2012.gada
aprīlis
Vērēmu

pagasta pārvaldes informatīvais
izdevums

Vērēmu pagasta
iedzīvotāji!
Ir atnācis pavasaris un
saulīte sāk spīdēt arvien
biežāk un siltāk. Sāk piebriest koku pumpuri, ziedēt pirmās pavasara puėes.
Tuvojas Lieldienas, kas ir
pavasara saulgrieži, ko
svinam par godu pavasara
un saules atnākšanai .
Gaišas un priecīgas Lieldienas!
Vērēmu pagasta pārvaldes
vadītājs V.Bistrovs

Жители Веремской
волости!
С праздником Пасхи Вас
поздравляю любви,
здоровья, мира, счастья,
долгих лет желаю!
Пусть вера, словно
солнце, дарит свет!
Руководитель
Веремского волостного
управления В. Быстров

ZIĥAS NO “KULTŪRAS GROZA”
Lieldienas gaidot...
Kristīgā baznīca svin Lieldienas kā Kristus augšāmcelšanās svētkus. Sekojot kristīgās kultūras tradīcijām,
Lieldienām gatavojas ar septiĦas nedēĜas ilgu gavēni, kur
pēdējā ir Klusā nedēĜa, kas aizsākas ar Pūpoldienu.
31.martā Franča Trasuna muzejā “ Kolnasāta” pulcējās
Rēzeknes novada folkloras kopas uz gavēĦa laika garīgajiem dziedājumiem. Pasākumā piedalījās arī folkloras
kopa “VORPA” .
Varējām apskatīt izstādi par A.Matvejāna dzīvi un
folkloras kopas dziedāja viĦa sacerētās melodijas. ěoti
interesanta bija P.PrikuĜa izstāde ,kurā uzzinājām daudz
jauna par krusta vēsturi.
Baudījām “Kolnasātas” tradicionālo “murcovku”, svētīgi
pavadījām laiku pirms Lieldienām jaunajās renovētajās muzeja Izstāžu zāles telpās.
8.aprīlī plkst.17.00 Raiba Lieldienu pēcpusdiena. Piedalās pašmāju kolektīvi un ciemiĦi no
Mežvidiem (jauktais koris, meiteĦu ansamblis, folkloras kopas, jauniešu deju
kolektīvs, teātra kopas dalībnieki).
Plkst.20.00- 01.00 OLIĥBALLE. Spēlēs Lauris un Normunds. Ieejas maksa.Ls 1,50.
Sagatavoja S.Strupoviča

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM
Sākot ar šī gada
16.aprīli
Lauku atbalsta
dienestā varēs
izĦemt
bloku
kartes un tās
aizpildīt. Šogad
ir
izmaiĦas
maksājumu saĦemšanā, tāpēc
uzmanīgi izlasiet informatīvo materiālu platību maksājumu
saĦemšanai 2012.gadā, ko saĦemsiet kopā ar
bloku kartēm.
Šogad ir izdarīti grozījumi Ministru kabineta
2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295
"Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības
lauku attīstības atbalsta piešėiršanu, administrēšanu un uzraudzības vides un lauku ainavas
uzlabošanai”, kur pēc tabulas, kas pievienota

pie noteikumu grozījumiem, katrs var aprēėināt par kādu mazāk labvēlīgo apvidu (MLA)
platību var saĦemt maksājumu. Lai saĦemtu
MLA atbalstu par pastāvīgo pĜavu un ganību
un aramzemē sēto ilggadīgo zāĜāju platībām ir
jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums uz 1 MLA atbalstam pieteikto
hektāru. Dati par lauksaimniecības dzīvniekiem tiks iegūti no valsts aăentūras
“Lauksaimniecības datu centrs”. Tāpēc ir svarīgi divreiz gadā nosūtīt Lauksaimniecības datu
centram, atskaiti par stāvokli ganāmpulkā, jo
MLA atbalstu varēs saĦemt par katru lauksaimniecības dzīvnieku un ne tikai par liellopiem, aitām, kazām, bet arī par vistām, zosīm,
pīlēm, cūkām, ja tie būs Lauksaimniecības datu
centra datos.
Sagatavoja LMelne

BIBLIOTĒKAS ZIĥAS
Sagaidot Lieldienu bibliotēkā ir apskatāma izstāde „Visi gaida LieldieniĦu”. Izstādē
izlikti materiāli par tradīcijām, tautas ticējumi, receptes, olu krāsošana, Lieldienu kompozīcijas.
Bibliotēkā ir izlikta
jauno grāmatu
izstāde. Frēlija
Dž. “Dabiskā
kosmētika
“ (mājās pagatavojami
100
kosmētikas līdzekĜi apburošam
skaistum a m ) ,
“PunktiĦš, punktiĦš, komatiĦš…” (attīstošās
spēles bērniem), Beile M. “Maizes cepamprieks” ( 200 pašceptas maizes receptes ), bērnu grāmatiĦa Stāraste M. “Arī mēs varam
tā!” ( grāmata domāta bērniem pirmsskolas
vecumā – lasot tekstu zem ilustrācijām ir vingrojumi, kuri ir jāizpilda ), grāmata pusaudžiem Morpurgo M. “Kara zirgs “ (grāmata
par patiesu draudzību un uzticēšanos), vēsturiska satura grāmata “Latvijas Leăendas” (par cilvēkiem, kas dara Latvijas vārdu
pazīstamāku pasaule), grāmatas plašam lasī-

tāju
lokam
Lekberga
K.
“AkmeĦkalis” (atkarība ir viens no septiĦiem
nāves grēkiem-kādas jaunas meitenes slepkavības izmeklēšanas gaitā), Rīda K. “Es mīlu
šo dzīvi!” (jaunas sievietes tiekšanās pēc pilnības, humorpilna valoda, draiski dialogi), Devero Dž. “Kaisles nakts” (romantika, kriminālintriga un aizraujoši piedzīvojumi), Toims
S. “Sanctus” (senās citadeles dziĜajās klintīs
Sanctus brālība rūpīgi sargā svēto
Sakramentu, izlolotā senākā sazvērestība ir apdraudēta),
Sēle L. “Poga ar
sudraba rozi”, Doda K. “KreĜĜu bandīti”, Devero Dž.
“KaraĜa sala”, Gregorija F.” Jaunavas
mīĜākais”.
Bibliotēkā
bērni uz vietas var
arī palasīt grāmatas.
Sagatavoja un fotografēja R.Volkova

TĪRĪBAS DEKĀDE VĒRĒMU PAGASTĀ
Vērēmu pagasta pārvalde no 11.04.2012. līdz
21.04.2012. ir noteikusi tīrības dekādi Vērēmu
pagastā. Šajā laikā gan fiziskās personas, gan
juridiskās personas tiek aicinātas sakopt sev
piederošos īpašumus un tiem pieguĜošo apkārtējo teritoriju.
Būsim aktīvi un sakārtosim mūsu pagasta teritoriju, dzīvosim skaisti, lai būtu prieks
pašiem un pārējiem iedzīvotājiem.
Rēzeknes novada domes 2010.gada
15.aprīĜa sēdē tika apstiprināti Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 24 „Par

sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam pieguĜošās publiskā lietošanā esošās teritorijas
kopšanu Rēzeknes novadā”, kuri paredz administratīvo atbildību par to pārkāpšanu.
Šo saistošo noteikumu uzdevums ir nodrošināt Rēzeknes novada administratīvajā
teritorijā sanitāro tīrību, kā arī veidot tajā civilizētu kultūrvidi, nodrošināt iedzīvotājiem veselīgu dzīves vidi, aizsargāt dabu, ēkas un inventāru.
Šie saistošie noteikumi ir saistoši visā
Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā

visām fiziskām un juridiskām personām, kas dzīvo,
uzturas un darbojas Rēzeknes novadā. Nekustamā

īpašuma īpašniekiem noteikumi saistoši neatkarīgi no tā vai īpašums ir vai nav reăistrēts zemesgrāmatā.
Šajos noteikumos ir paredzēta administratīvā atbildība gan par pārkāpumiem dzīvojamo māju koplietošanas telpās, gan par pārkāpumiem apsaimniekojamajās telpās .
Šo noteikumu 3.2.1. apakšpunkts paredz, ka par namīpašumu, citu būvju neuzturēšanu kārtībā saskaĦā ar sanitārās kopšanas
un īpašuma uzturēšanas noteikumiem- izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskajām
personām līdz 50 latiem ,juridiskām personāmlīdz 500 latiem.
Šo noteikumu 3.2.2. apakšpunkts paredz administratīvo atbildību: brīdinājumu vai
naudas sodu fiziskajām personām līdz 50 latiem, juridiskajām personām līdz 500 latiem ,
par zemes un apsaimniekojamo teritoriju neuzturēšanu kārtībā saskaĦā ar sanitārās kopšanas un īpašuma uzturēšanas noteikumiem, savlaicīgu
zāles
nenopĜaušanu
līdz
ielas
(brauktuves) malai, apaudzēšanu ar kokiem un
krūmiem, kas bojā skatu un traucē ielu krustojumu pārredzamību, apdraudot satiksmes drošību, un ierobežo gājēju pārvietošanās iespējas.
Atkārtota pārkāpuma izdarīšanai gada laikā
pēc administratīvā soda piemērošanas,-uzliek
naudas sodu: fiziskajām personām no 30 līdz 50
latiem, juridiskajām personām-no 250-500 latiem.
Noteikumu 3.2.6.apkšpunkts paredz administratīvo atbildību- brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 latiem ,par individuālo dzīvojamo māju apkārtnes nesakopšanu, aizaudzēšanu
ar krūmiem un nezālēm. Ja tāds pats pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,-uzliek naudas sodu
no 30 līdz 50 latiem.
Ar šo noteikumu pilnu tekstu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā
www.rezeknesnovads.lv sadalē „saistošie noteikumi” vai Vērēmu pagasta pārvaldē pie lietvedes A.Kudures darbdienās no plkst.08.00-12.00
un 12.30-16.30.
ěoti sāpīgs jautājums Sondoru un ŠkeĦevas ciemā ir mājdzīvnieku uzturēšana, tāpēc
informējam, ka 2010.gada 16.septembra Rēzeknes novada domes sēdē tika apstiprināti
saistošie noteikumi Nr. 42 „Par mājdzīvnieku
uzturēšanu Rēzeknes novadā”, kuri nosaka
mājdzīvnieku uzturēšanas un mājdzīvnieku
klaiĦošanas novēršanas kārtību Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā un atbildību
par šo noteikumu neievērošanu. Šie noteikumi
saistoši visā Rēzeknes novada administratīvajā
teritorijā visām fiziskām un juridiskām personām ,kuras tur mājdzīvniekus.
Šo noteikumu 1.7. punkts paredz Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā ciemos

ārpus norobežotās teritorijas sunim bez pavadas aizliegts atrasties daudzdzīvokĜu mājas
pagalmos.
Šo noteikumu 2.2. punkts paredz suĦu
un kaėu īpašnieku pienākumus, t.i.:
2.2.1. turēt tikai reăistrētus suĦus;
2.2.2.samaksāt suĦa turēšanas ikgadējo nodevu;
2.2.3.nodrošināt, lai īpašnieka kaėim, kas
jaunāks par 6 mēnešiem, atrodoties ārpus mājas vai dzīvokĜa būtu kakla siksna;
2.2.4.ārpus telpām suĦus turēt tikai piesietus
vai palaistus iežogotā (izolētā) teritorijā, kur
pie vārtiem, ieejām (redzamā vietā) jāuzliek
uzraksts „Suns”;
2.2.5.ārpus norobežotās teritorijas bez pavadas un uzpurĦa suni atĜauts palaist speciāli
iekārtotos iežogotos suĦu pastaigas laukumos
īpašnieka uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks spēj kontrolēt suĦa rīcību;
2.2.6.izvest suĦus pastaigā apstādījumos
(sabiedriskās apzaĜumotās teritorijās, parkos)
drīkst tikai pavadā un ar sunim uzliktu uzpurni, ja suns atzīstams par bīstamu, nepieĜaujot,
lai suns sakož cilvēkus un dzīvniekus:
2.2.7.nepieĜaut,ka suĦi piemēslo novada teritoriju, dzīvojamo vai sabiedrisko ēku telpas,
nekavējoties satīrot suĦa atstātos ekskrementus;
2.2.8.nepieĜaut, ka kaėi piemēslo novada
dzīvojamo sabiedrisko ēku telpas;
2.2.9.neierasties ar suĦiem, kaėiem iestādēs,
veikalos, skolās, pludmalēs, bērnu spēĜu laukumos, kapsētās un sabiedriskos pasākumos (ja
tas nav īpaši paredzēts), peldināt suĦus cilvēku
atpūtas vietās un peldvietās;
2.2.10.neturēt suĦus māju balkonos un lodžijās.
Par šo saistošo noteikumu neievērošanu
vainīgās fiziskās un juridiskās personas soda
administratīvi. Amatpersonas un institūcijas,
kuras tiesīgas uzlikt administratīvo sodu vai
sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu
par saistošo noteikumu pārkāpšanu:
-Rēzeknes novada deputāti;
-Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvalžu vadītāji;
-Rēzeknes novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu atbildīgie par komunālo saimniecību.
Pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas, izsniedzot kvīti, pārkāpējam
var uzlikt naudas sodu līdz Ls 20,00.Sastādot
administratīvo protokolu var uzlikt naudas
sodu līdz Ls 50,00.
Ar saistošajiem noteikumiem pilnībā var iepazīties
Rēzeknes
novada
mājas
lapā
www.rezeknesnovads.lv sadaĜā „Saistošie noteikumi” vai Vērēmu pagasta pārvaldē .
Sagatavoja A.Kudure

PATEICĪBA
Vērēmu pagasta pārvalde pateicas par oriăinālo un skaisto Lieldienu noformējumu, idejas
autorei Vērēmu tautas nama vadītājai Sarmītei Strupovičai un idejas realizētājiem– Valdim Andžānam, Ivaram Andžānam, Jevăēnijam Ivanovam.

21.APRĪLIS - LIELĀ TALKAS DIENA
Informācija par Lielo Talku Vērēmu pagastā
Lielās talkas sākums plkst. 09.00.
Maisus var saĦemt Vērēmu pagasta komunālajā saimniecībā pie J.VilciĦa
Lielās talkas dienā vai arī piektdien 20.aprīlī līdz plkst. 16.00.
Sondoru, Tūmužu un Iugulovas ciemā savāktos atkritumus (dzeltenajos
maisos) jānovieto pie atkritumu konteineriem 21.04.2012. līdz plkst.
12.00.
Verēmu pamatskolā savāktos atkritumus (dzeltenajos maisos) novietot pie atkritumu konteineriem 21.04.2012. līdz plkst.12.00.
14.00 visi Lielās talkas dalībnieki aicināti uz ugunskura vārītas zupas baudīšanu Sondoru ciemā
pie brīvdabas estrādes (skvērā ).
Teritorijas,ko paredzēts
Talkas atbildīgā kontakTalkas rīkotājs
tinformācija
sakopt talkas laikā
(vārds,uzvārds,mobilais
tālrunis,e pasta adrese.
uz kuru sūtīt informāciju)
Vērēmu
Sondoru ciema teritorijas
Jānis VILCIĥŠ
pagasta pār- kopšana, labiekārtošana
26361832
valde
Talcinieki-Sondoru ciema iedzīvotāji
Tūmužu ciema
Jānis VILCIĥŠ
teritorijas kopšana, labiekārtošana
26361832
Talcinieki-Tūmužu ciema iedzīvotāji
Skvēra pie brīvdabas estrādes Son- Jānis VILCIĥŠ
26361832
doru
ciemā sakopšana.
Talcinieki- Vērēmu pagasta pārvaldes darbinieki
Verēmu pamatskolas teritorijas Jevăēnija PAURA
kopšana
64628835
Talcinieki-Verēmu
pamatskolas
skolē- ni un skolotāji
Makašānu amatu vidusskolas terito- Ineta APŠINIKA
28327113
rijas un Iugulovas ciema kopšana
Talcinieki-Makašānu amatu vidusskolas skolēni un ciema iedzīvotāji
Pludmales kopšana pie ŠkeĦevas Jānis VILCIĥŠ
ezera
26361832
Talcinieki-Sondoru un ŠkeĦevas
ciemu iedzīvotāji
Loboržu brāĜu kapu sakopšana.
Jevăēnija PAURA
Verēmu pamatskolas skolēni
64628835

PAZIĥOJUMS PAGASTA IEDZĪVOTĀJIEM
Vērēmu pagasta pārvalde lūdz Vērēmu pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā esošajās
kapsētās :
*Lejas Ančupānu kapos ;
*ŠkeĦevas kapos;
*Veremu kapos;
*Obricku kapos;
*Vecborisovas kapos;
*PlikpūrmaĜu kapos;
*Makašānu –ZeltiĦu kapos,
apbedīto radiniekus noslēgt Kapavietas beztermiĦa nomas līgumus.
Līgumus noslēdz Vērēmu pagasta pārvaldē J.Zvīdra ielā 1,Sondoros, Vērēmu pagastā,
Rēzeknes novadā , pie lietvedes A.Kudures , sākot no 15.04.2012. darbdienās no plkst.08.0012.00 un 12.30.16.30. Tālrunis uzziĦām 64628839,64605901.
Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri
Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons
Tāl. 64605905

Izdevu mu v eidoja:R.Volkova;
S.Strupoviča.

A.Karačkov a,

