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audrini.lv

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes
„Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības
Audriņu pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
www.rezeknesnovads.lv

No Lieldienām līdz Lieldienām Audriņu pagasta
teritorijā tiek organizēts
Lieldienu Zaķa Lielais Ceļojums.
Tā ir Foto orientēšanās ģimenēm pa Audriņu pagastu. Pieteikties var visi interesenti
(komandai ir jābūt no vienas mājsaimniecības). Apmeklējuma punktu karti un nolikumu
varēs saņemt kultūras namā, iepriekš zvanot pa t.25412872, no 2021.gada 13.aprīļa.
Foto var iesūtīt uz Whats App – 25412872 vai
tamara.smirnova@audrini.lv
(parakstot komandas nosaukumu).
Interesantākās komandas tiks apbalvotas, rezultāti publicēti pagasta avīzē un paziņoti dalībniekiem personīgi.
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AUDRIŅU PAGASTA BIBLIOTĒKAS AKTUALITĀTES

Audriņu pagasta iedzīvotājas Olgas darbs un spārni

Ievērojot visas pandēmijas laika
drošības noteikumus, Audriņu pagasta bibliotēkā 2021. gada martā veiksmīgi startēja
pagasta iedzīvotājas Olgas Litovnikas adīto
un tamborēto rotaļlietu izstāde “Mans darbs
– mani spārni”.
Bibliotēkas lietotāji, atnākot pēc
grāmatām, varēja sekot rokdarbnieces izdomas lidojumam un īstenošanai, aizmirst par
ikdienas problēmām un to risinājumu nemitīgiem meklējumiem, par bailēm un neziņu.
Pasakaini tēli viena mēneša laikā kļuva par
sava veida emocionālo terapiju mūsu mazajiem un lielajiem apmeklētājiem. Koši, krāsaini pasakaini dzīvnieki – šī gada simbols
Vērsis, aizvadītajā gada valdniece Pele, iztēles pasaules rādījums vienradzis, gigantiska
skudra, smieklīgs zaķis garausis, koķete bite
un citi tēli iemiesoja sevī un izstaroja citiem

dzīvesprieku, ticību labākajiem laikiem un
optimismu.
Ar izstādi vien mūsu Olgas labie
darbi nebeidzās. Ar prieku varam paziņot, ka
gandrīz visas rotaļlietas atradīs savu jauno
saimnieku starp mūsu bibliotēkas aktīvākajiem maziem lasītājiem. Tādējādi izstāde
pārtop par īstu labdarības akciju!
Liels paldies Olgai Litovnikai par
ieguldīto vareno darbu. Mums ir liels gods,
ka blakus, Audriņu pagastā, dzīvo cilvēki ar
zelta rokām un dimanta sirdi.
Vairāk darbu Audriņu pagasta
bibliotēkas Facebook mājaslapā.

Informāciju sagatavoja
Audriņu bibliotēkas vadītāja
Oksana Brokāne

Audriņu pagasta bibliotēka aicina
(individuāli vai vienas saimniecības ietvaros)
apmeklēt tematiskās izstādes un izvēlēties grāmatas lasīšanai:
01.04.-30.04.

01.04.-30.04.

12 04.-16.04.

Literatūras
izstāde

Janīnas tamborēto
un adīto salvešu un
galdautu izstāde

Tematiska
izstāde

“Ernestam
BirzniekamUpītim—150”

“Diega un adatas
spēles sirdsmieram”

„Dārza
eksperts ”
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RĪGĀ

8 padomi, kā neuzķerties uz finanšu krāpnieku ēsmām
Finanšu krāpnieki pēdējā gada laikā
arvien aktīvāk izmanto visdažādākos veidus,
lai iegūtu iedzīvotāju banku kontu piekļuves
datus un izkrāptu naudu. Viņi zvana, raksta
un ielaužas mūsu ikdienā ar skaidru plānu –
pārsteigt nesagatavotus, izmantot apmulsumu un iegūt naudu vai personas datus. Tāpēc
Finanšu nozares asociācija ir apkopojusi 8
būtiskākos padomus, kā neuzķerties uz krāpnieku ēsmām.

Ja saruna vai piedāvājums izklausās aizdomīgi un rada šaubas, pārtrauciet sarunu un
zvaniet savai bankai uz tās oficiālo tālruņa
numuru. Izskaidrojiet situāciju bankas darbiniekam, un viņš pateiks, vai zvans bija krāpšanas mēģinājums, un paskaidros, kā rīkoties. Piemēram, viens no aizdomīgiem rādītājiem ir, ka zvanītājs nerunā latviešu valodā,
lai gan stādās priekšā kā Latvijā pārstāvētas
organizācijas vai iestādes darbinieks.

Neizpaudiet bankas paroli un Smart-ID
kodus, lai cik uzstājīgi tos arī neprasītu. Neievadiet kodus, ja vien pats neesat uzsācis
darbību, kuras apstiprināšanai tie ir nepieciešami. Šī informācija sargā jūsu naudu un
identitāti digitālajā vidē! “Šobrīd aktivizējušies krāpnieki, kas zvana un lūdz nosaukt
bankas kartes un internetbankas datus, bieži
vien uzdodoties par kādas bankas vai SmartID pārstāvi. Viņi izmanto tādas tehnoloģijas,
ar kuru palīdzību var noviltot ekrānā redzamo tālruņa numuru vai uzņēmuma nosaukumu kā zvanītāju. Tādēļ ikvienam ir jābūt uzmanīgam un jāatceras svarīgākais kritērijs,
kā uztvert šādus zvanus: banka nekad jums
pati nezvanīs, lai noskaidrotu jūsu norēķinu
kartes datus, internetbankas lietotāja numuru
vai lūgtu ievadīt Smart-ID kodus,” stāsta Vadims Frolovs, Swedbank Klientu servisa pārvaldes vadītājs.

Ja saņemiet negaidītu e-pastu, pārliecinieties, kurš ir tā patiesais sūtītājs. Nereti
sākotnēji rādās, ka ziņa ir no bankas, taču,
pārliecinoties, kas slēpjas zem <adreses>,
redzam, ka tā ir viltota. “Bieži izmantota
krāpnieku ēsma ir aicinājums atjaunot savus
datus. Šīs shēmas mērķis ir pārliecināt dalīties ar vērtīgu informāciju, piemēram, bankas kartes datiem, lai it kā apstiprinātu identitāti un atjaunotu informāciju. Šādi e-pasti ir
veidoti tā, lai radītu iespaidu, ka sūtīti no iestādes, kurai uzticaties (bankas, Valsts ieņēmumu dienesta u.c.). Tāpēc vienmēr jāpārbauda, vai sūtītāja e-pasta adrese atbilst iestādei, no kuras, šķietami, sūtīta vēstule, vai
tajā nav iesprucis kāds lieks cipars vai burts.
Līdzīgi jārīkojas ar e-pastā ietvertajām saitēm uz tīmekļa vietnēm. Jāpārbauda, vai tām
ir saistība ar iestādi, kuras vārdā sūtīta vēstule. Ja e-pasts šķiet aizdomīgs, izdzēsiet to un
ziņojiet par krāpšanas mēģinājumu. Izvairieties atvērt aizdomīgus failus, jo pat antivīrusa programmas bieži vien nespēj identificēt jaunu ļaundabīgu saturu,” norāda Oskars
Blumbergs, “SEB bankas” informācijas drošības vadītājs.

Nepakļaujieties steigai, agresijai un citiem krāpnieku psiholoģiskiem paņēmieniem! Šādos gadījumos nekavējoties pārtrauciet sarunu. Vienmēr esiet uzmanīgi, atbildot
uz nezināmu zvanītāju zvaniem.

Turpinājums 4. lpp.
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Izpētiet pievienoto interneta saiti, pirms
uz tās klikšķiniet. Nespiediet uz e-pastā vai
īsziņā norādītās interneta saites, ja neuzticaties sūtītājam! “Atcerieties, ka banka nekad
nesūtīs internetbankas saiti SMS veidā. Tāpat, ievadot pieejas kodus internetbankā, jāpievērš uzmanība mājas lapas adresei. Piemēram, ja tā nav <>.seb.lv, <>.swedbank.lv
vai cita jūsu bankas oficiālā mājas lapas adrese, šādā lapā pieejas kodus ievadīt nedrīkst,” akcentē Oskars Blumbergs.
Ja piedāvā investīcijas ar 0 risku un milzu peļņu, tā ir krāpnieku ēsma. Ne velti saka
–
par brīvu ir tikai siers peļu slazdā. Jo lielāku
peļņu sola, jo lielāki ir iespējamie zaudējumi. Vienkāršs veids, kā pārliecināties par
piedāvājuma
patiesumu,
ir
meklēt informāciju Google par attiecīgo uzņēmumu un investīcijām. “Noteikti iesaku apskatīties Latvijas Finanšu un tirgus kapitāla
mājas lapā, kur var atrast licencētus investīciju pakalpojumu sniedzējus,” saka Vadims
Frolovs.

nevarēs pārsteigt ar maldinošām ziņām par
darbībām kontā, jo būsiet labi informēts.
Neatsaucieties aicinājumiem instalēt programmatūru savās viedierīcēs.
Banku vai investīciju uzņēmumu darbinieki nekad neaicinās instalēt papildu programmatūru jūsu viedierīcēs, lai palīdzētu
veikt ieguldījumus. Ar tām krāpnieki iegūst
piekļuvi ierīcei un izkrāpj naudu.
Un tomēr, ja gadās pakļauties spiedienam un pieļaujat iespēju, ka esat izpaudis
savus internetbankas datus krāpniekam, nekavējoties vērsieties bankā! Vienmēr ziņojiet arī policijai par iespējamajiem krāpšanas
gadījumiem, pat tad, ja neesat kļuvis par
krāpnieku upuri! Ja esat apkrāpts, iesniedziet iesniegumu tuvākajā Valsts policijas
iecirknī vai elektroniski portālā Latvija.lv.
Brīdinājumu par dažādām aizdomīgām darbībām interneta vidē sūtiet izskatīšanai policijai mobilajā aplikācijā Mana Drošība.

Regulāri pārbaudiet izejošos maksājumus no sava konta! Uzstādiet ienākošus paziņojumus par izmaiņām kontā vai pārbaudiet konta pārskatu pēc iespējas bieži, lai ātrāk pamanītu aizdomīgus darījumus. Tā jūs

Papildus informācija:
Sabīne Spurķe
E-pasts: sabine.spurke@financelatvia.eu
T. +371 20604166
Komunikācijas vadītāja
Finanšu nozares asociācija

UZMANĪBU! KRĀPNIEKI!
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Šķirojam pareizi!
SIA ,,ALAAS’’ aicina iedzīvotājus atkritumus šķirot pareizi un ar izpratni, lai sašķirotos materiālus pēc tam varētu pārstrādāt
tālāk. Atkritumu šķirošana ir neatņemama
mūsdienīgas atkritumu apsaimniekošanas sastāvdaļa - tā ir sadzīves atkritumu atdalīšana
no tiem atkritumu veidiem, kurus iespējams
nodot otrreizējai pārstrādei.
Šobrīd SIA ALAAS piedāvā šķirot atkritumus 2 veidu konteineros - vieglā iepakojuma un stikla konteinerā.
Uzskates materiālā parādīts, ko var
šķirot vieglā iepakojuma konteinerā, ko var
šķirot stikla iepakojuma konteinerā, bet kādus atkritumus pārstrādāt nevar, tāpēc tie jāizmet sadzīves atkritumu konteinerā.
Sašķirotajam materiālam nav jābūt



ideāli tīram, bet tam jābūt tīram no iepriekšējā pildījuma atliekām. Lai to nodrošinātu, iepakojums pēc lietošanas pāris reizes jāizskalo
ar nelielu ūdens daudzumu, etiķetes nav jānokasa. PET pudeles vēlams saplacināt. Cietā
plastmasa jāsaplacina iespēju robežās.
Lai sāktu šķirot, nav nepieciešama
nedz liela virtuve vai cita telpa, nedz vairāki
konteineri – pilnīgi pietiek ar vienu maisu,
kasti vai spaini, kurā krājams viss šķirojamais
materiāls. Tā kā šķirojamajam iepakojumam
ir jābūt saplacinātam un tīram no pārtikas atliekām, tas neaizņems daudz vietas, kā arī neradīs smakas. Kad maiss vai spainis pilns, uzkrātais materiāls jānogādā līdz šķiroto atkritumu savākšanas laukumam vai šķirošanas
punktam.

Atgādinām, ka:
šķirošanas konteineros nedrīkst mest sadzīves atkritumus, tāpat arī baterijas, medikamentus un elektropreces;



sašķirotajam materiālam nav jābūt ideāli tīram, bet tam jābūt tīram no iepriekšējā pildījuma
atliekām. Lai to nodr ošinātu, iepakojums pār is r eizes jāizskalo ar nelielu ūdens daudzumu, etiķetes nav jānokasa;



iespēju robežās jāveic saplacināšana. Saplacinot atkr itumus, tiek ieekonomēta vieta
konteineros, līdz ar to konteineros var ielikt vairāk sašķirotā materiāla;



stikla konteinerā nedrīkst mest stikla traukus, spoguļus, logu stiklu;



pirms stikla iepakojuma ievietošanas konteinerā, to nepieciešams izņemt no plastikāta vai
papīra maisa;



vieglā iepakojuma konteinerā nedrīkst mest celtniecības un mājokļa iekārtošanas materiālus, dažādus automašīnu piederumus, rotaļlietas, tekstil atkritumus;



uz šķirošanas konteineriem ir informatīvas uzlīmes, lūdzu, ievērojiet norādes uz tām.

Lai visiem iedvesma dzīvot zaļi! Lai mūsu visu ceļazīme ir
zaļais dzīvesveids, atbildīga rīcība, rūpes par vidi un pasauli ,
kurā mēs dzīvojam.
Turpinājums 6. lpp.
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Informāciju sagatavoja
SIA ALAAS pārstāvji

AUDRIŅU KULTŪRAS NAMA ZIŅAS

Ir noslēdzies kulinārā mēneša pasākums
Visu februāra mēnesi Audriņu pagasta iedzīvotāji un draugi sūtīja
mums savas ēdienu receptes. Tās ir ļoti dažādas
– no tortes un cepumiem
līdz pat ceptām zivīm.
Šobrīd ir tapis lielā darba
gala produkts – pirmā
Audriņu pagasta recepšu
grāmata 2021. Šī grāmata
būs apskatāma un lasāma
Audriņu pagasta bibliotēkā, kā arī atrodama elektroniski Audriņu pagasta
mājaslapā.

Liels paldies visiem, kas
piedalījās pasākumā. Visi
dalībnieki:
Marina Melāne, Ēriks
Zlatkus, Oksana Brokāne,
Zenta Paškeviča, Vilma
Kolneja, Ilga Oļeiņikova,
Jekaterina Orlova, Natālija Baikova, Jeļena Putina,
Margarita Platonova - saņems pateicības balvas no
Audriņu pagasta kultūras
nama.
Tās tiks pasniegtas katram
dalībniekam
individuāli,
iepriekš saskaņojot tikšanos
pa tālruni.
6

2021. gada marts-aprīlis

AUDRIŅU BALSS

AUDRIŅU KULTŪRAS NAMA ZIŅAS

Pavasara burvība
Martā tika organizēts fotokonkurss “Pavasara burvība”. Tajā piedalījās:
Deniss Tihomirovs, Iveta Rundāne, Jeļena Putina, Tatjana Žuikova, Aldis
Teirumnieks, Karīna Timofejeva, Darja Selina.

Kompetenta žūrija, kuras sastāvā bija fotomākslinieks un dizaineris Ēriks Zlatkus, Audriņu pagasta kultūras nama vadītāja Tamāra
Smirnova un Audriņu pagasta bibliotēkas vadītāja Oksana Brokāne, nolēma apbalvot uzvarētājus divās nominācijās.
Nominācijā “Ainava” par labākajiem tika atzīti Denisa Tihomirova darbi.
Nominācijā “Macro foto” uzvarēja Darjas Selinas darbi.

Visiem pārējiem darbu autoriem tiks pasniegtas balvas un pateicības par piedalīšanos
pasākumā.
Izstāde “Pavasara burvība” ir apskatāma
pie Audriņu pagasta kultūras nama centrālās ieejas visu aprīli. Balvas tiks izsniegtas individuāli,
telefoniski saskaņojot laiku un saņemšanas veidu.
Informāciju sagatavoja
Audriņu pagasta KN vadītāja
T.Smirnova

Darjas Selinas foto

Denisa Tihomirova foto
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Sabiedriskā apspriešana par koku zāģēšanu Audriņu ciemā
Audriņu pagasta pārvaldē ir saņemts mājas
Rēzeknes ielā 4 iedzīvotāju ar lūgumu atļaut nozāģēt Audriņu ciemā Rēzeknes ielā 4 mājas
priekšā esošos četras papeles.
Koki ir bīstami, jo ir nokaltuši vai daļēji
nokaltuši un apdraud iedzīvotājus, kā arī ņemot
vērā koku augstumu, atrodas bīstami tuvu mājai.
Koki atrodas uz īpašuma ar kadastra Nr.
78420040195. Vēstuli parakstījuši 13 cilvēki no
13 dzīvokļiem (kopā ēkā 18 dzīvokļi) “Rēzeknes iela 4” iedzīvotāji.
Ievērojot pagasta iedzīvotāju intereses, pagasta pārvalde lūdz iedzīvotājus izteikt savu viedokli attiecībā uz šo
koku zāģēšanu vai saglabāšanu. Iesniegumi un ieteikumi tiks pieņemti laika
posmā no 09.04.2021 līdz 22.04.2021,
telefoniski vai personīgi Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldē, Lidicas iela 17, Audriņos, Audriņu pagastā, Rēzeknes 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”.
Atrašanās vieta

Koku
suga

78420040195
Papeles
Rēzeknes iela 4

Koku stumbra
diametrs

Skaits

15; 20 cm
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KOPĀ
Bezmaksas informatīvais izdevums

Informāciju sagatavoja
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Audriņu pagasta pārvalde
Atbildīgā par izdevumu O. Brokāne
oksana.brokane@rezeknesnovads.lv
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