
Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu apvienības pārvaldes 
Struktūrvienības „Audriņu pagasta” pārvalde  
informatīvais izdevums                                         

1 

      audrini.lv                                                                                                       www.rezeknesnovads.lv 

 
2022. gada maijs– jūnijs   

  

01. 06. 22. - Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā -

  “Vinnijs Pūks un visi citi”. Pašdarbnieku koncerts, rotaļas, 

piepūšamās atrakcijas. 

20. 06. 22. - Radošā darbnīca “Visa laba Jāņu zāle”. 

Jāņu pušķu veidošana ar Dainu Zvejsalnieci.  

   AUDRIŅU KN PASĀKUMI JŪNIJĀ                         



.   
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    AUDRIŅU PAGASTA PĀRVALDES INFORMĀCIJA                      

Paziņojums par būvju,  

kas atrodas Audriņos, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, nojaukšanu  

Audriņu pagasta pārvalde pazi-

ņo, ka divām ēkām, kuras atrodas uz 

pašvaldībai piekritīgās zemes vienī-

bas ar kadastra apzīmējumu 

78420040084, Audriņos, Audriņu pa-

gastā, Rēzeknes novadā (turpmāk—

Būves), ir noteikts cilvēku drošību 

apdraudošas un vidi degradējošas bū-

ves statuss. Ēkas ir sagruvušas, bojā 

ainavu, un tās ir paredzēts nojaukt, 

saskaņā ar Rēzeknes novada būvval-

des atzinumu.  

Ņemot vērā, ka Būves nav reģis-

trētas Nekustamo īpašumu valsts ka-

dastra informācijas sistēmas (NĪVKIS) datu bāzē un nav zināms īpašnieks, pašvaldī-

ba aicina viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieteikties īpašnie-

ku (iepriekš piesakoties pa tālr. 64628241), uzrādot īpašuma tiesību apliecinošus do-

kumentus, Audriņu pagasta pārvaldē, adrese: Lidicas iela 17, Audriņi, Audriņu pa-

gasts, Rēzeknes novads.  

 

 

Audriņu pagasta pārvalde plāno no-

zāģēt Fiļkinas, Vabaļu un Mežāru kapsē-

tos esošos pāraugušos, novecojušos un 

bīstamos kokus – priedes, kļavas un  

bērzus. Koki ir novecojuši, pastāv bīsta-

mība kokiem nokrist uz kapu kopiņām; 

to zari krīt un apdraud cilvēkus.  

 

 

Komunālajam dienestam, apsekojot 

Fiļkinas kapsētu, ir konstatēti koki - 25 

gab., Vabaļu kapsētu, ir konstatēti koki -

2 gab.,  Mežāru kapsētu, ir konstatēti ko-

ki – 1 gab., (daļēji nokaltuši, pārauguši 

vai bīstami). 

 

Sabiedriskā apspriešana par koku zāģēšanu Fiļkinas, Vabaļu un Mežāru kapsētās 

Turpinājums 3. lpp.  



AUDRIŅU PAGASTA BIBLIOTĒKAS AKTUALITĀTES                      
                      

 

Ievērojot pagasta iedzīvotāju intereses, pagasta pār-

valde lūdz iedzīvotājus izteikt savu viedokli attiecībā uz šo 

koku zāģēšanu vai saglabāšanu. Cērtamie koki atzīmēti ar 

sarkanām lentām. 

Jūsu iesniegumi un ieteikumi tiks pieņemti laika 

posmā no 20.06.2022 līdz 03.07.2022, telefoniski vai per-

sonīgi Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pār-

valdē, Lidicas iela 17, Audriņos, Audriņu pagastā, Rēzek-

nes novadā, pie lietvedes, tel: 64628241. 

Pēc viedokļu apkopošanas, Audriņu pagasta pārvalde 

rīkosies saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 

2012.gada 15.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 

“Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”. 
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Informāciju sagatavoja  
RNP NPA struktūrvienības 

"Audriņu pagasta pārvalde" vadītājs 

Aleksandrs Bindemanis  
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Atrašanās vieta 

 
Koku suga 

 
Koku stumbra diametrs 

 
Skaits 

 
Kopā 

 
Fiļkinas kapsēta 

  

  

  

  

  

Priede 

  
  
  
  
  

45 cm 

35 cm 

50 cm 

48 cm 

60 cm 

40 cm 

38 cm 

47 cm 

20 cm 

30 cm 

32 cm 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 
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20 
  
  

Bērzs 24 cm 

26 cm  

1 

1  

  
2 

  Kļava 35 cm 

22 cm 

18 cm 

1 

1 

1 

3 

Vabaļu kapsēta Priede 68 cm 

60 cm 

1 

1 

2 

Mežāru kapsēta Bērzs 50 cm 1 1 



Atlidoja gājputni no siltajām zemēm,  

saule, neskatoties uz vēso laiku, pamodi-

nāja pirmās pavasara puķes un sulīgo zāli, 

rosījās kukaiņi un dzīvnieki… Līdz ar da-

bas pamošanos, atsākās pilnvērtīgs darbs 

bibliotēkās, jo tika atcelti visi ierobežoju-

mi apmeklētājiem.  Maija sākumā, ar 

nepacietību sagaidot vissirsnīgākos ģime-

nes svētkus – Māmiņdienu, Audriņu pa-

gasta bibliotēka norisinājās radošā darbnī-

ca “Kā iepriecināt māmiņu? ” vietējā bēr-

nudārza  audzēkņiem.  

Laiks paskrēja nemanāmi ātri un ne-

atlaidīgā bērnu darba rezultātā tapa pava-

sara groziņi no papīra – krāsaini, skaisti, 

burvīgi. Mazie ķipari līmēja, izvēlējās un 

saskaņoja krāsas. Nodarbības laikā strā-

dāja ne tikai mazās rociņas, bet domāša-

nas un iztēles spējas arī  tika aktīvi pie-

lietotas. Kaut gan visiem dalībniekiem 

darbam bija pieejams viens un tas pats 

materiāls – papīrs, tomēr darbiņš sanāca 

katram ļoti individuāls un neatkārtojams.  
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Kā iepriecināt māmiņu kopā ar Audriņu pagasta bibliotēku? 

Turpinājums 6. lpp.  



   AUDRIŅU PAGASTA BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI                         

Katram bērnam nodarbības noslēgumā 

bija piedāvāts viens sarežģīts uzdevums – 

atrast “māmiņas burtu” un “savu burtu” un 

pielīmēt pie sava rokdarba. Neskatoties, ka 

daži burtotāji ir  vēl tālu no skolai sagatavo-

šanas grupas, visi tika galā un izvelējās at-

bilstošos burtus. Tas nozīmē, ka Audriņu 

pagasta bibliotēka drīzumā var gaidīt jaunus 

lasītājus un grāmatu cienītājus.  

Ir pilnīgi skaidrs, ka nodarbības laikā 

bērni atbildēja uz  jautājumu “Kā ieprieci-

nāt māmiņu?”. Viņu var iepriecināt ar  sil-

tiem vārdiem, apskāvienu un… krāsaino 

puķu groziņu!    

Lielu paldies Audriņu pagasta bibliotē-

ka saka Audriņu PII audzinātājai Līvijai 

Bobrovai, palīdzei Žannai Mališevai par 

atbalstu un prieku sadarboties! 
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Beidzot sācies visburvīgākais gada-

laiks – vasara. It  īpaši gaidīts šīs laiks ir 

bērniem, jo jau tālu aiz muguras  palika mā-

cību stundas, mājasdarbi, atzīmes un agrā 

rīta celšanās. 

Beidzot var 

pavadīt laiku 

ar draugiem, 

izdomājot da-

žādas aktivitā-

tes un izklai-

des iespējas. 

Tomēr vasaras 

brīvlaiks ir 

saistīts arī ar 

dažādiem ris-

kiem un nepa-

tīkamajām se-

kām – tieši 

šajā laika 

posmā paaugstinās  bērnu traumu risks, ne-

laimes gadījumu skaits uz un pie ūdens, ce-

ļu satiksmes negadījumu skaits un citas 

“vasaras brīvības” nepatikšanas. 

Lai pabrīdinātu un pasargātu mūsu 

bērnus, svarīgi regulāri atkārtot noteiku-

mus, kas viņiem jāievēro, atrodoties ārpus  

 

 

mājām. Īstenojot šo mērķi, Audriņu pa-

gasta bibliotēkā, sākoties vasaras brīvlai-

kam, 3. jūnijā tika organizēta viktorīna sko-

las vecuma 

bērniem 

“Vasaras brīv-

laiks. Ko der 

atcerēties?”. 

Šoreiz disku-

tējām par ceļu 

satiksmes no-

teikumu ievē-

rošanu, kā arī 

atkārtojām 

būtiskos no-

teikumus ar 

viktorīnas 

jautājumu pa-

līdzību. 

Sakarā ar to, ka pasākumā piedalījās da-

žāda vecuma bērni, jautājumi un uzdevumi 

arī tika sastādīti  dažādās grūtības pakāpēs. 

Katrs dalībnieks par pareizo atbildi saņēma 

žetonu. Tie, kuri sakrāja vislielāko žetonu 

skaitu,  kļuva par viktorīnas uzvarētājiem. 

 

Drošības diena Audriņu pagasta bibliotēkā 

Turpinājums 7. lpp.  



Bezmaksas informatīvais izdevums 
 

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

Pēc pasākuma tradicionāli notika pa-

veiktā novērtēšana. Dalībnieki atzīmēja, ka 

ne tikai atkārtoja jau zināmo informāciju, 

bet arī ieguva jaunas zināšanas, kuras no-

teikti noderēs ikdienas dzīvē un paaugsti-

nās viņu drošības pakāpi. 

Pēc viktorīnas rezultātu apkopošanas 

notika uzvarētāju apbalvošana. Šoreiz go-

dalgoto pirmo vietu sadalīja savā starpā 

vairāki dalībnieki, toties par piedalīšanos 

tika apbalvoti visi bērni. Par balvām kļuva 

ļoti aktuālas lietas – atstarotāji, piezīmju 

blociņi un citas sadzīvē noderīgas manti-

ņas. 

Par vislabāko pasākuma novērtējumu 

kļuva “Jā! Jā!” atbilde uz jautājumu: “Vai 

jums patika pasākums? Vai atnāksiet vēl 

uz bibliotēku?”. 

Paldies visiem, kas izrādīja vēlmi pie-

dalīties! Audriņu pagasta bibliotēka ir atvēr-

ta visiem aktīvi darboties, lietderīgi pavadīt 

laiku gribošiem! 

Informāciju sagatavoja  

Audriņu pagasta bibliotēkas vadītāja    

Oksana Brokáne 
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