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AUDRIŅU PAGASTA PĀRVALDES INFORMĀCIJA

Sabiedriskā apspriešana par koku zāģēšanu Audriņu ciemā
Audriņu pagasta pārvaldē ir saņemts

Iesniegumi un ieteikumi tiks pieņemti

Natālijas Safonovas iesniegums ar lūgumu laika posmā no 14.04.2022 līdz 27.04.2022,
atļaut nozāģēt Audriņu ciemā Piemiņas ielā 3 telefoniski vai personīgi Rēzeknes novada
mājas priekšā esošos piecus kokus – lapegle. pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldē, LidiKoki ir bīstami, jo ir pārauguši un
apdraud iedzīvotājus, kā arī ņemot vērā koku
augstumu, atrodas bīstami tuvu mājai. Koki
atrodas

uz

īpašuma

ar

kadastra

cas iela 17, Audriņos, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, pie lietvedes, tel: 64628241.
Pēc viedokļu apkopošanas, Audriņu pa-

Nr. gasta pārvalde rīkosies saskaņā ar Rēzeknes

78420040007.
Ievērojot pagasta iedzīvotāju intereses,
pagasta pārvalde lūdz iedzīvotājus izteikt sa-

novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par
koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

vu viedokli attiecībā uz šo koku zāģēšanu
vai saglabāšanu.

Turpinājums 2. lpp.
1

2022. gada marts-aprīlis

AUDRIŅU BALSS

Atrašanas vieta

78420040007

Koku suga

Koku stumbra
diametrs

Skaits

Lapegle

35 cm
25 cm
22 cm

2
2
1

Pieminas iela 3
KOPĀ

5

AUDRIŅU KULTŪRAS NAMA AKTIVITĀTES

16. -26.04.

Audriņu pagasta kultūras nams

Fotokonkurss “Mūsu olas raibākas!”.
Lūgums iesūtīt skaistāko Lieldienu olu
foto
uz
e-pastu
tamara.smirnova@audriņi.lv ar piezīmi KONKURSAM, pievienojot bildēm autora vārdu,
uzvārdu un tālruņa numuru

17.04.
plkst. 11:00

Laukums pie Audriņu pagasta kultūras nama

Lieldienu jautrības visai ģimenei. M uzikālas rotaļas, dejas, olu ripināšana

29.04.
no
plkst.10:00

Audriņu pagasta Seiļos

Pavasara Lielā talka. V.Seiles piemiņas
vietas labiekārtošana. Interesentiem , lai
piedalītos talkā, lūgums zvanīt Tamārai
25412872 līdz 27.aprīlim

30.04.
plkst.13:00

Auriņu pagasta kultūras nams

X Līnijdeju un mūsdienu deju festivāls
“Zem laimes lietussarga”
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01.05.
plkst.
18:00

Audriņu pagasta kultūras nams

Jaunatnes teātra studijas “Joriks” izrāde
“Annas Frankas dienasgrāmata”
Ieeja bezmaksas. Izrāde domāta 12+vecuma skatītājiem.

04.05.
no plkst
10:00

4.maija ceļojums pa Nautrēnu pagastu apvienīLaukums pie Audriņu pagasta
kultūras nama, Nautrēnu apvienī- bu.
Izveido savu komandu (vietu skaits atbilstoši mašības pagastu teritorija
nas vietu skaitam); starts 4.maijā plkst 10:00 Info
pa t.25412872.

08.05.
no plkst
10:30

Audriņu pagasta teritorija, Verēmu pagasta Ančupāni

14.05. Audriņu pagasta kultūras nams
no plkst.
15:00

Individuāla ziedu nolikšana kara upuru piemiņas vietās.
Ģimenes dienai veltīts pasākums “Kopā jautrāk”. Progrāmma, kurā piedalās Audriņu pagasta
kultūras nama amatierteātris “Potešņiki” un Viļānu
krievu amatierteātris “Horošeje nastrijenije”. Ieeja
visai ģimenei bezmaksas

AUDRIŅU PAGASTA BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI

Aprīlī:


11.04.—Radošā

Maijā:
darbnīca—Lieldienu



cuma bērniem “Kā iepriecināt māmiņu?”

dekora veidošana „Nāc nākdama, Liela

diena!”

05.05.—Radošā darbnīca pirmsskolas ve02.-31.05.—Elīnas Melānes zīmējumu izstāde “Kad dvēsele runā…”




09.-13.05.—Tematiskā
AUDRIŅUbibliotēku
PAGASTAnedēBIBLIOTĒKAS
AKTUALITĀTESizstāde “Iepazīsti
19. –22. 04.—Latvijas

ļa. „Bibliotēkas spēks. Mācies,

Eiropu.”

dari, iedvesmo kopā ar Audriņu
pagasta bibliotēku”. Prezentācija
„Audriņu pagasta bibliotēka laika griežos”.


25.-28.04.—Izstāde

„Mans

dārzs—mans dzīvesstils”.

Bezmaksas informatīvais izdevums

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