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2022. gada  novembris-decembris 

Ziemassvētku miers lai ir katrā namā, 

Laimi, veselību Jaunais gads lai nes!   

Spēks un izturība lai mūs ceļā vada, 

Panākumiem bagāts lai ir Jaunais gads!  

                         Audriņu pagasta Kultūras nama kolektīvs              

 

 

Pasākumi Audriņu KN janvārī: 

      04.01. plkst.10:30 - Audriņu traģēdijas upuru piemiņas pasākums (piemiņas brīdis un zie-
du nolikšana pie Pieminekļa Audriņu traģēdijas upuriem Audriņos un Ančupānu memoriālā)         
13.01.plkst.13:00 - Audriņu pagasta Kultūras namā pēcpusdiena senioriem “Un atkal Vecais 
Jaunais gads” (pašdarbnieku koncerts, dejas). 

Informāciju sagatavoja                        
Audriņu  pagasta KN vadītāja              

Tamāra Smirnova 
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        Ūdenssaimniecības tarifs Audriņu pagastā pēdējo reizi tika aktuali-

zēts 2017.gadā. Ņemot vērā to, ka no 2023.gada minimāla mēnešalga 

atkal celsies (šoreiz līdz 620 EUR/mēnesī) un līdz ar to celsies arī 

ūdenssaimniecības iekārtu apkalpošanas izmaksas, kā arī elektroenerģi-

jas cenas pieaugumu vismaz 3 reizes pret šī gada tarifu, Nautrēnu ap-

vienības pārvaldes struktūrvienība „Audriņu pagasta pārvalde” informē, 

ka ar Rēzeknes novada domes lēmumu Nr.1296 (prot.Nr.32,43&) ir ap-

stiprināti jaunie tarifi ūdenssaimniecības pakalpojumiem Audriņu pa-

gastā. Jaunie tarifi stāsies spēkā sākot ar 2023. gada 1.februāri.: 

 par ūdens ražošanu un ūdens piegādi Audriņu pagasta Audriņu ciemā un 

Krupu (Mežāres) ciemā – ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 2,61 EUR/m3 (ar PVN) ; 

 par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu Audriņu pagasta Audriņu ciemā un 

Krupu (Mežāres) ciemā – kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,09 EUR/m3 (ar PVN). 

Lūdzam visus klientus OBLIGATI atsūtīt ūdens skaitītāja rādījumus par decembra 

mēnesi līdz 06.01.2022.g. (e-pasts rekini@audrini.lv) vai ziņot pa tālr.:64628243. 

Aicinām iedzīvotājus veikt savu parādu apmaksu par komunālajiem pakalpojumiem, zemes 

nomu un zemes nodokli (skaidrā naudā Audriņu pagasta pārvaldes kasē – līdz 29.12.2022, 

vai ar pārskaitījumu līdz mēneša beigām). Audriņu pagasta kase tagad strādā katru dienu, 

pagasta pārvaldes darba laikā. 

 

par ceļu tīrīšanu ziemā 

Turpinājums 3. lpp. 

AUDRIŅU PAGASTA PĀRVALDE INFORMĒ... 

                    Ziema ir klāt, un pēc kārtīga 

sniegputeņa divi Audriņu pagasta komunālās 

saimniecības traktori izbrauc uz ceļiem, lai 

tos attīrītu no sniega. Tāpat kā pagājušogad, 

arī šogad esam noslēguši līgumus par sniega 

tīrīšanu ar divām zemnieku saimniecībām: Z/

S “Žukovi” un Z/S “Aleksejs un Ko”. Tātad 

kopā 4 traktori nodarbojas ar pagasta ceļa tī-

rīšanu. 

                 

par ūdensapgādes un kanalizācijas maksas tarifiem  
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Tomēr arī tas bieži vien ir par maz. Kopējais Audriņu pagasta ceļu garums ir apmēram 76 

kilometri, un bieži ir sniega sanesumi. Reizēm var paiet 2 dienas pēc snigšanas, kamēr visi 

ceļi tiek iztīrīti. Tādēļ ir izveidots ceļu tīrīšanas prioritārais saraksts.  

             Tas nozīmē, ka ceļi tiek tīrīti šādā secībā: 

1.)  Audriņu ciema ielas; 

2.) C kategorijas pašvaldības ceļi, kuri mūsu pagastā ir pieci: 4209 Audriņi—M. Puderova, 

4210 Krīvmaizes - Mežāres, 4216 L. Puderova - Ķipļuki, 4222 Kļovi-Brizgi, 4227 Greivu-

ļi—Rozīte; 

3.) Pašvaldības ceļi, pa kuriem notiek pasažieru pārvadāšana (arī skolēnu autobuss); 

4.) Pašvaldības ceļi, pa kuriem pārvietojas piena mašīnas; 

5.) Pārējie ceļi. 

             Pēc spēcīgas snigšanas vienmēr tiek tīrīti visi pagasta ceļi. Lūdzam pacietīgi sagai-

dīt savu kārtu saskaņā ar ceļu prioritātes sarakstu, jo arī pie jums traktors noteikti aizbrauks. 

Ja tomēr kāds ceļš nav iztīrīts arī pēc 48 stundām pēc snigšanas, lūdzam par to ziņot pagasta 

pārvaldniekam, tel. 20240381. 

            Atzīmēšu, ka asfaltētos valsts autoceļus (Kaulači-Sakstagals un Mežāres – Lidosta) 

tīra un par tiem atbild VAS Latvijas autoceļu uzturētājs. 

  

  Informāciju sagatavoja                        
Audriņu  pagasta pārvaldes vadītājs 

Aleksandrs Bindemanis 

         AUDRIŅU  BALSS   
       2022. gada  novembris-decembris 

AUDRIŅU PAGASTA BIBLIOTĒKAS AKTUALITĀTES 

 

Turpinājums 4.  lpp. 
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Bezmaksas informatīvais izdevums 
 

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


