekoratīvas pies-

praudes. Tās tika uzdāvinātas katrai sievietei, kas 

ieradās uz pasākumu11.martā 

11.martā vokālais an-

samblis IVOLGA piedalījās Rezeknes novada vokālo 

ansambļu sadziedāšanās pasākumā Strūžānos, bet 

vakarā dziesmas un dzeja priecēja atpūtas vakara 

skatītājus. Pasākums bija veltīts sievietēm, tāpēc uz 

skatuves bija redzami vīrieši kuplā skaitā. Dažiem 

 pagasta vīriešiem tā bija skaista debite.  Visām 

sievietēm koncerta noslēgumā vīrieši pasniedza 

dzīvos ziedus. Cerams, ka šis vakars iedvesmoja visus 

sagaidīt pavasari ar labu omu un optimismu. 

 

  Visus mīļi aicinam piedalīties mūsu kultūras nama 

un pagasta organizētajos pasākumos! 

                                                                                                                                                                                                      
Vēlot siltu un krāsām bagātu pavasari, 

Audriņu KN vadītāja 

T.Smirnova 

 



3 

 ATBA LS S          201 7. gada  m ar ts  

SKOLAS UN BIBLIOTĒKAS SADARBĪBA 

Audriņu pamatskolas izglītojmie        

iededzina mīlestības liesmiņu 

 

            Bez īstas 

mīlestības nekas 

nenotiek mūsu 

pasaulē. Aug ko-

ki, čivina 

putni, dūc bites, 

piedzimst bērni - 

visa pamatā ir mīlestība. 

Beidzot ir klātfebruāris- 

pēdējais ziemas mēnesis 

un vienlaikus - mīlestī-

bas mēnesis. Skumjām 

un depresijai nav vietas, 

ja blakus ir mīļi cilvēki. 

Lai labāk sa-

gatavotos Svētā Valentī-

na dienai, Audriņu pa-

matskolas pagarinātās 

dienas grupas audzēkņi 

apmeklēja radošo dar-

bnīcu "Mīlestības nekad nav par daudz..." Audriņu 

pagasta bibliotēkā. Gādīgā bibliotēkas vadītāja Marga-

rita Platonova sagatavoja mūsu izglītojamajiem pār-

steigumu - mēs veidojām no māla svečturus - sirsni-

ņas. Darbs nebija viegls, tomēr mēs jutāmies kā īsti 

keramiķi. Izveidojām svečturus,  

izdomājām dizainu, izkrāsojām, izrotājām. Skolotāja 

Margarita palīdzēja visiem pareizi sajaukt krāsas, at-

rast savu iece-

rēto toni, sa-

skaņot un 

uzzīmēt rakstu. 

Pēc mūsu dros-

mīgajiem ie-

skatiem 

sanāca īsti 

mākslas 

darbi! 

Ar lielu 

prieku bēr-

ni uzdāvināja 

saviem tuvajiem cilvēkiem ne tikai apsveikumus no 

papīra, bet arī māla mīlestības sirsniņas, kuras var sa-

glabāt ilgai  

piemiņai un tajos iededzināt sildošo mīlestības liesmi-

ņu radu un tuvu cilvēku lokā.  

Ļoti pateicamies Audriņu pagasta bibliotēkas vadītājai 

Margaritai Platonovai par mūsu skolēnu regulāru ie-

saistīšanu radošajā procesā,  

mākslinieciskas gaumes attīstīšanu, iejūtības un pacie-

tības ieaudzināšanu! 

Ar nepacietību gaidīsim nākamo nodarbību bibliotēkā. 

Ko vēl interesantu un  

aizraujošu izdomās mūsu bibliotēkas vadītāja Marga-

rita? Gaidīsim, iesim,  

strādāsim, gūsim gandarījumu! 

Audriņu pamatskolas skolotāja Oksana Brokāne 
     

PAGASTA PĀRVALDES ZIŅAS 

Lauku atbalsta dienesta izbraukums Audriņu pagastā 

  Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaim-

niecības pārvalde (LAD ALRLP) Audriņu pagastā sniegs klā-

tienē konsultācijas un palīdzēs klientiem aizpildīt pietei-

kumus elektroniski. Klientam līdzi jāņem Elektroniskās pie-

teikšanās sistēmas lietotājvārds un parole. 
   Plānotais konsultāciju sākums Audriņu pagastā 21.aprīlī 

plkst. 9.00. 

Var pieteikties pa telefonu  26464739. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā LAD ALRPL kontaktper-

sona  - Marina Sumarokova – tālrunis 26464739. 

 

 Audriņu pagasta pārvaldē no 

1.marta darbu uzsāka sociālais dar-

binieks Solvita Razgale. 
 

   Klientu pieņemšanas laiks: 

 

Pirmdiena      8.00-12.00  13.00-16.30 

Otrdiena        8.00-12.00    

Trešdiena      12.30-16.30 

Ceturtdiena   8.00-12.00   

                                          Tel.28322181 



SKOLAS ZIŅAS 
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Skolas dziesmu, deju un prasmju šovs 

"Skolas Talants 2017" 

2016.gada 3.martā Audriņu pamatskolas aktu zālē 

notika Audriņu pamatskolas dziesmu, deju un 

prasmju šovs “Skolas Talants 2017”                

Konkursā tika iesniegti astoņi pieteikumi no Audriņu 

pamatskolas skolēniem, kas divu mēnešu garumā cītī-

gi gatavojās šim konkursam. 

Šajā konkursā piedalījās: Dženifera Surikova, Jeliza-

veta Jačeikina, Elīna Melāne, Milana Ovčinnikova, 

Jekaterina Razumejeva, Viviana Laškova, Viktori-

ja Burova, Aļona Vilipsone. 

Paldies visām dalībniecēm par viņu ieguldīto darbu, 

gatavojoties šim konkursam! 

Godīgā balsojumā, ko vadīja un kontrolēja pieaicinātā 

žūrija – Audriņu KN vadītāja Tamāra Smirnova, Aud-

riņu bibliotēkas vadītāja Margarita Platonova un Aud-

riņu pamatskolas skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētāja 

Viktorija Korsaka: 

1.vietu ieguva meiteņu vokālā grupa (dalībnieces - 

Milana Ovčinnikova un Elīna Melāne) ar dziesmu "Не 

танцуй" 

2.vietu ieguva Jelizaveta Jačeikina "Deja ar Segway" 

3.vietu ieguva meiteņu pop grupa 

"Подруги" (dalībnieces - Viktorija Burova un Aļona 

Vilipsone)ar deju hip-hop un breikdance stilā "Bon 

bon"Meitenes saņēma Atzinības sertifikātus par dalību 

skolas rīkotajā konkursā un dažādas lielākas un mazā-

kas balvas. 

No sirds APSVEICAM visas meitenes un vēlam 

panākumus meiteņu vokālajai grupai novada kon-

kursā "Vara Talants"!!! 

Konkursa organizatore – skolas direktore:  

Liāna Teirumnieka 

„Vara Talants 2017” Bērzgalē. 

Nu jau 5. gadu  Bērzgales kultūras namā, pul-

cējās bērni un jaunieši uz dziesmu, deju un prasmju 

šovu – „Vara Talants 2017”. Bija sabraukuši dalībnie-

ki no tuvākas un tālākas apkārtnes parādīt savu talan-

tu. Šogad piedalījās  vairāk kā 200 dalībnieku, kuri 

uzstājās individuāli, grupā, pat veseli kolektīvi, kuri 

muzicēja, dejoja, dziedāja, bija 35 atraktīvi, jautri un 

skanīgi priekšnesumi.  

 „Vara talantā 2017” no Audriņu pamatskolas 

uzstājās skanīgs meiteņu duets – Elīna Melāne un Mi-

lana Ovčinnikova.  

Duetā dziedāja desmitgadīgas meitenes, kuras 

ir radošas, aktīvas, kurām ļoti patīk dziedāt. Viņas iz-

pildīja dziesmu „Не танцуй!”.  

Paldies par viesmīlību Bērzgales kultūras na-

ma kolektīvam un visiem, kuri piedalijās, lai šis šovs 

notiktu! Paldies dalībniecēm un viņas vecākiem par 

ieguldīto darbu!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audriņu pamatskolas skolotāja Dace Vasiļevska  



PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 
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                                  AUDRIŅU PAMATSKOLĀ 

No 13 līdz 18 februārim bērnudārzā norisinājās 

„Krāsainā nedēļa”. Šogad mēs nolēmām bērnus iepa-

zīstināt ar neparastām krāsām, kādas nebija nevienu 

citu gadu- 

Rūtainā pirmdiena. Strīpainā otrdiena. Sarkanā- rozā 

trešdiena. Raibā ceturtdiena. Baltā piektdiena 

Visi bērni ļoti centās apģērbties tieši šādā rakstā, vai 

krāsas apģērbā, kā arī šo apģērbu krāsas tika izmanto-

tas dažādos bērnu darbiņos. Paldies sakām arī bērnu 

vecākiem, kas palī-

dzēja savam bēr-

nam piemeklēt at-

bilstošu apģērbu. 

Trešdien bija svētki 

par godu 

„Valentīndienai”. 

Svētkos piedalījās 

kaķis Le-

opolds un di-

vas nerātnas 

spēles , ku-

rām gribēja 

izjaukt visu 

pasākumu, 

bet beigu bei-

gas sarunāja 

ar kaķi Le-

opoldu dzīvot draudzīgi. Pasākuma gaitā bija gan rota-

ļas, gan sacensības, kas ļoti uzjautrināja bērnus un ļā-

va tiem izbaudīt šo skaisto un sirsnīgo dienu -  

„Valentīndienu”. Pasākuma beigās bērni saņēma saldu 

sirsniņu un balonus. 

                              Pirmsskolas skolotāji  

Maija Repša, Aleksandrs Mališevs 

Datums Pasākums Atbildīgais 

22.03.2017. Izrāde „Dakteris Aikāsāp un viņa draugi” L.Teirumnieka 

03.04. – 21.04. Zīmējumu izstāde „Lieldienas”  I. Rundāne 

03.04. – 21.04. Izstāde “Priecīgās Lieldienas” A.Krasovska 

06.04.2017. pl.14:30 Topošo pirmklasnieku nodarbības Pulciņu skolotāji, D.Vasilevska 

18.04. - 21.04. Projektu nedēļa. D. Vasilevska 

18.04.2017. pl.14:30 Lieldienu pasākums O.Brokāne 

21.04.2017. Lielā talka L.Teirumnieka, kl.audzinātāji 

29.04.2017.pl.14:30 Skolas jubileja – 65 gadi A.Krasovska, D.Vasilevska 

līdz 02.05.2017. Ģimeņu konkurss – izstāde „Dari kopā!” (dārza objekti) L.Teirumnieka 

02.05.2017. Fotografēšanās L.Teirumnieka 

02.05.-19.05. 2017. Māmiņu dienai veltīta zīmējumu izstāde I.Rundāne 

02.05.2017. pl.14:30 Topošo pirmklasnieku nodarbības Pulciņu skolotāji, D.Vasilevska 

03.05.2017. Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadiena P.Kivrāns 

03.05.2017.pl.9:30 Skolu teātru skate Audriņu KN A.Vorobjova 

08.05.2017.pl.9:00 Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. J. Pimahova 

11.05.2017. Valsts valodas diena (Valsts svētki) T.Vabale 

12.05.2017. Pēdējais zvans. S.Jeršova 

15.05.2017. pl.15:00 Mātes dienai veltīts koncerts. N.Osipova,  A.Vorobjova 

30.05.2017. pl.14:30 Topošo pirmklasnieku nodarbība. 1.kl. audzinātāja, D.Vasilevska 

 Tūrisma diena A.Sigajeva, J. Masaļska 

31.05.2017. Skolas mācību gada noslēguma pasākums L.Teirumnieka,  kl. audzinātāji 
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PAGASTA PĀRVALDE 

        Audriņi, runājiet! 
Nāk pavasaris, un tāpat kā sniegs no-

kūst, tā arī mūs pamet visas ziemas drūmās 
domas. Bet reizēm ir lietas, sasāpējuši jautāju-
mi, kas vienkārši tāpat nepazūd. Tātad tos va-
jag risināt, par tiem runāt. 

Ja jums ir kāda problēma, ko var palī-
dzēt risināt pagasta pārvalde – lūdzu, nāciet 
un runājiet! Šogad visās daudzdzīvokļu mājās 
notiks iedzīvotāju kopsapulces, arī tā būs ie-
spēja izteikties. Ja jūs klusēsiet par netaisnību, 
par nejēdzībām pašu pagastā – neviens par 
tām neuzzinās. Un neuzzinot, nevarēs vērst 
par labu. No klusēšanas iegūst tikai tenku vā-
celes un baumu izplatītāji. 

Nāciet pie pārvaldnieka personīgi vai 
rakstiet iesniegumu, un izskatīsim jūsu jautā-
jumu. Ja vēlaties, varat izmantot pastkastīti 
pagasta pārvaldes 1.stāvā. Visas šeit iemestās 
zīmītes un vēstules tiek izskatītas, un tiek 
veiktas attiecīgās darbības. Ja cilvēks zīmītē ir 
atstājis vārdu un telefonu, vienmēr informē-
jam viņu par padarīto. Ja tas neskar cilvēku 
personīgi, informējam avīzē. 

Tāpat griezieties pie novada deputātiem, 
ja jautājumu nevar atrisināt pagasta pārvalde. 

Tomēr pagasta pārvalde ir jūsu pirmā instance 
pašvaldības jautājumu risināšanā, sāciet ar to.               

 

 

Visiem mūsu iedzīvotājiem, pavasarim 
iestājoties, novēlu – būsim draudzīgi un izpa-
līdzīgi! Vienas mājas iedzīvotāji, kaimiņi, vai 
viena pagasta iedzīvotāji – mēs daudz vairāk 
iegūsim, ja palīdzēsim viens otram. Jo ir lie-
tas, kuras mēs racionāli varam paveikt tikai 
kopā – vai tas būtu jauns jumta segums 
daudzdzīvokļu mājai, vai kopīgs brauciens 
līdz Rēzeknei. 

Bezdarbs ir visur, bet cilvēkiem no Aud-
riņu pagasta ir īpaši sarežģīta situācija. Līdz 
vairākiem tuvākiem piepilsētas ciemiem – Ja-
napolei, Sprūževai, Pūpoliem, u.t.t – iet pilsē-
tas autobuss, ar kuru var braukt bez maksas 
tie, kuriem ir Rēzeknes iedzīvotāja karte. Mū-
su iedzīvotājiem braukt uz pilsētu darbā iz-
maksā vismaz 50 euro mēnesī. Šeit samazināt 
izmaksas var savstarpēja izpalīdzība. Dažiem 
ir automašīnas, jūs varat pa ceļam aizvest sa-
vus kaimiņus, vienojoties par izmaksu sadali. 

Tikpat aktuāla ir nakts maiņu problēma 
strādājošajiem Rēzeknē lielveikalos vai citur. 
Vakarā un naktī autobusa satiksmes nav. Bet 
varianti atradīsies, ja sarunājam kopīgu brau-
cienu ar kaimiņiem no Mežāriem, Audriņiem 
vai pat Strūžāniem, kuri vakaros un naktīs 
brauc atpakaļ no pilsētas. Būsim draudzīgāki, 
un lai mums visiem atrodas darba iespējas ! 

Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs  
Einārs Aleksandrs Bindemanis 

Audriņu pagasta iedzīvotāju sapulce 

18.aprīlī 18:00  

Audriņu Kultūras namā 

 
  Tiks nodrošināts autobuss līdz Audriņiem: 

                       Kaļvi 16:15 

                       Mežāri 16:45 

                       Goruški 17:10 

                       Dovidovka 17:30 

                       L.Puderova 17:35 

 

             Dienas kārtība: 

 2017.gada Audriņu pagasta budžets 

                                                     

2016.gadā paveiktie darbi: 
 Atskaiti sniegs pagasta pārvaldes vadītājs un 

pagasta pārvaldes struktūrvienību (Audriņu 

pamatskolas, PII, kultūras nama, bibliotēkas, 

komunālās saimniecības, sociālo dienestu) va-

dītāji 

            2017.gada plāni: 
Plānotie pagasta ceļu uzturēšanas darbi, darbi 

komunālajā saimniecībā, remontdarbi struk-

tūrvienībās. 

             Piedalīsies: 
Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvji 
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P-P – Kursē darba dienās; P-S – Kursē darba dienās un sestdien; S-Sv – Kursē Sestdien, Svētdien; 

P-C,Sv. – kursē no pirmdienas līdz ceturtdienai un svētdien; Piekt.un sv.d. – kursē piektdienās un valsts svētku 

Rēzekne Audriņi Diena Reiss Cena Laiks Piezīmes 

05:49 06:18 P-P Rēzekne-Strūžāni 0,90 29 min c.Ančupāniem 

05:50 06:06 P-S Rēzekne-Strūžāni-Rogovka-

Rēzekne 

0,70 16 min   

06:10 06:29   Rēzekne-Valmiera 1,15 19 min   

06:20 06:36   Rēzekne-Gaigalava-Viļāni-

Rēzekne 

0,70 16 min   

07:15 07:44 P-P Rēzekne-Strūžāni 0,90 29 min c.Ančupāniem 

07:15 07:55 S-Sv Rēzekne-Strūžāni 0,90 29 min c.Lidostu,  

Ančupāniem 

07:35 07:51   Rēzekne-Alūksne 1,15 16 min   

08:40 09:02   Rēzekne-Kaulači-Sakstagals-

Rēzekne 

0,90 22 min c.Ančupāniem 

10:17 10:37 S-Sv Daugavpils-Gulbene 1,15 20 min   

11:04 11:33   Rēzekne-Strūžāni 0,90 29 min c.Ančupāniem 

12:30 12:55   Rēzekne-Žogotas-Gaigalava-

Vecstrūžāni 

0,70 25 min   

13:00 13:22   Rēzekne-Balvi-Gulbene 1,15 22 min   

14:10 14:32   Rēzekne-Alūksne 1,15 22 min   

14:39 15:08 P-P Rēzekne-Strūžāni 0,90 29 min c.Ančupāniem 

14:39 15:19 S-Sv Rēzekne-Strūžāni 0,90 40 min c.Lidostu,  

Ančupāniem 

15:05 15:19   Rēzekne-Gaigalava-Viļāni-

Rēzekne 

0,60 14 min   

16:20 16:43   Rēzekne-Valmiera 1,30 23 min   

17:09 17:49 P-P Rēzekne-Strūžāni 0,90 40 min c.Lidostu, 

Ančupāniem 

17:09 17:38 S-Sv Rēzekne-Strūžāni 0,90 29 min c.Ančupāniem 

20:04 20:33 P-C, Sv Rēzekne-Strūžāni 0,90 29 min c.Ančupāniem 

21:04 21:33 Piekt.un 

sv.d. 
Rēzekne-Strūžāni 0,90 29 min c.Ančupāniem 
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Audriņi – Rēzeknes AO 

P-P – Kursē darba dienās; P-S – Kursē darba dienās un sestdien; S-Sv – Kursē Sestdien, Svētdien; P-C,Sv. – kursē no 

pirmdienas līdz ceturtdienai un svētdien; Piekt.un sv.d. – kursē piektdienās un valsts svētku dienās 

Bezmaksas 

           Atbildīgā par izdevumu              M.Platonova 

Audriņi Rēzek-

ne 

Diena Reiss Cena Laiks Piezīmes 

07:01 07:41 P-P Strūžāni-Rēzekne 0,90 40 min c.Lidostu,  

Ančupāniem 

08:09 08:30   Gulbene-Balvi-Rēzekne 1,15 21 min   

08:41 09:10 S-Sv Strūžāni-Rēzekne 0,90 40 min c.Lidostu,  

Ančupāniem 

08:42 09:21 P-P Strūžāni-Rēzekne 0,90 28 min c.Ančupāniem 

09:00 09:20 P-S Vecstrūžāni-Gaigalava-Žogotas-

Rēzekne 

0,75 20 min   

09:19 09:40   Alūksne-Rēzekne 1,15 21 min   

12:22 12:51   Strūžāni-Rēzekne 0,90 29 min c.Ančupāniem 

12:51 13:05   Rēzekne-Viļāni-Gaigalava-

Rēzekne 

0,70 14 min   

13:00 13:23   Valmiera-Rēzekne 1,30 23 min   

13:39 14:02   Rēzekne-Sakstagals-Kaulači-

Rēzekne 

0,90 23 min c.Ančupāniem 

15:16 15:30 Sv Rēzekne-Viļāni-Gaigalava-

Rēzekne 

0,60 14 min   

16:02 16:31 P-P Strūžāni-Rēzekne 0,90 29 min c.Ančupāniem 

16:01 16:41 S Strūžāni-Rēzekne 0,90 40 min c.Lidostu,  

Ančupāniem 

16:21 16:39   Alūksne-Rēzekne 1,15 18 min   

16:37 16:51 P-P Rēzekne-Rogovka-Strūžāni-

Rēzekne 

0,70 14 min   

16:56 17:10 P-P Rēzekne-Viļāni-Gaigalava-

Rēzekne 

0,70 14 min   

17:22 17:45 P-P Rēzekne-Kaulači-Sakstagals-

Rēzekne 

0,90 23 min   

18:32 18:50 S-Sv Gulbene-Daugavpils 1,15 18 min   

18:32 19:00   Strūžāni-Rēzekne 0,90 28 min c.Ančupāniem 

19:23 19:42   Valmiera-Rēzekne 1,15 19 min   

21:22 21:51 P-C,Sv Strūžāni-Rēzekne 0,90 29 min c.Ančupāniem 

22:22 22:51 Piekt.un  

Sv.d. 

Strūžāni - Rēzekne 0,90 29 min c.Ančupāniem 


