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2021. gada maijs-jūnijs         

 Līgo naktī pasākums 

pie Audriņu pagasta 

kultūras nama ne-

notiks sarežģītās epi-

demioloģiskās situā-

cijas dēļ . Svinēsim 

savās mājsaimniecībās 

- sargāsim sevi un tu-

viniekus!  

Saulainus  

un līksmums Jāņus! 

21.06.plkst.14:00 - 19:00 
Laukumā pie Audriņu pagasta kultūras nama 

Vainagu pīšanas darbnīca 

“ Saulgriežus gaidot vainagu pinu...” 
Visu vecumu iedzīvotāji  tiek aicināti nopīt 

savu īpašo vainadziņu. 

Pasākuma dalībnieki tiks fotografēti. 

Būsim piesardzīgi - ievērosim distanci un,                                                                    

nepieciešamības gadījumā, 

lietosim mutes un deguna aizsegus! 
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       2021. gada maijs-jūnijs 

Mūsu sarežģītajos laikos, kad visa pa-

saule cīnās ar bīstamas slimības izplatīšanos, 

ievērojot epidemioloģiskos noteikumus, kat-

ram cilvēkam jāatrod iespēja pašapliecinā-

ties, sasparoties un turpināt pilnvērtīgi dzī-

vot. Laukos viens no atbalsta veidiem iedzī-

votājiem ikdienas rūpēs un vajadzībās ir pa-

gasta bibliotēka.  

Audriņu pagasta bibliotēka katru mēne-

si attālināti organizē dažādas aktivitātes ie-

dzīvotāju redzes loka paplašināšanai, sniedz 

palīdzību izglītojamajiem un viņu vecākiem. 

Pavasaris laukos ir īpašs laiks. Tas ir 

sēšanas un stādīšanas laiks. Visiem, kurus 

interesē labas ražas padomi, siltumnīcu cel-

šana un iekārtojums, stādu audzēšana  un citi 

lauksaimniecības noslēpumi Audriņu pagasta 

bibliotēka piedāvāja ieskatīties speciālajā 

grāmatu un žurnālu  plauktā ar nosaukumu 

„Dārza eksperts”.  Apmeklētāji ar lielu inte-

resi izvēlējās šīs tematikas literatūru.  

Lietotājiem individuāli vai vienas māj-

saimniecības ietvaros, tika piedāvāta iespēja 

apmeklēt adītu un tamborētu salvešu un 

galdautu izstādi ar nosaukumu „Diega un 

adatas spēles sirdsmieram”.  Izbrīnu un sa-

jūsmu izraisīja 92 gadīgas rokdarbnieces še-

devri, kuri, pēc apmeklētāju atziņām, atgādi-

nāja vieglu pavasarīgu mūziku, iepītu die-

gos. Daži pastāvīgie bibliotēkas lietotāji sa-

ņēma salveti dāvanā.  

Bibliotēkas nedēļas ietvaros „Dari neti-

camo” Audriņu pagasta bibliotēka aicināja 

piedalīties virtuālajā viktorīnā „Vai es pazīs-

tu savu bibliotēku?”. Piedalīties varēja ik-

viens, neatkarīgi no vecuma, jo viktorīnas 

jautājumi bija vienkārši un jautri. Par balvām 

uzvarētājiem kļuva, protams, grāmatas un 

pierakstu bloki ar pildspalvu, lai pēc lasīša-

nas gūtās atziņas varētu viegli ierakstīt, at-

rast un iegaumēt.  

Audriņu pagasta bibliotēkas lietotāji 

katru mēnesi var iepazīties ar materiālu ap-

kopojumu, kas veltīts kādam latviešu rakst-

niekam vai dzejniekam. Ja šī autora grāmatu 

skaits mūsu bibliotēkā nav liels,  tās var  pa-

sūtīt, griežoties pie bibliotekāres un izmanto-

jot tādu pakalpojumu kā SBA 

(starpbibliotēku abonements) t.i. pasūtīt la-

sāmvielu no citām bibliotēkām. 

Bibliotēka laukos ir vieta, kur iedzīvo-

tāji var atrast palīdzību, risinot dažādas prob-

lēmas - aizpildot ienākumu deklarācijas, rak-

stot iesniegumus dažādās instancēs, pildot 

mājasdarbus skolā utt.  

Ja cilvēks nevēlas apmeklēt bibliotēku 

klātienē, viņam ir lieliska iespēja, sazinoties 

ar bibliotēku un saņemot autorizācijas datus,  

lasīt grāmatas elektroniski. Romāni, detektī-

vi, bērnu literatūra u.c lasāmviela ir pieejama  

jebkurā viedierīcē. 

Lai uzzināt par Audriņu pagasta biblio-

tēkas jaunumiem un aktivitātēm, sekojiet 

mums  facebook mājas lapā. Sargājot savu 

un līdzcilvēku veselību,  mēs nevaram pulcē-

ties dažādos pasākumos un svinēt svētkus 

bibliotēkā, bet tagad ir īstais laiks palikšanai 

mājās, apkārtnes un dvēseles sakopšanai, 

rokdarbiem, siltiem vārdiem, laiks labai grā-

matai! Nepaliec viens, izvēlies sev uztica-

mos sabiedrotājus – grāmatas varoņus! 

         

Informāciju sagatavoja  
Audriņu bibliotēkas vadītāja  

Oksana Brokāne   
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Maija pasākumu virkni Audriņu pagasta bibliotēkā uzsāka virtuālā viktorīna, kas bija veltīta 

Eiropas dienai,  ar nosaukumu “Es un Eiropas Savienība”. Bibliotēkas lietotāji un mūsu Face-

book sekotāji nedēļas laikā rūpīgi pētīja jautājumus, kas ir saistīti ar  ES vēsturi, uzzināja intere-

santus faktus. Tie dalībnieki, kuriem radās problēmas ar informācijas meklēšanu un atlasi, varēja 

griezties bibliotēkā, jo šeit pārskatāmā vietā tika sagatavots un izvietots plašs informācijas klāsts 

par Eiropas Savienību un tās veidošanas posmiem. Viktorīnā pārliecinoši uzvarēja mūsu pagasta 

jauniete Karolīna Krasovska. Liels paldies Karolīnai par atsaucību, zinātkāri un zināšanām.  

Ļoti lielu atsaucību un pozitīvu atsauksmju 

daudzumu raisīja  mūsu bibliotēkas  Māmiņdienai 

veltītais konkurss “Mīļo māmiņ! Tu esi man tāda 

viena…”. Pārsvarā tajā piedalījās pirmsskolas vecu-

ma bērni. Tāda atsaucība tieši no šī vecumposma ir 

ļoti svarīga, jo tie mazie ķipari - mākslinieki ir mūsu 

bibliotēkas topošie lasītāji. Pēc pasākuma noslēgu-

ma gandarīti palika arī vecāki, jo paskatījās uz sevi 

ar sava bērna acīm, daži, protams, pasmaidīja un brī-

nījās, kādas smalkas detaļas mammas izskatā pama-

nīja viņas jaunās atvasītes. Arī tēviem savas sievas 

“atvērās” no nezināmajām pusēm. Smaidi, humors 

un pozitīvās emocijas kļuva par pasākuma atslēgvār-

diem. Ikviens dalībnieks saņēma pārsteiguma balviņas, ko sarūpēja mūsu bibliotēkas labdarības 

feja – Olga Litovnika. Viņas tamborētas mīkstās dāvaniņas katrai māmiņai un bērnam sniedza 

daudz pozitīvu emociju. 

Vēl viens ļoti liels un nozīmīgs  ieguldījums gan mūsu pagasta dzīvē, gan bibliotēkas ap-

meklētības veicināšanā ir Olgas Litovnikas rokdarbu izstādes. Šoreiz visiem apmeklētājiem gan 

bibliotēkā, ievērojot drošības noteikumus, gan Facebook bibliotēkas mājas lapā, bija lieliska ie-

spēja apskatīt  autores izšūto gleznu izstādi “Dvēseles motīvi”. Dzīvnieki, dabas ainavas, kuģi 

pārsteidza ar savu izpildes realitāti.  
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Liels paldies Olgai par ieinteresētību, 

nemitīgu darbošanos, gatavību palīdzēt, kā 

arī par bibliotēkas darba popularizēšanu un 

lasītāju piesaisti.  

Maijā Audriņu pagasta bibliotēkas krā-

jums tika papildināts ar 14 jaunām grāma-

tām. Ar jaunieguvumu sarakstu var iepazī-

ties elektroniskajā kopkatalogā, kā arī sazi-

noties ar bibliotēku. Savu lasītāju gaida ro-

māni, detektīvi, bērnu literatūra. Ja bibliotē-

kas lietotājam rodas interese par kādu Audri-

ņu pagasta bibliotēkā neesošo grāmatu, 

pastāv iespēja to pasūtīt no citas bibliotēkas. 

Lai saņemt tādu pakalpojumu, jāsazinās ar 

bibliotekāri.  

Ikvienam cilvēkam grūtajos laikos ir 

nepieciešams atbalsts. Apmeklējiet bibliotē-

ku, saņemiet grāmatu un kopā ar to zināša-

nas, drošības sajūtu un ceļojumu tālajās ze-

mēs, kuru tagad ne katrs var atļauties!  
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Audriņu pagasta bibliotēka aicina  

(individuāli vai vienas saimniecības ietvaros)  

 

         

Informāciju sagatavoja  
Audriņu bibliotēkas vadītāja  

Oksana Brokāne   
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Ģimenes diena              

          Starptautiskajā bērnu 

aizsardzības dienā laukumā 

pie Audriņu pagasta kultū-

ras nama 26 bērni četru 

stundu laikā zīmēja savu  

“Saulaino sapni”.  

     Īpašais  “paldies ” vecā-

kiem, kuri  atbalstīja savus 

mazos māksliniekus. 
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     15.maijā svinējām 

Starptautisko Ģimenes die-

nu. Pie Audriņu pagasta 

kultūras nama katra ģime-

ne savā noteiktajā laikā ie-

radās izrotāt savu 

"Ģimenes cimdiņu". Katrai 

ģimenei vajag turēties ko-

pā - kā pirkstiņi cimdiņā. 

Tāpēc arī pasākums saucās 

"Tu kā roka, es-kā cim-

diņš". Līdz Jāņiem   

tautiskiem rakstiem izrotā-

tos cimdiņus  var aplūkot 

laukumā pie kultūras na-

ma. 

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena 

         

Informāciju sagatavoja 

Audriņu pagasta  

Kultūras nama vadītāja                                                                                               

Tamāra Smirnova 



          Uz sienām pie Audriņu pagasta kultūras 

nama centrālās ieejas visu jūniju ir apskatāma 

Valerijas Seiles 130. dzimšanas dienai veltītā 

izstāde. Tā veidota pēc Zanes Stapķevičas pre-

zentācijas  “Valerija Seile (1891-1970) fotogrā-

fijās, atmiņās un faktos ” materiāliem. Valērija 

Seile dzimusi 1891. gada 22. jūnijā (pēc vecā 

stila - 11. jūnijā) toreizējā Makašānu pagasta 

Seiļos, ievērojama izglītības un sabiedriskā dar-

biniece, bibliogrāfe un zinātniece. Viņa bija 

pirmā sieviete Latgalē, kas ieguva akadēmisko 

pedagoģisko izglītību, viena no vēsturiskā Lat-

gales kongresa organizatoriem, Latgales Zemes 

padomes sekretāre, Latvijas Satversmes sapul-

ces locekle, Izglītības ministra biedre (1921- 

1922), Latgalīšu Školōtōju savīneibas veidotāja 

un vadītāja, Daugavpils Skolotāju institūta di-

rektore (1923 - 1940), vairāku periodisko izde-

vumu redaktore un grāmatu autore. Mirusi 1970. 

gadā Rīgā, apbedīta Daugavpils katoļu kapos. 

Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē līdz 4. 

jūlijam apskatāma V. Seilei veltīta izstāde 

"Tēvuzemei veltīts mūžs". 
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Bezmaksas informatīvais izdevums 
 

Atbildīgā par izdevumu O. Brokāne 
oksana.brokane@rezeknesnovads.lv  
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Informāciju sagatavoja 

Audriņu pagasta  

Kultūras nama vadītāja                                                                                               

Tamāra Smirnova 

         

   

22.jūnijā Audriņu pagasta Seiļos notiks pieminas brī-

dis un ziedu nolikšana pie V. Seiles piemiņas plāksnes. 




