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Sabiedriskā apspriešana par
koku zāģēšanu pie Puderovas
vecticībnieku lūgšanu nama

Koki atrodas uz Puderovas vecticībnieku
draudzes tiesiskā valdījumā esošās zemes,
Audriņu pagastā, Puderovā, kad.Nr.
78420030203
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Audriņu pagasta pārvalde lūdz pagasta iedzīvotājus izteikt savu viedokli attiecībā uz šo
koku nozāģēšanu vai saglabāšanu. Jūsu iesniegumi un ieteikumi tiks pieņemti laika posmā
no 16.08.2018 līdz 30.08.2018, telefoniski
vai personīgi Rēzeknes novada Audriņu pagasta pārvaldē, Lidicas ielā 17, Audriņos,
Audriņu pagasta pārvaldē ir saņemts Pudero- Audriņu pagastā, pie lietvedes, tel.: 64628241.
vas vecticībnieku draudzes iesniegums ar lūgumu atļaut nozāģēt divas liepas, kas aug bla- Pēc viedokļu apkopošanas, Audriņu pagasta
kus Puderovas vecticībnieku lūgšanu namam. pārvalde rīkosies saskaņā ar Rēzeknes novada
pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošaValsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2015.gadā veiktajā apsekošanā tika jiem noteikumiem Nr.91 „Par koku ciršanu ārkonstatēts, ka koki veicina ēkas bojāšanos no pus meža Rēzeknes novadā”.
mitruma. Koku lapas piesārņo jumtu un noteAudriņu pagasta pārvaldes vadītājs
kas, koki ir veci un to atrašanās tuvu dievnaEinārs Aleksandrs Bindemanis
mam rada bīstamu situāciju, kā arī apēno fasādi un jumtu, veicinot sūnu augšanu.
AUDRIŅU PAGASTA JAUNIEŠI

Kopā esam, kopā varam

Audriņu pagasta kultūras namā 12.jūlijā notika
ikgadējais aktīvās jaunatnes pasākums ''Kopā esam,
kopā varam''.
Šogad tika organizēts slēgtais boula čempionāts .
Čempionātā piedalījās četras komandas no Dricānu un
Audriņu pagastiem. Uzvaru izcīnīja komanda
"Čiksas" no Dricānu pagasta.
Pēc sacensībām dalībnieki baudīja uz ugunskura pagatavotu ēdienu.
Vakara garumā bija iespēja baudīt labu mūziku un pēc
apbalvošanas izdejoties.
Rakstu sagatavoja Audriņu pagasta jaunatnes lietu
speciālists Ivans Putins
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Par smakām Audriņu ciemā

Audriņu ciema iedzīvotājus jau 3 gadus
vismaz reizi nedēļā uz ielas sagaida smakas,
kuras rada tautā sauktā “makaronka”, jeb suņu
barības ražotne “P & S Baltic”. Ražotnē pastāvīgi strādā divi cilvēki, bet smakas dēļ cieš
vairāk nekā 350 Audriņu iedzīvotāji. Ražotne
kaltē dzīvnieku blakusproduktus (iekšas, gaļas
atlikumus, u.t.t), šādi izgatavojot suņu iecienītus kārumus, kurus var atrast arī veikalā
“DEPO”. Uzņēmums nesen ir palielinājis ražošanas apjomu, iekarojot eksporta tirgus. Par
to mēs varētu tikai priecāties, ja vien tas nenozīmētu – vairāk smakas pašā Audriņu centrā.
Iepriekšējos divus gadus esam aprobežojušies ar aizrādījumu izteikšanu ražotnes vadītājam Sergejam Aleksandrovam, ka iedzīvotāji
nav apmierināti ar ražotnes darbu. Pagasta
pārvaldes aktivitāšu rezultātā ražotne uzstādīja
augstākus ventilācijas skursteņi un iegādājās
refrižeratoru produktu uzglabāšanai, lai gaļa
tik ātri nesabojātos. Ar refrižeratora iegādi sākās citas problēmas. Skaļais saldētavas motors
neļāva naktīs gulēt blakus esošo māju iedzīvotājiem.
2018.gadā iedzīvotāju pacietības mērs
bija pilns. Arī pagasta pārvalde bija izsmēlusi
savas iespējas uzlabot situāciju, jo uzņēmuma
vadība vienkārši ignorēja situāciju. Pagasta
pārvalde sazinājās ar Valsts vides dienesta
(VVD) Rēzeknes reģionālo vides pārvaldi un
inspektora telefona numuru iedeva tuvāk dzīvojošiem iedzīvotājiem ar lūgumu zvanīt inspekcijai
smaku
gadījumā.
Paldies
A.Paškevičam un citiem iedzīvotājiem, kuri
operatīvi informēja VVD par smakām. Visi šie
zvani tika reģistrēti, un sasniedzot noteiktu
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zvanu skaitu, VVD bija pamats uzskatīt situāciju par nopietnu.
30.05.2018 tika sasaukta sapulce Rēzeknes novada domē, kurā piedalījās “P&S Baltic” vadītājs Sergejs Aleksandrovs, VVD Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes vadītāja
Ē.Ruskule, Rēzeknes novada vadība, pagasta
pārvaldnieks A.Bindemanis, pagasta konsultatīvās padomes pārstāve Natālija Bibičeva un
pagasta aktīvie iedzīvotāji Anatolijs Paškevičs,
Tatjana Ciganova, Jekaterina Melne.
Sapulcē tika nolemti šādi svarīgi jautājumi:

1)Uzņēmumam līdz 1.jūlijam ir jāatrod
jaunas telpas ražotnei ārpus Audriņu ciema
2)Līdz 1.septembrim jāizbeidz smaku
izraisoša ražošana Audriņu ciemā (šeit,
iespējams, atstājot pakošanas cehu)
3)Ražošanas process jāveic darba dienās, lai brīvdienās smaka netraucētu iedzīvotājus
4)skaļais refrižerators nakts laikā ir
jāizslēdz
Pēc sapulces uzņēmums patiešām samazināja smaku izmešus un nestrādāja
brīvdienās. Kā arī tika saņemta informācija, ka uzņēmums atradis ražotnes telpas
Ozolmuižas pagastā, bet tās vēl ir jāiekārto.
02.08.2018 pēc uzņēmuma ierosinājuma tika sasaukta atkārtota iedzīvotāju sapulce, kurā piedalījās divdesmi četri Audriņu ciema iedzīvotāji, pagasta pārvaldnieks A.Bindemanis un uzņēmuma vadītājs S.Aleksandrovs. S.Aleksandrovs izstāstīja par uzņēmuma plāniem pārcelties
uz citu vietu. Tomēr netika sniegtas nekādas garantijas un pierādījumi, ka šāda
pārcelšanās tiešām notiek – nebija projektu, telpu nomas vai pirkšanas līgumu,
jaudas pieprasījumu Latvenergo, būvvaldes apliecinājumu u.t.t.
Turpinājums 3.lpp.
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Tā vietā iedzīvotājiem solīja divu nedēļu
laikā uzstādīt smaku filtrus, “kuri gan diezvai
palīdzēšot novērst smakas” (S.Aleksandrova
vārdi) un solīja kaut kad nākotnē pārvākties uz
citām telpām. Tajā pat laikā uzņēmums plānoja vēl vismaz trīskārtīgi palielināt pārstrādes
apjomus.
Lieki teikt, ka iedzīvotāji bija sašutuši.
Kopējo noskaņojumu labi izteica N.Bibičeva,
rezumējot visu iedzīvotāju viedokli – uzņēmumam līdz 1.septembrim ir jāizbeidz aktīva darbība Audriņu ciemā, kā iepriekš bija norunāts.
Atļauja “P & S Baltic” līdz 1.septembrim strādāt un ražot savu produkciju ir Audriņu ciema
iedzīvotāju labas gribas žests, atsaucoties uz
S.Aleksandrova lūgumu. Tomēr ražošana pēc
1.septembra jau uzskatāma par šīs vienošanās
pārkāpšanu.
Tāpēc iedzīvotājus, kuri atrodas ražotnes
tuvumā un jūt smaku tās darbības laikā, lūdzam ziņot Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldei pa diennakts SOS tālruni 25440001. Tas ir pirmais solis, kas mums

jādara, lai ražotne savu smaku izraisošo darbību Audriņu ciemā apturētu un pārceltu to uz
citu vietu.
Uzziņai:
Smaku izraisošu darbību regulē Ministru
kabineta noteikumi Nr.724 no 25.11.2004
“Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”.
Smaka drīkst pārsniegt noteiktu koncentrāciju gaisā ne vairāk kā 168 stundas gadā.
Sūdzība par traucējošu smaku uzskatāma
par pamatotu, ja traucējošas smakas esību apstiprina Valsts vides dienesta veiktās pārbaudes rezultāti, kas fiksēti protokolā.
Ja uzņēmums ir radījis smaku vairāk kā
20 atsevišķās diennaktīs gada laikā, un ja šo
faktu pamato iedzīvotāju sūdzības un VVD sastādītie protokoli, tad Valsts vides dienests sagatavo lēmumu un nosūta uzņēmumam, pašvaldībai un Veselības inspekcijai, kā arī ievieto lēmumu savā mājas lapā.
Savukārt uzņēmumam pēc šī lēmuma saņemšanas ir mēneša laikā jāiesniedz pasākumu plāns smaku novēršanai. Tālākie darba
posmi ietver sadarbību ar uzņēmumu, lai smakas samazinātu vai novērstu “Vides aizsardzības likumā” un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, līdz pat soda naudu aprēķinam, tiesvedībai un uzņēmuma slēgšanai.
Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs
Einārs Aleksandrs Bindemanis

AUDRIŅU KULTŪRAS NAMA ZIŅAS
Vasara ir pilna notikumiem Audriņu pagasta kultūras
nama krievu dziesmu ansamblim “Ivolga”. 1.julijā
ansamblis uzstājās ar kara laiku dziesmu programmu
Draudzības
kurgānā.
27.jūlijā Rēzeknē svinēja Rēzeknes atbrīvošanas
gadadienu. Mūsu ansamblis piedalījās šai dienai veltītajā pasākumā.
28.jūlijā ar kara laika dziesmu koncertu ansamblis “Ivolga” piedalījās Viļānu pilsētas atbrīvošanas
gadadienas pasākumā.
“Ivolga” 10 gadu jubileju.
Audriņu pagasta kultūras nama vadītāja
Jāpiebilst, ka šī gada 22.septembrī Audriņu paTamāra Smirnova
gasta kultūras namā svinēsim vokālā ansambļa

3

AUDRIŅU BALSS

2018.gada augusts

AUDRIŅU PAMATSKOLĀ

Gluži kā pasakā par kristāla
kurpīti

Strauji tuvojas laiks, kad pamatskolu un
vidusskolu beidzējiem ir jāpieņem nopietns
lēmums, jāizdara izvēle – kādu profesiju izvēlēties. Audriņu pamatskolas 7.-9.klašu skolēniem bija lieliska iespēja piedalīties Rēzeknes
novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
ietvaros organizētajā pasākumā “Topi par
meistaru!”, apmeklēt apavu šūšanas darbnīcu

Rēzeknē “Kristāla kurpīte”.
Skolēni ar lielu interesi vēroja meistaru
darbu, klausījās kurpniekmeistara Andra Kačkāna stāstījumu par to, ka arī apavu meistari
ļoti nopietni gatavojas lielajiem Vispārējiem
dziesmu un deju svētkiem. Jautājums – kādā
veidā? Protams, šujot kurpes, zābakus un pastalas svētku dalībniekiem. Skolēni tika iesaistīti praktiskā nodarbībā, kuras laikā pašrocīgi
izgatavots suvenīrs – nelielas pastaliņas.
Skolēni saņēma atbildes uz saviem jautājumiem, piemēram, kur var apgūt kurpniekmeistara arodu, kāda ir darba specifika, vai ir
pieprasījums pašdarinātiem apaviem un kāda
ir cilvēku grupa, kas izmanto šo pakalpojumu.
Iepriekš neviens no klātesošajiem skolēniem
nebija aizdomājies, kādā veidā tiek gatavoti
apavi, ka apavu darbnīcā gaisā virmo tik izteikts īpatnējs aromāts – līmes un apavu ādas
smarža. Kopējais atzinums – darbs smags, bet
atbildīgs. Lai izdodas meistariem!
Audriņu pamatskolas skolotāja Iveta Rundāne

AUDRIŅU PAMATSKOLĀ

Ielu sporta spēļu svētki

sekmīgākai
integrācijai
politiskajos,
ekonomiskajos, sociālajos un kultūras procesos Rēzeknes novadā, savukārt mūsu
Audriņu pamatskolā
īstenotā pasākuma mērķis ir organizēt pasāku2018.gada 18.jūnijā Audriņu pamatsko- mus Audriņu pamatskolā Rēzeknes novada
las sporta stadionā notika pasākums „Ielu jauniešu aktīvai, lietderīgai un veselīgai brīvā
sporta spēles Audriņu pamatskolā”. Pasākuma laika pavadīšanai.
pirmais posms tika īstenots, jo piedalījāmies
Uz pasākuma pirmo posmu tika aiRēzeknes novada Izglītības pārvalde izsludinātajā projektu konkursā jauniešiem par finan- cinātas piedalīties Rēzeknes novada pagastos
sējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu pro- darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas,
jektiem, un šī projekta īstenošanai ieguvām jauniešu centri, jauniešu klubi, skolēnu
atbalstu 330 eiro vērtībā. Atlikusī summa, kas pašpārvaldes un jauniešu neformālās interešu
nepieciešama projekta īstenošanai, tika līdzfi- grupas.Projekta īstenošanai tika veikti nenansēta no skolas budžeta. Projektu konkursa pieciešamie sagatvošanās darbi – nopirkts
mērķis bija atbalstīt aktivitātes jaunatnes
Turpinājums 5.lpp.
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nepieciešamais inventārs, materiāli un
kancelejas preces, pasūtītas medaļas, izgatavoti diplomi un afiša, kas, sadarbojoties ar
Audriņu pagasta jauniešu lietu speciālistu Ivanu Putinu, tika izsūtīta Rēzeknes novada jauniešu lietu speciālistiem, savukārt, ar sporta
skolotājas Jesenijas Masaļskas un Rēzeknes
novada sporta skolas palīdzību, tika informēti
novada skolu sporta skolotāji. Divu nedēļu
garumā noritēja sagatavošanās darbi pasāku-

censībās. Sportiskie dalībnieki bija ieradušies
lielās draudzīgās komandās no Strūžāniem,
Dricāniem, Tiskādiem un Silmalas, un, protams, šajā pasākumā piedalījās arī vietējie
sportiskiem iedzīvotāji.
Paldies visiem sportiskajiem dalībniekiem, kas piedalījās ielu sporta svētkos Audriņu pamatskolā par spīti karstajai saulei! Jūs
padarījāt šo sporta pasākumu interesantu un
emocionāli bagātu, sportiski saspringtu, bet
tomēr draudzīgu!
Iniciatīvu projekta pasākuma „Ielu
sporta spēles Audriņu pamatskolā” otro posmu plānots realizēt augustā. Protams, ka tiks
gaidīti dalībnieki un komandas, kas piedalījās,
un arī sportiskie dalībnieki un komandas, kas
nepiedalījās pirmajā posmā.

mam, tika domāts arī par aktivitātēm, kas tiks
īstenotas pasākuma laikā. Ielu sporta spēļu
svētku programma bija diezgan dauzveidīga
un plaša – strītbols 3x3, pludmales volejbols,
ielu futbols 3x3, roku laušanās sacensības, velosipēdistu sacensības, skrituļdēļa un skrituļslidu sacensības (inventārs savs), šautriņu mešanas sacensības, sacensības uz izturību, galda
tenisa un novusa sacensības. Katrs dalībnieks
vecumā no 7. līdz 18. gadiem varēja izvēlēties
sev piemēroto aktivitāti, izmēģināt savu spēku, pilnveidot savas sportiskās prasmes un iemaņas gan komandas, gan individuālajās sa-

Lielu pateicību vēlamies pateikt par
mūsu ideju atbalstu skolas direktorei Liānai
Teirumniekai. Pateicību par milzīgu palīdzību
pasākuma plānošanā un organizēšanā sporta
skolotājai Jesenijai Masaļskai, skolas saimniecības pārzinim Raitim Šakalovam, vizuālās
mākslas skolotājai Ivetai Rundānei un matemātikas skolotājai Dacei Vasilevskai, pozitīvi
un optimistiski noskaņotajiem brīvprātīgajiem
tiesnešiem – Lindai Rundānei un Andrim
Rundānam!
Audriņu pamatskolas skolēnu pašpārvalde un
Audriņu pagasta jaunieši
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Kāpēc Sekirnikova nemaksā?

viedokli. Uz redakciju sūtītās mūsu iedzīvotāju un pagasta konsultatīvās padomes protesta vēstules nepublicē.

Esam nolēmuši sniegt objektīvu informāciju mūsu pagasta iedzīvotājiem par pagasta pārvaldes darbu
ar nemaksātājiem. Zināms, ka šobrīd notiek tiesas process, kurā atbildētāja ir A.Sekirnikova. Tā kā tiesas
sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties ikviens interesents un Audriņu pagasta iedzīvotājs, zemāk izklāstītā
informācija ir pieejama visiem.

2018.gada aprīlī tiesa pasludināja spriedumu –
izbeigt dzīvojamās telpas īres tiesiskās attiecības un
izlikt A.Sekirnikovu no dzīvokļa Nr.13 bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas. Kā arī piedzīt Audriņu pagasta pārvaldes labā parāda summu par īri un komunālajiem pakalpojumiem 2362,26 EUR, tiesas izdevumus 405,07 EUR (kopā 2767,33 EUR).

Jau 2014.gadā, sākot darbu Audriņu pagasta pārvaldē, es biju izbrīnīts par A.Sekirnikovas komunālo
maksājumu parādu, kas tolaik bija pāri 2 tūkstošiem
EUR. Turklāt, kā izrādījās, A.Sekirnikova nebija maksājusi ne centa par ūdeni vai atkritumu izvešanu jau
vairākus gadus. Uzsāku sarunas ar parādnieci. Pēc gadu ilgām pārrunām pagasta pārvaldē sapratām, ka viņa
nav maksājusi par pakalpojumiem 20 gadus un netaisās maksāt arī turpmāk.

Tiesāšanās, kā zināms, ir dārgs prieks.
A.Sekirnikovai, saskaņā ar tiesas sēdēs publiskoto informāciju, tas ir izmaksājis vismaz 800 EUR, neskaitot juristu pakalpojumus. Diemžēl arī Audriņu pagasta
pārvalde tiesas procesā ieguldīja gan savu darbinieku
laiku, gan līdzekļus juristu konsultācijām. Ja tiesas
procesa sākumā tiktu panākts mierizlīgums (ko ierosināja viena no A.Sekirnikovas juristēm, bet pati vaininiece to noraidīja), abas puses būtu ieguvējas.

A.Sekirnikovas un citu parādnieku dēļ cietēji ir
visi. Netiek laikā realizēti komunālie projekti
(labiekārtošana, pirts remonts, apgaismojums, u.t.t).
Godprātīgajiem pagasta iedzīvotājiem radās jautājums
– kā var būt, ka daži cilvēki var gadiem nemaksāt par
ūdeni un atkritumu izvešanu, bet saņemt tos pašus pakalpojumus kā apzinīgie maksātāji? Tādēļ tika nolemts meklēt taisnību tiesā.

Kas notiks tālāk? Jau šobrīd zināms, ka
A.Sekirnikova ir pieņēmusi darbā ceturto advokāti un
ir iesniegusi apelācijas sūdzību apgabaltiesā. Acīmredzot pirmās divas juristes un advokāte neattaisnoja uz
viņām liktās cerības. Audriņu pagasta pārvalde ar pienākuma apziņu gatavosies tiesas sēdei. Tiesas lietas
mums prieku nesagādā. Mūsu pienākums pret mūsu
pagasta iedzīvotājiem ir panākt taisnīgu risinājumu un
tiesas rezultātā saņemtos līdzekļus izmantot pagasta
attīstībai.

2016.gada martā Audriņu pagasta pārvalde iesniedza prasības pieteikumu pret A.Sekirnikovu par
parāda piedziņu 2362,26 EUR apjomā un izlikšanu no
viņas īrētā dzīvokļa, par kuru īres maksa nebija maksāta pēdējos 10 gadus. Tiesas process ilgst jau vairāk
kā 2 gadus, kopumā noturētas piecas tiesas sēdes. Tiesas laikā A.Sekirnikova algoja divus juristus un vienu
advokāti, kuri visi kopā tomēr nespēja pārliecināt tiesu
par A.Sekirnikovas tiesībām nemaksāt parādus.
A.Sekirnikovas pārstāvji tiesnesim iesniedza vismaz
trīs dažādus parāda aprēķina variantus, nereti ar aritmētiskām kļūdām un neievērojot noteiktos komunālo
pakalpojumu tarifus. Tika veikti dažādi manevri tiesas
sēžu pārcelšanai un novilcināšanai – pilnvaru atsaukšana, pēkšņas saslimšanas, solījumi panākt mierizlīgumu.t.t. Tomēr jebkurus izlīguma piedāvājumus lepnā
parādniece noraidīja, jo bija pārliecināta par savu taisnību. Jo A.Sekirnikovai ir “slepenais ierocis” un aizstāvis. Viņas laba paziņa ir M.Ņizinska, avīzes
“Rēzeknes Vēstis” redaktore, kura arī piedalījās vienā
no tiesas sēdēm kā oficiāla A.Sekirnikovas pilnvarotā.
Savos rakstos “Rēzeknes Vēstīs” M.Ņizinska publicē
atklātus melus par mūsu pagastu, pat nepūloties pārbaudīt faktus pagasta pārvaldē vai uzzināt iedzīvotāju
Bezmaksas
Atbildīgā par izdevumu

6

M.Platonova

Audriņu pagasta pārvalde un pagasta iedzīvotāji
saprot, ka par saņemtajiem pakalpojumiem ir jāmaksā.
To pieprasa likums, to nosaka pagasta pārvaldes nolikums, to rāda veselais saprāts. Pašvaldībām darbu ar
parādniekiem pieprasa arī Valsts kontrole, kas katru
gadu pārbauda pagasta grāmatvedību, kasi, un jau sen
būtu atradusi nelikumības, ja tās tur būtu bijušas. Uzsākoties melu kampaņai “Rēzeknes Vēstīs”, novada
pašvaldības auditors veica mūsu pagasta komunālo
pakalpojumu uzskaites un maksājumu pārbaudi. Audriņu pagasta grāmatvedība ir vētīta un pārbaudīta neskaitāmas reizes. Mūsu pagasta grāmatvedībā ir perfektā kārtībā saglabāta informācija par visiem iedzīvotāju
maksājumiem un maksas aprēķiniem visā pagasta vēstures laikā. Ceram, ka A.Sekirnikovas lieta ir pēdējā,
kur pagastam nākas savu taisnību pierādīt tiesā.
Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs
Einārs Aleksandrs Bindemanis

E-mail: margarita.platonova@audrini.lv

