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AUDRIŅU PAGASTA KULTŪRAS NAMA  PASĀKUMI 

 

 01. -28.02.-                      
Kulinārā mantojuma mē-
nesis “Manas pankūciņas”. 

Fotokonkurss.  

Uzrakstiet Savu pankūku re-
cepti, nofotografējiet rezultā-
tu un sūtiet uz e-pastu        
tamara.smirnova@audrini.lv 
līdz 24.02.2023. Interesantā-
kās receptes tiks iekļautas 
“Otrajā Audriņu pagasta re-
cepšu grāmatā” un to autori 
apbalvoti.  

  

 1.02.- 28.02. -   

                  Izstāde   

“Masļeņica Audriņos”.  

Foto mirkļi 

  

 24.02. plkst. 14:00 - 

Laukumā pie Audriņu pa-
gasta Kultūras nama 

Masļeņica 

Krievu tautas tradicionālie 
svētki - ziemas pavadīšana, 
pavasara sagaidīšana.  

Rotaļas, dziesmas, cienāša-
nās ar zāļu tēju un pankū-
kām. 

 11. 03. 2023. plkst. 20:00 - Atpūtas vakars  “Kad “Ivolga” dzied” 

Veltījums pavasarim un kolektīva “Ivolga” 15. dzimšanas dienai.                                                             
Koncerta daļa bez ieejas maksas.                                                                                                                 
Vakara turpinājums pie galdiņiem - 2.00 eiro.                                                                                                
Galdiņu rezervēšanai zvaniet 25412872. 

Informāciju sagatavoja                        
Audriņu  pagasta KN vadītāja              

Tamāra Smirnova 

mailto:tamara.smirnova@audrini.lv
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Jau vairākus gadus Audriņu pagasta bibliotēka organizē labdarības akciju, kuras ietvaros 

visiem pagasta iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja savas, jau izlasītas grāmatas, nodot tālākajai 

lietošanai. Pagājušā gada oktobrī startēja tradicionālā akcija ar nosaukumu “Grāmata turpina sa-

vu ceļu!”. Šā rudens mēneša  izvēle par ik gada akcijas sākumu nav nejauša – 1. oktobrī visa pa-

saule svin Starptautisko senioru dienu.  

Akcija ilga gandrīz četrus mēnešus un tās laikā bibliotēkā ir sakrājies pamatīgs grāmatu 

klāsts, kurš turpinās savu ceļu pie nākošajiem lasītājiem – veco ļaužu pansionāta iemītniekiem.  

Mūsdienās kļuvis aktuāls resursu taupī-

šanas jautājums. Ļoti izšķērdīgi mest makula-

tūrā, miskastē, vai izmantot par iekuri krāsnij 

labi saglabājušos izlasīto grāmatu. Ļoti ieprie-

cina tas fakts, ka Audriņu pagasta iedzīvotāji 

piekopj “zaļās”   domāšanas pamatprincipus, 

sekmē saudzīgo un racionālo tālāko resursu 

izmantošanu un, vienlaikus, izrāda humāno at-

tieksmi pret līdzcilvēkiem.  

 

AUDRIŅU PAGASTA BIBLIOTĒKAS JAUNUMI 

                 

Labdarības akcija „Grāmata turpina savu ceļu” 

Turpinājums 3. lpp.  
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 Audriņu pagasta pārvaldē ir saņemts mājas Rēzeknes ielā 

4 iedzīvotāju ar lūgumu atļaut nozāģēt Audriņu ciemā Rēzeknes 

ielā 4 mājas pagalmā esošos divus kokus. Koki ir bīstami, jo ir 

nokaltuši vai daļēji nokaltuši un apdraud iedzīvotājus, kā arī ņe-

mot vērā koku augstumu, atrodas bīstami tuvu mājai. Koki atro-

das uz īpašuma ar kadastra Nr. 78420040195. Vēstuli parakstīju-

ši 14 cilvēki no 14 dzīvokļiem (kopā ēkā 18 dzīvokļi) - 

“Rēzeknes iela 4” iedzīvotāji. 

Ievērojot pagasta iedzīvotāju intereses, pagasta pārvalde 

lūdz iedzīvotājus izteikt savu viedokli attiecībā uz šo koku zāģē-

šanu vai saglabāšanu. Iesniegumi un ieteikumi tiks pieņemti lai-

ka posmā no 08.02.2023 līdz 21.02.2023, telefoniski vai personī-

gi Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldē, Kra-

suhas ielā 1A, k-1, Audriņos, Audriņu pagastā, Rēzeknes nova-

dā, pie lietvedes, tel: 64628241. 

Pēc viedokļu apkopošanas, Audriņu pagasta pārvalde rīko-

sies saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 3.marta 

saistošajiem noteikumiem Nr.36 “Par koku ciršanu ārpus meža 

Rēzeknes novadā”. 
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AUDRIŅU PAGASTA PĀRVALDES INFORMĀCIJA 

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu Audriņu pagastā 

 
Atrašanās vieta 

 

 
Koku suga 

 

Koka diametrs  
1,3 m augstumā  

no sakņu kakla (cm) 

 
Skaits 

78420040195 

Rēzeknes iela 4 

Vītols 53 cm 1 

Bumbieris 28 cm 1 

KOPĀ:     2 

Visi dāvinātāji ļoti cer, ka viņu iemīļoto grāmatu varoņi iespaidos arī citus lasītājus, izraisīs 

interesi, piepildīs ar notikumiem un pozitīvajiem pārdzīvojumiem, neļaus garlaikoties un veicinās 

saturīgu laika pavadīšanu.  

Tagad ir īsts laiks aizdomāties, ka mums nevajadzīgās mantas – grāmatas, apģērbs, rotaļlie-

tas, var iegūt otro dzīvi un noderēt kādam cilvēkam, vai arī dzīvniekam.  

 Informāciju sagatavoja                        
Audriņu  pagasta bibliotēkas vadītāja              

Oksana Brokāne 
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2022. gadā Audriņu pagastā tika rea-

lizēts   ERAF projekts Nr. 9.3.2.0/20/A/043 

“Primārās veselības aprūpes infrastruktūras 

uzlabošana Audriņu ģimenes ārsta praksē”. 

Projekta īstenošanas mērķis bija ģimenes 

ārsta prakses labiekārtošana. Rezultātā ambulances telpas tika maksimāli pielāgotas apmeklētāju 

vajadzībām un ir radīta droša, pieejama vide visiem vietējās sabiedrības pārstāvjiem, ka arī patīka-

ma, ērta darba vieta ārstniecības iestādes darbiniekiem.  

Projekta  izdevumu summa 8000 EUR, no tiem pašvaldības līdzfinansējums 480 EUR, 

valsts budžeta finansējums 720 EUR, ERAF finansējums 6800 EUR.  

Projektā veiktie darbi vides pieejamības nodrošināšanai, kurus finansēja ERAF: 

1) uzbrauktuves izbūve; 

2) lieveņa remonts; 

3) jaunas ieejas durvis; 

4) cilvēkiem ar kustību traucējumiem pielāgotas tualetes izbūve. 

Papildus par pagasta pārvaldes līdzekļiem veiktie darbi: 

 telpu kosmētiskais remonts un kabinetu durvju aiļu paplašināšana; 

 elektroinstalācijas pārbūve; 

 apkures radiatoru nomaiņa; 

 ūdens noteku uzstādīšana un citi remontdarbi. 

Kopējā summa (ieskaitot ERAF finansējumu)  Audriņu ambulances pārbūves projektā - 

25884,07 EUR + PVN 5435,65 = 31319,72 EUR (ar PVN).  

Darbus izpildīja SIA "Rēzeknes Būvserviss" 

 

Informāciju sagatavoja                        
Audriņu  pagasta pārvalde 

Bezmaksas informatīvais izdevums. Atbildīgā par izdevumu O. Brokāne , oksana.brokane@rezeknesnovads.lv 
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Noslēgusies Audriņu pagasta ambulances renovācija 


