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Sirsnīgi sveicam
Audriņu pagasta
iedzīvotājus
Valentīndienā!

Pateicība
Beidzot gadu un sākot jauno, gribētos
izteikt pateicību vispirms mūsējam mīlošajam DIEVAM, par Viņa pastāvīgo rūpēšanu par mums un
apsardzi. Gribētos pateikties arī tiem cilvēkiem, caur
kuriem Viņš kārtībā, kuru Viņš uzstādīja, turpina
uzturēt mūsu pasauli.
Liels paldies pagasta vadībai, par to, ka neskatoties uz visiem pagājušā gada izaicinājumiem,
viņi turpināja darīt visu iespējamo, lai palīdzēt pagasta iedzīvotājiem normāli dzīvot. Liels paldies par
tīro ūdeni, par kārtību uz ielām, par ambulances,

bibliotēkas, kultūras nama, skolas un bērnu dārza
darbības turpināšanu. Īpaša pateicība par uzmanību
senioriem-jubilāriem, par nejaušo un ļoti bagāto apsveikumu!
Sirsnīgs paldies visiem, kuru rokas izpildīja
dažādas darbības, lai dzīve pagastā varēja normāli
turpināties. Lai DIEVS dos Jums visiem veselību,
lai jaunajā gadā Jūsu dzīvēs piepildās 23. psalma
vārdi: «Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka.»
Jelizaveta Lomonosova un Aleksandrs Golubevs
(Autoru stils ir saglabāts)

Audriņu Kultūras Namā

5.02.-20.02.

Audriņu pagasta kultūras nams
organizē
Kulinārā mantojuma
mēneša fotokonkursu
“Ciemos
pie vecmāmiņas”

Lūgums konkursa dalībniekiem iesūtīt ēdienu, kas ir tradicionāli jūsu ģimenes svētkos, fotogrāfijas un recepti
(sevišķi tos, kurus gatavo vai kādreiz gatavoja vecākās paaudzes pārstāvji). No iesūtītajiem materiāliem tiks izveidota
speciālā “Audriņu kulinārā avīze”, kura būs pieejama visiem
konkursa dalībniekiem, bibliotēkas apmeklētājiem, kā arī
Audriņu pagasta mājaslapā.
Foto un aprakstus lūgums sūtīt uz e-pastu
tamara.smirnova@audrini.lv līdz 20.02.
Vēstulē norādiet arī savu vārdu un tālruņa numuru ērtākai
saziņai ar organizatoriem
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Audriņu pagasta bibliotēkā

Bibliotēkas darbs ārkārtējās situācijas laikā
Ievērojot drošības noteikumus, Aud- rakstot

e-pastu

uz

oksa-

riņu pagasta bibliotēka turpina grāmatu iz- na.brokane@rezeknesnovads.lv.
sniegšanu. Izklaidējoši publiskie pasākumi,

Februāra sākumā bibliotēkā veiksmī-

kas paredz cilvēku pulcēšanos, joprojām ir gi noslēdzies pirmais virtuālais zīmējumu
aizliegti.

konkurss “Ģimeniskais vērša gads”. Maza-

Tomēr Audriņu pagasta bibliotēkas jiem māksliniekiem bija iespēja piedalīties
lietotājiem ir pieejami vairāki attālinātie pa- pasākumā, sēžot mājās un ievērojot epidekalpojumi. Grāmatas ir iespējams lasīt, iz- mioloģiskos noteikumus. Tas gan ir neierasti
mantojot piekļuvi 3td e-GRĀMATU biblio- - piedalīties pasākumā, neapmeklējot to! Retēkai. Viens reģistrētais bibliotēkas lietotājs zultātā tapa 14 brīnišķīgi darbi, kuros var savar izvēlēties un lasīt 18 e-grāmatas mēnesī. redzēt ticību nākotnei, cerību, ka atnāks laAudriņu pagasta bibliotēkā reģistrētie lieto- bāki laiki, mēs visi satiksimies un pavadīsim
tāji, kuriem nav autorizācijas datu, lietotāj- neaizmirstamus brīžus kopā. Darbu autori –
vārdu un paroli var saņemt, sazinoties biblio- Ņikita Narnickis, Marija Bobrova, Alīna un
tēkas vadītāju elektroniski vai pa telefonu.

Kristīne Vasiļjevas, Leontījs, Alla, Anna Va-

Lietotāji var attālināti pieprasīt grā- siļjevi, Karolīna Krasovska, Ļiza, Evita, Jematu termiņa pagarinājumu, rezervēt izdevu- ļizaveta Jačeikina. (Fotogaleriju skat. 3.lpp.)
mus, izmantot SBA pakalpojumus (izvēlēties
un pasūtīt grāmatas no citām bibliotēkām).
Saņemt informāciju par Audriņu pa-

Paldies visiem cītīgajiem dalībniekiem un viņu vecākiem par radošumu un optimismu!

gasta bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem

Informāciju sagatavoja
Audriņu bibliotēkas vadītāja
Oksana Brokāne

un aktualitātēm var zvanot - 26576386 vai

Audriņu pagasta bibliotēka aicina
(individuāli vai vienas saimniecības ietvaros)
apmeklēt tematiskās izstādes un izvēlēties grāmatas lasīšanai:
01.02.-26.02.

16. 02-26.02.

Literatūras
izstāde

Tematiskā
izstāde

“Jurim
Zvirgzdiņam 80”

„Suns—
cilvēka
draugs”

08.02.-15.02.
Tematiskā izstāde,
veltīta
Valentīndienai
„Mīlestības romāni.
TOP 10”
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Audriņu pagasta bibliotēkā

Alīna un Kristīne Vasiļjevas
Anna Vasiļjeva

Evita

Marija Bobrova

Ļiza

Evita

Alla Vasiļjeva
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Audriņu pagasta bibliotēkā

Evita
Karolīna Krasovska

Ņikita Narnickis

Ņikita Narnickis

Jeļizaveta Jačeikina

Ļiza

Leontijs Vasiļjevs
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COVID-19 aktualiātes

Ministru kabinets piektdien, 5. februārī, pieņēma lēmumu par ārkārtējās situācijas
pagarināšanu līdz 6. aprīlim. No pirmdienas,
8. februāra stāsies spēkā augstāki drošības
standarti klātienes tirdzniecībā, kas ļaus spert
pirmos soļus, lai atteiktos no preču sarakstiem. Daļai skolēnu un studējošo būs pieejamas klātienes konsultācijas. Savukārt ieceļot
Latvijā varēs tikai neatliekamos gadījumos.
Izglītības jomā

maksimālo pieļaujamo apmeklētāju skaitu.
Apmeklētāji veikalā drīkst doties pa vienam, izņemot cilvēkus, kam ir nepieciešama
asistenta palīdzība un bērnus līdz 12 gadu
vecumam kopā ar vienu pilngadīgu personu.
Veikalu apmeklētāji tiek aicināti ievērot
tirdzniecības vietās noteiktās prasības – nedrūzmēties pie ieejas, izmantot groziņus vai
ratiņus, sekot mērķējumam.

Līdzās tirgotāju pienākumiem tika apstipŅemot vērā, ka pēdējās dienās ir paaugstinā- rinātas tiesības Valsts policijai un pašvaldību
policijai pieņemt lēmumu par tūlītēju tirdzjies jaunu ar
niecības vietas
Covid-19 infislēgšanu apmekcēto gadījumu
lētājiem uz laiku
skaits, Ministru
līdz septiņām diekabinets pieņēnām. Šādu lēmuma lēmumu, ka
mu var pieņemt
pagaidām nevar
gan par atsevišķu
pieļaut 1. un 2.
veikalu, gan visu
klašu skolēnu
tirdzniecības
klātienes mācīcentru kopumā
bu atsākšanu.
atkarībā no pārkāDiskusijas valpuma un atbildīdībā par epidebas.
mioloģiski drošu klātienes mācību procesu turpināsies.
Pastiprinātas epidemioloģiskās drošības
prasības tirdzniecības vietās, tirdzniecības
Klātienes konsultācijas būs pieejamas
visiem skolēniem, kam pastāv mācību pār- centros un tirgus paviljonos jāievieš jau no 8.
traukšanas risks, kā arī 12. klašu skolēniem februāra.
un profesionālo skolu audzēkņiem, kuriem
Izmaiņas mazumtirdzniecībai klātienē
jākārto valsts pārbaudījumi. Individuāla
praktisko iemaņu apguve klātienē varēs noNo 8. februāra, ievērojot “drošas tirdzniecītikt arī augstskolu studentiem, kuri apgūst
bas” principus, paredzēts spert pirmos soļus,
dažādu medicīnas un veterinārmedicīnas
programmu pēdējo gadu.
lai atteiktos no klātienē iegādājamo preču
ierobežojuma sarakstiem. Klātienē veikalos,
Stingras prasības drošākai tirdzniecībai kuros vismaz 70% no preču sortimenta ir
pārtikas preces, drīkstēs tirgot visu preču
Ministru kabinetā tika apstiprinātas sasortimentu. Līdzīgi arī veikalos, kuros visdarbībā ar uzņēmēju un darba devēju pārmaz 70% no preču sortimenta ir higiēnas
stāvjiem izstrādāto drošas tirdzniecības prasību kopumu. Tas paredz tirdzniecības vie- preces, arī drīkstēs klātienē pārdot visas
tām vairākus pienākumus, lai mazinātu ap- pārējās preces.
meklētāju drūzmēšanās iespējas. Veikalos un Arī grāmatnīcās drīkstēs pārdot visu preču
tirgus paviljonos jānodrošina 25 kvadrātmet- sortimentu, tātad gan līdz šim atļautās preru platība vienam apmeklētājam un redzamā ces, gan kancelejas preces, gan grāmatas.
vietā pie ieejas jāizvieto informācija par
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COVID-19 aktualiātes

Darbu līdzšinējā ārkārtējās situācijas
regulējuma ietvaros turpina aptiekas, optikas preču veikali, degvielas uzpildes stacijas. Citās tirdzniecības vietās joprojām
drīkst pārdot pārtikas preces, higiēnas preces, pirmās nepieciešamības saimniecības
preces, mobilo telefonu priekšapmaksas
kartes, tabakas izstrādājumus, dzīvnieku
barību un preces, sabiedriskā transporta biļetes, mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus, kā arī mājražotāju lauksaimniecības produkciju un ziedus.

dokumentiem, kas apliecina ierašanās iemeslu, jābūt gataviem uzrādīšanai pēc pieprasījuma Valsts policijai vai Valsts robežsardzei. Dokumenti nav jāgatavo uzrādīšanai, ja tie jau ir pieejami kādā no valsts informācijas sistēmām, piemēram, informācija par dzīvesvietu un radniecību.

Svarīgi, ka pasažieru pārvadātāji nedrīkst
uzņemt pasažierus, kuri covidpass.lv sistēmā nav norādījuši ceļošanas mērķi. Tāpat
ieceļotājiem joprojām ir pienākums gan
veikt Covid-19
testu pirms ieraAicinām ikvienu iedzīvotāju sekot līdzi
oficiālajai informācijai par Covid-19 pandē- šanās Latvijā,
ievērot
mijas dēļ valstī noteiktajiem drošības pasāku- gan
pašizolāciju uzmiem un atsevišķiem ierobežojumiem.
reiz pēc ierašanās.
Informatīvais diennakts tālrunis ar Covid-19

No 8. februāra klātienē iegādāties drīkstēs
elektropreču aksesuārus (vadus,
pagarinātājus,
saistīto jautājumu noskaidrošanai - 8345
Uz laiku ir pārlādētājus),
lītraukti arī starpdzekļus kaitēkļu
tautiskie pasaiznīcināšanai (dezinsekcijai un deratizācižieru pārvadājumi starp Latviju un Apviejai), kā arī, pavasarim tuvojoties, nozīmīnoto Karalisti, Īriju un Portugāli. Tas attiegos stādus, dēstus, sīpolus, gumus un
cas gan uz aviosatiksmi, gan autobusu, gan
sēklas, substrātus un daļu materiālu augkuģu pārvadājumiem.
snes ielabošanai.
Diskusijas par samērīgiem ieceļotāju konStarptautiski braucienu tikai neatliekatroles uzlabojumiem trupināsies nākamajā
mos gadījumos.
Ministru kabineta sēdē. Diskusijas turpināValdība arī izmainīja ieceļošanas kārtī- sies arī par “brīvdienu mājsēdes” nosacījubu, lai mazinātu jauno, īpaši bīstamo, Co- mu. Līdz 7. februārim vēl ir spēkā pārvievid-19 paveidu nonākšanu Latvijā. No 11. tošanās ierobežojumi laikā no plkst. 22.00
februāra līdz 25. februārim Latvijā drīkstēs līdz 5.00 naktīs no piektdienas uz sestdienu
ieceļot tikai neatliekamu un būtisku iemes- un no sestdienas uz svētdienu
lu dēļ. Iebraukt drīkstēs darba, mācību un
studiju nolūkā, kā arī humānu apsvērumu
Informācija pārpublicēta no portāla
dēļ – ģimenes apvienošanai, medicīnas pakalpojumu saņemšanai, nepilngadīgas perhttps://covid19.gov.lv/,
sonas pavadīšanai, lai atgrieztos dzīvesviehttps://www.mk.gov.lv/
tā vai dotos uz bērēm. Ieceļošanas iemesls
pirms ierašanās Latvijā jānorāda, aizpildot
anketu tīmekļvietnē covidpass.lv, savukārt
Bezmaksas informatīvais izdevums

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