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...Skaista mana tēva sēta 
     Par visām sētiĦām… 
 
 Šovasar AudriĦu pagastā tika izsludināts 
konkurss "Sakoptākā sēta". Piedalīties tika aicināti 
pagasta daudzdzīvokĜu māju, lauku sētu un individu-
ālo māju īpašnieki. Konkursam tika pieteikti pieci ob-
jekti. Konkursa rezultātus komisija apkopoja 
5.augustā. 
Veicināšanas balvas ir piešėirtas mājai PiemiĦas ielā 
24 AudriĦos un kāpĦu telpai Rēzeknes ielā 4 AudriĦos 
(ar iegūtiem 62 punktiem);  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trešajā vietā mājas "Purvabrieži" Pustoškas sādžā 
AudriĦu pagastā (ar iegūtajiem 65 punkiem);  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

otrajā vietā – mājas "CeriĦi 1" Krupu sādžā AudriĦu 
pagastā (67 punkti); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pirmajā vietā – mājas PiemiĦas ielā 24a AudriĦos 
(68 punkti). 
 Visus dalībniekus gaida balvas un ekskursija 
uz skaistākajiem Latgales dārziem. Par ekskursijas 
datumu dalībniekiem tiks paziĦots personigi. 

 
...Lai nāk ražens un panākumiem bagāts rudens, 

         lai ir daudz ideju, ko realizēt savos pagalmos 

un dārzos, 

         lai nākošgad mūsu pagastā ir vairāk skaistu, 

sakoptu sētu! 

Sakoptākā sēta AudriĦu pagastā 

Rēzeknes ielā 4 

T. Smirnovas teksts; T. Smirnovas un M Jačeikinas foto 
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PAGASTA PĀRVALDES ZIĥAS 

Turpinājums 3.lpp. 

Sabiedriskā apspriešana par koku zāăēšanu AudriĦu pagastā 

AudriĦu pagasta pārvaldē ir saĦemti iesniegumi ar lūgumu atĜaut nozāăēt daĜēji nokaltušus kokus AudriĦu 
ciemā. 

Komunālajam dienestam apsekojot AudriĦu pagasta teritorijas kapsētas, ir konstatēti 6 bīstami (nokaltuši vai 
daĜēji nokaltuši) koki AudriĦu ciema kapsētā, un seši koki Vusaru kapsētā. 

Ievērojot pagasta iedzīvotāju intereses un lūgumus, pagasta pārvalde lūdz visus pagasta iedzīvotājus izteikt 
savu viedokli attiecībā uz šo koku nozāăēšanu vai saglabāšanu. 

Bīstamie vai daĜēji nokaltušie koki ir apzīmēti ar signālkrāsas apli. 

Jūsu iesniegumi un ieteikumi tiks pieĦemti laika posmā no 24.augusta līdz 7.septembrim,  telefoniski vai 

personīgi Rēzeknes novada AudriĦu pagasta pārvaldē, Lidicas ielā 17, AudriĦos, AudriĦu pagastā, pie liet-

vedes, tel.: 64628241. 

Pēc viedokĜu apkopošanas, AudriĦu pagasta pārvalde rīkosies saskaĦā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. 
gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”. 

AudriĦu ciemā 

AudriĦu pagasta pārvalde plāno nozāăēt trīs kokus (2 papeles, viens bērzs), kas atrodas uz Rēzeknes novada 
pašvaldības AudriĦu pagasta pārvaldes tiesiskā valdījumā esošās zemes daĜas, AudriĦu pagastā, AudriĦu cie-
mā, Rēzeknes ielā 4 , kadastra numurs 78420040213. Koki noēno dzīvokĜus un ir daĜēji nokaltuši, tiem nav 
ainaviskas vērtības. 

Tāpat tiek plānota sešu bērzu nociršana AudriĦu kapsētā 
uz  AudriĦu pagasta pārvaldes tiesiskā valdījumā esošās 
zemes daĜas, kad.Nr. 78420040236. Koki daĜēji vai pilnī-
gi nokaltuši, apdraud apbedījumus. 

 
 
 
Vusaru kapsētā 

AudriĦu pagasta pārvalde plāno veikt sešu priežu izciršanu, kas atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības Aud-
riĦu pagasta pārvaldes tiesiskā valdījumā esošās zemes daĜas, AudriĦu pagastā, Vusaros, kad.Nr. 
78420020107. Priedes ir nokaltušas vai draud nokrist uz apbedījumiem. 

 

Atrašanās vieta Koku suga Koku stumbra 
diametrs 

Skaits 

Rēzeknes iela 4, 
AudriĦi 
  
AudriĦu kapsēta 

papeles 
bērzs 
  
bērzs 

72 cm 
80 cm 
  
120 – 150 cm 

2 
1 
  
6 

Atrašanās vieta Koku suga Koku stumbra 
diametrs 

Skaits 

Vusaru kapsēta, 
Vusari, AudriĦu 
pag. 

priede 
priede 
  

110, 116, 125 cm 
125 cm 
77, 95 cm 
  

3 
1 
2 
  

Rēzeknes ielā 4  
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PAGASTA PĀRVALDES ZIĥAS 

Mežāru kapsētā 

AudriĦu pagasta pārvalde ir saĦēmusi iesniegumu ar lūgumu atĜaut nozāăēt egli Mežāru kapsētā, kas traucē 
veikt apbedījuma kopšanu un kapakmeĦa uzstādīšanu, uz AudriĦu pagasta pārvaldes tiesiskā valdījumā eso-
šās zemes daĜas, AudriĦu pagastā, Mežāros, kad.Nr. 78420050306. 

 
 

Atrašanās vieta Koku suga Koku stumbra  
diametrs 

Skaits 

Mežāru kapsēta,  
AudriĦu pag. 

egle 
  

125 cm 1 

A. Bindemanis, AudriĦu pagasta pārvaldes vadītājs 

SKOLAS ZIĥAS 

AudriĦu pamatskolā nometne 

 „Es vidē, vide manī - 2015” 

Jau otro gadu pēc kārtas AudriĦu pamatskolā noti-
ka dienas nometne „Es vidē, vide manī – 2015”, kuru 
līdzfinansēja Latvijas Vides aizsardzības fonds pro-
jektu vadlīnija „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē 
„Vides izglītības nometĦu organizēšana skolas vecu-
ma bērniem” 2. kārtā. 

Nometnes mērėis bija turpināt veidot pusaudžiem 
pozitīvu attieksmi pret apkārtējās vides saglabāšanu, 
sniedzot priekšstatu un pilnveidojot izpratni par dabas 
resursu daudzveidību, vides un dabas problēmām, pē-
tot un rodot risinājumu aktīvi darbojoties dabas aizsar-
dzības un resursu taupīšanas aktivitātēs. 

Nometnes katra diena bija veltīta kādam tematam – 
daba un mēs, putnu diena, meža aptieka, lauku diena, 
medus ceĜš, ūdens un ledus, vides sakopšana, zivis – 
mūsu ūdenstilpju bagātība, bionika un noslēgumā – 
zvaigžĦu diena. 

    Desmit dienu garumā dalībnieki mācījās atpazīt 
ārstniecības augus, veidoja tējas maisiĦus, krāsoja 
dziju, izmantojot dabiskās krāsvielas, izgatavoja at-
mosfēras modeĜus, lai izprastu ozona slāĦa nozīmī-
gumu dzīvības saglabāšanai uz mūsu planētas. Devās 
izbraucienā uz bioloăisko lauksaimniecību, kur iepa-
zinās ar šīs saimniecības saimniekošanas ietekmi uz 
vidi un cilvēku. Lubānas mitrāja apskatē atklāja 
augu un dzīvnieku sugu daudzveidību, kur mācījās 
atpazīt putnus un zivis dabā. Pirms došanās sagata-
voja barību putniem ziemas sezonai un izgatavoja 
putnu būrīšus un barotavu. Meistaroja makšėeres un 
gāja īstā zvejā. Skolas teritorijā tika izveidota – Sajū-
tu taka, kuru noslēguma pasākumā varēja izbaudīt 
arī vecāki. 

      

AudriĦu pamatskolas direktore Liāna Teirumnieka;  
     aut. foto 

Tējas maisiĦi 



PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 
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BIBLIOTĒKĀ 

Kavējoties atmiĦās ... 

Maija pēdējā nedēĜā mūsu pirmsskolas izglītības iestā-
de svinēja izlaidumu. Bērnudārza izlaidums ir īpašs 
notikums katra bērna ăimenē, kas paliek prātā ilgi – 
tas ir pārmaiĦu laiks, kad no bērna mazais cilvēks pār-
top skolniekā, kam atbildīgi jāmācās un jāiemācās kĜūt 
patstāvīgam. 

Šogad izlaidumu svinēja astoĦi bērni – Julija Razume-
jeva, JeĜena Tihomirova, Artjoms VasiĜjevs, Igors 
Karpovs, Romans Baikovs, Jelizaveta Jačeikina, Nik-

sija Kuznecova, Rimants Visockis. 

Par izlaiduma gaitu bija parūpējušās pirmsskolas 
skolotājas – Tatjana un Maija.  Paldies, viĦām par 
to! 

Svinīgajā brīdī, kad tika pasniegti diplomi par bērnu-
dārza absolvēšanu, bērniem tika pasniegtas arī dāva-
nas – modinātājpulksteĦi.  

Vecāki un bērni pateicās vadītājai, skolotājiem, dar-
biniekiem, dāvinot ziedus un diplomus. Kā pārstei-
gums bija vecāku sarūpētā dāvana – vāze, par ko 
esam Ĝoti pateicīgi. 

Pēc svinīgā pasākuma bija sirsnīga kopā būšana. Pal-
dies, vecākiem par šo dāvanu! 

Kā balta puėe bērns ir uzziedējis,  
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet,   
No nedienām, no salta dzīves vēja –  
Mazo dvēselīti sargājiet! 
 
Ar šiem skaistajiem vārdiem, gribu apsveikt visus 
pirmklasniekus un viĦu vecākus bērniem uzsākot 
skolas gaitas! 

        AudriĦu PII vadītāja I. Dzene; aut. foto 

Lasīšanas veicināšanas konkurss  

tuvojas noslēgumam 
4.jūnijā AudriĦu pagasta bibliotēkā startēja vasaras 
brīvlaika lasīšanas veicināšanas konkurss 1.-3. klašu 
skolniekiem “Dzenītis iesaka izlasīt”.  
Atrisinot visus uzdevumus konkursa dalībnieki saĦē-
ma “dzenīša” grāmatiĦas ar ieteicamās literatūras sa-
rakstiem, pildspalvas un šokolādes medaĜas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kāpēc tika izvēlēts dzenītis? Tāpēc, ka dzenis cītīgi 
kaĜ, lai dabūtu nepieciešamo barību. Ir teiciens „kalt 
zinātnes granītu”. Lasīšana ir cilvēka smadzeĦu 
„barība”. Bet vienu gan derētu atcerēties, ka darbī-
bas vārds „lasīt” necieš pavēles izteiksmi. Tāpat kā 
vēl daži citi darbības vārdi: mīlēt, sapĦot… 
        Ikviena lasīšana vispirms ir prieks! 

 
Bibliotēka ir vieta, kur ar grāmatu starpniecību 
bērns var iepazīt sevi pasaulē un pasauli se-
vī.  Grāmatas ir neaizstājamas ikviena bērna harmo-
niskā attīstībā. 

Daudzi pētījumi liecina, ka pēdējos gados interese 
par lasīšanu samazinās. Lasītprieku nevar apgūt 
skolā vai iemācīt noteiktu vecumu sasniedzot, tas 
veidojas no mazotnes, pieradinot bērnu pie lasīšanas, 
Ĝaujot  sadraudzēties  ar grāmatu. 

Turpinājums 5. lpp. 



BIBLIOTĒKĀ 
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25.augustā plkst. 15.00 notiks vasaras  
lasīšanas konkursa noslēguma pasākums.  

 
Dalībniekiem jāprezentē savas “dzenīša” 
grāmatiĦas ar atsauksmēm par izlasīto.  
 

 
Čaklākie lasītāji katrā grupā saĦems balvas.  
Vēl ir laiks saĦemties!  

Uz tikšanos bibliotēkā! 

AudriĦu pagasta bibliotēkas vadītāja 

  V. Viša; aut. foto 

JAUNIEŠU  KLUBS 

Rēzeknes novada Jauniešu klubu salido-

jums „Kopā esam, kopā varam” 
 
22. – 23. jūlijā AudriĦu kultūras namā notika 5. 
Rēzeknes novada Jauniešu klubu salidojums „Kopā 
esam, kopā varam”. Pasākumā piedalījās FeimaĦu, 
AudriĦu, Gaigalavas un Čornajas pagasti (kopā 5 ko-
mandas). 
Salidojuma dalībnieki pirms starta saĦēma AudriĦu 
ciema karti un vairāk nekā 35 fotopunktus, kurus vaja-
dzēja atrast un nobildēt (pieradījums, ka vieta tika at-
rasta), kā arī pildīja bonusa uzdevumus uz laiku un 
kreatīvismu. 
Pēc 2 stundām visas komandas veiksmīgi izpildīja 11 
uzdevumus un atrada visus punktus. Nogurušus jaun-
iešus gaidīja siltas vakariĦas (pēc tradīcijas gatavotas 
uz ugunskura). 
Lai vakars būtu vēl interesantāks, komandas bija saga-
tavojušas humoristiskus priekšnesumus (jautra luga 
par Zelta zivtiĦu, Vinnija Pūka draugu uzstāšanās un 
muzikālās sadraudzības spēles). 

 
 

„Kopā esam, kopā varam” pasākumā jaunieši izdejo-
jās multeĦu varoĦu tērpos  –Malvīna, Vienradzis, 
Princeses, Mežstrādnieks, Pirātumeitene, Minnie 
Mouses, Bandīti, Vinnija Pūka varoĦi u.c. 
5. Rēzeknes novada Jauniešu klubu salidojumā 1. 
vietu ieguva AudriĦu jauniešu komanda, 2. vietu iz-
cīnīja FeimaĦu jaunieši un 3. vietu – Čornajas ko-
manda. 
 

 
AudriĦu komandas pārstāvji saĦem apbalvojumu 

   T. Seile-Zundāne,  

AudriĦu pagasta jaunatnes lietu speciāliste; aut. foto 



 

 

e-mail: Valentina.Visa@audrini.lv 

AUDRIĥU PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 
Bezmaksas 

      

    Atbildīgā par izdevumu V. Viša 
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      AFIŠA           

 

Dzīvot skaistā, sakoptā vidē ir daudz patīkamāk, nekā 
nekārtībā. Bet nav jāgaida, kamēr kāds mums to izda-
rīs. Jāsāk ar mazumiĦu, jo katrs sakopts stūrītis uzlabo 
kopējo ainu. 

AudriĦu ciematā ir daudz skaistu vietu. Viena no vēs-
turiski nozīmīgākajām ir piemineklis Otrā pasaules 
kara AudriĦu traăēdijas upuriem pie šosejas augstā 
pakalnā. 

Jau otro gadu pieminekĜa pauguru grezno puėu uz-
raksts ar ciemata nosaukumu. Ideja par pieminekĜa 
pakājes izgreznošanu radās biedrībai „GaismiĦa” un 
tika realizēta ar pagasta pārvaldes atbalstu.  

Paldies visiem brīvprātīgajiem, kas katru gadu palīdz 
izstrādāt augsni, iestādīt puėes, ravēt, laistīt un kopt. 
Īpašs paldies M. Jačeikinai un J. Čakšai par puėu stā-
du audzēšanu. 

Vairosim skaisto ap mums  
un dzīvosim sakārtotā vidē! 

  I. Dzene,  

biedrības “GaismiĦa” valdes locekle; aut. foto 

28.08.2015. plkst. 10:00  

AudriĦu pamatskolas sporta laukumā 

notiks Rēzeknes un ViĜānu novadu izglītības 
darbinieku 14. sporta spēles. 

 

Programmā: komandu prezentācijas, jaut-
ras stafetes un spēles, pusdienas brīvā dabā, 
apbalvošana un atpūtas vakars AudriĦu KN. 

 

 

Rēzeknes un ViĜānu novadu 

14. Grāmatu svētki 
Strūžānos 

2015. gada   21. augustā 

 

Svētku atklāšana  

Strūžānu kultūras namā  

plkst. 11.00 

 


