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SVARĪGA INFORMĀCIJA!                          

   Rēzeknes novada pašvaldība    
klātienē sniedz tikai tos  
pakalpojumus, kurus nav  
iespējams saņemt attālināti  

Ar 10.jūniju Latvijā beidzas 12. martā 
izsludinātā ārkārtējā situācija jaunā korona-
vīrusa Covid-19 ierobežošanai. Covid-19 in-
fekcijas izplatības pārvaldības  likumā ir no-
teikts, ka valsts un pašvaldības iestādes ie-
spēju robežās turpina attālināti sniegt pakal-
pojumus, neierobežojot pr ivātpersonu tie-
sības un neradot pārmērīgu administratīvo 
slogu institūcijai; atjauno pakalpojumu sa-
ņemšanu klātienē tikai tad, ja tos nav iespē-
jams sniegt attālināti, nodrošinot nodarbināto 
un pakalpojumu saņēmēju drošību atbilstoši 
epidemioloģiskās drošības prasībām un reko-
mendācijām. 

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izpla-
tības pārvaldības  likumu Rēzeknes novada 
pašvaldība arī pēc  10. jūnija iespēju robežās 
pakalpojumus sniedz attālināti. Ja pakalpoju-
mu nav iespējams sniegt attālināti, klientu 
pieņemšana un pakalpojumu sniegšanu klā-
tienē notiek pēc iepriekšējās apmeklētāju 
pieteikšanās. 

Novada administrācijas ēkā apmeklē-
tājus pieņem Sociālā dienesta, Zemes pārval-
dības dienesta un citi darbinieki. Apmeklētā-
ju pieņemšanas laikā tiek nodrošināta droša 
darba vide- plastikāta aizsargbarjera, sejas 
maska, cimdi un dezinfekcijas līdzekļi.  

Apmeklētāji ar akūtiem elpceļu infek-
cijas slimības simptomiem (iesnas, klepus, 

rīkles iekaisums, elpošanas traucējumi, pa-
augstināta ķermeņa temperatūra) netiek pie-
ņemti. 

Rēzeknes novada pašvaldība aicina 
sekot informācijai novada mājas lapā un so-
ciālajos tīklos. 

Apmeklētāji pirms apmeklējuma aici-
nāti sazināties ar novada amatpersonām: 

Rēzeknes novada pašvaldības lietvedī-
ba- 64622238 

Pašvaldības pirmpirkuma tiesību jau-
tājumos un jautājumos par darījumiem ar 
lauksaimniecības zemēm - 64607706 

Pašvaldības īpašumu atsavināšanas 
jautājumos - 64607191 

Jautājumos par NĪN piespiedu piedzi-
ņu bezstrīdus kārtībā un parādu atmaksas 
grafikiem - 64607202 

Teritorijas plānojuma, atmežošanas un 
apmežošanas jautājumi- 64607205 

Vides jautājumi- 64607195 
Grāmatvedības jautājumi- 64607180  
Kultūra- 26336831 
Izglītība-  29495624, 64607201 
Sociālais dienests- 64607176, 

26531970, 64607184, 26531497 
Zemes pārvaldības dienests - 

64607189, 64607188 
Nekustamā īpašuma nodokļa adminis-

tratori - 64607188 
Dzimtsarakstu nodaļa- 64607178, 

28343617 
Būvvalde -26531328 
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas 

komunālinženieris 64607170 
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AUDRIŅU PAGASTA PĀRVALDES ZIŅAS                             

   Sabiedriskā apspriešana par 
koku zāģēšanu Audriņu ciemā 
 
Audriņu pagasta pārvaldē ir saņemts mājas 
Rēzeknes ielā 4 iedzīvotāju iesniegums ar 
lūgumu atļaut nozāģēt Audriņu ciemā  
Rēzeknes ielā 4 mājas priekšā esošos divus 

bērzus. Koki ir bīstami, jo ir nokaltuši vai 

daļēji nokaltuši un apdraud iedzīvotājus, kā 

arī ņemot vērā koku augstumu, atrodas bīsta-

mi tuvu mājai. Koki atrodas uz īpašuma ar 

kadastra Nr. 78420040195. Vēstuli parakstī-

juši 13 cilvēki no 10 dzīvokļiem (kopā ēkā 

18 dzīvokļi) - “Rēzeknes iela 4” iedzīvotāji.     

Atrašanās 
 vieta 

Koku 
suga 

Koku stumbra 
diametrs 

Skaits 

784200401

95 

Rēzeknes 

iela 4 

Bērzs 

  

25; 35 cm 

  
  

2 
 

KOPĀ     2 

callto:29495624,%2064607201
callto:64607176,%2026531970
callto:64607184,%2026531497
callto:64607189,%2064607188
callto:64607178,%2028343617
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AUDRIŅU PIRMSSKOLĀ                             

IZLAIDUMA SVĒTKI TOPO-

ŠAJIEM PIRMKLASNIEKIEM 

 

       Laiks ir pienācis un jāsāk lidot, 

      Spārni briest un vēju sevī krāj. 

      Ņemsim līdzi sirdij pašā vidū 

      Atmiņas, kas tā kā tauriņš māj. 

  

           Saulainajā 25. jūnija dienā, Audriņu pa-
matskolas vecākās pirmsskolas grupas bērni 
svinēja izlaiduma svētkus. Šogad svinējām 
savādāk – vēlāk, nekā bija plānots, ar mazāk 
viesiem, bet ne mazāk sirsnīgi un koši. To-
pošie pirmklasnieki ne tikai aizrautīgi de-
monstrēja apgūtās prasmes un iemaņas at-
jautības uzdevumos, bet arī pierādīja, cik ļoti 
saliedēti un draudzīgi bērni ir savā starpā. 
Pasākuma laikā pakavējāmies atmiņās, ska-

toties fotomirkļus  no mūsu ikdienas, pasā-
kumiem dārziņā un ārpus tā. Izlaiduma no-
slēgumā devāmies pie svētku galda, kur cie-
nājāmies ar skolas sarūpētajiem svētku kliņ-
ģeriem.   

Bērni un viņu vecāki teica skaistus pa-
teicības vārdus visam dārziņa kolektīvam – 
direktorei Liānai, skolotājiem Līgai, Janīnai, 
Rudītei un Aleksandram, skolotāju palīgiem 

– Oksanai, Līgai, Jūlijai, mūzikas skolotājai 
Nadeždai, logopēdei Alisei, pavārei Mārītei, 
tehniskajiem darbiniekiem – Jūlijai, Žannai 
un Sergejam, kā arī visiem bijušajiem dārzi-
ņa darbiniekiem, kas ir strādājuši ar bērniem 
iepriekš. 

Informāciju sagatavoja  

pirmsskolas skolotāja Līga Asare, 

Karinas Pontagas  un 

Oksanas Gruznovas foto 

Ievērojot pagasta iedzīvotāju intereses, pa-

gasta pārvalde lūdz iedzīvotājus izteikt savu 

viedokli attiecībā uz šo koku zāģēšanu vai 

saglabāšanu. Iesniegumi un ieteikumi tiks 

pieņemti laika posmā no 13.07.2020 līdz 

27.07.2020, telefoniski vai personīgi Rēzek-

nes novada pašvaldības Audriņu pagasta pār-

valdē, Lidicas iela 17, Audriņos, Audriņu pa-

gastā, Rēzeknes novadā, pie lietvedes, tel: 

64628241. 

Pēc viedokļu apkopošanas, Audriņu pagasta 

pārvalde rīkosies saskaņā ar Rēzeknes nova-

da pašvaldības 2012.gada 15.novembra sais-

tošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku cir-

šanu ārpus meža Rēzeknes novadā”. 

Audriņu ciemā notiek plānveida apstādījumu 
nomaiņa. 2018.gadā tika iestādītas 24 liepi-
ņas gar Lidicas ielu. 2019.gadā tika iestādīti 
košumkrūmi gar Krasuhas ielu. 

Aleksandrs Bindemanis 
RNP NPA struktūrvienības 

"Audriņu pagasta pārvalde" vadītājs 
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AUDRIŅU PAMATSKOLĀ 

Audriņu pamatskolas 

9.klases svinīgais atestātu 

izsniegšanas pasākums. 
 

2020.gada 30.jūnijs skolas dzīvē bija aizraujo-
ša diena – Svinīgs pasākums 9.klases absolventiem - 
atestātu un sertifikātu par valsts valodas apguvi iz-
sniegšana. Audriņu pamatskolas 9.klases izglītoja-
majiem 2019./2020. mācību gads bija noslēdzošais 
mūsu skolā.  

Svētki ir jautri un vienlaikus skumji. Bet katrā 
ziņā visiem iesaistītajiem ilgi gaidīti. Svētki, kas 
pulcēja katru gadu lielu, draudzīgu skolēnu, skolotā-
ju, tehnisko darbinieku, vecāku, draugu un radinieku 
saimi. Diemžēl, vīruss COVID-19 ieviesa lielas iz-
maiņas pasākumu rīkošanā, tāpēc šogad mēs sanā-
cām daudz mazākā pulciņā, 9.klases absolventi un 
skolotāji. 

Šī diena bija mīļa un nedaudz skumja visiem. 
Patiešām, šajā dienā absolventi atvadījās no skolas, 
skolas stundām un pasākumiem, skolotājiem un teh-
niskajiem darbiniekiem. Savukārt mēs, skolotāji, 
atvadījāmies no mūsu foršajiem skolēniem, kurus 
lolojām un skolojām daudzu gadu garumā. Liekas, 
ka vēl nesen viņi šķērsoja skolas slieksni, lai mācī-
tos 1.klasē. Liekas, ka vēl nesen viņi steidzās pār-
traukumos pa gaiteņiem, mācījās pirmos burtiņus un 
reizināšanas tabulu.  

Un šajā dienā mēs ar lepnumu redzējām, kā 
viņi ir kļuvuši nobriedušāki, gudrāki un nopietnāki. 
Viņiem bija pienācis laiks atvadīties no skolas. Šajā 
dienā viņiem notika pēdējais svinīgais pasākums 
Audriņu pamatskolā, ar šīs skolas skolotāju laba vē-
lējumiem. 

Kā skolas direktore absolventiem novēlu: 
Paldies, par šo kopā pavadīto pamatskolas 

laiku, kas man devis ļoti daudz- gan pozitīvas, gan 
ne tik pozitīvas emocijas, enerģiju, esmu mācījusies 
no Jums! Esat man likuši saprast šo to no dzīves… 
Paldies par jūsu radošumu, enerģiju, idejām, vieno-
tību, reizēm arī uzstājību, organizējot dažādus pa-
sākumus. 

             Jums pieder tik daudz, 
             Bet jūs gribat vairāk, 
            Aiz apvāršņa skriet arvien tālāk, tālāk, 
            Jo sapņiem nav beigu 
            Un lielceļiem nav! 
Nezaudējiet drosmi, optimismu, pārliecību un 

dodieties tālāk, izvēlieties pareizo ceļu dzīvē, lai sa-
sniegtu savus mērķus. Jūs gaida lieli izaicinājumi. 
Tāpēc lai Jums pietiek neatlaidības un veiksmes 
īstenot savus sapņus! 

 

Pasākuma turpinājumā atcerējāmies par cilvē-
ku, kurš absolventiem sniedzis savus pirmos atklāju-
mus uz šīs planētas, kuram ir izcilākais tituls uz ze-
mes - pirmais skolotājs. Šis skolotājs atvēra pasauli, 
deva savu mīlestību un siltumu. Cilvēki visu mūžu 
atceras savu pirmo skolotāju, viņi atceras viņu ar 
pateicību. Un šī skolotāja no 1.-4.klasei bija – Alina 
Krasovska.  

Skolas gadi absolventiem deva satikt arī ļoti 
foršus cilvēkus - viņu brīnišķīgos klases audzinātā-
jus 5.-7.klase – Jelena Pimahova, 8.- 9.klase – Jeļe-
na Obidjonnikova, 9.klase – Vitālijs Drozdovs. 
Laipni, gādīgi, atbildīgi, absolventu dārgākie un mī-
ļākie skolotāji. Viņi kopā ar absolventiem pieredzēja 
uzvaras un neveiksmes, palīdzēja grūtās situācijās, 
veda viņus uz panākumiem.  

Protams, ka šo deviņu gadu garumā absolventi 
satika arī daudzus citus interesantus un gudrus sko-
lotājus, kas atstāja neaizmirstamas atmiņas viņu prā-
tos. Katrs skolotājs, kas bija ieradies pasākumā, no 
sirds vēlēja daudz jauku, mīļu un sirsnīgu vēlējumu 
absolventiem. 

Svinīgais pasākums turpinājās ar galveno – 
atestātu un sertifikātu izsniegšanu. 

Pavisam nesen absolventi bija šīs apbrīnoja-
mās valsts iedzīvotāji. Cenšoties izprast apkārtējo 
pasauli, viņi steidzās augt, sapņoja kļūt par pieaugu-
šajiem. Bija nelieli un lieli interesanti notikumi viņu 
dzīvē. Lai nedaudz pakavētos atmiņās, absolventi 
noskatījās prezentāciju ar fotogrāfijām no skolas 
dzīves. Protams, ka šīs foto bija tikai neliela daļa no 
garā atmiņu stāsta, kas bija ildzis deviņu gadu garu-
mā.  

Pasākumā bija arī aizkustinošs svētku brīdis 
skolotājiem. 2019./20.m.g. 9.klases absolventu vār-
dā - Aļona Vilipsone, Dajana Vasiļjeva un Romāns 
Smirnovs teica īpašus pateicības vārdus skolotājiem 
un tehniskajiem darbiniekiem. Absolventi bija sarū-
pējuši ziedus un sveica skolotājus. 

Izpalika šogad vecāku apsveikumi klātienē, 
bet vecāki absolventiem bija sarūpējuši vēlējumu 
vēstuli, un skolotājiem bija tas gods to nolasīt pasā-
kuma noslēgumā. Skolas administrācijas sarūpētais 
saldais pārsteigums saldināja rūgteno skumju atvadu 
garšu. 

Vēlam veiksmi un panākumus Audriņu pa-

matskolas 2019./20.m.g. absolventiem!!!  

 

Informāciju sagatavoja Audriņu pamatskolas 

direktore Liāna Teirumnieka 
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Absolventa 
vārds, uzvārds 

Apbalvojums 

Dmitrijs Aleksejevs 
 

Pateicība ģimenei par aktīvu līdzdalību skolas dzīvē 

Viktorija Burova Pateicība ģimenei par aktīvu līdzdalību skolas dzīvē 
 

Pateicība par aktīvu piedalīšanos skolas pasākumos 
 

Viviāna Laškova 
 

Pateicība ģimenei par aktīvu līdzdalību skolas dzīvē 

Artjoms Razumejevs 
 

Pateicība par aktīvu piedalīšanos skolas pasākumos 

Jekaterina Razumejeva 
 

Pateicība ģimenei par aktīvu līdzdalību skolas dzīvē 

Romāns Smirnovs Pateicība ģimenei par aktīvu līdzdalību skolas dzīvē 
 

Pateicība par aktīvu piedalīšanos skolas pasākumos 
 

Pateicība par aktīvu piedalīšanos sporta sacensībās 
 

Aleksejs Tihomirovs 
 
 

Pateicība ģimenei par aktīvu līdzdalību skolas dzīvē 
 

Pateicība par aktīvu piedalīšanos sporta sacensībās 

Dmitrijs Tihomirovs 
 

SUDRABA LIECĪBU un 
Pateicību par labām un teicamām sekmēm 
 

Diploms no uzdevumi.lv par aktīvu piedalīšanos portāla piedāvā-
to uzdevumu risināšanā (4331 punkti) 

 

Pateicība par aktīvu piedalīšanos sporta sacensībās 
 

Dajana Vasiļjeva Pateicība ģimenei par aktīvu līdzdalību skolas dzīvē 
 

Pateicība par aktīvu piedalīšanos skolas pasākumos 
 

Aļona Vilipsone Pateicība ģimenei par aktīvu līdzdalību skolas dzīvē 
 

Pateicība par aktīvu piedalīšanos skolas pasākumos 
 

Pateicība par aktīvu piedalīšanos sporta sacensībās 
 

AUDRIŅU PAMATSKOLĀ 

      2019./20.m.g. apliecību par vispārējo pamatizglītību saņēma: 

Informāciju sagatavoja Audriņu pamatskolas 

direktore Liāna Teirumnieka 
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AUDRIŅU KULTŪRAS NAMS 
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Līgo, līgo… 

Šogad tradicionāli laukumā pie Audri-
ņu kultūras nama svinējām Līgo. Kā allaž 
iedzīvotājus sauca kopā ugunskurs un Jāņu 
dziesmas. 

 Jāņi ir latviešu gadskārtas svētki, ko 
svin vasaras saulgriežu laikā, kad ir visīsākā 
nakts un visgarākā diena. Dienu pirms Jā-
ņiem sauc par Zāļu dienu, tās vakaru sauc 
par Jāņu vakaru, nakti par Jāņu nakti un nā-
kamā diena ir paši Jāņi. Tie ir latviešu tautas 
lielākie un tradīcijām bagātākie svētki, kurus 
svin visas paaudzes. Vēsturiski Zāļu diena 
saistās ar vasaras saulgriežiem. 

Viena no būtiskākajām Jāņu tradīci-
jām ir pīt vainagus. Sievietēm vainagi tiek 
pīti no puķēm, bet vīriešiem vainagi parasti 
ir no ozola zariem.Vainagā iepīt var daudz 
un dažādus ziedus un katram ir sava nozīme. 

OZOLS – sniedz spēku, nes veiksmi 
un izdošanos darbos; 

MARGRIETIŅAS – nes mīlestību un 
laimi, palīdz pieņemt lēmumu. 

RUDZUPUĶE – aizsargā no negatī-
vās enerģijas 

ĀBOLIŅŠ – stiprina miesu un garu, 
aizsargā no negatīvās enerģijas. 

MAGONES – simbolizē miegu, iztēli 
un aizmirstību. 

MADARA – nes skaistumu, mieru un 
veselību.  

Meitām vainagā jāpin puķes un ziedo-
šas zāles, puišiem – asas, rupjas un dzēlīgas 
zāles, bet veciem ļaudīm – papardes un vī-

botnes, kuras no seniem laikiem gandrīz visu 
tautu kultūras tiek uzskatītas par burvju zā-
lēm. Katrai Jāņu zālei ir sava nozīme un vēr-
tība, ko iepinam vainagā, turklāt vislabākās 
esot tieši Līgo dienā saplūktās.  

Vel viena neatņemama svētku daļa ir 
Jānu siers, kas simbolizē sauli. 

Lūk, viena no tradicionālā Jānu sie-
ra receptēm. 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sastāvdaļas 1 siera ritulim: 
    Piens – 3 l 
    Biezpiens – 1 kg 
    Olas – 4 gab. 
    Sviests – 70 g 
    Ķimenes – 2–3 saujas 
    Sāls – 1 ēdamk. 
    Pagatavošana: 

Uz lēnas uguns katlā karsē pienu un pie-
vieno maltu biezpienu. Laiku pa laikam 
lēnām apmaisa. Kad biezpiens atdalījies 
no sūkalām, tās nolej caur marli, lai biez-
piens paliek marlē. Ļauj notecēties sūka-
lām. Tad biezpienu liek katlā un karsē ko-
pā ar sviestu, ķimenēm, sāli un sakultām 
olām. Ja vēlies pagatavot sieru ar dažā-
dām garšvielām, zaļumiem vai pat riek-
stiem un ogām, tad tagad tie būtu jāpie-
vieno. Ja vēlies dzeltenāku siera krāsu, 
pievieno 1 tējkaroti kurkumas pulvera. 
Pēc karsēšanas sieru iesien marlē un at-
stāj uz nakti notecēties un atdzist 

    Ieteikums! 
 Ja sieru karsēsi īsāku laiku, tas būs 

irdens, ķepīgs un sulīgs. Ja atstāsi zem pre-
ses, lai sūkalas pilnībā iztek, tad siers izdo-
sies sausāks un cietāks. 

Informāciju sagatavoja kultūras nama  
vadītāja Tamāra Smirnova 

                                                                        

https://lv.wikipedia.org/wiki/Saulgrie%C5%BEi
https://lv.wikipedia.org/wiki/Z%C4%81%C4%BCu_diena
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AUDRIŅU PAGASTA ZIŅAS 

Bezmaksas informatīvais izdevums 
 

Atbildīgā par izdevumu M.Platonova 
margarita.platonova@audrini.lv  
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   Aicinam iedzīvotājus izvest 

kanalizācijas notekūdeņus! 

 
Rēzeknes novada pašvaldība  2018. ga-
da  6.decembra domes sēdē apstiprināja sais-
tošos noteikumus Nr.19 “Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uz-
skaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”. 
Noteikumi nosaka, ka ciemu teritorijās 
esošo nekustamo īpašumu kanalizācijas 
sistēmas (akas, krājtvertnes, septiķi un 
bioloģiskās attīrīšanas tvertnes) ir jāap-
kalpo un notekūdeņi jāizved uz attīrīšanas 
iekārtām atbilstoši šiem noteikumiem. No-
tekūdeņu noplūde dabā, iesūkšanas aug-
snē un tās piesārņošana ar mikroorganis-
miem (baktērijām) un mājsaimniecībā lie-
toto sadzīves ķīmiju nav pieļaujama. 
Audriņu pagastā šie noteikumi attiecas uz 
Audriņu un Krupu ciemu administratīvajās 
robežās esošajām mājām, kurām nav centra-
lizētais kanalizācijas pieslēgums. Audriņu 
pagastā tie ir sekojoši īpašumi: 
Audriņi, "Bernati" 
Audriņi, "Romanovi" 
Audriņi, Berezņaki 
Audriņi, Lidicas iela 1 
Audriņi, Lidicas iela 13 
Audriņi, Lidicas iela 5 
Audriņi, Lidicas iela 8 
Audriņi, Piemiņas iela 1 
Audriņi, Piemiņas iela 10 
Audriņi, Piemiņas iela 11 
Audriņi, Piemiņas iela 12 
Audriņi, Piemiņas iela 14 
Audriņi, Piemiņas iela 18 
Audriņi, Piemiņas iela 19 
Audriņi, Piemiņas iela 20 
Audriņi, Piemiņas iela 23 
Audriņi, Piemiņas iela 24 
Audriņi, Piemiņas iela 26 
Audriņi, Piemiņas iela 27 
Audriņi, Piemiņas iela 28 

 
Audriņi, Piemiņas iela 30 
Audriņi, Piemiņas iela 7 
Audriņi, Saules iela 1 
Audriņi, Saules iela 3 
Audriņi, Saules iela 5 
Krupi, "Birze" 
Krupi, "Bites" 
Krupi, "Čiži" 
Krupi, "Kamuški" 
Krupi, "Lapegles" 
Krupi, "Matīsiņš" 
Krupi, "Terehoviči" 
 

Notekūdeņu izvešanu ir jāveic reģistrētam 

asenizācijas pakalpojumu sniedzējam. Izve-

damo notekūdeņu apjomam gadā jāatbilst  

patērētajam ūdens daudzumam. Par note-

kūdeņu izvešanu tiek izsniegts čeks un rē-

ķins, uz kura norādīts izvesto notekūdeņu ap-

joms kubikmetros. Šos dokumentus saskaņā 

ar saistošajiem noteikumiem jāglabā 2 gadus. 

Tuvākie asenizācijas pakalpojumu sniedzēji 

mūsu pagasta iedzīvotājiem ir SIA 

“Rēzeknes ūdens” (tel. 64622171) un Audri-

ņu pagasta pārvalde (tel.64628241, 

28722494). 

Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: 
fiziskām personām – līdz EUR 150,00 (viens 
simts piecdesmit euro 00 centi), juridiskām 
personām – līdz EUR 1400,00 (viens tūksto-
tis četri simti euro 00 centi).  
 
Audriņu pagasta pārvaldes sniegtā aseni-

zācijas pakalpojuma izcenojumi (ar PVN): 

Asenizācijas pakalpojuma  
sniegšana 

11,59 EUR / 
par pusstundu 

Asenizācijas mucas  
transportēšana 

0,75 EUR /km 

Notekūdeņu pieņemšana  
Audriņu attīrīšanas iekārtās 

0,80 EUR /m3 


