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AUDRIŅU PAGASTA PĀRVALDES INFORMĀCIJA

Sabiedriskā apspriešana
par koku zāģēšanu Audriņu ciemā
Audriņu pagasta pārvaldē ir saņemts mājas Rēzeknes
ielā 3 iedzīvotāju ar lūgumu atļaut nozāģēt Audriņu ciemā Rēzeknes ielā 3 mājas priekšā esošos četrus kokus – ozolu un
bērzus. Koki ir bīstami, jo ir nokaltuši vai daļēji nokaltuši un
apdraud iedzīvotājus, kā arī ņemot vērā koku augstumu, atrodas bīstami tuvu mājai. Koki atrodas uz īpašuma ar kadastra
Nr. 78420040194. Vēstuli parakstījuši 10 cilvēki no 12 dzīvokļiem (kopā ēkā 12 dzīvokļi) - “Rēzeknes iela 3” iedzīvotāji.
Ievērojot pagasta iedzīvotāju intereses, pagasta pārvalde lūdz iedzīvotājus izteikt savu viedokli attiecībā uz šo koku
zāģēšanu vai saglabāšanu. Iesniegumi un ieteikumi tiks pieņemti laika posmā no 18. 08.2021 līdz 01.09. 2021, telefoniski
vai personīgi Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta
pārvaldē, Lidicas iela 17, Audriņos, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, pie lietvedes, tel: 64628241.
Pēc viedokļu apkopošanas, Audriņu paAtrašanās
Koku
vieta
suga
gasta pārvalde rīkosies saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra sais- 78420040194 Bērzs
tošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu Rēzeknes iela 3 Ozols
KOPĀ
ārpus meža Rēzeknes novadā”.

Koku stumbra
diametrs
30; 17; 35 cm
60 cm

Skaits
3
1
4
1
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AUDRIŅU PAGASTA BIBLIOTĒKAS AKTUALITĀTES

Vēsturiskā pietura “Vēstule pagātnei…” Audriņu pagasta bibliotēkā
14. jūnijs… Katram Latvijas iedzīvotā- kas lietotājs, pagasta iedzīvotājs un viesis,
jam tā ir īpaša diena. Diena, kad ir vērts ap- ievērojot epidemioloģiskos noteikumus, tika
stāties, aizmirst par ikdienas steigu un aizdo- aicināts atcerēties vienu no traģiskākajām un
māties par pagātni. Aiz-

drūmākajām

domāties par tūkstošiem

Latvijas vēsturē un uz-

cilvēku, kuri tika aiz-

rakstīt īsu vēstuli, kas ir

vesti no dzimtajām mā-

adresēta cilvēkiem un

jām, atrauti no radiem

notikumiem tālajā 1941.

un draugiem, par tiem,

gada 14. jūnijā.

kuri zaudējot Dzimteni,

Vēstules bija dažādas

zaudēja veselību un dzī-

pēc satura, autoru ve-

vību, kuriem tika iz-

cums un dzīves pieredze

kropļots liktenis un at-

arī bija atšķirīgi, tomēr

ņemta brīvība.

visas epistolārā žanra

Pieminot visus komunistiskā

dienām

vēstījumus caurvija vie-

genocīda

na doma – mēs atcera-

upurus, Audriņu pagasta bibliotēka 14. jūnijā mies, mēs jūtam līdzi, mēs zinām.
organizēja

pasākumu

ar

nosaukumu

“Vēsturiskā pietura: “Vēstule pagātnei”.
Pie bibliotēkas ēkas

Iepazīties ar vēstuļu saturu var Audriņu
pagasta bibliotēkas lasītavā, iepriekš sazino-

tika novietota ties ar bibliotekāri.

pastkaste. Ikviens Audriņu pagasta bibliotēAUDRINU PAGASTA BIBLIOTĒKA AICINAAAA

Augustā Audriņu pagasta bibliotēkā turpinās grāmatu izstāde skolēniem

„Vasara—
īsts laiks lasīšanai!”
Apmeklē bibliotēku un izvēlies sev aizraujošu lasāmvielu.
Pavadi savas brīvdienas interesanti un lietderīgi!
Sagatavojies skolai!
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AUDRIŅU PAGASTA BIBLIOTĒKAS AKTUALITĀTES

Informāciju sagatavoja
Audriņu pagasta bibliotēkas vadītāja
Oksana Brokāne

AUDRIŅU PAMATSKOLAS ZIŅAS

Mācību gada noslēgums Audriņu pamatskolā
31. maijā Audriņu pamatskolā notika menta svarīgumu un nozīmīgumu. Diemžēl,
pēdējais šī mācību gada pasākums. Šim pa- šīs mācību gads ir pēdējais priekš Audriņu
sākumam gatavojas gan skolotāji un skolas pamatskolas, jo no 1. septembra skolā kļūs
par Audriņu pirmsskolas izglītības iestādi.
administrācija, to gaidīja arī paši skolēni.
Pats pasākums notika āra, ievērojot visus ne-

No skumjas nots nonācām pie pasā-

pieciešamus epidemioloģiskus noteikumus kuma kulminācijas jeb labāko skolēnu apbalvošanas. Šajā mācību gadā atzinības rakstus
un sociālo distanci.
Pasākuma gaitā pie skolēniem vērsās un dāvanas saņēma skolēni no 5., 6., 8. klaAudriņu pamatskolas direktore Liāna Tei- sēm.
rumnieka, kurā sava runā pieminēja šī mo-

Turpinājums 4. lpp.
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Ikkatrs Audriņu pamatskolas skolēns saņēma ar saviem plāniem un idejām par vasaras nosavu “veiksmes pogu”, kura noteikti nesīs risi vai par mācībām jaunajā skolā ar skololaimi nākotnē un paliks atmiņā, kā viens no tājiem vai saviem klases audzinātājiem.
dzīves posmiem.

Audriņu pamatsko-

Pēc dāvanu
saņemšanas

las skolotāji un ad-

vārds

ministrācija

novel

tika dots klašu au-

skolēniem

dzinātāju metodis-

mācības un neaiz-

kas komisijas vadī-

mirst par savu skolu.

tājam

Vitālijam

Drozdovam,

“Vēlām

veiksmi

jums

kurš

izbaudīt vasaru, uz-

sava runā atzīmēja

krāt spēku un ar pil-

skolotāju, skolēnu

nu azartu uzsākt mā-

un vecāku ieguldī-

cības. Lai jums vei-

jumu kopīgā darbā.

Informāciju sagatavoja
cas!”
Audriņu bibliotēkas vadītāja
Oksana Brokāne

Pasākumam noslēdzoties skolēni tika aicināti pacienāties ar gardu torti un siltu tēju.
Neformālā gaisotnē, skolēni varēja padalīties

Informāciju sagatavoja
Audriņu pamatskolas skolotājs
Vitālijs Drozdovs

AUDRIŅU KULTŪRAS NAMA ZIŅAS

Kopības skrējiens
Šogad Novada dienu ietvaros, 10.jūlijā, notika Kopības skrējiens.
Kā viens no starta punktiem
tika izvēlēts Audriņu ciema centrs.
Mūsu komandai bija tas gods – uzsākt
skrējienu Audriņi-Viļāni.
Pirmos 12 kilometrus varonīgi
noskrēja Audriņu pagasta puiši. Pārsvarā tie bija Audriņu pagasta “Vīru
skolas” pārstāvji. Viņus māca un trenē
Audriņu pagasta jauniešu speciālists
Rihards Misjuns.

Foto—Valdis Zemzars
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Sporta diena priekam
6. augustā laukumā pie Audriņu pagasta kultūras nama notika pasākums “Sporta diena
priekam”.
Tajā piedalījās 6-12 gadu bērni. Jautrajās stafetēs un konkursos piedalījās divas komandas - “Arbūziņi” un “Čipolino”.
Galvenais rezultāts - labs noskaņojums - bija sasniegts.

Foto—Ēriks Zlatkus
Skaista muna tāva sāta
Šovasar Rēzeknes novadā tika izsludināts
konkurss “Skaista muna tāva sāta”, kura mērķis
bija veicināt Rēzeknes novada pagastu teritorijas
sakoptību, attīstību un rosināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību savas darba un dzīves vietas sakopšanā un kultūrvides veidošanā.
Katras pagastu apvienības objektus, kuri
bija pieteikti konkursam, apsekoja pagastu apvienību žūrijas. Konkursa rezultātus paziņoja Novada
dienu noslēguma pasākumā Lendžu pagasta estrādē 16.jūlijā. Vērtīgas balvas saņēma visi dalībnieki – arī Audriņu pagasta pārstāvji - Māris un Nataļja Brieži. Centīgie saimnieki saņēma arī kolāžu
no bildēm, kuru autors ir Aleksandrs Lebeds.

Informāciju sagatavoja
Audriņu pagasta
Kultūras nama vadītāja
Tamāra Smirnova

Foto—Aleksandrs Lebeds
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Mans vasaras piedzīvojums
23. jūlijā noslēdzās Audriņu pagasta kultūras nama organizētais fotokonkurss
”Mans vasaras piedzīvojums”. Pateicamies visiem, kas iesūtīja savus foto šedevrus. Šī vasara dāvāja karstas, saulainas dienas un vilināja pavadīt brīvos brīžus ūdens tuvumā. Par to
liecina arī iesūtītie darbi. Izdevās arī apceļot skaistākās Latvijas vietas.
Izstāde līdz septembrim ir apskatāma uz Audriņu pagasta kultūras nama sienas (pie
centrālās ieejas.)
Fotoizstādes “Mans vasaras piedzīvojums” veidošanā piedalījās: Tatjana Žuikova,
Svetlana Tihomirova, Deniss Tihomirovs, Marina Melāne, Anastasija Blohina, Darja Selina, Svetlana Vasiļjeva. Visiem dalībniekiem tika pasniegtas dāvanas un pateicības par dalību.

Informāciju sagatavoja
Audriņu pagasta Kultūras nama vadītāja
Tamāra Smirnova

Bezmaksas informatīvais izdevums

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