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Vērēmu pagasta iedzīvotāji!
Sveicu Jūs vasaras Saulgriežu svētkos
un novēlu, lai brīnumu pilnā JāĦu nakts
dot visiem dzīvesprieku, spēku un izturību
visa gada garumā!
Vērēmu pagasta pārvaldes vārdā V.Bistrovs

LĪGAS UN JĀĥI VĒRĒMU PAGASTĀ
Pēc Pilsonības un migrācijas pārvaldes datiem Vērēmu pagasta dzīvo 80 JāĦi un 12 Līgas. Vecākais ir Jānis ZeiĜa 77 gadi un jaunākais ir Jānis Rundāns, kuram ir trīs gadi. Jaunākā Līga
pagastā ir Līga Dumarova, bet vecākā Līga Kolča.
Sveicam Līgas un JāĦus svētkos!

LĪGO SVĒTKI RĒZEKNĒ
23. jūnijā plkst. 20.00 Rēzeknes Kultūras
un atpūtas parkā norisināsies vērienīgs Līgo
svētku lielkoncerts, kurā visus apmeklētājus
priecēs vairāk kā 100 dalībnieki - dziedātāji,
dejotāji un aktieri.
Koncerta pirmajā daĜā mākslinieki izpildīs savas mīĜākās dziesmas un populārākos
hītus, savukārt koncerta otrajā daĜā gaidāma
sadziedāšanās ar kori, solistiem un publiku,
visi kopā izdziedāsim tautasdziesmas, ziĦăes,
kino un estrādes dziesmas diriăenta Inta Teterovska virsvadībā.
Līgo svētkos Rēzeknē uzstāsies Jolanda
Suvorova, Inga un Normunds, Olga Dreăe,
Dzintars Čīča, Kaspars Antess, Latgales dāmu
pops, Jenny May, Borowa Mc, Roberts Pētersons, Mirdza Martinsone, māsas LegzdiĦas,
Laimas Muzykanti, Dziga, Patrioti.lg un daudzi, daudzi citi mākslinieki.
Līgotājus priecēs arī dziedošās latgaĜu
saimes – EriĦi, IgauĦi, PuncuĜi un Uškāni.
Koncerts būs Ĝoti daudzveidīgs un tas paredzēts ikviena muzikālajai gaumei.

Uzreiz pēc lielkoncerta plkst. 23:00 sāksies
lustīgā Līgo nakts zaĜumballe.
„Šogad līgosim Latgales sirdī - Rēzeknē,
es Jūs visus aicinu svētkus svinēt kopā tā, lai
visa Latvija mūs dzird! Pasākuma apmeklētājus sagaidīs gan krāšĦs koncerts, gan sadziedāšanās, gan lielā izdejošanās nakts zaĜumballē.
Sagaidīsim saullēktu dziedot, dejojot un svinot!” aicina svētku vadītājs Valters Krauze
Koncerta dienā Rēzeknes Kultūras un atpūtas parkā līgotāji tiks gaidīti no plkst. 19:00,
lai varētu ieĦemt labākās vietas. Plašā izvēlē
būs iespēja baudīt visdažādākos ēdienus, JāĦu
sieru un Latvijas labāko alus darītavu alu.
Pirmās 1000 biĜetes par 3,Ls, vēlāk 4,Ls ,
pasākuma dienā 5,Ls
BiĜetes iespējams iegādāties Rēzeknes Kultūras centra un „BiĜešu paradīzes” kasēs.
Aicinām biĜetes iegādāties laicīgi, tas ir
lētāk un izdevīgāk.
Bērniem līdz 10 gadu vecumam kā arī JāĦiem un Līgām ieeja bezmaksas - uzrādot personas apliecinošu dokumentu.

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM
Ganāmpulku īpašnieki! Jūlijā ir jāaizpilda un jānosūta veidlapa
"Pārskats par stāvokli
ganāmpulka novietnē".
Aizpildītā veidlapa jāiesūta Lauksaimniecības
Datu centrā - Citadeles
ielā 3, Rīgā, LV-1010 vai jebkurā Reăionu
apkalpošanas
nodaĜas
punktā.
Veidlapa "Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē" ir jāsniedz mēneša laikā par
stāvokli ganāmpulkā uz attiecīgā gada 1. jūliju un tā būtu jāiesūta katram ganāmpulka
īpašniekam, jo no tā atkarīgi būs maksājumi
lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas
apstākĜiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas.
Veidlapā "Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē" jānorāda informācija
par tabulā uzskaitīto dzīvnieku skaitu, papildus ierakstot dzīvnieku skaitu, kuri paredzēti vaislai. Ailē "paredzēti vaislai" jānorāda pieauguši dzīvnieki, kuri tiek izmantoti

ganāmpulka
atražošanai.
Ja ganāmpulkam piederošie tabulā uzskaitītie dzīvnieki ir izvietoti vairākās novietnēs, jāaizpilda vairākas veidlapas
"Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē" - par katru novietni atsevišėi.
Iznākusi jūnija mēneša „Lauku Lapa”,
kurā apkopota informācija par:
•atbalstu lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
•aktualitātēm COPA/COGECA darba
grupās;
•LEADER starpvalstu sadarbību;
•ražas prognozēšanas rezultātiem maijā.
Kā parasti „Lauku Lapā” ir svarīgākie
datumi, kurus nedrīkst aizmirst lauku uzĦēmējs 2012. gada jūlijā.
Ar jūnija mēneša “Lauku Lapu” var iepazīties arī mājas lapā www.llkc.lv.
Sagatavoja L.Melne

RĒZEKNES NOVADA DIENA
21.jūlijā, lieli un mazi
tiek aicināti apmeklēt Rēzeknes novada dienas pasākumus, kas norisināsies
Ančupānu kartodromā.
Aktivitātes laukumā sāksies jau pusdienlaikā, kad apmeklētājus gaidīs
amatnieku tirdziĦš un radošās darbnīcas, bet
jaunieši cīnīsies par labākās komandas godu
strītbola sacensībās. Visas dienas un vakara
garumā notiks dažādi koncerti ar bērnu, jauniešu un tautas mākslas kolektīvu piedalīšanos,
skatītājus priecēs vietējie novada un Latvijas
mākslinieki, bet pirmos saules starus būs iespēja sagaidīt, lustīgi dejojot balles mūzikas
ritmos. Ieeja uz visiem pasākumiem – brīva.
Pasākuma programma
12.00 Amatnieku tirdziĦš, strītbola sacensības,
radošās darbnīcas
14.00 – 15.30 Bērnu un jauniešu mākslinieciskās pašdarbības koncerts. Piedalās Amanda
Bašmakova, konkursa Balss pavēlnieks 2011
uzvarētāja, Bērnu Eirovīzijas 2011 dalībniece.

16.00 – 18.00 Rēzeknes novada un ārvalstu sadraudzības pilsētu tautas mākslas kolektīvu
koncerts, ăimeĦu sumināšana, PuncuĜu ăimenes
muzikālais sveiciens
18.00 – 19.30 Profesionālās mūzikas koncerts
- Uzstāsies Xylem trio ar koncertprogrammu
Shadows of wood. Tie ir trīs starptautiski atpazīstami Latvijas mūziėi,kuru galvenā ideja ir
apvienot unikālo taustiĦinstrumentu, saksofona
un marimbas/perkusiju skanējumu. Koncertu
caurstrāvos pasaules un filmu mūzika, ar akadēmiskās mūzikas akcentiem un džeza improvizācijām.
- Vokālā grupa Framest piedāvās koncertu Raimonda Paula zelta klasika džeza noskaĦās. Framest apvieno piecus aizrautīgus un profesionālus jaunus mūziėus. Šogad viĦi pārstāv Latviju
Jaunajā vilnī.
20.00 – 23.00 Vakara svētku koncerts. Piedalās:
Aisha (Aija Andrejeva), Kaža (Kārlis Būmeisters), brāĜi Atis un Jānis Auzāni, Borowa MC
23.00 – 5.00 Nakts koncerts un balle. Muzicē:
Labvēlīgais tips, Galaktika u.c.

ZIĥAS NO “KULTŪRAS GROZA”
Fotoreportāža no Vērēmu TN pašdarbības kolektīvu maija , jūnija aktivitātēm.

Dziesmu svētku ieskanu koncerta
virsvadītāji.(PreiĜi...25 maijs)

Tautas nama jaukta kora dalībnieki
gatavojas koncertam

Vasarsvētku koncerta dalībnieki ( Vērēmu TN pašdarbības kolektīvi
un ciemiĦi no Rēzeknes 6.vidusskolas)

∗
∗
∗
∗

Bērnības svētki 19 pagasta
piecgadniekiem

23.jūnijā plkst.18.00 brīvdabas estrādē “LAI SANĀCA
JĀĥA BĒRNI…”
darināsim vainagus, pušėosim līgošanas vietu,
uz ugunskura vārīsim sieru,
ar dziesmām un dejām sveiksim Līgas un JāĦus,
baudīsim pašmāju brūvētu alu.
Plkst.22.00 sāksies DISKOBALLĪTE ar papardes zieda
meklēšanu.

JŪLIJA KULTŪRAS AKTIVITĀTES
Šī gada vasara arī bagāta dažnedažādiem pasākumiem un jūlijā deju svētku koncertam PreiĜos gatavojas deju kopa KŪZULS,
Starptautiskajam folkloras festivālam Baltica
2012- folkloras kopa VORPA, novada svētkos
21.jūlija meistardarbnīcu - (Zemnieka zupas
vārīšana) rādīs folkloras kopa VORPA, piedalīsies Vērēmu TN jauktais koris un deju kopa

KŪZULS.
Konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu
sētu”
noslēgums - Dārza svētki estrādē
(14.jūlijs).
Jaunības svētki (22.jūlijs).
Sagatavoja un fotografēja S.Strupoviča

PIEDALĪSIMIES KONKURSĀ!

Vērēmu pagasta pārvalde izsludina Vērēmu pagastā konkursu „Veidosim skaistu un sakoptu savu sētu”.
Konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu
sētu”
NOLIKUMS
1.Konkursa mērėis:veicināt Vērēmu pagasta teritorijas labiekārtošanu, sakopšanu un noskaidrot
sakoptākās vietas.
2.Konkursa organizators: Vērēmu pagasta pārvalde
3.Konkursa dalībnieki:
3.1. lauku saimniecības;
3.2.individuālās mājas .
4.Pieteikšanās kārtība:
4.1.dalībnieki konkursam var pieteikties personīgi
Vērēmu pagasta pārvaldes kancelejā vai pa tālruĦiem 64628834, 64628833 līdz 30.06.2012.
4.2.dalībniekus, kuri piekrīt piedalīties konkursā
var pieteikt pagasta pārvaldes darbinieki, kaimiĦi
vai citas personas.
5. Vērtēšana.
5.1.Vērtēšanu veic komisija četru cilvēku sastāvā.
5.2.Komisijas sastāvu apstiprina ar Vērēmu pagasta pārvaldes rīkojumu.
5.3.Komisija veic objektu apsekošanu no
02.07.2012.-06.07.2012.
5.4.Apsekošanas laiku un maršrutu, saskaĦojot ar
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;
Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri
Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons
Tāl. 64605905

pagasta pārvaldes vadītāju, nosaka komisija.
5.5.Komisija izvērtē un sadala vietas katras grupas
ietvaros, katrs komisijas loceklis par katru vērtēšanas kritēriju piešėir 0 līdz 10 punktiem.
5.6.uzvarētājus nosaka, summējot katra komisijas
locekĜa piešėirtos punktus. Ja ir vienāds punktu
skaits, tad uzvarētāju nosaka balsojot.
6.Vērtēšanas kritēriji:
1.grupa-lauku saimniecības
1)mājas apkārtnes un apkārtējās vides sakoptība;
2)stādījumu un sējumu sakoptība;
3)atpūtas vietu iekārtojums
4)ražošanas ēku un tehnikas laukumu sakoptība;
5)sadzīves ēku stāvoklis;
6)māju nosaukuma noformējums un saimniecības
vizītkarte;
7)piebraucamo ceĜu sakoptība.
2.grupa-individuālās mājas
1)mājas apkārtnes sakoptība;
2)dekoratīvo augu, puėu, augĜu koku, ogulāju un
sakĦu dārza stāvoklis;
3)atpūtas vietu iekārtojums;
4)ēku stāvoklis;
5)piebraucamo ceĜu sakoptība;
6)mājas nosaukuma noformējums.
7.Apbalvošana
1) Apbalvošanai izvirza:
-trīs lauku saimniecības,
-trīs individuālās mājas.
2)apbalvošana notiek Vērēmu pagasta pārvaldes
pasākumā 2012.gada 14.jūlijā;
3)konkursa dalībnieku grupas uzvarētājiem tiek
piešėirtas balvas;
4)ikgadējais balvu fonds tiek noteikts ar Vērēmu
pagasta pārvaldes rīkojumu;
5)balvu fonda sadalījumu nosaka vērtēšanas komisija, un apstiprina Vērēmu pagasta pārvaldes vadītājs.
Sagatavoja A.Kudure
*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.

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

A.Karačkov a,

