
    ATBALSS      
AUDRIĥU PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 2015.gada janvāris-februāris 

V. Zemzara foto 

 
Cienījamie AudriĦu  
pagasta iedzīvotāji!  

 

Aicinām Jūs uz pagasta 
iedzīvotāju kopsapulci 

 
Pirmdien, 02.martā,  

plkst. 15.00 
AudriĦu pagasta  pārvaldes Kultūras 
namā notiks iedzīvotāju kopsapulce 
un tikšanās ar Rēzeknes novada  
vadību. 
Lūdzam ikvienam ierasties uz  
iedzīvotāju kopsapulci. 
Iedzīvotāju nogādāšanai uz sapulci 
tiks nodrošināts autobuss. 
Plkst. 14:20 – Dovidovka; 
Plkst. 14:35 – Mežāres. 
                                                                                                       

   AudriĦu  pagasta pārvalde 

Sveicinām  pavasari ar jautrību,  
  sauli un siltumu sirdīs 

 

Rēzeknes novada domes deputātes 

Elvīras Pizānes pieĦemšanas laiks  

AudriĦu pagastā: 

Katra mēneša trešajā trešdienā 
11.00 -12.00 

Rēzeknes novada domes  
deputāte Elvīra Pizāne  
pieĦems iedzīvotājus AudriĦu  
pagasta pārvaldes ēkā  
(Lidicas iela 17, AudriĦi, AudriĦu 
pagasts, Rēzeknes novads)  
 

20.februārī laukumā pie kultūras nama notika Zie-
mas pavadīšanas svētki – MasĜeĦica. 

 
Visiem dalībniekiem bija iespēja piedalīties jautrajās stafe-
tēs, sniega cīĦās, pavizināties ar zirgu, nogaršot pankūkas 
un gardo zāĜu tēju. 
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SOCIĀLĀ DIENESTA INFORMĀCIJA 

 

Ăimene/persona atzīstama par maznodrošinātu, ja 
tās ienākumi uz katru ăimenes locekli pēdējo 
triju mēnešu laikā nepārsniedz 170,00 euro un 
ja: 
tai nepieder naudas līdzekĜu uzkrājumi un vērts-

papīri; 
tai nav parādsaistību, kā arī tā nav izsniegusi aiz-

devumus; 
tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienāku-

mu gūšanai; 
tā nav noslēgusi uztura līgumu; 
tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādī-

bā. 
Maznodrošinātas ăimenes/personas statuss tiek pie-

šėirts: 
uz 3 (trim) mēnešiem – ja vismaz 1 (viens) no 

iesniedzēja pilngadīgajiem ăimenes lo-
cekĜiem ir darbspējīgs; ăimenē ir perso-
na ar invaliditāti vai bērns; 

uz 6 (sešiem) mēnešiem – ja neviens no iesnie-
dzēja pilngadīgajiem ăimenes locekĜiem 
nav darbspējīgs.  

Lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālie resursi, 
maznodrošinātā statusa prasītājs aizpilda 
iztikas līdzekĜu deklarāciju un iesniedz So-
ciālajam dienestam dokumentus, kas aplie-
cina deklarācijā sniegtās ziĦas. 

 
Deklarācijā norāda šādus ăimenes/personas ienāku-

mus: 
ienākumi no algota darba un pensija 

(ieskaitot piemaksu pie pensijas), arī 
citas valsts maksāta pensija, valsts soci-
ālie pabalsti, atlīdzības, stipendijas, 
kompensācijas, uzturlīdzekĜi - par pēdē-
jiem trim mēnešiem; 

ienākumi no saimnieciskā darbības, autoratlī-
dzības un honorāra, nekustamās mantas 
nomas (īres) un atsavināšanas, kusta-
mās mantas nomas un atsavināšanas - 
par pēdējiem 12 (divpadsmit) mēnešiem; 

saĦemtie dāvinājumi, mantojumi, dividendes 
un laimesti – par pēdējiem 12 
(divpadsmit) mēnešiem; 

atsevišėi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka 
sniegtais materiālais atbalsts ăimenei –  

 

 
par pēdējiem 12 (divpadsmit) mēnešiem; 
 
 
citi ienākumi – par pēdējiem 12 (divpadsmit) 

mēnešiem. 
 
Maznodrošinātām personām/ăimenēm ir tiesības 
saĦemt: 

pašvaldības palīdzību dzīvokĜa jautājuma risinā-
šanā; 

valsts nodrošināto juridisko palīdzību 
(informāciju par bezmaksas juridiskās pa-
līdzības saĦemšanas iespējām var saĦemt 
zvanot uz LR Tieslietu ministrijas Juridis-
kās palīdzības administrācijas bezmaksas 
informatīvo tālruni 80001801, mājas lapa: 
http://www.jpa.gov.lv); 

pirmskolas izglītības iestādēs (viena ēdienreize 
dienā – pusdienas), vispārizglītojošajās skolās 
ēdināšanas maksas atvieglojumus 50% apmē-
rā, ja ăimene ir deklarējusi savu dzīvesvietu 
Rēzeknes novada pašvaldības administratīva-
jā teritorijā un faktiski dzīvo  Rēzeknes nova-
da pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

elektroenerăijas pakalpojumu par samazinātu ta-
rifa cenu. Trūcīgas un maznodrošinātās per-
sonas no 2015.gada 1.janvāra katru mēnesi 
par pirmajām 100 izlietotajām kilovat-
stundām (kWh) var norēėināties par ce-
nu kas atbilst līdzšinējam Starta tarifam, bet 
par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum 
produktam. Lai saĦemtu atbalstu, nav jā-
piesakās – informāciju par trūcīgajām un 
maznodrošinātajām personām katru mēnesi 
iesniedz pašvaldību sociālie dienes-
ti. Atbalsts par norēėinu periodu tiek pie-
šėirts, ja trūcīgās / maznodrošinātās perso-
nas statuss bija spēkā iepriekšējā mēnesī.  

 

Kas var saĦemt maznodrošinātas personas/ăimenes statusu? 

Informāciju sagatavoja Natālija Bernāne,  

AudriĦu pagasta pārvaldes sociālā darbiniece 
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  Kas var saĦemt DzīvokĜa  
pabalstu? 

1. DzīvokĜa pabalsts tiek piešėirts apkures maksāju-
mu daĜējai segšanai vai kurināmā iegādei.  

2. Pabalstu piešėir, ja persona/ăimene faktiski dzī-
vo dzīvoklī, kurā ir reăistrējusi savu pastāvī-
go dzīvesvietu. 

3. Tiesības saĦemt dzīvokĜa pabalstu ir: 
∗ ăimenei ar bērniem, kurai piešėirts trūcī-

gās ăimenes statuss;  
∗ nestrādājošam 1., 2. un 3. grupas invalī-

dam, kuram saskaĦā ar Civillikumu 
nav likumīgu apgādnieku, kurš saĦem 
invaliditātes pensiju un kura mēneša ienā-
kumi nepārsniedz 184,97 euro;  

∗ nestrādājošam vientuĜam pensionāram, 
kuram saskaĦā ar Civillikumu nav li-
kumīgu apgādnieku un kura mēneša ie-
nākumi nepārsniedz 170,74 euro;  

∗ bārenim un bez vecāku gādības paliku-
šiem bērnam, pēc pilngadības sasniegša-
nas, ja viĦš turpina mācīties līdz 24 gadu 
vecumam. 

4. DzīvokĜa pabalsta apmērs ir 99,60 euro apkures 
sezonā, neatkarīgi no tā dzīvojamā platība tiek 
apkurināta individuāli, vai centralizēti. 

SOCIĀLĀ DIENESTA INFORMĀCIJA 

Cienījamie AudriĦu pagasta iedzīvotāji! 

Katrai Latvijas pašvaldībai ir izstrādāti 
savi saistošie noteikumi par sociālās palīdzī-
bas pabalstiem un sociālajiem pakalpoju-
miem!  

Nejauciet Rēzeknes pilsētas pašvaldības 
saistošos noteikumus par sociālās palīdzības 
pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem 
ar Rēzeknes novada pašvaldības saistošiem no-
teikumiem par sociālās palīdzības pabal-
stiem un sociālajiem pakalpojumiem.  

Sociālās palīdzības un sociālo pakalpoju-
mu realizācija, kas noteikta Rēzeknes pilsētas 
pašvaldības saistošos noteikumos attiecināma 
tikai uz Rēzeknes pilsētas pašvaldības adminis-

tratīvajā teritorijā  deklarētajiem un faktiski 

dzīvojošajiem iedzīvotājiem.!!!! 

 

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! 

Informāciju sagatavoja Natālija Bernāne,  

AudriĦu pagasta pārvaldes sociālā darbiniece 

 
 
 

PAZIĥOJUMI 

Sākot ar 11.martu būs iespēja apmeklēt 
daiĜdarzniecības seminārus 

“Iekārto savu dārzu pats” 
AudriĦu kultūras nama brīvā laika pavadīšanas centrā. 

Bezmaksas nodarbības trešdienās  
no plkst. 17:00 līdz plkst. 20:00 

vadīs Daina Zvejsalniece. 
 

Lūgums visiem, kas vēlas apmeklēt seminārus, 
līdz 9. martam 

pierakstīties AudriĦu KN 

Sākot ar 25.februāri 
trešdienās no plkst. 9:00 līdz 15:00 

AudriĦu KN telpās strādās friziere Vita. 
Ir iespēja pierakstīties arī citā dienā 

t.26630288 

AudriĦu pagasta pārvaldē, pirmajā stāvā  
pie ieejas, ir uzstādīta pastkastīte iedzīvotā-
ju vēstulēm ar  ierosinājumiem, priekšliku-
miem, sūdzībām un jautājumiem. Rakstiet! 

Atbildes varēs saĦemt gan personīgi, gan  
mūsu izdevumā. 



NEAIZMIRSTAMĀ VĒSTURE 
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 Otrā pasaules kara AudriĦu traăēdi-
jas upuru piemiĦai 

Gads AudriĦos sākās ar atceres pasākumu 4.janvārī, 
kad dažādu paaudžu Ĝaudis atnāca noliekt galvas un 
nolikt ziedus ciema traăēdijas piemiĦas vietās – pie 
pieminekĜa AudriĦos, Ančupānu memoriālā un pie 
piemiĦas plāksnes Rēzeknes tirgus laukumā. Tautas 
atmiĦa neizsīkst, atmiĦas tiek nodotas no paaudzes 
paaudzē, lai nekas tamlīdzīgs nekad vairs neatkārto-
tos.  Ziedus un vainagus ar sēru lentām nolika arī ofi-
ciālās personas. Cilvēku atmiĦai un sirdsapziĦai nav 
vecuma un tautības. 
 

 

T.Smirnovas teksts,  

V. Višas foto 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 

7.janvārī, kad pareizticīgie un vecticībnieki svin 
Ziemassvētkus pie mums AudriĦu pirmsskolas iz-
glītības iestādē arī bija svētki, jo ieradās darbīgi un 
sirsnīgi rūėi no Rēzeknes novada Izglītības pārval-
des ar lieliem dāvanu maisiem. Dāvanas bija no 
norvēău bērniem, kuras sarūpēja un uz Latviju at-
veda norvēău draugi no „LION CLUB Internati-
onal”. 5 – 6 g. grupas bērni sniedz mazu koncertu 

ciemiĦiem. Cik daudz pārsteiguma, prieka un pa-
teicības redzējām bērnu acīs, aplūkojot dāvanas! 
Paldies mīĜajiem un atsaucīgajiem rūėīšiem par 
sagādātajām dāvanām. Dāvanās bija sarūpētas gan 
rotaĜlietas, gan apăērbs. 

Paldies par rūpēm, par labestību, mīlestību un sir-

snību, ko sagādājāt mūsu bērniem!  

Rūėi AudriĦu PII 



PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 
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9. februārī 5 - 6 gadu grupas bērni kopā ar skolotājām 
apmeklēja Rēzeknē teātra – studijā „Joriks” izrādi 
„Pasaka par Ivanušku - MuĜėīti”. Bērnu actiĦās mir-
dzēja prieks, izdzīvojot līdzi visiem izrādes notiku-
miem. Paldies gribam pateikt šoferim J. Pontagam par 
atsaucību un pacietību! 

 

Brauciens uz teātri 

Krāsainā nedēĜa  

Jau par tradīciju ir kĜuvis AudriĦu PII rīkot krāsaino 
nedēĜu. Šogad tā notika no 9. februāra līdz 13. febru-
ārim. Šajā laikā iestādē norisinājās ne vien mācību 
process, bet arī dažādas aktivitātes, kas veltītas krāsu 
nedēĜai. Katrai nedēĜas dienai tika izvēlēta sava krā-
sa: pirmdiena – zila, otrdiena – zaĜa, trešdiena – dzel-
tena, ceturtdiena – oranža, piektdiena – sarkana. 

Pēc krāsaini pavadītās nedēĜas, sarkanajā piektdienā, 
svinējām draudzības dienu. Ciemos bija ieradusies 
mīlestības un draudzības feja – skolotāja Līvija. Feja 
aicināja bērnus dejot, minēt mīklas, izpildīt dažādus 
interesantus uzdevumus. Pasākuma noslēgumā visi 
bērni dāvanā no fejas saĦēma šokolādes sirsniĦas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ielūgums 

 

MīĜās,  
māmiĦas un vecmāmiĦas! 

 

Pirmdien, 9. martā plkst. 15.00  
ielūdzam Jūs  

uz pavasara svētkiem!                                       

 
AudriĦu PII kolektīva 

vārdā  

vadītāja Indra Dzene  

I.Dzenes teksts un foto 
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13.februārī AudriĦu pamatskolā noritēja 

Valentīndienas pasākums, kurā līdzdarbojās visi 

skolēni no 1. līdz 9.klasei. 

Šogad pasākuma organizētāji, jau otro gadu 

pēc kārtas, bija 8.klases skolēni. Tika izveidots svēt-

ku scenārijs. Pirms pasākuma skolā bija apskatāma 

zīmējumu izstāde “Valentīndienas pozitīvās emoci-

jas ir spēks!” Skolā visu nedēĜu darbojās pasts. Pa-

sākuma gaitā skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs 

un konkursos, izvēloties sev tīkamāko, apliecinot 

savu varēšanu, radošumu un prasmi izpausties. 

Paši skolēni saka: “Svētku nekad nav par 

daudz. Šī ir īstā diena, kad var pateikt otram, cik 

daudz viĦš tev nozīmē. 

Šogad pasākuma organizētāji un vadītāji centās 

pilnveidot zināšanas par Valentīndienas svinēša-

nas tradīcijām, padarīt svētku procesu arvien kre-

atīvāku, jautrāku, sirsnīgāku. 

Skolēnu rīkotie pasākumi pierāda, ka līdz ar svēt-

ku izpratnes radīšanu, tiek iegūta pozitīvas, drau-

dzīgas, iecietīgas, cieĦas pilnas attieksmes gaisot-

ne starp skolēniem arī skolotājiem. 

Jāpiebilst, ka 8.klases skolēni visiem aktivitāšu 

dalībniekiem un uzvarētājiem sagatavoja pašu 

rokām darinātas balvas, kā arī bija sagatavoti sal-

die pārsteigumi. 

Gaiša noskaĦa iedvesmo, un, kā zināms, pozitī-

vas emocijas uzlabo ne tikai noskaĦojumu, bet 

arī veselību. SaĦemot kaut nelielu mīlestības ap-

liecinājumu, katrs ar sirdi sajūt kāroto atziĦu -

mani tiešām mīl! 
 

 AudriĦu pamatskolas skolotāja 

Margarita Platonova,  

( teksts un foto) 

 

SKOLAS ZIĥAS 

Valentīndienas pasākums AudriĦu pamatskolā 

 

 

 

06.03.  Starptautiskā sieviešu diena. 

10.03.  Sporta diena ( pamatskola). 

12.03.  Sporta diena (sākumskola). 

14.03.  Absolventu tikšanās vakars. 

 

 

 

 

 

01.04.  Joku diena. 

1.04. - 30.04.  Zīmējumu izstāde „Lieldienas”. 

14.04.  Lieldienas. 

10.04.  Vecāku diena. 

27.04. - 30.04.  Projektu nedēĜa. 

Pasākumi AudriĦu pamatskolā martā un aprīlī 
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“Tev ceĜu rādīs polārzvaigznes ziba” – tā varētu 
teikt par pasākumu, kurš 14.janvārī, kā katru gadu, 
AudriĦu kultūras namā pulcēja pagasta pensionārus uz 
Vecā Jaunā gada sagaidīšanu. Zālē eglīte vēl mirdzēja 
svētku ugunīs. Kultūras nama pašdarbnieki un Audri-
Ħu pamatskolas skolēni aicināja vecāka gada gājuma 
cilvēkus uz Fantāziju zemi. 
 Cilvēki fiziski gan noveco, bet lielākajai daĜai 
no viĦiem dvēsele tomēr ir jauna. Un, kopā esot, var 
nedaudz pasapĦot, sajust radniecīgu plecu un atvērties 
fantāziju pasaulei. 
 Ciematā pie kultūras nama lepni ziemas salā 
stāv sniegavīru saime – tētis kopā ar mammu un vese-
liem pieciem sniegavīriĦiem. Tāds šogad ir noformē-
jums centrālajā laukumiĦā pretī kultūras namam. Tieši 
tādēĜ, fantazējot kopā, pensionārus sagaidīja un vietas 
ierādīja dzīvs Sniegavīrs, kura tēlā bija iejutusies vie-
tējā stāstniece, dziedātāja un aktīva teātra dalībniece 

Trifina Ovčinnikova. 
Pirmajā koncerta daĜā, kuru veidoja AudriĦu pa-
matskolas skolēnu uzstāšanās, palīgos ieradās run-
cis Bazilio un lapsa Alise. Otrajā koncerta daĜā kul-
tūras nama pašdarbnieki aizveda pagasta pensionā-
rus uz aukstās Sniega Karalienes valstību, kopā ar 
viĦu lēnām izbrauca cauri dažādām valstīm un pār-
liecinājās, ka nevienā no tām neaizmirst sagaidīt 
Jauno gadu. Katrā valstī Jaunā gada sagaidīšana, 
dziesmas un dejas ir tik dažādas. Ir ko paklausīties 
un paskatīties! Pasaules tautu dejas rādīja Inna SeĜ-
gicka, un bija par ko pabrīnīties! 
Koncerta nobeigumā, katrs dalībnieks, izsakot no-
vēlējumus Jaunajā gadā, iekarināja baltajā eglītē 
Jaungada rotājumu. Pensionārus sveica arī AudriĦu 
pagasta pārvaldes vadītājs Einārs Aleksandrs Bin-
demanis. Vislielāko prieku pensionāriem sagādāja 
Valda Zemzara dziesmas un muzicēšana. 

KULTŪRAS NAMĀ 

„Slavenā un daudzu mīlētā skanīgās balss īpaš-
niece no AudriĦu pamatskolas” – šādi tika pieteikts 
nākošās festivāla dalībnieces uznāciens uz skatuves. 

Piektdien, 13. februārī, Bērzgales kultūras namā 
notika šovs „Vara talanti”, kurā piedalījās vairāk nekā 
200 dalībnieku no dažādām Rēzeknes novada skolām, 
piedāvājot 31 dažādu žanru priekšnesumu un lieliski 
parādot savu meistarību. Mūsu skolu uz skatuves pār-
stāvēja 2. klases skolniece Milāna Ovčinnikova. ViĦa 
lieliski izpildīja dziesmu „Otpusti i zabud” („Отпусти 
и забудь”) no multfilmas „Holodnoje ser-
dce” („Холодное сердце”). Skatītāji ilgi aplaudēja 
mazajai solistei. 

Milāna ne tikai dzied skolas vokālajā ansam-
blī, bet arī spēlē un dzied dramatiskajā pulciĦā. 
Meitene ir Ĝoti apdāvināta ne tikai mūzikā, bet arī 
valodu apgūtprasmē. ViĦa ātri iegaumē dziesmu 
melodijas un tekstus, neatkarīgi no tā, tie ir latviešu 
vai krievu valodā. ViĦas uzstāšanās tiek gaidīta 
visos skolas un pagasta pasākumos. 

Liels paldies Milānas mammai Violetai par 
palīdzību un atbalstu priekšnesuma organizēšanā, 
kā arī pateicība pagasta pārvaldei un šoferim Alek-
sejam BeĜisovam. 

   

  Mūzikas skolotāja Nadežda Osipova 

SKOLAS ZIĥAS 

ViĦas balss skan kā dzirda strautiĦa čalas... 

21.februāra vakarā kultūras namā ciemojās 

FeimaĦu kultūras nama pašdarbnieki. Ska-

tītāji  varēja noskatīties amatierteātra 

“Savējie”(vadītāja Ināra Reinika) izrādi 

“Sievasmātes labā sirds”, noklausīties KārĜa 

Tarandas dziedātās dziesmas un dzīvot līdzi 

eksotisko deju grupas “Faziras” (vaditāja 

Ilga Smane) jautrajām dejām.  

Pēc plkst.22:00 zālē skanēja  80. gadu ritmi. 

T. Seiles-Zundānes foto 
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11.janvārī Ratnieku TN svinēja Veco Jauno gadu. 
Mūsu pašdarbības kolektīvi – teātris “PotešĦiki ” un 
vokālais ansamblis “Ivolga” piedalījās svētku koncer-
tā. 
 

24.janvarī Čornajas TN svinēja Tatjanas dienu. Šis 
pasākums bija iecerēts krievu valodā, tāpēc mūsu an-
sambĜa repertuārs te labi iederējās. 

 
 14. februārī FeimaĦu KN uzticēja mūsu paš-
darbniekiem Mīlestības dienas pasākuma koncertu. 
Dramatiskā teātra “PotešĦiki” dalībnieki rādīja sa-
vus sižetus no kaėu dzīves. “Orhidejas” 
līnijdejotājas savstarpējo attiecību šėautnes izdejo-
ja mīlestības ritmos. “Ivolgas” dziedātājas caur 
dziesmu pašėirstīja mīlošu siržu priecīgos un bēdī-
gos stāstus. Pašdarbnieki skandēja arī dzeju, un di-
vu stundu garais koncerts paskrēja nemanot. 
 
 

 13.februārī Strūžānu KN pulcināja novada dra-
matiskos kolektīvus uz skati. Starp 18 dalībniekiem 
bija arī AudriĦu dramatiskais kolektīvs 
“PotešĦiki”. AiniĦas no kaėu dzīves patika skatītā-
jiem, jo mūsu aktieri ne tikai spēlēja, bet arī dzie-
dāja. Paldies aktīvajai Putinu ăimenei. 

AudriĦu kultūras nama pašdarbnieku kolektīvi joprojām gaida jaunus dalībniekus.  

Katram var atrast kādu lomu, dziesmu vai deju, ko izpildīt koncertos savam un savu 

līdzcilvēku priekam.  

 

Ar mums ir jautrāk!  

Tamāra Smirnova, kultūras nama  vadītāja 

  (teksts, foto) 

AUDRINIEŠI VIESIZBRAUKUMOS 
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AudriĦu pagasta jauniešu klubs 
 
AudriĦu kultūras nama jauniešu kluba "MAK" mērėis 
ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viĦos ini-
ciatīvu darboties, patriotismu un līdzdalību sabiedris-
kajā dzīvē. 

AudriĦu jauniešu klubs darbojas otrdienās un ce-
turtdienās no 14.00 līdz 20.00 AudriĦu kultūras 
namā, kur jauniešiem ir iespēja uzspēlēt galda spēles, 
iesaistīties diskusijās, izrunāt interesējošus jautāju-
mus, apmeklēt un iesaistīties dažādos pasākumos. 

Plānots, ka jauniešu klubs piedalīsies novada rīkotājos 
pasākumos, organizēs savus priekšnesumus, koncertus 
un ievedīs tradīcijas. 

Jauniešu kluba darbības laikā, plānots realizēt ne-
lielas labdarības akcijas, izzināt vidi dažādās for-
mās, kā arī piedalīties vides aizsardzības aktivitā-
tēs, iesaistīties sporta dienās, rīkot tematiskus drau-
dzības vakarus, u.c. 

Kā viens no svarīgiem AudriĦu pagasta jauniešu 
kluba uzdevumiem ir iesaistīties jauniešu atbalsta 
izsludinātos konkursos, lai rakstītu un realizētu 
projektus, kas sekmēs jauniešu brīva laika pavadī-
šanas iespējas, pasaules izzināšanu, jauniešu perso-
nas attīstību un pašrealizāciju. 

 

    Tatjana Seile-Zundāne,  
   jauniešu kluba vadītāja (teksts, foto) 

JAUNIEŠU KLUBS 

BIBLIOTĒKAS JAUNUMI 

Mūsdienās  daudzi lieto internetu. Bet pār-

maiĦas pēc ieteicams pasēdēt  arī ar žurnā-

lu vai avīzi rokās. Šogad līdz jūlijam bibli-

otēka ir pieejami  žurnāli -  „A 12. CeĜš uz 

Latgali” , „Logs”,  „Открытый город”, 

„Домашний”, „1000 советов”, „Лилит”, 

„Цветок”, „Модное рукоделие (Бисер)”, 

„Навигатор игрового мира „( + DVD); 

bērniem – „Pūcīte”; pusaudžiem „Sīrups 

Girl” un avīzes “Brīvā Latvija”, 

“Резекненские Вести”, „Вестник 

ЗОЖ” ( Здоровый образ жизни). 
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Februārī tika iegādātas 7 jaunas 
klausāmās grāmatas (CD) latviešu 
valodā – pasakas, dziesmas, klasiskā 
mūzika pirmsskolas un jaunākā sko-
las vecuma bērniem. 

6. martā visi interesenti ir mīĜi gaidīti 
„Jauno grāmatu dienā” 

AudriĦu pagasta bibliotēkas vadītāja  

Valentīna Viša 
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      AFIŠA           

AUDRIĥU KULTŪRAS NAMĀ  

7.martā   
plkst. 20:00 

Atpūtas vakars,  
veltīts sievietem 

“SeptiĦi sievietes 
noslēpumi” 
ieeja 1,50 eur 

02.aprīlī  
plkst. 16:00 

Lieldienu dāvanu 
darbnīca bērniem. 
Tiek aicināti visi dar-

boties gribētaji. 

26.aprīlī  plkst. 14:00 
 

V līnijdeju festivāls 
“Zem laimes  
lietussarga” 

ieeja bezmaksas 

AUDRIĥU PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 
       Bezmaksas 
      
    Atbildīgā par izdevumu V. Viša 

 
 
e-mail: Valentina.Visa@audrini.lv 

Par aukstā ūdens skaitītāju pārbaudi  
AudriĦu pagastā 

 

AudriĦu pagasta pārvaldes komunālais dienests no-
drošina aukstā ūdens piegādi dzīvokĜiem un individu-
ālām mājām AudriĦu un Krupu ciemā. 

SaskaĦā ar MK noteikumiem Nr. 1013 no 9.09.2008 
un Rēzeknes novada pašvaldības noteikumiem Nr. 7 
„Par aukstā un karstā ūdens skaitītāju uzstādīšanas, 
lietošanas un pārbaudes kārtību Rēzeknes novada paš-
valdībā”, vienu reizi četros gados ir jāveic dzīvokĜa 
vai individuālās mājas ūdens skaitītāja pārbaude licen-
cētā uzĦēmumā. Ūdens skaitītāja uzstādīšanu, remont-
us un periodiskās pārbaudes apmaksā ūdens skaitītāja 
īpašnieks. Pēc skaitītāja uzstādīšanas to obligāti jāno-
plombē, un to dara komunālais dienests. 

Pagasta pārvaldes komunālais dienests atvieglos 
iedzīvotājiem šo darbietilpīgo pasākumu, veicot 
vecā skaitītāja nomaiĦu bez maksas. Tā vietā tiek 
uzstādīts sertificēts skaitītājs ar derīgu termiĦu. No 
dzīvokĜa vai mājas īpašnieka tiek iekasēta nauda par 
skaitītāja sertifikāciju (7 euro), kura tiek tālāk nodota 
SIA “Juvit-R”, kas veic skaitītāju pārbaudi. Čeku par 
skaitītāja pārbaudi varēs saĦemt pagasta grāmatvedībā 
pēc tam, kad vecais skaitītājs būs atdots SIA “Juvit-
R”. 

 

Šobrīd AudriĦu pagastā maksa par vienu aukstā 
ūdens kubikmetru ir 0,75 euro, par kanalizāciju – 
0,72 euro, kopā – 1,47 euro par kub.m. 

Ja ūdens skaitītājs nav uzstādīts, maksa ir 2,84 euro 
par ūdeni un 2,64 euro par kanalizāciju, kopā 5,48 
euro no vienas dzīvoklī vai mājā dzīvojošās perso-
nas mēnesī. 

TādēĜ uzstādīt skaitītāju ir izdevīgi. Jaunu ūdens 
skaitītāju komunālais dienests uzstāda bez maksas, 
ir jāmaksā tikai par pašu skaitītāju un materiāliem 
(apmēram 20 - 25 euro). 

 

Šogad pavasarī komunālais dienests veiks apgai-
tu pa visiem dzīvokĜiem un individuālajām mā-
jām, lai nomainītu vecos skaitītājus un salīdzi-
nātu skaitītāja patēriĦus ar pagasta grāmatvedī-
bā fiksētajiem rādījumiem. 

Ceram uz Jūsu palīdzību un sapratni, sagaidot 
savās mājās komunālā dienesta darbiniekus. 

    KOMUNĀLĀ  DIENESTA INFORMĀCIJA        


